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ส่งเสริมเทคโนโลยีแทนการเผาในพืน้ ทีเ่ กษตรลด PM2.5

นายเฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรฯ ดูแลปัญหาเรื่ องการเผาพื้นที่เกษตรมาอย่างต่อเนื่ องเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่ นละอองขนาด
เล็ก PM2.5 โดยกรมส่งเสริ มการเกษตรสร้างและพัฒนาเครื อข่ายเกษตรปลอดการเผา รวมถึงเร่ งรัด
จัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร และการสาธิตการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร
มีวตั ถุประสงค์ให้เกษตรกรเข้าใจปัญหาที่เกิดจากการเผา รวมถึงทราบแนวทางการใช้เทคโนโลยีการเกษตร
ทดแทนการเผา จัดให้มีการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการเผา ตั้งศูนย์สาธิต
เทคโนโลยีการเกษตรปลอดการเผาเพื่อสาธิตการใช้เทคโนโลยีการไถกลบตอซังฟางข้าวทดแทนการเผาโดย
ให้ชุมชนเกษตรเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการ การให้บริ การเครื่ องจักรกลเกษตรทดแทนการเผาแก่เกษตรกรในพื้นที่
ดาเนินงานและใกล้เคียง รวมทั้งจัดตั้งเครื อข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อใช้เป็ นกลไกในการปฏิบตั ิการลด
การเผาเศษซากพืช
ขณะนี้สามารถสร้างและพัฒนาเครื อข่ายเกษตรกรปลอดการเผา ภายใต้โครงการส่ งเสริ มการหยุดเผาในพื้นที่
เกษตร ใน 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ประสบปัญหาหมอกควันรุ นแรงเป็ นประจาทุกปี ประกอบด้วย
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน น่าน พะเยา แพร่ ตากและอุตรดิตถ์ โดนมีเกษตรกร
ดาเนินการใช้เทคโนโลยีทดแทนการเผาตามที่ได้รับการถ่ายทอดความรู ้แล้วเช่น ไถกลบตอซัง 22,683
แห่ง พื้นที่รวม 461,647 ไร่ สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยกว่า 85 ล้านบาทโดยประมาณ (มูลค่า NPK
เท่ากับ 184.38 บาท/ไร่ ) ผลิตปุ๋ ยหมัก/ปุ๋ ยอินทรี ย ์ 24,623 แห่ง น้ าหนักรวม 4,668 ตัน ให้
เกษตรกรได้ใช้ในไร่ นาตนเอง แล้วจาหน่ายในราคา 4 บาท/กิโลกรัม การเพาะเห็ดฟาง จานวน 521 แห่ง
ผลผลิตรวมกว่า 550 ตัน จาหน่ายราคา 100 – 150 บาท/กิโลกรัม , ผลิตอาหารสัตว์/ฟางอัดก้อน
11,018 แห่ง 7,396,001 ก้อน น้ าหนักรวม 123,367 ตัน (น้ าหนักฟางอัดก้อน 15 – 20
กิโลกรัม/ก้อน) จาหน่ายราคา 30 บาท/ก้อน ผลิตวัสดุปลูก 285 แห่ง น้ าหนักรวม 91 ตัน จาหน่ายราคา
2 – 3 บาท/กิโลกรัม ผลิตถ่านอัดแท่ง 20 แห่ง น้ าหนักรวม 144 ตัน จาหน่ายราคา 20 บาท/กิโลกรัม
ปลูกพืชทางเลือกเช่น ไม้ผล ไม้ยนื ต้น ทดแทนหรื อแซมพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดบนที่สูง 83 แห่ง พื้นที่

รวม 1,618 ไร่ ผลิตกระดาษ 112 กิโลกรัม จาหน่ายราคาแผ่นละ 5 บาท ขายเศษวัสดุทางการเกษตร
ส่งขายโรงไฟฟ้าชีวมวล 196,812 กิโลกรัม จาหน่ายราคาเฉลี่ย 807.77 บาท/ตัน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงวิกฤติปัญหาหมอกควันขนาดเล็กที่
ปกคลุมทัว่ ทุกภูมิภาคที่ผา่ นมา กรมส่ งเสริ มการเกษตรกาชับให้ทุกจังหวัดควบคุม กากับดูแลพื้นที่
การเกษตรอย่างเข้มงวด และกาหนดมาตรการดาเนินการ ในปี 2564 ได้แก่ การสร้างการรับรู ้ รณรงค์
ประชาสัมพันธ์เชิงรุ กเพื่อส่ งเสริ มให้เกษตรกรงดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ ยง
การป้องกันและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ ยง โดยจัดตั้งชุดปฏิบตั ิการประจาพื้นที่ (ระดับอาเภอ) บูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เฝ้าระวัง ออกตรวจ ป้องปราม ระงับ ยับยั้ง แจ้งเหตุ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ ยง
ต่อการเกิดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม และ ระดมสรรพกาลังเครื อข่ายอาสาสมัครเกษตร เตรี ยมความพร้อม
เครื่ องมือ เพื่อดาเนินการเฝ้าระวัง และป้องกันการลักลอบเผาในพื้นที่เกษตรกรรม การส่ งเสริ มและสร้าง
เครื อข่ายในการงดเผาในพื้นที่เกษตรกรรม โดยการส่ งเสริ มการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรโดยไม่เผา
โดยสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุภาคการเกษตร เช่น การทาปุ๋ ยหมัก การทาเชื้อเพลิงในครัวเรื อน
ธนาคารใบไม้ ส่งเสริ มการใช้เครื่ องจักรกลการเกษตรในการไถกลบตอซังหรื อเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสม
แทนการเผา รวมถึงการส่ งเสริ มการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่สูง
สาหรับแนวทางการส่งเสริ มจะต้องเน้นให้เกษตรกร เกิดความตระหนัก และเกิดความเข้าใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่ วมกันเฝ้าระวัง และสร้างเครื อข่ายเข้มแข็ง ให้เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์ที่ได้จาก
การหยุดเผาด้วยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั เศษวัสดุทางการเกษตร เป็ นการแก้ไขปั ญหาการเผาในพื้นที่เกษตร
อย่างยัง่ ยืนอีกทางหนึ่ง . – สานักข่าวไทย

'กรมส่งเสริมการเกษตร' เร่งขึ้นทะเบียน-ปรับปรุง
ฐานเกษตรกร ปี 2564

กรมส่ งเสริมการเกษตร เร่ งขึน้ ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564
เป้าหมาย 5.7 ล้านครัวเรื อน หวังใช้ ข้อมูลเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม พร้ อมรับสิทธิช่วยเหลือจากภาครัฐ
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร เปิ ดเผยว่ า ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการขึน้ ทะเบียนและ
ปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการวางแผนการผลิต การตลาด และส่ งเสริม
สนับสนุนเกษตรกรได้ อย่ างถูกต้ องเหมาะสม รวมถึงใช้ ในการดาเนินการตามมาตรการต่ าง ๆ ของภาครัฐ
โดยวางเป้าหมายไว้ 5.7 ล้านครัวเรื อน เบื้องต้น(21 ม.ค.) มีผ้ มู าปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ ว จานวน
1,037,976 ครัวเรื อน 2,116,273 แปลง พื้นที่เพาะปลูก 14,792,249.55 ไร่ หรื อ คิด
เป็ น 18.21% ซึ่งได้ ประชาสั มพันธ์ ให้ เกษตรกรทราบและติดตามเกษตรกรให้ แจ้ งข้ อมูลการเกษตร
อย่างถูกต้ อง รวดเร็ว ครบถ้ วน เพื่อเก็บข้ อมูลการเพาะปลูกพืชนาไปสู่ การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านการเกษตร
พร้ อมทั้งประมวลผลข้ อมูลการจัดทาสารสนเทศด้ านการเกษตรในภาพรวมของประเทศที่ถูกต้ อง สามารถ
นาข้ อมูลไปเผยแพร่ บูรณาการใช้ ประโยชน์ ได้ ทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน
“การขึน้ ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือว่ ามีความสาคัญ ซึ่งเกษตรกรจะได้ รับการสนับสนุนใน
ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความช่ วยเหลือและสิ ทธิประโยชน์ ตามโครงการที่หน่ วยงานภาครัฐได้จัดทาขึน้ ได้แก่
โครงการประกันรายได้พืช 4 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ มันสาปะหลัง และปาล์ มน้ามัน และโครงการ

สนับสนุนค่ าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวโดยเงินช่ วยเหลือในอัตราไร่ ละ
500บาทครัวเรื อนละไม่เกิน20ไร่ ก่อน” นายเข้มแข้ ง กล่าว
นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อานวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กรม
ส่ งเสริมการเกษตร กล่ าวว่ า เกษตรกรสามารถแจ้ งขึน้ ทะเบียนหรื อปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ หลังจาก
เพาะปลูกพืชไปแล้ ว15วันจนถึงก่อนวันเก็บเกีย่ วไม่เกิน60วันและจะมีกระบวนการตรวจสอบพื้นที่
จัดเก็บพิกดั แปลงกรณีแปลงใหม่
แต่สาหรับแปลงเดิมนั้นหลังจากรับแจ้ งข้ อมูลแล้ วจะใช้ วิธีการปิ ดประกาศเป็ นเวลา3วันเพื่อการยืนยันหรื อ
คัดค้ านของเกษตรกรในหมู่บ้านหรื อชุมชน โดยเกษตรกรต้ องมาลงนามรับรองข้ อมูลของตนเองด้ วย
สาหรับเกษตรกรรายใหม่ สามารถแจ้ งขึน้ และปรับปรุงข้ อมูลได้ ณสานักงานเกษตรอาเภอที่ต้งั แปลงปลูกใน
ส่ วนของเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงข้ อมูลได้ ที่สานักงานเกษตรอาเภอทุกแห่ งหรื อปรับปรุงผ่ านแอป
พลิเคชัน Farmbook
ซึ่งกรมส่ งเสริมการเกษตรได้ ทาการปรับปรุ งให้ สามารถตรวจสอบผลการรับเงินจากการเข้ าร่ วมโครงการ
ของภาครัฐเช่ นโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวปี 2563/64โครงการสนับสนุนค่ าบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวปี การผลิต2563/64โครงการเยียวยาเกษตรกร
ชาวสวนลาไยและมาตรการช่ วยเหลืออื่นๆจากภาครัฐให้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบการรับเงินได้ภายใน
แอปพลิเคชันโดยการเข้ าสู่ ระบบจากนั้นเลือกหัวข้ อ“ติดตามสิ ทธิ์”แล้ วเลือกชื่ อโครงการที่ต้องการตรวจสอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่
28 มกราคม 2021Thailandplusเกษตร / สิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริ มการเกษตร มิติใหม่ ไลฟ์ สด แถลงข่าว “กรมส่ งเสริ มการเกษตร ก้าวสู่ เกษตรวิถีใหม่” ย้ามัน่ ใจ
มาตรการคุมเข้ม เฝ้าระวัง สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
2019 พร้อมเปิ ดแนวก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่
นายเข้ มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร เปิ ดเผยว่า กรมส่งเสริ มการเกษตรมีมาตรการ
ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (covid-19) ได้จดั ตั้ง ศูนย์
ประสานการปฏิบตั ิภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19) โดยทาหน้าที่เป็ นศูนย์บญั ชาการและประสานการปฏิบตั ิงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และเตรี ยมพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคฯ การ
ปฏิบตั ิงานตามนโยบาย หรื อข้อสั่งการของศูนย์ประสานงานระดับกระทรวงฯ รวมถึงการปฏิบตั ิงาน ในทุก
หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริ มการเกษตร
ทั้งสานักงานเกษตรจังหวัด 77 จังหวัด สานักงานเกษตรอาเภอ 882 แห่ง ศูนย์ปฏิบตั ิการ อีก 50 ศูนย์
ให้สามารถบริ การประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงสถานการณ์การระบาด รวมถึงต้องร่ วมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรและสถานที่ ให้สามารถปฏิบตั ิงานภายใต้สถานการณ์การระบาดได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้
ยังคุมเข้มเพื่อลดความแออัดของเจ้าหน้าที่และลดความเสี่ ยงจากการเดินทางมาปฏิบตั ิงาน กรณีเจ้าหน้าที่

work from home ต้องไม่กระทบการปฏิบตั ิงาน รวมถึงผูท้ ี่อยูก่ ลุ่มเสี่ ยงต้องมีมาตรการกักตัว 14
วัน การจัดสถานที่ปฏิบตั ิงานในอาคารต้องปรับระยะห่างของโต๊ะทางานไม่นอ้ ยกว่า 1 เมตร หรื อมีฉากกั้น
และ ใช้การสื่ อสารในรู ปแบบ Conference ในการจัดประชุม ฝึ กอบรม สัมมนา ซึ่งหากมีความ
จาเป็ นต้องดาเนินการให้ใช้ Social distancing มาตรการเว้นระยะห่างอย่างเคร่ งครัด
อธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร กล่าวเพิม่ เติมว่า สาหรับการ “ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่” เป็ นวิถีใหม่ที่กรมส่งเสริ ม
การเกษตรจะต้องทางานร่ วมกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่ อง ใช้เครื่ องมือสื่ อสารเป็ นตัวช่วย การเปิ ดแอพพลิเคชัน่
“FARMBOOK” หรื อสมุดทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ ยงจากการเดินทางมาติดต่อมี
เครื อข่ายการทางานอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น (อกม.) เป็ นเครื อข่ายการทางาน ที่มีจิตอาสา คอยอานวยความ
สะดวกต่างๆ มาบริ การให้กบั พี่นอ้ งเกษตรกร รวมถึงการเปิ ดแคมเปญชวนคนไทยช่วยกันอุดหนุนสิ นค้า
เกษตร
“ซื้อสิ นค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ ด้ ประเทศไทยอยูร่ อด” ที่ได้รับผลกระทบจากการขนส่ งสิ นค้าช่วง
สถานการณ์โควิด เช่น มะม่วง กะหล่าปลี กล้วยไม้ เป็ นต้น รวมถึงมีเว็บไซต์ “www.ตลาด
เกษตรกรออนไลน์.com”
ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริ งจริ ง ทุกสิ่ งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ ง” เพื่อเป็ นสื่ อกลางในการ
รวบรวมข้อมูลสิ นค้าเกษตร ที่มีช่องทางการติดต่อซื้อขายแบบออนไลน์ และผ่านการคัดเลือกจาก
คณะทางานฯ ระดับจังหวัด คัดสรรสิ นค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรตัวจริ ง อาทิ กลุ่มเกษตรกรแปลง
ใหญ่, Smart Farmer (SF), Young Smart Farmer (YSF), วิสาหกิจชุมชน
และองค์กรเกษตรกรอื่น ๆ จากทัว่ ประเทศ ถึงมือผูบ้ ริ โภคโดยตรงในราคายุติธรรม ไม่ผา่ นพ่อค้าคนกลาง
ปัจจุบนั สร้างรายได้ให้กบั เกษตรกรมากกว่า 143 ล้านบาทและได้เพิ่มช่องทางให้เกษตรกรสามารถ
จาหน่ายสิ นค้า บนเว็บไซต์ “www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ด้วยตนเองได้แล้ว
โดยกรมฯ จะมีการคัดเลือกสิ นค้าเกษตรและสิ นค้าแปรรู ปเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น
GAP, เกษตรอินทรี ย ์ อย. , ฮาลาล
ปัจจุบนั เป็ นช่วงที่สินค้าเกษตรกาลังจะออกสู่ตลาด กรมฯ ได้เตรี ยมวางแผนรับมือสิ นค้าเกษตร โดยจะจัด
แคมเปญ อีกครั้งในรู ป สั่งสิ นค้าแบบ pre-order จองผลไม้จากสวนที่กาลังจะออกสู่ ตลาดเร็ วๆ นี้ เช่น
มะขาม มะม่วง ทุเรี ยน รวมไปถึงสิ นค้าเกษตรอื่นๆ เช่น หอม กระเทียม ซึ่งรู ปแบบและวิธีการสั่ง จะมีการ
ประกาศเชิญชวนอย่างเป็ นทางการอีกครั้ง อยากให้ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook “ประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริ มการเกษตร” หรื อเว็บไซต์กรมส่งเสริ มการเกษตร อย่างต่อเนื่อง นายเข้มแข็ง กล่าว

เกษตรโคราชลุยตรวจหน้าสวน! พริกแพงเม็ดละ1บาท คาดต้น
กุมภาพันธ์ราคาปกติ
28 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านหนองยาง ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด
เกษตรอำเภอ เกษตรกรผู้ปลูกพริกสวน ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาพริกหน้าสวน รวมทั้งสาเหตุ
ของราคาพริกที่ปรับราคาสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในรอบหลายสิบปี พร้อมทั้งตรวจสอบวิธีการปลูก การได้
ผลผลิตออกสู่ตลาดและการจำหน่าย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
ทั้งนี้ภายหลังจาการลงลงพื้นที่ตรวจสอบราคาพริกหน้าสวน นางกังสดาล เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผย
ว่า ข้อมูลพื้นที่ปลูกพริกในจังหวัดนครราชสีมา จากทะเบียนเกษตรกร 26 มกราคม พ.ศ 2564 มีพื้นที่ปลูก
พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ 2,969 ไร่ พริกขี้หนูเม็ดเล็ก (พริกขี้หนูสวน) 1,046 ไร่ รวมพื้นที่ปลูกพริกจังหวัด
นครราชสีมา 4,015 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้รวม 3,370,465 กก.โดย อำเภอที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่
อำเภอขามสะแกแสง 1,134 ไร่ อำเภอเทพารักษ์ 861 ไร่ ภาพรวมความเสียหายจากภัยธรรมชาติจังหวัด
นครราชสีมา จำนวน 140 ไร่
ส่วนปัญหาที่พบในการปลูกพริกที่ทำให้ราคาพริกมีการปรับราคาสูงแต่ละพื้นที่ อาทิ อำเภอโนนสูง พื้นที่การ
ปลูกพริกริมฝั่งแม่น้ำมูลมีการปลูกช้าลง จากเดิมปลูกช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม แต่ปีนี้ปลูกปลายเดือน
ธันวาคม เนื่องจากพื้นที่ปลูกประสบภัยพิบัติน้ำท่วมนานกว่าปกติ ทำให้ผลผลิตลดลง เนื่องจากประสบปัญหา
ภัยหนาว ทำให้ต้นพริกไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรซึ่งราคา พริกแดง ปัจจุบันหน้าสวน กก.ละ 100 บาท (ปี พ.ศ.
2563 กก.ละ 40 บาท) พริกเขียว ปัจจุบันหน้าสวน กก. ละ 40 -45 บาท (ปี พ.ศ. 2563 กก.ละ 18 -20
บาท)

ส่วนอำเภอเทพารักษ์ เกษตรกรปลูกพริกน้อยลงและปลูกกันหลายรุ่น ซึ่งรุ่นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้มีจำนวน
น้อย ทำให้ผลผลิตขาดตลาด (ปลูกสลับรุ่น หมุนเวียนกันไป) ราคาซุปเปอร์ฮอต อัมพวา 80 - 120 บาท/กก.
เม็ดขาว 100 บาท/กก. ปัจจุบันลงแล้วเหลือ 50 บาท ผลผลิต ทยอยออกวันละ 80 – 90 กก./วัน ในตำบล
สำนักตะคร้อมีประมาณ 10 เจ้า ตลาดส่วนใหญ่จะมีพ่อค้ามารับไป ตลาดสี่มุมเมือง กทม. และที่อำเภอด่าน
ขุนทด ผลผลิตที่ออกอยู่ในแปลงมีแต่เมล็ดสีเขียวไม่เข้าสีแดง และประสบปัญหาภัยหนาว พื้นที่ปลูกลดลง
เนื่องจากมีการระบาดของแมลงวันทอง จึงมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกเป็นพืชชนิดอื่นบ้าง ราคาพริกแดง
ปัจจุบันหน้าสวน กก. ละ 120 -130 บาท , อำเภอพิมาย ราคา เกษตรกรขายพริกแดงหน้าสวนให้ผู้ค้าส่ง
กก.ละ 120 -140 บาท ผู้ค้าส่งขายให้ตลาดพิมายเมืองใหม่ กก. ละ 150 – 200 บาท
ปัญหาที่พบ พื้นที่ปลูกบริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูล ปีนี้เกิดปัญหาน้ำลดลงช้ากว่าปกติ และในนาพื้นที่ตำบลธารละ
หลอด เครือข่ายจักราช โนนสูง ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกพริกหลักของอำเภอพิมาย ปีนี้ปริมาณน้ำฝนสะสมเยอะทำให้
ปลูกพริกช้าลง ผลผลิตจึงออกมาล่าช้ากว่าปกติ ประกอบกับผลกระทบจากภัยหนาวทำให้ผลผลิตออกช้า
ทั้งนี้สถานการณ์ราคาพริกเริ่มที่จะปรับลดลงต่อเนื่องคาดว่า ช่วงต้นเดือน ก.พ. 2564 ผลผลิตพริกจะเริ่ม
ออกสู่ตลาดราคาก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล มอบเครื่ องผสมปุ๋ยให้ แก่ศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน (ศดปช.) เพื่อดาเนินงานสาหรับพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยชุมชน
ตามสู ตรค่ าวิเคราะห์ ดิน ไม่ มีสารอาหารเกินความจาเป็ น

สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล มอบเครื่องผสมปุ๋ยให้ แก่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) เพื่อ
ดาเนินงานสาหรับพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยชุมชน ตามสู ตรค่าวิเคราะห์ ดิน ไม่มีสารอาหารเกิน
ความจาเป็ น
วันนี้ (28 ม.ค. 64) ที่บริ เวณหน้าสานักงานเกษตรจังหวัดสตูล อาเภอเมืองสตูล จังหวัด
สตูล สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมมอบวัสดุ อุปกรณ์ และครุ ภณั ฑ์ ให้แก่ศูนย์จดั การดินปุ๋ ย
ชุมชน (ศดปช.) จังหวัดสตูล โดยมีนายชาติชาย ไชยพิมล รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสตูล เป็ นประธาน
การมอบเครื่ องผสมปุ๋ ย เพื่อนาไปใช้ภายในศูนย์ฯ พร้อมด้วยเกษตรจังหวัดสตูล เกษตรอาเภอ สมาชิก
กลุ่ม ศดปช. 6 อาเภอในจังหวัดสตูลเข้าร่ วมกิจกรรม
นายปัทพงศ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูล ได้รับงบประมาณเพื่อ
ดาเนินงานสาหรับพัฒนาธุรกิจบริ การดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน โดยสนับสนุนให้ศูนย์จดั การดินปุ๋ ย
ชุมชน เป็ นเครื อข่ายในการให้บริ การตรวจวิเคราะห์ดินและให้คาแนะนาการใช้ปยตามค่
ุ๋
าวิเคราะห์
ดิน โดยจะได้ปยสู
ุ๋ ตรตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อดินและพืช ไม่มีสารอาหารเกินความ
จาเป็ นและปุ๋ ยมีราคาถูกลงกว่าท้องตลาด โดยการสนับสนุนดังกล่าวนั้นเป็ นสัญญาให้ยมื ใช้ครั้ง
ละ 1 ปี และมีการตรวจสอบว่าใช้เครื่ องจริ งหรื อไม่ หากพบว่ากลุ่ม ศดปช. ไหนไม่ได้ใช้เครื่ องจะ
เปลี่ยนให้ ศดปช. ที่มีความพร้อมใช้ต่อไป เพื่อไม่ให้เครื่ องเกิดการเสื่ อมสภาพและเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ นอกจากนี้ยงั เป็ นการจ้างงานภายในชุมชนอย่างยัง่ ยืน

สาหรับเครื่ องผสมปุ๋ ยที่สนับสนุนให้แก่ ศดปช. ทั้ง 6 อาเภอนั้น เป็ นเครื่ องผสมปุ๋ ยขนาด
ใหญ่ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนใบพัดกวนปุ๋ ย โดยสามารถผสมปุ๋ ยได้ครั้งละ 250300 กิโลกรัม ใช้เวลาการผสมครั้งละ 1-3 นาที พร้อมด้วยเครื่ องชัง่ ดิจิทลั และแม่ปุ๋ยอีกจานวนหนึ่ง

เกษตรโคราช สนองนโยนายพ่อเมือง ลดฝุ่ น PM2.5 ส่ งเสริมการหยุดเผา
ในพื้นที่การเกษตร จัดกิจกรรมวันรณรงค์ ไถกลบตอซังและเศษซากพืช

วันนี้ (28 ม.ค.64) ที่พ้นื ที่นาข้าวตัวอย่าง ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสี มา นาย
กังสดาล สวัสดิ์ชยั เกษตรจังหวัดนครราชสี มา เป็ นประธานในพิธีเปิ ดกิจกรรมวันรณรงค์ไถกลบตอซัง
ข้าวและเผาซากพืช เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น และนาเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา เช่น การไถกลบตอซัง
ข้าว การทาปุ๋ ยหมักจากเศษวัสดุการเกษตร การทาอาหารสัตว์จากฟางข้าว การนาเศษวัสดุการเกษตรไป
ใช้เป็ นพลังงานทดแทน เป็ นต้น
ทั้งนี้ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและจิตสานึกของเกษตรกรให้ยอมรับการทาเกษตรแบบปลอดการ
เผา สร้างการมีส่วนร่ วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา รวมทั้งสร้างต้นแบบในการ
ทาการเกษตรปลอดการเผา สนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ลดค่าฝุ่ นละอองPM2.5 ตาม
นโยบายของทางจังหวัด
นายกังสดาล สวัสดิ์ชยั เกษตรจังหวัดนครราชสี มา กล่าวว่า สาหรับกิจกรรมโครงการ
ดังกล่าว ทางสานักงานเกษตร จังหวัดนครราชสี มา ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานจากหลายภาคส่วนจัดทา
ขึ้น เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดนครราชสี มา เพื่อควบคุม และลดการเผาในพื้นที่
โล่งแจ้ง ทั้งนี้เพื่อต้องการสร้างความรู ้ความเข้าใจถึงประโยชน์ในการใช้วิธีการไถกลบตอซังพืช ให้
เกษตรกรได้ตระหนักถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเผาซึ่งการไถกลบนับเป็ น

วิธีการส่งเสริ มวิถีเกษตรกรรมที่ถกู ต้องและยัง่ ยืน ทั้งจะช่วยในการปรับปรุ งบารุ งดินคืนความอุดม
สมบูรณ์ให้แก่พ้นื ที่แปลงเกษตรด้วยวิธีการทางธรรมชาติ โดยตอซังข้าวและเศษซากวัชพืชต่างๆ ล้วน
แล้วแต่เป็ นวัสดุที่ยอ่ ยสลายได้และมีธาตุอาหารที่หลากหลาย ทั้งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรแต
สเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และซัลเฟอร์ ซึ่งล้วนแต่เป็ นธาตุอาหารหลักของพืช และธาตุอาหาร
เหล่านี้ยงั จะช่วยปรับปรุ งคุณสมบัติทางกายภาพของดินให้มีความเหมาะสมแก่การทาการเกษตร สามารถ
ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรได้ ทั้งค่าปุ๋ ยเคมี ยาฆ่าแมลง และสารบารุ งพืชอื่นๆด้วย

