
Q g 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2564 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

โครงการ
คลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ ฯ 

1.ถ่ายทอดสด รายการนนทบุรีทูเดย์ เรื่อง โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ ฯ และ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 
2564/65 

Facebook นนทบุรีทูเดย์ 

ตลาด
เกษตรกร 

2.รายการทุกทิศทั่วไทย เผยแพร่ข่าวผลการดำเนินงานตลาดเกษตรกร 
จังหวัดกำแพงเพชร 

ไทยพีบีเอส 

โครงการ 
หยุดเผาใน
พ้ืนที่เกษตร 

3.จ.สกลนคร เร่งรณรงค์หยุดเผา ไถกลบตอซังพ้ืนที่การเกษตร ลด
ปัญหาหมอกควัน พร้อมสร้างวิทยากรต้นแบบทำเกษตรปลอดการเผา 

Facebook สวท.สกลนคร ละเบ๋อ 
 

4. โคราชรณรงค์ทำเกษตรปลอดการเผา ดึงเกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีคิด 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งลดการเผาตอซังในพ้ืนที่ ลดฝุ่น PM 2.5 

thainews.prd.go.th 

Agri-Map 5.สสก.4 ขอนแก่น ขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตร (Agri-Map) เชิงรุก 
ผ่านระบบ Isan E-extension 

khonkaenlink.info 

ส่งเสริม
การเกษตร 

6. เกษตรกรอำเภอนาหว้า ปรับแนวคิดเพ่ิมมูลค่าฟางข้าว ต่อยอดด้วย
การอัดฟางก้อนเลี้ยงควายสวยงาม สร้างรายได้หลักแสนต่อปี 

thainews.prd.go.th 
facebook สำนักงานเกษตร
จังหวัดนครพนม 

อ่ืน ๆ 7.E-san Farmers fair By สสก.4 ขอนแก่น ครังที่ 2     อย่า
พลาด… สินค้าเกษตรดีๆ     มาแล้วจ้า!!! เชิญ ช้อป ชม ยกเว้น
ชิมอิอิ… ที่ไลฟ์สด       

khonkaenlink.info 

  
  



 
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-
GK1C&ref=watch_permalink&v=1033219357229041 
 

 
  



 

 
https://www.facebook.com/watch/?v=1095968674553598&ref=sharing 
  



  

 
  



 

 
โคราชรณรงค์ทำเกษตรปลอดการเผา ดึงเกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีคิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งลด

การเผาตอซังในพ้ืนที่ ลดฝุ่น PM 2.5 
วานนี้ (14 ธ.ค. 64) ที่ศาลาประชาคมบ้านปอบิด หมู่ที่ 1 ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่
การเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้แก่พ่ีน้องเกษตรกร เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้
เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึน และนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการ
เผา สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา รวมทั้งสร้างต้นแบบในการทำ
การเกษตร ปลอดการเผา เพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตรในระยะต่อไป โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ จำนวน 60 คน 

นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง กล่าวว่า ในปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาหมอกควันปก
คลุม และเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่ง ทั้งในพ้ืนที่ป่าและ
พ้ืนที่การเกษตร ซึ่งการเผาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก 
โลกร้อน ฝุ่น PM 2.5 รวมทั้งยังส่งผลเสียต่อการทำอาชีพการเกษตรโดยตรง ทำให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความ
อุดมสมบูรณ์และส่งผลให้สูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควรจะ
เป็น 

รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องตระหนักถึงปัญหาและช่วยกันป้องกันระงับ 
แก้ไข ตั้งแต่ระดับหน่วยเหนือ มาจนถึงระดับพวกเราเกษตรกรผู้ทำการเกษตร ดังนั้น จึงขอความร่วมมือ
เกษตรกรงดเผาในทุกพ้ืนที่ โดยนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายความรู้และการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ ไปปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร เช่น การไถกลบตอซังในนาข้าว การปลูก การขยายพันธุ์พืชปรับปรุง
บำรุง และพืชใช้น้ำน้อย และการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผา เช่น การทำปุ๋ยหมัก 
และการเพาะเห็ดฟาง เพื่อเพ่ิมมูลค่า จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดเป็นรายได้แก่เกษตรกรใน
อนาคต 
  



 

 
“ฟางข้าว” นับเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่ท่ัวไปเป็นจำนวนมาก ภายหลังการเก็บ

เกี่ยวผลผลิตข้าวของพ่ีน้องชาวนา ซึ่งมีอยู่ในพ้ืนที่นาของเกษตรกรโดยส่วนใหญ่แล้วจะนิยมเผาฟางข้าวเพื่อทำ
การเพาะปลูกข้าวหรือพืชฤดูแล้งในพ้ืนที่การทำนาเดิม ซึ่งทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก แต่ก็มี
เกษตรกรบางรายที่ปรับเปลี่ยนแนวคิดนำฟางข้าวที่เปล่าประโยชน์มาอัดก้อนไว้สำหรับการเลี้ยงสัตว์ ลดต้นทุน
ด้านอาหาร และช่วยสร้างรายได้จากการจำหน่ายฟางอัดก้อนให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโค - กระบือ ในพ้ืนที่
เป็นอย่างมาก 

นายสอนชัย เพชรฤทธิ์ อีกหนึ่งเกษตรกรที่มีแนวความคิดใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า 
จังหวัดนครพนม ที่เริ่มมองเห็นโอกาสจากการเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายได้จากฟางข้าว ด้วยการต่อยอดอัดก้อน
ฟางข้าวไว้เป็นอาหารสัตว์และมีการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้เสริม รวมถึงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการ
ทำการเกษตรแบบผสมผสาน  

นายสอนชัยฯ เปิดเผยว่า ตนเองเป็นเกษตรและทำอาชีพการเกษตรมามากกว่า 10 ปีแล้ว และ
มองเห็นว่าชาวนาทั่วไปเมื่อทำการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จ ก็ทำการเผาฟางข้าวทิ้งเพ่ือในบางพ้ืนที่ต้องการที่จะ
ทำนาปรังหรือปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่น ข้าวโพด แตงโม ฟักทอง เป็นต้น ทำให้เกิดมลพิษและไม่ก่อให้เกิดรายได้
ใดๆ ตนเองซึ่งเลี้ยงควายสวยงามอยู่แล้ว จึงมองว่าน่าจะเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายได้จากฟางข้าวได้ ด้วยการ
นำมาอัดก้อนจำหน่าย หรือนำมาเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ ช่วยลดต้นทุนการผลผลิตได้เป็นอย่างดี  

สิ่งสำคัญในการอัดฟางก้อน จะต้องเก็บเกี่ยวข้าวด้วยมือ เพราะฟางข้าวที่ได้จะไม่มีเศษดินหิน
ต่างๆ ปนมา ทำให้เวลานำไปให้ควายกินจะมีสุขภาพที่ดี สำหรับฟางข้าวที่อัดก้อนแล้วจะมีราคา ประมาณ 35 
- 45 บาท/ก้อน และจะมีราคาสูงมากในช่วงฤดูฝน ประมาณ 40 - 50 บาท/ก้อน ซึ่งปีนี้มียอดสั่งจองจากกลุ่ม
เกษตรกรที่เลี้ยงโค - กระบือ มากกว่า 5,000 ก้อน แต่ก็มีไม่เพียงพอกับความต้องการ เพราะตนเองก็เลี้ยง
ควายสวยงาม ทำให้ต้องเตรียมสำรองไว้เป็นอาหารในช่วงฤดูแล้งนี้ด้วยเช่นกัน  

นายสอนชัยฯ เล่าต่อว่า อยากให้พี่น้องเกษตรกรที่เผาฟางข้าว หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ต่างๆ ในพ้ืนที่การเกษตร ได้มองเห็นประโยชน์และโอกาสที่จะสร้างรายได้และเพ่ิมมูลค่าจากวัสดุเหล่านี้ 
โดยเฉพาะฟางข้าวอยากให้เก็บนำมาอัดเป็นก้อนเลี้ยงสัตว์ หรือหากมีเยอะก็นำมาอัดก้อนจำหน่าย ซึ่งมีความ
ต้องการเป็นอย่างมาก ช่วยสรา้งรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี  

นอกจากนี้ ตนยังได้นำฟางอัดก้อนมาเลี้ยงควายสวยงาม ซึ่งได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ควาย
เอง และเริ่มเข้าสู่เวทีการประกวดความสวยงามเกือบทั่วประเทศ และยังเคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด
ควายสวยงามระดับจังหวัด ของจังหวัดนครพนมมาแล้ว ในขณะนี้ก็มีคนเข้ามาติดต่อขอซื้อลูกควาย และขอ
คำแนะนำในการเลี้ยงความสวยงามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละตัวที่ฟาร์มก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นตามสายพันธุ์ 
เป็นที่ต้องการของตลาดควายสวยงาม ซึ่งแต่ละตัวต้องบอกว่าราคาหลักแสนขึ้นไป ทำให้ตนเองและครอบครัว
มีรายได้เพ่ิมจากการทำนาในแต่ละปีได้เป็นอย่างดี 

นายวิชา คำมุงคุณ เกษตรอำเภอนาหว้า เปิดเผยว่า ในพื้นที่อำเภอนาหว้าสำนักงานเกษตรอำเภอ
นาหว้า ได้มีการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตร ในการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตรและเห็นถึง
ประโยชน์และความสำคัญของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ด้วยการเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายได้จากฟางข้าว เช่น 
การทำปุ๋ยหมัก ฟางอัดก้อน การเพาะเห็ดฟาง เป็นต้น สำหรับพ้ืนที่อำเภอนาหว้าโดยส่วนใหญ่นอกจากจะมี
การทำนาข้าว ยังมีการเลี้ยงปศุสัตว์เป็นจำนวนมาก ได้แก่ โค - กระบือ ซึ่งสิ่งจำเป็นและสำคัญคือแหล่งอาหาร



ที่จะต้องเพียงพอกับความต้องการของสัตว์เลี้ยง การที่เกษตรกรหันมาใช้ประโยชน์จากฟางข้าวด้วยการอัดฟาง
ก้อนไว้เป็นอาหารสัตว์ จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนด้านอาหารมากกว่า 30% ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิต
ที่ลดลง มีรายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพ้ืนที่ได้เพ่ิมข้ึน 
  
  



 

 
https://www.facebook.com/watch/?v=361564005728740 
  



  

 

 
 


