
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 29 ตุลาคม 2564 

 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
หยดุเผา 1 เฉลิมชยัสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรเดินหนา้ต่อเน่ือง ส่งเสริมหยดุเผา

ในพื้นท่ีเกษตร ปีงบประมาณ 65 
ไทยแลนดพ์ลสั 

2 "เฉลิมชยั" สั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ติวเขม้หยดุเผาป่า พื้นท่ีเกษตร
ปี65 

ไทยรัฐออนไลน์ 

3 สั่งเดินหนา้ต่อเน่ือง ส่งเสริม "หยดุเผาในพื้นท่ีเกษตร" หนุน
เทคโนโลยทีดแทน 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 

4 เฉลิมชยั สั่งกรมส่งเสริมการเกษตรเดินหนา้ต่อเน่ือง "หยดุเผาพื้นท่ี
เกษตร" 

คมชดัลึกออนไลน์ 

5 รมว.เกษตร สั่งเดินหนา้หยุดเผาพื้นท่ีเกษตรแกปั้ญหาหมอกควนั ช่อง 3 
 



 
เฉลิมชยัสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรเดินหนา้ต่อเน่ือง ส่งเสริมหยดุเผาในพื้นท่ีเกษตร ปีงบประมาณ 65 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการเชิงรุกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการเผา

ในพื้นท่ีการเกษตร เนน้สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา น าเสนอทางเลือกการใชป้ระโยชน์จากเศษวสัดุทางการเกษตร
เหลือใช ้และสนบัสนุนใชเ้ทคโนโลยทีดแทนการเผา มุ่งสู่การท าการเกษตรปลอดการเผาท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่ ในปัจจุบนัประเทศไทย โดยเฉพาะใน
พื้นท่ีภาคเหนือตอนบนประสบปัญหาหมอกควนัปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจ าทุกปี โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
การเผาในพื้นท่ีโล่ง พื้นท่ีป่า และพื้นท่ีการเกษตร ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ 
รวมทั้งส่งผลเสียต่อการท าอาชีพการเกษตรโดยตรง ท าให้ดินเส่ือมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ส่งผลใหต้น้ทุนการผลิต
สูงขึ้น และผลผลิตท่ีไดรั้บต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น รัฐบาลไดเ้ลง็เห็นความส าคญัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จึง
มอบหมายใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบด าเนินการควบคุมการเผาในพื้นท่ีการเกษตร และไดส้ั่งการใหก้รม
ส่งเสริมการเกษตรด าเนินการส่งเสริมการหยดุเผาในพื้นท่ีการเกษตรอยา่งต่อเน่ือง โดยเนน้เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้
เกษตรกรตระหนกัถึงผลกระทบท่ีจะเกิดจากการเผาท าลาย พร้อมเสนอแนะทางเลือกในการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรทดแทน
การเผาใหก้บัเกษตรกรดว้ย 
 ดา้น นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ในปีงบประมาณ 2564 ท่ีผา่นมา กรมส่งเสริม
การเกษตรไดด้ าเนินการโครงการส่งเสริมการหยดุเผาในพื้นท่ีการเกษตร ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2564 ใน
ปี 2564 ไดผ้ลลพัธ์เป็นท่ีน่าพอใจ สามารถขยายเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาแกไ้ขปัญหาการเผาในพื้นท่ีการเกษตร รวม 
280 เครือข่าย ในพื้นท่ี 60 จงัหวดั โดยผลการส ารวจจากดาวเทียม TERRA และ AQUA ระบบ MODIS ระหวา่งวนัท่ี 1 
มกราคม – 31 พฤษภาคม 2564 โดยส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (Gistda) พบวา่ 
ภาพรวมจุดความร้อน (Hotspot) ในประเทศไทย มีจ านวน 12,705 จุด ลดลงร้อยละ 51.71 จากเดิม จ านวน 26,310 จุด ในปี 
2563 โดยเป็นจุดความร้อนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีการเกษตร จ านวน 3,320 จุด ลดลงร้อยละ 47.17 เม่ือเทียบกบัปี 2563 ซ่ึงมีจ านวนถึง 
6,285 จุด 



 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ ในปีงบประมาณ 2565 น้ี กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมเดินหนา้โครงการ
ส่งเสริมการหยดุเผาในพื้นท่ีการเกษตรต่อเน่ือง มีเป้าหมายสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา โดยใชก้ลไกของศูนยเ์รียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพกรผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) หรือศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) หรือกลุ่มเกษตรกร ให้ได ้294 
เครือข่าย ในพื้นท่ี 60 จงัหวดั พร้อมจดัอบรมหลกัสูตรถ่ายทอดความรู้และพฒันาศกัยภาพเกษตรกรใหส้ามารถเป็นวิทยากร
ดา้นการทางการเกษตรปลอดการเผา มีความรู้พื้นฐานดา้นผลกระทบท่ีเกิดจากการเผาในพื้นท่ีการเกษตร และสามารถ
น าเสนอทางเลือกและสาธิตการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรทดแทนการเผาแก่เกษตรกร เพื่อปรับเปล่ียนทศันคติและสร้าง
จิตส านึกของเกษตรกรใหย้อมรับการท าการเกษตรแบบปลอดการเผา รวมทั้งจดักิจกรรมน าร่องสาธิตเทคโนโลยกีารจดัการ
เศษวสัดุการเกษตรทดแทนการเผา หรือส่งเสริมการปรับเปล่ียนการปลูกพืชเพื่อแกปั้ญหาการเผาอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงจะพิจารณาใช้
เทคโนโลยกีารจดัการเศษวสัดุการเกษตรทดแทนการเผาท่ีเหมาะสมกบับริบทของพื้นท่ี เพื่อใชเ้ป็นจุดเรียนรู้และศึกษาดูงาน
ในดา้นการท าการเกษตรปลอดการเผา เช่น จดัท าแปลงเรียนรู้การไถกลบตอซงัทดแทนการเผา ท าปุ๋ ยหมกั เพาะเห็ดฟาง ผลิต
อาหารสัตว ์ผลิตถ่านอดัแท่ง หรือการปลูกพืชทดแทน เป็นตน้ โดยใชห้ลกัคิดการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง เกษตรกร
ไดรั้บความรู้ถึงผลกระทบจากการเผาในพื้นท่ีการเกษตร มีทางเลือกในการใชป้ระโยชน์จากเศษวสัดุทางการเกษตรและ
เทคโนโลยทีางการเกษตรทดแทนการเผา มาปรับใชใ้นการ “ท าการเกษตรแบบปลอดการเผา” ไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
  



 
"เฉลิมชยั" สั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ติวเขม้หยดุเผาป่า พื้นท่ีเกษตรปี65 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร รุกแกไ้ขปัญหาการเผาในพื้นท่ีการเกษตร เนน้สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา น าเสนอ

การใชป้ระโยชน์จากเศษวสัดุทางการเกษตรเหลือใช ้และสนบัสนุนใชเ้ทคโนโลยทีดแทนการเผา มุ่งสู่การท าการเกษตร
ปลอดการเผาท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 เม่ือวนัท่ี 28 ต.ค.64 นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่ ในปัจจุบนัประเทศไทย โดยเฉพาะใน
พื้นท่ีภาคเหนือตอนบนประสบปัญหาหมอกควนัปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจ าทุกปี โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
การเผาในพื้นท่ีโล่ง พื้นท่ีป่า และพื้นท่ีการเกษตร ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ 
รวมทั้งส่งผลเสียต่อการท าอาชีพการเกษตรโดยตรง ท าให้ดินเส่ือมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ส่งผลใหต้น้ทุนการผลิต
สูงขึ้น และผลผลิตท่ีไดรั้บต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น รัฐบาลเลง็เห็นความส าคญัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จึง
มอบหมายใหก้ระทรวงเกษตรฯ รับผิดชอบด าเนินการควบคุมการเผาในพื้นท่ีการเกษตร และไดส้ั่งการใหก้รมส่งเสริม
การเกษตรด าเนินการส่งเสริมการหยดุเผาในพื้นท่ีการเกษตรอยา่งต่อเน่ือง โดยเนน้เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจใหเ้กษตรกร
ตระหนกัถึงผลกระทบท่ีจะเกิดจากการเผาท าลาย พร้อมเสนอแนะทางเลือกในการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรทดแทนการเผา
ใหก้บัเกษตรกรดว้ย 
 ดา้น นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ในปีงบประมาณ 2564 ท่ีผา่นมา กรมฯได้
ด าเนินการโครงการส่งเสริมการหยดุเผาในพื้นท่ีการเกษตร ระหวา่งเดือน ม.ค. - พ.ค.2564 ไดผ้ลลพัธ์เป็นท่ีน่าพอใจ สามารถ
ขยายเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาแกไ้ขปัญหาการเผาในพื้นท่ีการเกษตร รวม 280 เครือข่าย ในพื้นท่ี 60 จงัหวดั โดยผล
การส ารวจจากดาวเทียม TERRA และ AQUA ระบบ MODIS ระหวา่งวนัท่ี 1 ม.ค.- 31 พ.ค. 2564 โดยส านกังานพฒันา
เทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (Gistda) พบวา่ ภาพรวมจุดความร้อน (Hotspot) ในประเทศไทย มี



จ านวน 12,705 จุด ลดลงร้อยละ 51.71 จากเดิม จ านวน 26,310 จุด ในปี 2563 โดยเป็นจุดความร้อนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีการเกษตร 
จ านวน 3,320 จุด ลดลงร้อยละ 47.17 เม่ือเทียบกบัปี 2563 ซ่ึงมีจ านวนถึง 6,285 จุด 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ ในปีงบประมาณ 2565 น้ี กรมฯ พร้อมเดินหนา้โครงการฯ ต่อเน่ือง มี
เป้าหมายสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา โดยใชก้ลไกของศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกรผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) 
หรือศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) หรือกลุ่มเกษตรกร ใหไ้ด ้294 เครือข่าย ในพื้นท่ี 60 จงัหวดั พร้อมจดัอบรมหลกัสูตร
ถ่ายทอดความรู้และพฒันาศกัยภาพเกษตรกรใหส้ามารถเป็นวิทยากรดา้นการทางการเกษตรปลอดการเผา มีความรู้พื้นฐาน
ดา้นผลกระทบท่ีเกิดจากการเผาในพื้นท่ีการเกษตร และสามารถน าเสนอทางเลือกและสาธิตการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตร
ทดแทนการเผาแก่เกษตรกร เพื่อปรับเปล่ียนทศันคติและสร้างจิตส านึกใหย้อมรับการท าการเกษตรแบบปลอดการเผา รวมทั้ง
จดักิจกรรมน าร่องสาธิตเทคโนโลยกีารจดัการเศษวสัดุการเกษตรทดแทนการเผา หรือส่งเสริมการปรับเปล่ียนการปลูกพืชเพื่อ
แกปั้ญหาการเผาอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงจะพิจารณาใชเ้ทคโนโลยกีารจดัการเศษวสัดุการเกษตรทดแทนการเผาท่ีเหมาะสมกบับริบท
ของพื้นท่ี เพื่อใชเ้ป็นจุดเรียนรู้และศึกษาดูงาน เช่น จดัท าแปลงเรียนรู้การไถกลบตอซงัทดแทนการเผา ท าปุ๋ ยหมกั เพาะเห็ด
ฟาง ผลิตอาหารสัตว ์ผลิตถ่านอดัแท่ง หรือการปลูกพืชทดแทน เป็นตน้ โดยใชห้ลกัคิดการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง 
เกษตรกรไดรั้บความรู้ถึงผลกระทบ มีทางเลือกในการใชป้ระโยชน์จากเศษวสัดุทางการเกษตรและเทคโนโลยทีางการเกษตร
ทดแทนการเผา มาปรับใชใ้นการท าการเกษตรแบบปลอดการเผาไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป. 
  



 
สั่งเดินหนา้ต่อเน่ือง ส่งเสริม "หยดุเผาในพื้นท่ีเกษตร" หนุนเทคโนโลยทีดแทน 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการเชิงรุกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการเผา

ในพื้นท่ีการเกษตร เนน้สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา น าเสนอทางเลือกการใชป้ระโยชน์จากเศษวสัดุทางการเกษตร
เหลือใช ้และสนบัสนุนใชเ้ทคโนโลยทีดแทนการเผา มุ่งสู่การท าการเกษตรปลอดการเผาท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่ ในปัจจุบนัประเทศไทย โดยเฉพาะใน
พื้นท่ีภาคเหนือตอนบนประสบปัญหาหมอกควนัปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจ าทุกปี โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
การเผาในพื้นท่ีโล่ง พื้นท่ีป่า และพื้นท่ีการเกษตร ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ 
รวมทั้งส่งผลเสียต่อการท าอาชีพการเกษตรโดยตรง ท าให้ดินเส่ือมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ส่งผลใหต้น้ทุนการผลิต
สูงขึ้น และผลผลิตท่ีไดรั้บต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น รัฐบาลไดเ้ลง็เห็นความส าคญัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

จึงมอบหมายใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบด าเนินการควบคุมการเผาในพื้นท่ีการเกษตร และไดส้ั่งการ
ใหก้รมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นท่ีการเกษตรอยา่งต่อเน่ือง โดยเนน้เสริมสร้างความรู้ความ
เขา้ใจใหเ้กษตรกรตระหนกัถึงผลกระทบท่ีจะเกิดจากการเผาท าลาย พร้อมเสนอแนะทางเลือกในการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตร
ทดแทนการเผาใหก้บัเกษตรกรดว้ย 
 
ดา้น นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ในปีงบประมาณ 2564 ท่ีผา่นมา กรมส่งเสริม
การเกษตรไดด้ าเนินการโครงการส่งเสริมการหยดุเผาในพื้นท่ีการเกษตร ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2564 ใน
ปี 2564 ไดผ้ลลพัธ์เป็นท่ีน่าพอใจ สามารถขยายเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาแกไ้ขปัญหาการเผาในพื้นท่ีการเกษตร รวม 



280 เครือข่าย ในพื้นท่ี 60 จงัหวดั โดยผลการส ารวจจากดาวเทียม TERRA และ AQUA ระบบ MODIS ระหวา่งวนัท่ี 1 
มกราคม - 31 พฤษภาคม 2564 โดยส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (Gistda) พบวา่ 
ภาพรวมจุดความร้อน (Hotspot) ในประเทศไทย มีจ านวน 12,705 จุด ลดลงร้อยละ 51.71 จากเดิม จ านวน 26,310 จุด ในปี 
2563 โดยเป็นจุดความร้อนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีการเกษตร จ านวน 3,320 จุด ลดลงร้อยละ 47.17 เม่ือเทียบกบัปี 2563 ซ่ึงมีจ านวนถึง 
6,285 จุด 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ ในปีงบประมาณ 2565 น้ี กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมเดินหนา้โครงการ
ส่งเสริมการหยดุเผาในพื้นท่ีการเกษตรต่อเน่ือง มีเป้าหมายสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา โดยใชก้ลไกของศูนยเ์รียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพกรผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) หรือศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) หรือกลุ่มเกษตรกร ใหไ้ด ้294 
เครือข่าย ในพื้นท่ี 60 จงัหวดั พร้อมจดัอบรมหลกัสูตรถ่ายทอดความรู้และพฒันาศกัยภาพเกษตรกรใหส้ามารถเป็นวิทยากร
ดา้นการทางการเกษตรปลอดการเผา มีความรู้พื้นฐานดา้นผลกระทบท่ีเกิดจากการเผาในพื้นท่ีการเกษตร และสามารถ
น าเสนอทางเลือกและสาธิตการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรทดแทนการเผาแก่เกษตรกร เพื่อปรับเปล่ียนทศันคติและสร้าง
จิตส านึกของเกษตรกรใหย้อมรับการท าการเกษตรแบบปลอดการเผา 
  รวมทั้งจดักิจกรรมน าร่องสาธิตเทคโนโลยกีารจดัการเศษวสัดุการเกษตรทดแทนการเผา หรือส่งเสริมการ
ปรับเปล่ียนการปลูกพืชเพื่อแกปั้ญหาการเผาอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงจะพิจารณาใชเ้ทคโนโลยกีารจดัการเศษวสัดุการเกษตรทดแทน
การเผาท่ีเหมาะสมกบับริบทของพื้นท่ี เพื่อใชเ้ป็นจุดเรียนรู้และศึกษาดูงานในดา้นการท าการเกษตรปลอดการเผา เช่น จดัท า
แปลงเรียนรู้การไถกลบตอซังทดแทนการเผา ท าปุ๋ ยหมกั เพาะเห็ดฟาง ผลิตอาหารสัตว ์ผลิตถ่านอดัแท่ง หรือการปลูกพืช
ทดแทน เป็นตน้ โดยใชห้ลกัคิดการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง เกษตรกรไดรั้บความรู้ถึงผลกระทบจากการเผาในพื้นท่ี
การเกษตร มีทางเลือกในการใชป้ระโยชน์จากเศษวสัดุทางการเกษตรและเทคโนโลยทีางการเกษตรทดแทนการเผา มาปรับใช้
ในการ “ท าการเกษตรแบบปลอดการเผา” ไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
  



 
เฉลิมชยั สั่งกรมส่งเสริมการเกษตรเดินหนา้ต่อเน่ือง "หยดุเผาพื้นท่ีเกษตร" 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการเชิงรุกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา "การ

เผาในพื้นท่ีการเกษตร" เนน้สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา น าเสนอทางเลือกการใชป้ระโยชน์จากเศษวสัดุทาง
การเกษตรเหลือใช ้และสนบัสนุนใชเ้ทคโนโลยทีดแทนการเผา มุ่งสู่การท าการเกษตรปลอดการเผาท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่ ในปัจจุบนัประเทศไทย โดยเฉพาะใน
พื้นท่ีภาคเหนือตอนบนประสบปัญหาหมอกควนัปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจ าทุกปี โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
การเผาในพื้นท่ีโล่ง พื้นท่ีป่า และพื้นท่ีการเกษตร ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ 
รวมทั้งส่งผลเสียต่อการท าอาชีพการเกษตรโดยตรง ท าให้ดินเส่ือมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ส่งผลใหต้น้ทุนการผลิต
สูงขึ้น และผลผลิตท่ีไดรั้บต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น รัฐบาลไดเ้ลง็เห็นความส าคญัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จึง
มอบหมายใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบด าเนินการควบคุม "การเผาในพื้นท่ีการเกษตร" 
 และไดส้ั่งการใหก้รมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการส่งเสริม "การหยดุเผาในพื้นท่ีการเกษตร" อยา่งต่อเน่ือง โดยเนน้
เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจใหเ้กษตรกรตระหนกัถึงผลกระทบท่ีจะเกิดจากการเผาท าลาย พร้อมเสนอแนะทางเลือกในการ
ใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรทดแทนการเผาใหก้บัเกษตรกรดว้ย 
 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ในปีงบประมาณ 2564 ท่ีผา่นมา กรมส่งเสริม
การเกษตรไดด้ าเนินการโครงการส่งเสริม"การหยดุเผาในพื้นท่ีการเกษตร" ในช่วงระหวา่งเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2564 
ในปี 2564 ไดผ้ลลพัธ์เป็นท่ีน่าพอใจขยายเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาแกไ้ขปัญหา"การเผาในพื้นท่ีการเกษตร" รวม 280 
เครือข่าย ในพื้นท่ี 60 จงัหวดั 
 โดยผลการส ารวจจากดาวเทียม TERRA และ AQUA ระบบ MODIS ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2564 
โดยส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (Gistda) พบวา่ ภาพรวมจุดความร้อน (Hotspot) 



ในประเทศไทย มีจ านวน 12,705 จุด ลดลงร้อยละ 51.71 จากเดิม จ านวน 26,310 จุด ในปี 2563 โดยเป็นจุดความร้อนท่ีอยูใ่น
พื้นท่ีการเกษตร จ านวน 3,320 จุด ลดลงร้อยละ 47.17 เม่ือเทียบกบัปี 2563 ซ่ึงมีจ านวนถึง 6,285 จุด  
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ในปีงบฯ 2565 น้ี กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมเดินหนา้โครงการส่งเสริม"การ
หยดุเผาในพื้นท่ีการเกษตร"ต่อเน่ือง มีเป้าหมายสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา โดยใชก้ลไกของศูนยเ์รียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพกรผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) หรือศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) หรือกลุ่มเกษตรกร ใหไ้ด ้294 เครือข่าย ใน
พื้นท่ี 60 จงัหวดั 
 พร้อมจดัอบรมหลกัสูตรถ่ายทอดความรู้และพฒันาศกัยภาพเกษตรกรใหส้ามารถเป็นวิทยากรดา้นการทางการเกษตร
ปลอดการเผา มีความรู้พื้นฐานดา้นผลกระทบท่ีเกิดจากการเผาในพื้นท่ีการเกษตร และสามารถน าเสนอทางเลือกและสาธิต
การใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรทดแทนการเผาแก่เกษตรกรเพื่อปรับเปล่ียนทศันคติและสร้างจิตส านึกของเกษตรกรให้ยอมรับ
การท าการเกษตรแบบปลอดการเผา 

รวมทั้งจดักิจกรรมน าร่องสาธิตเทคโนโลยกีารจดัการเศษวสัดุการเกษตรทดแทนการเผา หรือส่งเสริมการปรับเปล่ียน
การปลูกพืชเพื่อแกปั้ญหาการเผาอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงจะพิจารณาใชเ้ทคโนโลยกีารจดัการเศษวสัดุการเกษตรทดแทนการเผาท่ี
เหมาะสมกบับริบทของพื้นท่ี เพื่อใชเ้ป็นจุดเรียนรู้และศึกษาดูงานในดา้นการท าการเกษตรปลอดการเผา เช่น จดัท าแปลง
เรียนรู้การไถกลบตอซงัทดแทนการเผา ท าปุ๋ ยหมกั เพาะเห็ดฟาง ผลิตอาหารสัตว ์ผลิตถ่านอดัแท่ง หรือการปลูกพืชทดแทน 
เป็นตน้ โดยใชห้ลกัคิดการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง เกษตรกรไดรั้บความรู้ถึงผลกระทบจากการเผาในพื้นท่ี
การเกษตร มีทางเลือกในการใชป้ระโยชน์จากเศษวสัดุทางการเกษตรและเทคโนโลยทีางการเกษตรทดแทนการเผา มาปรับใช้
ในการ “ท าการเกษตรแบบปลอดการเผา” ไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 
 



 

 

ประเด็น  รมว.เกษตร สั่งเดินหนา้หยุดเผาพื้นท่ีเกษตรแกปั้ญหาหมอกควนั 

ช่องทาง  ช่อง 3 

 


