
เรื่องจากปก
เรียบเรียง	:	นำฏสรวง	อินทร์แก้ว
ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม
ข้อมูล	:	กองส่งเสริมโครงกำรพระรำชด�ำริ
กำรจัดกำรพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร,
ส�ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่	6
จังหวัดเชียงใหม่

กำรเกษตรตลอดมำ	ทั้งกำรพัฒนำผลผลิต
ให้ได้คุณภำพและได้ผลตอบแทนท่ีดีกว่ำ
กำรเน้นปริมำณ	 ตลอดจนกำรพัฒนำ 
ดูแลดินปุ๋ยวัตถุดิบกำรเกษตรต่ำงๆ	 และ
หนึ่งในโครงกำรส�ำคัญที่จะยกตัวอย่ำง
จำกกำรท�ำเกษตรบนพื้นที่รำบสูงของไทย 
คือ	 กำรด�ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำร
หยุดเผำในพื้นท่ีเกษตร	 ซึ่งกรมส่งเสริม
กำรเกษตรด�ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี
	 ควำมส�ำคัญของกำรหยุดเผำ 
ในพื้นที่ เกษตร	 นอกจำกจะไม ่ เกิด 
มลภำวะที่เป ็นพิษและเกิดฝุ ่นควันใน
สภำพแวดล้อมซึ่งกระทบต่อสุขภำพแล้ว	
ยังส่งผลดีต่อกำรท�ำเกษตร	คือ	ลดปัญหำ
ดินเสื่อมโทรม	 ขำดควำมอุดมสมบูรณ	์
ต้นทุนกำรผลิตสูง	 ผลผลิตที่ได้รับต�่ำ	 
อันเป็นผลมำจำกกำรหยุดเผำในพื้นที่
เกษตร	 ล่ำสุดกรมส่งเสริมกำรเกษตรได้
เดินหน้ำส่งเสริมควำมรู้ให้แก่เกษตรกร 

เกษตรปลอดการเผา...
หยุดฝุ่นควัน หยุดทำ�ลาย!!
 การด�ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมปัจจุบันดูเป็นเรื่องไม่ง่าย 

ขึ้นทุกที ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุที่ประชากรเพิ่มขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติลดลง 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเติบโต การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ ่มเฟือย  

การเลือกปฏิบัติแบบง่ายสะดวกอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรืออะไรก็ตาม ที่ล้วนแล้วแต ่

ก็มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งสิ้น

	 หำกมองในเรือ่งของเกษตรกรรม	
ซึ่งเป็นอำชีพหลักของคนไทยมำแต่ไหน
แต่ไร	 กำรท�ำเกษตรในปัจจุบันดูรำวกับ
หมุนตำมกระแสควำมต้องกำรที่ไม่รู้จบ	
เน้นกำรผลิตให้ได้ปริมำณมำกและรวดเร็ว

โดยอำจหลงลืมถึงผลกระทบที่จะตำมมำ	 
กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้เล็งเห็นถึง 
ควำมส�ำคัญในกำรท�ำเกษตรอย่ำงยั่งยืน	
และประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับอย่ำง
แท้จริง	 จึงพยำยำมส่งเสริมควำมรู้ด้ำน
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โดยสร้ำงเครือข่ำยเกษตรกรปลอดกำรเผำ	
และขยำยพื้นที่น�ำร่องกำรหยุดเผำใน 
พื้นที่เกษตร	ปี	พ.ศ.	2562
	 นำ งดำ เรศ ร ์ 	 กิ ต ติ โ ยภำส	 
รองอธิบดีกรมส ่ ง เสริมกำร เกษตร	 
กล ่ำวเพิ่ม เติมว ่ำ	 จำกสถำนกำรณ  ์
ฝุ่นควันในประเทศไทยที่ทวีควำมรุนแรง
และมีผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของ 
ประชำชนและเศรษฐกิจในภำพรวม 
อยู่ในขณะนี้	 กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้
ตระหนักและห่วงใยสุขภำพของเกษตรกร
และประชำชนในวงกว้ำง	 จึงได้ก�ำชับ 
ไปยังพื้นท่ี ท่ีพบว ่ำมีกำรเผำในพื้นที่
กำรเกษตรสูง	 โดยให้เจ ้ำหน้ำที่ของ 
กรมส่งเสริมกำรเกษตรเร่งสร้ำงควำมรู ้
ควำมเข ้ำใจให้เกษตรกรตระหนักถึง 
ผลเสียจำกกำรกระท�ำดังกล่ำว	 รวมถึง
สร้ำงเครือข่ำยเกษตรกรปลอดกำรเผำ	
ให้สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้และพัฒนำ

ศักยภำพเกษตรกรในชุมชนของตนให้ 
มีควำมรู ้พื้นฐำนเพื่อกำรหยุดเผำใน 
พื้นที่เกษตร	 และสำมำรถน�ำเทคโนโลยี
กำรจัดกำรเศษวัสดุกำรเกษตรมำใช ้
ทดแทนกำรเผำได้	 เช่น	 กำรใช้เครื่องสับ
เศษวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรเพื่อใช้
เป็นวัสดุปกคลุมหน้ำดิน	 กำรท�ำปุ๋ยหมัก	
กำรท�ำน�้ำหมักเพื่อกำรปรับปรุงบ�ำรุงดิน	 
กำรไถกลบตอซัง	 กำรจัดเก็บเศษวัสดุ 
ฟำงข้ำวมำเพำะเห็ดฟำง	กำรอัดฟำงก้อน	 
กำรหมักฟำงเป็นอำหำรสัตว์	 กำรท�ำ 
หุ่นไล่กำ	เป็นต้น
	 จำกรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน 
โครงกำรส่งเสรมิกำรหยดุเผำในพืน้ทีเ่กษตร	 
ในปี	 พ.ศ.	 2561	 ในพื้นท่ี	 10	 จังหวัด
ภำคเหนือตอนบน	 มีกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ทดแทนกำรเผำได้	 35,664	 ตัน	 คิดเป็น 
มูลค่ำกว่ำ	 142	 ล้ำนบำท	 จำกรำคำ 
ปุ ๋ยอินทรีย ์เฉลี่ย	 4	 บำทต่อกิโลกรัม	 

ท�ำให้เกิดพื้นที่กำรเกษตรปลอดกำรเผำ	
รวม	100,320	ไร่	และจ�ำนวนจุดควำมร้อน	 
(Hotspot)	 ในช่วงเดือนมกรำคมถึงเดือน
เมษำยน	 2561	 ลดลง	 ซึ่งจำกรำยงำน 
แสดงจ�ำนวนจุดควำมร้อน	 (Hotspot)	 
ลดลงทุกปี	 เมื่อเทียบกับตัวเลขจุดควำมร้อน 
ตั้งแต่เริ่มโครงกำรฯ	 ในปี	 พ.ศ.	 2557	 
ที่มีจ�ำนวน	12,528	จุด	เหลือ	4,804	จุด
	 ตัวอย่ำงชุมชนต้นแบบปลอด 
กำรเผำในพื้นท่ีกำรเกษตรอยู่ในจังหวัด
น่ำน	 จ�ำนวน	 2	 ชุมชน	 ได้แก่	 ชุมชน 
ในต�ำบลทุ่งศรีทอง	 อ�ำเภอเวียงสำ	 ที่ลด
กำรเผำด้วยกำรท�ำปุ๋ยหมัก	 ไถกลบตอซัง	 
และเก็บเศษวัสดุฟำงข้ำว	 และชุมชนใน
ต�ำบลผำสิงห์	 อ�ำเภอเมือง	 ที่ลดกำรเผำ
ด้วยกำรท�ำปุ ๋ยหมักและเพำะเห็ดฟำง 
จำกเศษฟำงข้ำวกว่ำ	57	ตันต่อปี	ลดกำร
เผำฟำงข้ำวได้กว่ำ	72	ไร่	มีสมำชิกจ�ำนวน	
43	รำย	สำมำรถผลิตเห็ดฟำงได้ถึง	600	
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กิโลกรัมต่อเดือน	 โดยจ�ำหน่ำยในพื้นที่
กิโลกรัมละ	80	บำท	สร้ำงรำยได้	48,000	
บำทต่อเดือน
	 ในปี	 พ.ศ.	 2562	 กรมส่งเสริม
กำรเกษตร	 เดินหน้ำขยำยเครือข ่ำย
เกษตรกรต้นแบบปลอดกำรเผำ	ผ่ำนกลไก
ของศูนย์เรียนรู ้กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรผลิตสินค้ำเกษตร	 (ศพก.)	 และ 
พื้นที่ส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ	่ 
จำกพื้นท่ีน�ำร่องกลุ ่มเดิม	 120	 ต�ำบล
ใน	 10	 จังหวัดภำคเหนือ	 ได้แก่	 จังหวัด
เชียงรำย	 เชียงใหม่	 ตำก	 น่ำน	 พะเยำ	
แพร่	 แม่ฮ่องสอน	 ล�ำปำง	 ล�ำพูน	 และ
จังหวัดอุตรดิตถ์	 สู่พื้นท่ีน�ำร่องกลุ่มใหม่
ในจังหวัดดังกล่ำวอีก	 30	 ต�ำบล	 และ 
ขยำยเครือข่ำยเพิ่มเติมไปยัง	 16	 จังหวัด	
ที่พบว่ำมีกำรเผำในพื้นที่กำรเกษตรสูง	 
ได ้แก ่	 จังหวัดกำญจนบุรี	 กำฬสินธุ ์	
ขอนแก่น	 ชัยภูมิ	 นครนำยก	 นครพนม	
นครรำชสีมำ	 นครสวรรค ์ 	 บุรี รัมย	์

ปรำจีนบุรี	 พิจิตร	 เพชรบูรณ์	 ร้อยเอ็ด	
ลพบุรี	 สกลนคร	 และจังหวัดอุดรธำนี	 
รวมถึงเร ่งพัฒนำศักยภำพเครือข ่ำย
เกษตรกรปลอดกำรเผำ	 เพื่อให้สำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้พื้นฐำนต่ำงๆ	 เพื่อกำร
หยุดเผำ	แก่เกษตรกรในชุมชนของตนได้	 
เพื่อร่วมผลักดันให้เกษตรกรในชุมชน
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสูก่ำรท�ำกำรเกษตร
ปลอดกำรเผำ	 ตลอดจนสำมำรถสร้ำง
รำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรหยุดเผำในพื้นที่
เกษตรด้วย	โดยเกษตรกรทีส่นใจสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดได ้ ท่ีส�ำนักงำน
เกษตรอ�ำเภอใกล้บ้ำน	 และสำมำรถ
เข้ำร่วมฐำนเรียนรู ้กำรปฏิบัติกิจกรรม
หยุดเผำในพื้นที่เกษตรได้ในวันสำธิต
เทคโนโลยีกำรจัดกำรเศษวัสดุทดแทน 
กำรเผำและรณรงค ์หยุดเผำในพื้นท่ี 
เกษตร	 ที่แต่ละจังหวัดก�ำหนด	 ซึ่งอยู ่ 
ในช่วงเดือนกุมภำพันธ์-เมษำยน	2562

	 ด้ำนนำยนเรศ	 ฝ ีปำกเพรำะ	
ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนส ่งเสริมและ
พัฒนำกำรเกษตรที่	 6	 จังหวัดเชียงใหม	่
กล่ำวว่ำ	 สสก.ที่	 6	 จ.เชียงใหม่	 ได้ม ี
กำรมอบแนวทำงกำรหยุดเผำในพ้ืนที่
เกษตรให้หน่วยงำนในสังกัด	ทั้งส�ำนักงำน
เกษตรจังหวัด	 8	 จังหวัดภำคเหนือ 
ตอนบน	ได้แก่	จังหวัดเชียงรำย	เชียงใหม่	
น่ำน	 พะเยำ	 แพร่	 แม่ฮ่องสอน	 ล�ำปำง	 
และจังหวัดล�ำพูน	 และศูนย์ปฏิบัติกำร	 
11	 ศูนย ์ 	 พร ้อม ท้ัง เร ่ งด� ำ เนินกำร
ประชำสัมพันธ ์และรณรงค ์ป ้องกัน	 
ร ว มทั้ ง เ ฝ ้ ำ ร ะ วั ง ก ำ ร ห ยุ ด เ ผ ำ ใ น 
พื้นที่เกษตร	ซึ่งในปีนี้ได้ด�ำเนินโครงกำร
ส่งเสริมกำรหยุดเผำในพื้นที่กำรเกษตร
ที่มุ ่งเน้นกำรสร้ำงเกษตรกรและชุมชน
ต้นแบบที่มีกำรขับเคล่ือนกำรเกษตร 
กำรแก้ไขปัญหำกำรเผำในพื้นที่เกษตร
ให้เป็นรูปธรรม	 และเป็นจุดเรียนรู้และ
ขยำยผลไปยังพื้นที่อื่นที่มีปัญหำกำรเผำ
ในพื้นท่ีเกษตรต่อไป	 โดยมีเป้ำหมำย 
คือลดพื้นที่กำรเผำในพื้นที่กำรเกษตร	
ลดจ�ำนวนจุดควำมร้อน	(Hotspot)	สร้ำง
ชุมชนเกษตรปลอดภัย	สร้ำงชุมชนเกษตร
ปลอดกำรเผำต้นแบบและเครือข่ำย	
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	 กิ จ ก ร ร ม ที่ ไ ด ้ ด� ำ เ นิ น ก ำ ร 
เพื่ อขับเคลื่อนโครงกำรฯ	 ดังกล ่ำว	
ประกอบด้วย	 1)	 สร้ำงชุมชนเกษตรกร
ปลอดกำรเผำต ้นแบบและเครือข ่ำย	 
โดยถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพ
เกษตรกร	 สร้ำงวิทยำกรด้ำนกำรเกษตร
ปลอดกำรเผำ	 เสริมสร้ำงกำรรวมกลุ่ม
และสร้ำงเครือข่ำยเกษตรกรปลอดกำรเผำ	
และน�ำร่องสำธิตเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
เศษวัสดุกำรเกษตรทดแทนกำรเผำ	 
2)	 เฝ ้ำระวังติดตำมและแก้ไขปัญหำ 
กำรเผำในช่วงวิกฤติ	 โดยจัดเวทีเชื่อมโยง
นอกจำกนั้นยังได้ประสำนควำมร่วมมือ
และสนับสนุนหน่วยงำนภำคีเครือข่ำย	
เกษตรกรและอำสำสมัครเกษตรต่ำงๆ	
และ	 3)	 รณรงค์เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
ลดกำรเผำในชุมชนภำคเหนือตอนบน
 

	 ส�ำหรับกำรประกำศวันห้ำมเผำเด็ดขำดปี	 พ.ศ.	 2562	 ในพื้นที่	 9	 จังหวัด 
ภำคเหนือ	ดังนี้

	 1)	 จังหวัดเชียงรำย	ระหว่ำงวันที่	15	กุมภำพันธ์	-	15	เมษำยน	2562
	 2)	 จังหวัดเชียงใหม่	ระหว่ำงวันที่	1	มีนำคม	-	30	เมษำยน	2562
	 3)	 จังหวัดตำก	ระหว่ำงวันที่	1	มีนำคม	-	30	เมษำยน	2562
	 4)	 จังหวัดน่ำน	ระหว่ำงวันที่	15	กุมภำพันธ์	-	15	เมษำยน	2562
	 5)	 จังหวัดพะเยำ	ระหว่ำงวันที่	15	กุมภำพันธ์	-	15	เมษำยน	2562
	 6)	 จังหวัดแพร่	ระหว่ำงวันที่	15	กุมภำพันธ์	-	15	เมษำยน	2562
	 7)	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ระหว่ำงวันที่	1	มีนำคม	-	30	เมษำยน	2562
	 8)	 จังหวัดล�ำปำง	ระหว่ำงวันที่	10	กุมภำพันธ์	-	10	เมษำยน	2562
	 9)	 จังหวัดล�ำพูน	ระหว่ำงวันที่	1	มีนำคม	-	30	เมษำยน	2562

	 หำกเกษตรกรเล็งเห็นผลดีท่ีแท้จริงอันจะได้รับจำกกำรหยุดเผำในพื้นที่เกษตร	
และร่วมมือร่วมใจกันปรับเปล่ียนพฤติกรรมสู ่กำรท�ำเกษตรปลอดกำรเผำ	 สังคม
เกษตรกรรมไทยเรำก็จะเป็นสังคมหยุดเผำ	 หยุดฝุ่นควัน	 หยุดโรค	 สุขภำพกำยใจดี	 
มีเงินเพิ่มพูนได้ไม่ยำก

✤ ✤ ✤

ผอ.สสก.ที่ 6 จ.เชียงใหม่กล่ำว...

❝

❞

เมื่อเกษตรกรหยุดเผาในพื้นทำี่การเกษตรแล้วจะได้ 5 ดี คือ
อากาศดี สุขภาพดี เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมดี และได้ปุ๋ยดีจากธรรมชาติ
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