
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2564 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
หยุดเผา 1. เกษตรฯ เผยผลสำเร็จหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ชี้สระบุรีพบจุดความร้อนลดลงเกิน

กว่าครึ่ง 
ThailandPLUS 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
เวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
2.เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมทีมงานแนวหน้า 12 อำเภอ 
นำความสำเร็จการส่งเสริมด้านเกษตร 

77ข่าวเด็ด 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรฯ เผยผลส ำเรจ็หยดุเผำในพ้ืนทีเ่กษตร ชีส้ระบรุพีบจดุควำมรอ้นลดลง

เกินกวำ่ครึง่ 

ดร.เฉลมิชยั ศรอีอ่น รฐัมนตรวีำ่กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่ำวว่ำ 

รัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญต่อสถำนกำรณ์ปัญหำวิกฤติหมอกควันท่ีปกคลุมพ้ืนท่ี

ภำคเหนือตอนบนของไทยที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่ำงเดือนมกรำคม-เมษำยน

ของทุกปี ซึ่งพบว่ำสำเหตุหนึ่งมำจำกกำรเผำเศษวัสดุทำงกำรเกษตรในพ้ืนท่ี

เพำะปลูก  ส่งผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนและเศรษฐกิจของประเทศ 

รวมท้ังส่งผลเสียต่อกำรท ำอำชีพกำรเกษตรโดยตรง ท ำให้ดินเส่ือมโทรมขำด

ควำมอุดมสมบูรณ์ ต้นทุนกำรผลิตเพ่ิมสูงข้ึน และผลผลิตท่ีได้รบัต ่ำกว่ำท่ีควรจะ

เป็น จึงได้มอบหมำยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด ำเนินกำรควบคุมกำรเผำใน

พ้ืนท่ีกำรเกษตร โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตรได้ด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง 

มุ่งเน้นกำรรณรงค์ เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์กระตุ้นจิตส ำนึกของเกษตรกรให้

หยุดเผำในพ้ืนท่ีเกษตร น ำเสนอทำงเลือกตำ่ง ๆ แก่เกษตรกรเพ่ือทดแทนกำร

เผำ รวมถึงกำรใช้กลไกเครือข่ำยควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนเพ่ือป้องกันและ

แก้ไขปัญหำกำรหยุดเผำท่ียั่งยืน 

 



ด้ำน นำยเขม้แขง็ ยตุธิรรมด ำรง อธบิดกีรมส่งเสรมิกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ใน

ปีงบประมำณ 2564 ที่ผ่ำนมำ กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้ด ำเนินกำรโครงกำร

ส่งเสริมกำรหยุดเผำในพ้ืนท่ีเกษตร ระหว่ำงเดือนมกรำคม – พฤษภำคม 2564 

สำมำรถขยำยเครือข่ำยเกษตรกรปลอดกำรเผำแก้ไขปัญหำกำรเผำในพ้ืนท่ี

เกษตร รวม 280 เครือข่ำย ในพ้ืนท่ี 60 จงัหวัด ซ่ึงในจ ำนวนน้ี จังหวัดสระบุรี 

มีผลกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรเผำในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเป็นท่ีน่ำ

พอใจ จำกกำรติดตำมสถำนกำรณ์จุดควำมร้อนของ จังหวัดสระบุรี ในช่วงเดือน

มกรำคม- พฤษภำคม 2564  โดยดำวเทียม TERRA และ AQUA ระบบ MODIS 

ของส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

พบว่ำจุดควำมร้อนในพ้ืนท่ีเกษตรลดลงจำกช่วงเดียวกันของ ปี 2563 จำก

จ ำนวน 70 จุด เหลอืเพียง 31 จดุ ในป ี2564 ลดลงคิดเป็นร้อยละ 53.71 และใน

ภำพรวมท้ังประเทศจำก 6,285 จุด เหลือ 3,320 จดุ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 

47.17  เนือ่งจำกที่ จงัหวัดสระบุรี  เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมกำรเกษตรได้ลงพ้ืนท่ีสร้ำง

กำรรับรู้แก่เกษตรกรให้รู้ถึงผลกระทบจำกกำรเผำ  และสร้ำงเครอืข่ำยปลอด

กำรเผำในพ้ืนท่ีเกษตรอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงมีกำรสำธิตเทคโนโลยีกำรจัดกำร

เศษวัสดุกำรเกษตรทดแทนกำรเผำให้แก่เกษตรกร เช่น กำรเผำถ่ำนจำกมัน

ส ำปะหลัง  กำรไถกลบตอซัง กำรเพำะเห็ดฟำง เป็นต้น ส่งผลให้เกษตรกรมีกำร

ปรับเปลี่ยนทัศนคติและเกิดจิตส ำนึกยอมรบักำรท ำเกษตรแบบปลอดกำรเผำมำก

ขึ้น 
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ส ำหรบัปีงบประมำณ 2565 นี้ กรมส่งเสริมกำรเกษตรพร้อมเดินหน้ำโครงกำร

ส่งเสริมกำรหยุดเผำในพ้ืนท่ีกำรเกษตรต่อเนื่อง มีเป้ำหมำยสร้ำงเครือข่ำย

เกษตรกรปลอดกำรเผำ โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกร

ผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) หรือศูนย์จดักำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หรือกลุ่ม

เกษตรกร ให้ได้ 294 เครือข่ำย ในพ้ืนท่ี 60 จังหวัด โดยกำรจัดอบรมหลักสูตร

ถ่ำยทอดควำมรู้และพัฒนำศักยภำพเกษตรกรให้สำมำรถเป็นวิทยำกรด้ำนกำร

ทำงกำรเกษตรปลอดกำรเผำ มีควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนผลกระทบที่เกิดจำกกำรเผำใน

พ้ืนท่ีกำรเกษตร และสำมำรถน ำเสนอทำงเลือกและสำธิตกำรใช้

เทคโนโลยีกำรเกษตรทดแทนกำรเผำแก่  เกิดเป็นเครือข่ำยเกษตรแบบปลอด

กำรเผำท่ีอย่ำงย่ังยืนต่อไป 
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เกษตรจังหวดันครพนม เปิดเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมทีมงานแนวหน้า 12 
อ าเภอ น าความส าเร็จการส่งเสริมด้านเกษตร 

วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. บริเวณศูนยส์ารสนเทศยางพาราฯ ส านกังานเกษตรจงัหวดั
นครพนม นางสาวกญัณฐา อภินนทธ์นา เกษตรจงัหวดันครพนม เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดบัจงัหวดั (PW) ปี 2565 เพื่อเป็นการช้ีแจงนโยบาย งานภารกิจการส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ี ตาม
แนวทางการขบัเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีไดรั้บทราบและเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานร่วมกนั รวมไปถึงการปรับตวั
ในการส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ี ใหท้นัตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
ซ่ึงในคร้ังน้ีมีเจา้หนา้ท่ีนกัส่งเสริมการเกษตร และเจา้หนา้ท่ีดา้นธุรการจากส านกังานเกษตรอ าเภอ จ านวน 
12 อ าเภอ เขา้ร่วมการจดัเวทีฯ อยา่งพร้อมเพรียง 

นางสาวกญัณฐา อภินนทธ์นา เกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมวา่ ดว้ยในปี 2565 

ส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนม มีแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงด าเนินการตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร (T&V System) โดยไดย้ดึแนวทางหลกั ๆ ท่ีจะเขา้ไปส่งเสริมในดา้นเทคโนโลยี
มากขึ้น ไดแ้ก่ 1.การใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูล Big Data ในการเช่ือมโยงการท าเกษตรร่วมกบั
หน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงจะช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีและเกษตรกรมีขอ้มูลท่ีดีและเพียงพอต่อการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งและ
เหมาะสม เพื่อใชป้ระโยชน์ในการวิเคราะห์และวางแผนดา้นการเกษตรไดอ้ยา่งทนัต่อสถานการณ์ 

 

2.การพฒันาช่องทางการตลาดใหก้บัเกษตรกร โดยเพิ่มช่องทางตลาดใหห้ลากหลาย ทั้งในรูปแบบตลาด
ออนไลน์และออฟไลน์ 3.มาตรฐานการรับรองสินคา้เกษตร เพราะทัว่โลกใหค้วามส าคญัต่อความปลอดภยั 
จึงตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัและเป็นท่ียอมรับจากนานาชาติ 4.การลดตน้ทุนการผลิต เพื่อสร้างโอกาสใน
การแขง็ขนั 5.การพฒันาเมลด็พนัธุ์ใหมี้คุณภาพ การพฒันาพนัธุ์พืช สัตว ์ประมง เพื่อใหเ้กษตรกรมีพนัธุ์
พืช-พนัธุ์สัตวค์ุณภาพดี มีความหลากหลาย และเพียงพอกบัความตอ้งการใชใ้นการท าการเกษตร 



 

6.การบริหารจดัการน ้าอยา่งเป็นระบบ มีการกระจายน ้าอยา่งเหมาะสมและทัว่ถึง รวมทั้งพฒันาแหล่งน ้าใน
ไร่นาของเกษตรกรและชุมชน เพื่อให้เกษตรกรมีน ้าเพียงพอส าหรับใชใ้นการอุปโภคบริโภคและท า
การเกษตร ป้องกนั บรรเทาปัญหาอุทกภยั 7.การป้องกนัโรคระบาดจากพืชและสัตว ์ช่วยเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขนัของสินคา้เกษตร และ 8.การส่งเสริมอาชีพ ทั้งดา้นประมงและปศุสัตว ์

 



นอกจากน้ียงัไดเ้นน้การด าเนินงาน ตามนโยบายของผูว้า่ราชการจงัหวดันครพนม ซ่ึงด าเนินการภายใตห้ลกั 
5 ร. คือ ริเร่ิม สร้างสรรค ์ท างานเชิงรุก ท างานดว้ยความรัก รอบคอบ รวมถึงเป้าหมาย 5 ส. ประกอบดว้ย 
สงบ สุข สะอาด สวยงาม และ สะดวก ซ่ึงการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีจะตอ้ง “รู้หนา้ท่ี มีความรับผิดชอบ 
และมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของงาน” หลกัส าคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีไดใ้หน้โยบายคือ “KUSA” คือ ความรู้ 
(Knowledge) ความเขา้ใจ (Understanding) ทกัษะ (Skill) และ ทศันคติ (Attitude) 

ดว้ยเทคนิค หรือวิธีการต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด” ส่ิงส าคญัคือ
ทุกคนมุ่งมัน่และร่วมกนัท างานส่งเสริมเพื่อพี่นอ้งเกษตรกรชาวนครพนม อยา่งเตม็ท่ีและสุดความสามารถ 
เพื่อยกระดบัและพฒันาเกษตรกรใหมี้ความเขม้แขง็ และสามารถอาชีพไดอ้ยา่งมัน่คง 

 

 

 

 

 

 

 


