
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2565  
 

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

โครงการตาม
พระราชดำริ 

1.ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง วางแผน
ดำเนินการสนองพระราชดำริต่อเนื่องในปี 2565 

NNT 

ไม้ผล (ทุเรียน) 2.เฉลิมชัย ย้ำ ปีนี้ต้องปลอดทุเรียนอ่อน – Zero COVID ประชาชาติธุรกิจ 
3.เฉลิมชัย ย้ำ ทุเรยีนตะวันออกปีนี ้ต้องปลอดทุเรียนอ่อนและ Zero COVID 
เท่านั้น 

The Reporters 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ถ่านชีวภาพ 
(Biochar) 

4.เกษตรโคราช เดินหน้าส่งเสริมใช้ถ่านชีวภาพลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดึง
เกษตรกรให้ความรู้งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวภาพ (Biochar) 
เพ่ือการนำไปใช้ด้านการเกษตร 

NNT 

หยุดเผา 5.เกษตรนครพนม จัดกิจกรรมสาธิตถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยีจัดการ
เศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา “สร้างมูลค่าเพ่ิม” ต่อยอดเป็นอาชีพใน
ชุมชน 

NNT 

วิสาหกิจชุมชน 6.รอบรั้วเกษตรนนท์ ตอนที่ 21 ให้เป็นเรื่องของ “แหนม” Youtube 
ไม้ดอก 7.เกษตร จ.เชียงใหม่ ชวนแอ่วงานมหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับ ครั้งที่ 45 NNT 
งานส่งเสริม
การเกษตร 

8.รายการที่นี่ชายแดนใต้ ส่งเสริมชนเผ่าซาไก ทำเกษตรเลี้ยงชีพ ไม่รุกป่า ISOC ยะลา 
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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ร่วมกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัด
ระยอง รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2564 ศูนย์บริการดังกล่าวมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ จัดทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ 21 ไร่ 
จัดทำแปลงทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำแปลงขยายผลข้าวพันธุ์ กข.87 ใน
พ้ืนที่ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย และส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในพ้ืนที่ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย เน้นสำหรับการ
บริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก 

ดำเนินการศึกษาวิจัย เช่น การศึกษาศักยภาพของพืชคลุมดินที่ปลูกร่วมกับต้นทุเรียน การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ขมิ้นชันผงต่อ
สมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซากในไก่พ้ืนเมืองเหลืองหางขาวกบินทร์บุรี และการใช้ประโยชน์จากเนื้อปลาหมอสีคางดำ
เพ่ือลดต้นทุนในการเลี้ยงปูทะเล ขยายผลเกษตรกรสู่เกษตรกรต้นแบบ ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรตัวอย่างทั้งสิ้น 268 ราย 

สำหรับในปี 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร มีแผนจะดำเนินการพัฒนาแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยจะ
ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาควบคู่กัน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมและฐานเรียนรู้ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ที่จะเข้ามาศึกษาดูงานและการขยายผลองค์ความรู้ของศูนย์ไปสู่เกษตรกรต้นแบบ และพัฒนาเกษตรกรต้นแบบให้เป็นศูนย์
การเรียนรู้ เพื่อขยายผลไปยังเกษตรกรรอบข้างต่อไป 

ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนา 4 ข้อคือ ให้พัฒนาด้านการเกษตร 
โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์ การประมง เพ่ือการบริโภคและสำรองอาหารไว้ในยามวิกฤต มูลสัตว์ทำเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยปรับปรุงดิน ให้
มีศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านการประกอบอาชีพ ให้จัดเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ โดยให้ประชาชนขอยืมพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ที่
ดีไปผสม หรือเลี้ยงแล้วส่งลูกคืน หรือขายให้ราษฎรนำไปเลี้ยงและให้มีศูนย์พัฒนาการเกษตรที่ราษฎรจะได้ศึกษาและเยี่ยมชม เพ่ือ
นำเอารูปแบบไปปรับปรุงไร่นาของตนเอง 

 



 
“เฉลิมชัย” ย้ำทุเรียนตะวันออกปีนี้ต้องปลอดทุเรียนอ่อนและ Zero COVID เท่านั้น ชี้ไทยสามารถส่งออกทุเรียนผลสดไปยังประเทศ
จีนได้ร้อยละ 80 บวกกระแสการบริโภคภายในประเทศมีมากขึ้น ทำให้ตลาดการค้าทุเรียนขยายวงกว้าง 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการและบริหาร
การจัดการผลไม้ (Fruit Board) กล่าวว่า ขณะนี้ผลผลิตทุเรียนกำลังจะออกสู่ตลาด จึงได้เน้นย้ำไปยังกรมส่งเสริมการเกษตรให้เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรโดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคตะวันออกซ่ึงเป็นแหล่งผลิตทุเรียนสำคัญของประเทศ ให้ลงพ้ืนที่และประสานความร่วมมือใน
การดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดร่วมกับจังหวัดจันทบุรี ตราด และจังหวัดระยอง ทั้ง 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคเกษตรกร เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพการส่งออก สร้างความเชื่อม่ันสู่ผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการ
ควบคุมและป้องกันทุเรียนอ่อน ด้วยการกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนแต่ละชนิดพันธุ์ คือ พันธุ์กระดุม วันที่ 20 มีนาคม 2565 พันธุ์ชะนี
และพวงมณี วันที่ 10 เมษายน 2565 พันธุ์หมอนทองและก้านยาว วันที่ 25 เมษายน 2565 และมาตรการเฝ้าระวัง COVID – 19 ใน
สวนเกษตรกร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลัก 
ซึ่งในฤดูกาลผลไม้ปีนี้ ประเทศจีนในฐานะเป็นประเทศคู่ค้าของผลไม้ที่สำคัญของภาคตะวันออก กำหนดให้ต้องตรวจไม่พบเชื้อ COVID -
19 ทั้งในคน ผลไม้ และองค์ประกอบอ่ืนในการขนส่ง ได้แก่ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ รถขนส่ง เป็นต้น โดยจะมีการสุ่มตรวจทั้งโรงคัดบรรจุและ
สวนเกษตรกรเป็นประจำ ทำให้เกษตรกรต้องวางระบบป้องกันการระบาดของ COVID – 19 ในสวนของตนเองด้วย โดยในปีนี้ได้กำหนด
เป้าหมายสำหรับการส่งออกผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2565 คือ “การส่งออกผลไม้ต้อง Zero COVID” เท่านั้น เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกฝ่าย
ได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ด้านกรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมที่จะจัดงานประชาสัมพันธ์
สร้างความเชื่อม่ันให้กับประเทศคู่ค้าในช่วงเดือนมีนาคม 2565 โดยจะเน้นสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพทุเรียน 
ทั้งในเรื่องการปฏิบัติการควบคุมการเก็บเก่ียวทุเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานทุเรียนไทย และระบบวิธีการจัดการควบคุม COVID –19 ใน
ระดับสวนเกษตรกร เพื่อเป็นการประกาศให้ทราบถึงระบบการจัดการทุเรียนประเทศไทยในฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออกท่ีมีมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับของผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ ช่วยสร้างความเชื่อม่ันในคุณภาพให้กับผู้บริโภค 
ทั้งนี้ ทุเรียนเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สร้างรายได้เข้าประเทศในอันดับต้นๆ มีแหล่งผลิตสำคัญอยู่ที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ เกษตรกร
สามารถจำหน่ายผลผลิตทุเรียนได้ราคาดี สูงกว่าต้นทุนการผลิต ส่งผลให้เกษตรกรขยายพ้ืนที่ปลูกทุเรียนอย่างรวดเร็ว เนื่องจากในแต่ละปี
ประเทศไทยสามารถส่งออกทุเรียนผลสดไปยังประเทศจีนได้ถึงร้อยละ 80 ประกอบกับกระแสการบริโภคภายในประเทศมีมากข้ึน ทำให้
ตลาดการค้าทุเรียนขยายวงกว้าง 
ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจำหน่ายทุเรียนในช่วงที่ประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID– 19) เป็นการจำหน่ายทางระบบค้าขายออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน จึงต้องพัฒนาให้ผลผลิตได้คุณภาพมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพ่ือ
รักษาและขยายตลาดทุเรียนซึ่งเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของประเทศไทยไว้ให้ได้ 

 



 
‘เฉลิมชัย’ ย้ำ ทุเรียนตะวันออกปีนี้ ต้องปลอดทุเรียนอ่อนและ ‘Zero COVID’ เท่านั้น 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการและบริหารการจัดการผลไม้ (Fruit 
Board) กล่าวว่า ขณะนี้ผลผลิตทุเรียนกำลังจะออกสู่ตลาด จึงได้เน้นย้ำไปยังกรมส่งเสริมการเกษตรให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งผลิตทุเรียนสำคัญของประเทศ ให้ลงพ้ืนที่และประสานความร่วมมือในการดำเนินการตาม
มาตรการที่กำหนดร่วมกับจังหวัดจันทบุรี ตราด และจังหวัดระยอง ทั้ง 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร เพื่อเป็น
การเพ่ิมศักยภาพการส่งออก สร้างความเชื่อม่ันสู่ผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการควบคุมและป้องกันทุเรียน
อ่อน ด้วยการกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนแต่ละชนิดพันธุ์ คือ พันธุ์กระดุม วันที่ 20 มีนาคม 2565 พันธุ์ชะนีและพวงมณี วันที่ 10 
เมษายน 2565 พันธุ์หมอนทองและก้านยาว วันที่ 25 เมษายน 2565 
และมาตรการเฝ้าระวัง COVID – 19 ในสวนเกษตรกร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลัก ซึ่งใน
ฤดูกาลผลไม้ปีนี้ ประเทศจีนในฐานะเป็นประเทศคู่ค้าของผลไม้ท่ีสำคัญของภาคตะวันออก กำหนดให้ต้องตรวจไม่พบเชื้อ COVID -19 ทั้ง
ในคน ผลไม้ และองค์ประกอบอื่นในการขนส่ง ได้แก่ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ รถขนส่ง เป็นต้น โดยจะมีการสุ่มตรวจทั้งโรงคัดบรรจุและสวน
เกษตรกรเป็นประจำ ทำให้เกษตรกรต้องวางระบบป้องกันการระบาดของ COVID – 19 ในสวนของตนเองด้วย โดยในปีนี้ได้กำหนด
เป้าหมายสำหรับการส่งออกผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2565 คือ “การส่งออกผลไม้ต้อง Zero COVID” เท่านั้น เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกฝ่าย
ได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่าด้านกรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมที่จะจัดงาน
ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าในช่วงเดือนมีนาคม 2565 โดยจะเน้นสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพทุเรียน ทั้งในเรื่องการปฏิบัติการควบคุมการเก็บเกี่ยวทุเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานทุเรียนไทย และระบบวิธีการจัดการควบคุม 
COVID –19 ในระดับสวนเกษตรกร เพื่อเป็นการประกาศให้ทราบถึงระบบการจัดการทุเรียนประเทศไทยในฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออกที่
มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพให้กับผู้บริโภค 
ทั้งนี้ ทุเรียนเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สร้างรายได้เข้าประเทศในอันดับต้นๆ มีแหล่งผลิตสำคัญอยู่ที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ เกษตรกร
สามารถจำหน่ายผลผลิตทุเรียนได้ราคาดี สูงกว่าต้นทุนการผลิต ส่งผลให้เกษตรกรขยายพ้ืนที่ปลูกทุเรียนอย่างรวดเร็ว เนื่องจากในแต่ละปี
ประเทศไทยสามารถส่งออกทุเรียนผลสดไปยังประเทศจีนได้ถึงร้อยละ 80 ประกอบกับกระแสการบริโภคภายในประเทศมีมากข้ึน 
ทำให้ตลาดการค้าทุเรียนขยายวงกว้าง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจำหน่ายทุเรียนในช่วงที่ประสบปัญหาจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID– 19) เป็นการจำหน่ายทางระบบค้าขายออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน จึงต้องพัฒนาให้ผลผลิต
ได้คุณภาพมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพ่ือรักษาและขยายตลาดทุเรียนซึ่งเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของประเทศไทยไว้ให้ได้ 
 



 
เกษตรโคราชเดินหน้าส่งเสริมใช้ถ่านชีวภาพลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดึงเกษตรกรให้ความรู้งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่าน
ชีวภาพ (Biochar) เพ่ือการนำไปใช้ด้านการเกษตร 

วันนี้ (4 ก.พ. 65) ที่บ้านสวนป่าไผ่เทพารักษ์โคราช แหล่งเรียนรู้เรื่องไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา นายคณกร ทองสุขนอก เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตถ่านชีวภาพ (Biochar) เพ่ือการนำไปใช้ด้านการเกษตร โครงการศึกษาการจัดการดิน ปุ๋ย และน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้งและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวรกร เปรื่องค้า หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด
นครราชสีมา และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองแวง ร่วมในพิธี 

ด้าน นายคณกร ทองสุขนอก เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สำหรับการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวภาพ 
(Biochar) เพ่ือการนำไปใช้ด้านการเกษตรในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องจากปัญหาภัยแล้งมีผลกระทบโดยตรงกับการเกษตรและแหล่งน้ำ 
สร้างความเสียหายต่อกิจกรรมทางการเกษตร เช่น พ้ืนที่ดินขาดความ ชุ่มชื้น พืชขาดน้ำ พืชชะงักการเจริญเติบโต ส่งผลให้ผลผลิต
ที่ได้มีปริมาณลดลง คุณภาพตกต่ำ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช จำเป็นต้องจัดการ
ปัจจัยพื้นฐานในการ ผลิตพืช คือ ดิน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเป็นแหล่งให้น้ำ อากาศ และธาตุอาหารแก่ต้นพืช 

การทำให้ดินเป็นดินที่ดี โดยจัดการดินให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตพืช ลดต้นทุนการผลิต และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ได้รับอนุมัติและจัดสรร
งบประมาณโครงการศึกษาการจัดการดิน ปุ๋ย และน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปี 
2564 จากกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
โดยจัดทำแปลงศึกษาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการใช้ถ่านชีวภาพ (Biochar) ในพ้ืนที่อำเภอเทพารักษ์ จำนวน 3 แปลง 
เพ่ือเป็นแปลงต้นแบบการจัดการดินให้มีสมบัติที่เหมาะสม มีโครงสร้างที่ดี มีความร่วนซุย ไม่แข็งแน่นทึบ มีช่องว่าง มีความพรุน 
อันจะส่งผลให้การผลิตพืช มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เมื่อต้นพืชมีความแข็งแรงเจริญเติบโตดีแล้ว การใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีจะลดลงตาม 
และสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย โดยได้มีการให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คน ไม่ว่าจะเป็น
การให้ความรู้ถึงการผลิตถ่านชีวภาพและน้ำส้มควันไม้ การเพ่ิมมูลค่าสินค้าจากไผ่ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การเพาะเห็ด
ฟาง เห็ดตะกร้า และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งความรู้ที่ได้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของจนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 



 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บ้านนาพระ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ร่วมกับสำนักงานเกษตร
อำเภอนาหว้า จัดกิจกรรมสาธิตถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยีจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา “สร้างมูลค่าเพ่ิม” ต่อ
ยอดเป็นอาชีพในชุมชน เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพ้ืนที่ ให้เกษตรกรเห็น
ถึงความสำคัญในการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาสร้างมูลค่าเพ่ิมและก่อเกิดเป็นรายได้ให้กับชุมชน ทดแทนการเผาในพ้ืนที่
การเกษตร ซึ่งมีเกษตรกรในพ้ืนที่เข้าร่วม จำนวน 60 ราย 
นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การเผาในพื้นที่การเกษตรเป็นสาเหตุที่สำคัญของปัญหาที่ทำให้
คุณภาพของดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่ ผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น และเป็น
แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศท่ีสำคัญแหล่งหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดก๊าซพิษ หมอกควัน ฝุ่นละออง เถ้า และเขม่าควัน ระบายออกสู่ชั้น
บรรยากาศ ส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมประเทศไทย มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึ่งพ้ืนที่การเกษตรที่มีการเผาสูง คือ นาข้าว ไร่อ้อย และไร่ข้าวโพด และสำหรับในพ้ืนที่อำเภอนาหว้า ภายหลังจากการ
เก็บเก่ียวผลผลิตข้าวแล้ว เกษตรกรมักจะทำการเผาทำลายตอซังข้าว ซึ่งเป็นการทำลายจุลินทรีย์ในดิน ทำให้หน้าดินแห้งผลผลิต
ของพืชตกต่ำ รวมทั้งยังส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ 
สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้ “โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร” ประจำปี 2565 
กิจกรรมนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเกษตรกร
ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึน พร้อมแนะนำทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา สร้างการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา รวมทั้งสร้างต้นแบบในการทำการเกษตรปลอดการเผาเพ่ือสนับสนุนการหยุดเผา
ในพ้ืนที่การเกษตร 
โดยการจัดกิจกรรมฯประกอบด้วย การเรียนรู้นำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาในพ้ืนที่
การเกษตร รวม 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมการไถกลับตอซังข้าวแห้งโดยใช้รถแทรกเตอร์ การสาธิตการปลูกปอเทืองเพ่ือบำรุงดิน 
การสาธิตการเพาะเห็ดฟางจากเศษวัสดุทางการเกษตร แะการสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตร 
การรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการถ่ายทอดความรู้พร้อมแนะนำการใช้
ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร เช่น การเพาะเห็ดฟาง การทำอาหารสัตว์ 
และการทำประมง ซึ่งเน้นในการลดต้นทุนการผลิตเป็นหลัก และสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ ทั้งนี้เกษตรกรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ถึงผลกระทบจากการเผาในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ิมมากข้ึน ก่อให้เกิดการสำนึกและรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
เกิดการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิม ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงฤดู
แล้ง อีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่การเกษตรให้ลดลงในอนาคต 
#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 
 





 

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ชวนเที่ยวงานมหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับ ครั้งที่ 45 พบกับการประกวดไม้ดอก ไม้ประดับ 12 ชนิด 279 
ประเภท 

นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเที่ยวงานมหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับ ครั้งที่ 45 ที่สวนสาธารณะหนองบวก
หาด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดแสดง
นิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับ/การจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับจากกลุ่มเกษตรกรจำนวน 60 ราย/การจัดกิจกรรมประกวดไม้ดอกไม้
ประดับ จำนวน 12 ชนิด 279 ประเภท อาทิ กล้วยไม้ บอนไซ โป๊ยเซียน ไม้ประดับกระถางและที่สำคัญในปีนี้ ได้มีไม้ใบด่างท่ี
กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันมาจัดแสดงและประกวดในครั้งนี้ด้วย 

ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับท่ีสำคัญของภาคเหนือ และประเทศไทย เนื่องจากมีสภาพอากาศเหมาะสม
ต่อการผลิตไม้ตัดดอกเมืองหนาว อาทิ กุหลาบ เบญจมาศ มากาเร็ต พีค็อก ตลอดจนไม้กระถาง และไม้ถุงนานาชนิด ทำให้เกิด
รายได้จากการประกอบอาชีพรวมหลายล้านบาท ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่มีพ้ืนที่ปลูก 3,555 ไร่ เกษตรกรจำนวน 1,146 
ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูกมากได้แก่ อำเภอแม่ริม แม่วาง จอมทอง นอกจากนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดประดับตกแต่งภายในบริเวณ
สวนสาธารณะหนองบวกหาด และบริเวณโดยรอบให้สวยงามด้วยไม้ดอกนานาพันธ์ โดยแบ่งออกเป็น 7 โซน ประกอบด้วย Tree 
of Heaven : ต้นไม้แห่งสรวงสวรรค์ ที่เปรียบเสมือนใจกลางของโลก ที่คอยส่องแสงสุขสกาวนำทางความหวังไปสู่มวลมนุษย์ ผ่าน
เส้นทางซุ้มรูปหัวใจ ที่สื่อถึงการส่งความสุข ไปยังหัวใจของทุกคน, Garden of Hope : สวนแห่งความหวัง เป็นซุ้มทางเดินที่
ล้อมรอบไปด้วยสวนดอกพิทูเนีย ดอกไม้แห่งความไม่สิ้นหวังที่เบ่งบานพร้อมกัน ให้ผู้ที่ก้าวมายังสวนแห่งนี้ ได้เติมเต็มความหวังและ
แรงบันดาลใจในการสู้ชีวิตต่อไป, Queen of Flora : ราชินดีอกไม้ผู้งดงามท่ีออกมาต้อนรับเหล่าผู้มาเยือน พร้อมดลบันดาลให้
เหล่าพฤกษานานาพันธุ์ได้เบ่งบานเต็มท้องทุ่งสู่นครบุปผาแห่งนี้, Aurora Borealis : เส้นทางแห่งออโรร่า อุโมงค์ทางเดินที่ประดับ
ประดาด้วยไฟเป็นทางยาวเปรียบเสมือนแสงเหนือที่ส่องสว่างบนท้องฟ้ายามราตรีที่มีความสวยงามตระการตา, Orchids of 
Paradise : อุโมงค์สวนกล้วยไม้นานาพันธุ์ ที่ออกดอกเบ่งบานหลากสีสัน ส่งกลิ่นหอมฟุ้งเป็นทางยาว เปรียบเสมือนเส้นทางแห่ง
ความมั่งค่ัง ความรัก และความสง่างาม ที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิต, Fantasy Happy Barn : โรงนาแห่งความสุข อุโมงค์
ทางเดินที่ให้บรรยากาศแบบโรงนา ที่เต็มไปด้วยแปลงดอกไม้เมืองหนาวหลากสายพันธุ์ ที่เบ่งบาน มอบความสุขให้กับผู้ที่มาเยี่ยม
ชม, Elysium Fields : ท้องทุ่งดินแดนสุขาวดี พื้นที่บริเวณเวทีกลางที่ล้อมรอบไปด้วยทุ่งรวงข้าวสีทองที่เปล่งประกายงดงาม ราว
กับทุ่งเอลิเซียมในดินแดนสวรรค์ซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดจากเทพปกรณัมของกรีกเป็นพ้ืนที่แห่งความสุขที่น่าอภิรมย์สูงสุดของมวล
มนุษย์ 

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 




