
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  
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2.เกษตรฯ เผยผลประเมิณศักยภาพวิสาหกิจชุมชน พร้อมดันแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มและเครือข่ายเพ่ิม 
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4.เกษตรฯ โชว์ความคืบหน้าร้อยละ 90 ส่งมอบพืชให้เกษตรกร โครงการ 1 
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ถ่านชีวภาพ 
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5.เกษตรจังหวัดนครพนม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวภาพ หรือไป
โอชาร์ ช่วยลดต้นทุน เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม “มหานครแห่งไบโอชาร์ (Biochar)” 
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ปี 2565 

VR NEWS Youtube 
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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดกีรมส่งเสรมิการเกษตร เปดิเผยว่า ปัจจุบันมีวิสาหกจิชุมชนและเครอืข่ายวิสาหกิจชุมชน (ตัดยอด ณ วันท่ี 
31 มกราคม 2565) จำนวน 94,996 แห่ง มีสมาชิกรวมกันทั้งสิ้น จำนวน 1,661,541 ราย จำแนกตามประเภทกิจการออกเป็น 24 
ประเภท ใน 2 ด้าน คือ ด้านการผลิตสินค้า ได้แก่ 1) การผลิตพืช 2) การผลิตปศสุัตว์ 3) การผลิตประมง 4) การแปรรูปและผลติภณัฑ์
อาหาร 5) เครื่องดื่ม 6) ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/เสื้อผ้า 7) เครื่องจักสาน 8)ดอกไม้ประดิษฐ์ 9) ของชำร่วย/ของที่ระลึก 10) เครื่องจักรกล 11) 
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร 12) เครื่องประดับ/อญัมณี 13) เครื่องไม้/เฟอรน์ิเจอร์ 14) เครื่องหนัง 15) การผลิตปัจจัยการผลิต 16) เครื่องปั้น 17) 
สิ่งประดิษฐจ์ากโลหะ 18) การผลติสินค้าอ่ืน และด้านการให้บริการ ได้แก่ 19) รา้นค้าชุมชน 20) ออมทรัพย์ชุมชน 21) ท่องเที่ยว 22) 
สุขภาพ 23) ซ่อมเครื่องจักรกล และ 24) การให้บริการอื่นๆ 

โดยผลจากการประเมินศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน เพื่อทราบระดับความเข้มแข็งและความต้องการในการพัฒนา สำหรับใช้จัดทำ
แผนพัฒนากิจการ พบว่า มีวิสาหกิจชุมชนผ่านการประเมินศักยภาพ จำนวน 75,563 แห่ง แบ่งเป็น ระดับดี จำนวน 21,591 แห่ง 
(28.57%) ระดับปานกลาง จำนวน 41,832 แห่ง (55.36%) และระดับปรับปรุง จำนวน 12,140 แห่ง (16.07%) ซึ่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะไดร้่วมกันดำเนินการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ผ่านการประเมินในระดับทีสู่งขึ้นต่อไป 

อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งกรม
ส่งเสริมการเกษตรเป็นฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกจิชุมชน โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ทำหน้าที่ประธานในการประชุมครั้งนี้ มีการหารือประเด็นการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสรมิวิสาหกิจชุมชน 
เนื่องจากมีการแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตสิ่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และการปรับปรุงโครงสร้างกรมส่งเสริมการเกษตรและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทำให้องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรส์่งเสริมวิสาหกิจชุมชนไม่ครบองค์ประกอบตามที่ไดเ้คย
แต่งตั้งไว้ จึงมีการปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน เพื่อให้เกดิ
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและสามารถดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกจิชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเกดิประ
ประโยชนส์ูงสุดในการขับเคลื่อนยทุธศาสตร์การส่งเสรมิวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะทำหน้าที่ขับเคลื่อน ผลักดัน และหาแหล่งงบประมาณเพื่อ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตรส์่งเสรมิวิสาหกิจชุมชน ร่วมบรูณาการกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและจัดทำแผนแม่บท กรอบแผนงาน/งบประมาณ และแผนปฏิบัติการส่งเสรมิวิสาหกิจชุมชนเป็นประจำทุกปี 
ดำเนินการกำกับ ดูแล และตดิตามการปฏิบตัิงานตามแผนปฏบิัติการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนประจำป ีร่วมเสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิวิสาหกิจชุมชนต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายบุคคลเพื่อ
ดำเนินการตามที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสรมิวิสาหกิจชุมชนมอบหมาย ตามความเหมาะสม รวมถึงดำเนินการอื่นใดตามที่
คณะกรรมการส่งเสรมิวิสาหกจิชุมชนมอบหมาย 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมไดม้อบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประกวด
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นคณะใหม่ขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่จัดประกวดวิสาหกจิชุมชนดีเด่นอีกครั้งแทนคณะเดิมที่หมดวาระลง อันเป็นการเผยแพร่
เกียรติคณุของวิสาหกิจชุมชนท่ีมผีลการดำเนินงานดีเด่นให้เป็นต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป 

ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่ีต้องการขอรับการส่งเสริมตามพระราชบญัญัติ ต้องยื่นคำขอจดทะเบยีน ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอที่วิสาหกิจชุมชนนั้นตั้งอยู่ ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ว่าด้วยการจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบยีน
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 



 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดกีรมส่งเสรมิการเกษตร เปดิเผยว่า ปัจจุบันมีวิสาหกจิชุมชนและเครอืข่ายวิสาหกิจชุมชน (ตัดยอด ณ วันท่ี 
31 มกราคม 2565) จำนวน 94,996 แห่ง มีสมาชิกรวมกันทั้งสิ้น จำนวน 1,661,541 ราย จำแนกตามประเภทกิจการออกเป็น 24 
ประเภท ใน 2 ด้าน คือ ด้านการผลิตสินค้า ได้แก่ 1) การผลิตพืช 2) การผลิตปศสุัตว์ 3) การผลิตประมง 4) การแปรรูปและผลติภณัฑ์
อาหาร 5) เครื่องดื่ม 6) ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/เสื้อผ้า 7) เครื่องจักสาน 8)ดอกไม้ประดิษฐ์ 9) ของชำร่วย/ของที่ระลึก 10) เครื่องจักรกล 11) 
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร 12) เครื่องประดับ/อญัมณี 13) เครื่องไม้/เฟอรน์ิเจอร์ 14) เครื่องหนัง 15) การผลิตปัจจัยการผลิต 16) เครื่องปั้น 17) 
สิ่งประดิษฐจ์ากโลหะ 18) การผลติสินค้าอ่ืน และด้านการให้บริการ ได้แก่ 19) รา้นค้าชุมชน 20) ออมทรัพย์ชุมชน 21) ท่องเที่ยว 22) 
สุขภาพ 23) ซ่อมเครื่องจักรกล และ 24) การให้บริการอื่นๆ 

โดยผลจากการประเมินศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน เพื่อทราบระดับความเข้มแข็งและความต้องการในการพัฒนา สำหรับใช้จัดทำ
แผนพัฒนากิจการ พบว่า มีวิสาหกิจชุมชนผ่านการประเมินศักยภาพ จำนวน 75,563 แห่ง แบ่งเป็น ระดับดี จำนวน 21,591 แห่ง 
(28.57%) ระดับปานกลาง จำนวน 41,832 แห่ง (55.36%) และระดับปรับปรุง จำนวน 12,140 แห่ง (16.07%) ซึ่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะไดร้่วมกันดำเนินการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ผ่านการประเมินในระดับทีสู่งขึ้นต่อไป 

อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งกรม
ส่งเสริมการเกษตรเป็นฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกจิชุมชน โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ทำหน้าที่ประธานในการประชุมครั้งนี้ มีการหารือประเด็นการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสรมิวิสาหกิจชุมชน 
เนื่องจากมีการแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตสิ่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และการปรับปรุงโครงสร้างกรมส่งเสริมการเกษตรและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทำให้องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรส์่งเสริมวิสาหกิจชุมชนไม่ครบองค์ประกอบตามที่ไดเ้คย
แต่งตั้งไว้ จึงมีการปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน เพื่อให้เกดิ
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและสามารถดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกจิชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเกดิประ
ประโยชนส์ูงสุดในการขับเคลื่อนยทุธศาสตร์การส่งเสรมิวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะทำหน้าที่ขับเคลื่อน ผลักดัน และหาแหล่งงบประมาณเพื่อ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตรส์่งเสรมิวิสาหกิจชุมชน ร่วมบรูณาการกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและจัดทำแผนแม่บท กรอบแผนงาน/งบประมาณ และแผนปฏิบัติการส่งเสรมิวิสาหกิจชุมชนเป็นประจำทุกปี 
ดำเนินการกำกับ ดูแล และตดิตามการปฏิบตัิงานตามแผนปฏบิัติการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนประจำป ีร่วมเสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิวิสาหกิจชุมชนต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายบุคคลเพื่อ
ดำเนินการตามที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสรมิวิสาหกิจชุมชนมอบหมาย ตามความเหมาะสม รวมถึงดำเนินการอื่นใดตามที่
คณะกรรมการส่งเสรมิวิสาหกจิชุมชนมอบหมาย 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมไดม้อบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประกวด
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นคณะใหม่ขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่จัดประกวดวิสาหกจิชุมชนดีเด่นอีกครั้งแทนคณะเดิมที่หมดวาระลง อันเป็นการเผยแพร่
เกียรติคณุของวิสาหกิจชุมชนท่ีมผีลการดำเนินงานดีเด่นให้เป็นต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป 

ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่ีต้องการขอรับการส่งเสริมตามพระราชบญัญัติ ต้องยื่นคำขอจดทะเบยีน ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอที่วิสาหกิจชุมชนนั้นตั้งอยู่ ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ว่าด้วยการจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบยีน
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 





 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ผลการด าเนินงานโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงกรม

ส่งเสริมการเกษตรไดรั้บมอบหมายให้ด าเนินงานใน 2 กิจกรรม คอื 1) กิจกรรมส่งเสริมองคค์วามรู้ และสนบัสนุนปัจจยัการผลิตดา้นพืช 

และ 2) กิจกรรมส่งเสริมพฒันาอาชีพและการตลาด โดยกิจกรรมส่งเสริมองคค์วามรู้ และสนบัสนุนปัจจยัการผลิตในการท าเกษตรทฤษฎี

ใหม่ดา้นพืชให้เหมาะสมตามสภาพพ้ืนท่ี ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 พบว่า มีการเบิกจ่ายกิจกรรมส่งเสริมองคค์วามรู้และ

สนบัสนุนปัจจยัการผลิตดา้นพืชในภาพรวม จ านวนกว่า 37.8 ลา้นบาท คดิเป็นร้อยละ 91.79 ของงบประมาณท่ีไดรั้บ ครอบคลุม

จ านวนเกษตรกร 26,040 ราย คดิเป็นร้อยละ 92.97 ของเกษตรกรเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมโครงการ โดยอุปสรรคท่ีส าคญัในส่วนท่ีไม่

สามารถด าเนินการได ้คือ เกษตรกรลาออกจากโครงการ หรือสภาพพ้ืนท่ีของเกษตรกรไม่เหมาะส าหรับการขดุบ่อเก็บน ้า ส่วนของการ

ด าเนินการท่ียงัล่าชา้ เน่ืองจากหลายสาเหตุ เช่น รอเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตใหเ้สร็จ พ้ืนท่ีขดุสระไม่เก็บกกัน ้า เป็นตน้ 

ส าหรับดา้นกิจกรรมส่งเสริมพฒันาอาชีพและการตลาด พบว่า มีกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต าบลตน้แบบ รวมทั้งส้ิน 106 กลุ่ม ด าเนินการ

ครอบคลุมในพ้ืนท่ี 129 ต าบล แบ่งเป็น ภาคเหนือ 16 จงัหวดั จ านวน 22 กลุ่ม ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 18 จงัหวดั จ านวน 36 กลุ่ม 

ภาคกลาง 22 จงัหวดั จ านวน 25 กลุ่ม และภาคใต ้14 จงัหวดั จ านวน 23 กลุ่ม โดยกรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ าเนินการส่งเสริมพฒันา

อาชีพและการตลาด ทั้ง 8 ดา้นเสร็จส้ินแลว้ตามระยะเวลาโครงการฯ ดงัน้ี 1) การคดัเลือกและประเมินศกัยภาพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 

99.66 2) การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต าบลตน้แบบ จดัท าแผนพฒันา และเพ่ิมศกัยภาพกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 89.62  3) 

การจดักระบวนการเรียนรู้ดา้นการผลิตและการตลาด คิดเป็นร้อยละ 74.53 4) การส่งเสริมและสนบัสนุนการผลิตตามแผนพฒันากลุ่ม

เกษตรทฤษฎีใหม่ต าบลตน้แบบ คิดเป็นร้อยละ 69.81 5) การเตรียมความพร้อมดา้นการตลาดของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต าบลตน้แบบ 

คิดเป็นร้อยละ 59.43  6) การส่งเสริมการจ าหน่ายผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 46.23 7)  การผลกัดนัสู่วิสาหกิจชุมชนท่ีพึ่งตนเองได ้คิด

เป็นร้อยละ 41.51 และ  8) การพฒันาพ้ืนท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ตน้แบบเกษตรทฤษฎีใหม่ คดิเป็นร้อยละ 28.30 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กลา่วอีกว่า จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 บรรเทาปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาการเคล่ือนยา้ยแรงงาน ภาคการเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่น ๆ และ

สร้างความเขม้แขง็ให้ชุมชนในทอ้งถ่ินให้มีความมัน่คงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีทางเลือก มีอาหาร มีอาชีพ มีความอุดมสมบูรณ์ มี

ความอบอุ่นจากครอบครัว แลว้ความสุขตามวิถีชีวิตพอเพียงก็จะเกิดขึ้นกบัชุมชน จึงจดัท าโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้น 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และนอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดว้ยการพฒันาพ้ืนท่ีเกษตรทฤษฎีใหม่และเพ่ิมพ้ืนท่ีเก็บกกัน ้าส าหรับท า

การเกษตรตลอดทั้งปี รวมถึงฟ้ืนฟูภาคเกษตร หลงัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยมุ่งเนน้เกษตรกรท่ีมีความ

ตั้งใจเอาใจใส่อยา่งจริงจงั 



 
วันที่ 14 ก.พ. 65 ที่หมู่ที่ 9 บ้านโคกสงู ตำบลโคกสงู อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม สำนกังานเกษตรจังหวัดนครพนม รว่มกับสำนักงาน
เกษตรอำเภอปลาปาก จัดกิจกรรมงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการศึกษาการจัดการ ดิน ปุ๋ย และนำ้ อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดนิ ปุ๋ย และน้ำอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวด ล้อม อาทิ การนำวัสดทุางการเกษตรเผาเป็นถา่นชีวภาพสำหรับปรับปรุงดิน สรา้งทัศนคติให้เกษตรกรยอมรับการใช้ถ่าน
ชีวภาพปรับปรุงดนิ การใช้ถ่านชีวภาพร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และปุย๋เคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน จะทำให้เกษตรกรเห็นแนวทางการจัดการดิน ปุ๋ย และ
น้ำอย่างมปีระสทิธิภาพ และใช้เป็นตน้แบบขยายผลสูชุ่มชน ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วม จำนวน 70 ราย 
นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดนครพนมประ กอบอาชีพเกษตรกรรม และ
เกษตรกรหลายๆ คนมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสภาพดนิขาดความอุดมสมบูรณ์เพราะมกีารใช้ประโยชน์จากดินที่ไม่ถูกวิธีและต้องนำเอา
สารเคมีเข้ามาเป็นตัวช่วย ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อต้นทนุการผลิตแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพ และคุณภาพของดินที่เสื่อมโทรมด้วยเช่นเดียวกัน 
ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรได้มีปุ๋ยในการปรับปรุงบำรงุดินไว้ใช้งาน ชว่ยลดคา่ใช้จ่ายและเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตรให้
สามารถแข่งขันในตลาดได้ สำนกังานงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้เล็งเห็นว่าถ่านไบโอชาร์ (biochar) นั้นมีคุณสมบัตทิี่ดี ซึ่งเมื่อนำไปปรับปรุง
สภาพดินแล้ว จะทำให้ดินมี รูพรุนระบายอากาศมากข้ึน สามารถอุ้มน้ำได้ดีขึ้น ดูดซบัแร่ธาตุ ที่เป็นอาหารสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ดี 
ทั้งยังลดความเป็นกรดเปน็ด่างของดิน ที่สำคัญคือเป็นที่อยู่ของจุลินทรียท์ี่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช 
โดยภายในงานมีการจัดสถานีเรียนรู้ 3 สถานี ได้แก่ 1. การผลติถังไบโอชาร์ 2. การผลิตถา่นไบโอชาร์ 3. การใชป้ระโยชนไ์บโอชาร์ใน
การเกษตรและการสร้างมูลคา่เพิ่ม สำหรับไบโอชาร์ (biochar) เป็นถ่านชีวภาพที่ผลติจากชวีมวล เช่น วสัดุทางการเกษตรต่างๆ มีคุณสมบัติ
แตกต่างจากถ่านทั่วไปที่เนน้ใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงบำรุงดนิเป็นหลัก เนื่องจากมีรูพรุนสูง ช่วยในการปรบัสภาพของดิน ทัง้การอุ้มน้ำ การ
ระบายอากาศ ช่วยในการดูดธาตุอาหารที่จำเปน็ต่อการเจริญเติบโตของพืช ลดความเปน็กรดดา่งของดิน และที่สำคัญคือเป็นทีอ่ยู่ของจุลินทรีย์ที่
มีประโยชน์ต่อพืชในดินที่สำคัญช่วยดูดซับธาตุอาหารที่มปีระจบุวกทำให้มีธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชอย่างชา้ ๆทำ
ให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น ผลิตภณัฑ์ที่ได้จากการผลติไบโอชาร์ เป็นการผลิตที่ใช้กระบวนการ Pyrolysis ซึ่งมีหลักการที่สำคัญคือผ่านความร้อง
โดยไม่ใช้ออกซิเจน โดยใช้อุณหภูมิประมาณ 500 – 700 องศาเซลเซียส ผลผลิตทีไ่ด้จะมีลักษณะคล้ายกบัถ่านทั่วไป แต่จะมนี้ำหนักที่เบา มี
ความเป็นมนัเงาและคงสภาพของวัสดุที่เผาได้มากกว่า 
ขั้นตอนในการผลติถ่านไบโอชาร์ เริ่มต้นจาก การจัดทำเตาในการเผาโดยจะนำถังเหล็กขนาด 200 ลิตร มาตัดและประกอบเป็นเตาเผาซึ่งจะ
ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนฐานของเตาเผา ส่วนเตาเผา และส่วนฝาครอบพร้อมปล่องควนั พร้อมทั้งเจาะรูเป็นรปูสามเหลี่ยมรอบๆ ตัวถัง 
สำหรับวัสดทุี่จะใช้ในการเผาถ่านไบโอชาร์อาจจะใช้กิ่งไม้ขนาดเล็ก หรือเศษใบไม้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอ่ืนๆ ในพืน้ที่ โดยจะต้องใส่ให้
แน่นเต็มถังเพื่อไม่ให้มีอากาศในถังมาก ใช้ฟางขา้ววางทับบนวสัดุดังกล่าว เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการเผา เม่ือจุดไฟติดแล้วให้นำฝาครอบพร้อม
ปล่องควันมาวางปิดทบับนฝาถงั จะสังเกตไดว้่ามีควนัแค่เล็กนอ้ยตอนจุดไฟที่ฟางเท่านั้น ประมาณ 5 นาทีควันก็จะหายไป ซึง่ขบวนเผาแบบไบ
โอชาร์ หรือ gasifier นี้จะเปน็การเผาแบบข้างบนลงข้างล่างเปน็การเผาแบบไร้ควัน เปลวไฟทีลุ่กขึ้นมานัน้จะมาชนก้นถังเล็กน้อย ซึ่งโดยปกติ
แล้วการเผาถ่านทั่วไปเมื่อไฟติดแล้วจะมีควันออกมาทางปล่องควันเลย แต่การเผาด้วยวิธีการนีไ้ด้ทำการเจาะเป็นสามเหลี่ยมไว้ เพื่อให้ออกซิเจน
จากข้างนอกจะไหลเข้าไปในถังจากช่องสามเหลี่ยมแล้วก็ไปผสมกับควันที่เกิดจากการเผาไหม้ทำให้ช่วยเผาไหม้ควันเสียสนิท ทำให้ไม่มีควัน
ออกมารบกวนระหว่างการเผา ระยะเวลาในการเผาถ่านไบโอชาร์ใช้เวลาประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับว่าใชไ้ม้เนื้ออ่อนหรือแข็งมากแค่ไหน
สำหรับวิธีการสงัเกตดูว่าไฟไหมถ้ึงไหนหรือว่าไหม้ไม้หมดหรือยัง ให้สังเกตดูถังว่ามีสีดำถึงบริเวณไหน โดยให้รอจนกว่าจะเผาเสร็จและไฟดับไป
เอง จากนั้นจึงเปิดฝาถังและเทถ่านไบโอชาร์บนวัสดทุี่ใช้รอง และตากไว้ให้เย็น จากนั้นจงึนำมาบดให้เป็นชิน้เล็กๆ ก่อนนำไปใชป้ระโยชน์ 
สำหรับการใช้ประโยชน์จากถ่านชีวภาพสามารถใช้ลดตน้ทนุในการผลิตทางการเกษตร ได้แก่ 1) การทำให้ถ่าน 
ชีวภาพมีขนาดเล็กที่สุด และคลกุเคล้าผสมกับดนิ 2) ผสมถ่านชีวภาพกับปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก ในอัตราส่วนร้อยละ 50 โดยคลุกผสมให้เป็นเนื้อ
เดียวกัน 3) นำถา่นชีวภาพผสมกับปุ๋ยหมักไปโรยลงบนดนิ ในขัน้ตอนการเตรียมดินก่อนปลูกพชื นอกจากคุณสมบัติในการปรบัปรุงบำรุงดนิแล้ว
ยังทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเตบิโตได้ดีมากยิ่งขึน้. 








