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คู่มือโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่เกษตร 
กิจกรรมส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่เกษตร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
1. ความสอดคล้อง 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม 
1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน  

- แผนแม่บทย่อย 
การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ  
1.3 แผนปฏิรูประเทศ-  
1.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล  
ในปัจจุบันประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนได้ประสบปัญหาหมอกควัน 

ปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกปี  โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่งทั้งในพ้ืนที่ป่า 
และพ้ืนที่ การเกษตรซึ่ งการเผาดังกล่าว  ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจ 
ของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังส่งผลเสียต่อการทำอาชีพการเกษตรโดยตรงกล่าวคือ ทำให้ดินเสื่อมโทรม 
ขาดความอุดมสมบูรณ์  ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นผลผลิตที่ ได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น รัฐบาลจึงได้ให้ 
ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบ
ดำเนินการควบคุมการเผาในพ้ืนที่การเกษตรและมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการส่งเสริม 
การหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตรที่มี เป้าหมายในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึง 
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและนำเสนอทางเลือกในการใช้ เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา สร้างการ 
มีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา รวมทั้งสร้างต้นแบบในการทำการเกษตร 
ปลอดการเผาเพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรในระยะต่อไป 

ปัจจุบัน พบว่าจังหวัดนครพนมมีปัญหาการหมอกควันและมลพิษทางอากาศยังมีอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก
การเผาในพ้ืนที่การเกษตร เช่น ฟางในนาข้าว เศษวัสดุการเกษตร ทำให้เกิดจุดความร้อนสูง (Hotspot) ในพ้ืนที่ 
อำเภอเมืองนครพนม ปลาปาก ศรีสงคราม โพนสวรรค์ เรณูนคร และนาหว้า ดังนั้น จังหวัดนครพนมจึงได้คัดเลือก
อำเภอที่มีจุดความร้อนสูง จำนวน 6 แห่ง ดังกล่าว เพ่ือเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร 
เพ่ือให้เกษตรกรในชุมชนมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่การเกษตรต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
                เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่การเกษตร  
4. เป้าหมาย/สถานทีด่ำเนินการ 

4.2 เกษตรกร จำนวน  360 ราย  
4.2 เครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่

การเกษตร รวมเครือข่าย 6 แห่ง ประกอบด้วย 1) อำเภอเมืองนครพนม  2) อำเภอปลาปาก 3) อำเภอโพนสวรรค์ 
4) อำเภอศรีสงคราม 5) อำเภอเรณูนคร และ 6) อำเภอนาหว้า 

5. กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน 
5.1 สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพ่ือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่การเกษตร 

โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพกรผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรอืศูนยจ์ัดการดินและปุ๋ยชุมชน 
(ศดปช.) หรือกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ส่งเสริมการทำการเกษตรแปลงใหญ่ หรือ เกษตรกร Young smart farmer 
หรือเกษตรกร Smart farmer หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หรือเกษตรกรท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยให้มองเป็นเชิงพ้ืนท่ี 
อำเภอ ตำบล ในการดำเนินการ มีวิธีการ ดังนี้  
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(1) วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ           .(๖( 
(องค์กรมหาชน) นำไปวิเคราะห์ปัญหาเชิงพ้ืนที่ สถานการณ์การผลิตในพ้ืนที่ และความพร้อมของ 
ชุมชน เพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่และบุคคลเป้าหมายโครงการ 

(2) ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถเป็นวิทยากรด้านการทำการเกษตร 
ปลอดการเผา ส่งเสริมให้มีจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผาทำลาย ปรับเปล่ียนวิธีการผลิตจากเดิม 
มุ่งสู่การทรเกษตรปลอดการเผาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น เพ่ือลดพ้ืนที่การปลูกพืช 
ที่เสี่ยงจะเกิดการเผา มีเกษตรกรเป้าหมาย รวม 360 ราย งบประมาณ 73,800 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อย
บาทถ้วน) ในพ้ืนที่ 

(2.1) ในพื้นที่อำเภอที่มีการเผา ในภาคการเกษตรสงู (ในไตรมาสที่ 1) 
2.1.1) กลุ่มนำร่องกลุ่มใหม่ (ปี 2565) อำเภอนาหว้า จำนวน 60 ราย  
          งบประมาณ 12,300 บาท  
2.1.2) กลุ่มนำร่องกลุ่มเดิม (ปี 2563 และ ปี 2564) จำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 60 ราย 

ใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปลาปาก อำเภอศรีสงคราม อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอเรณูนคร และ อำเภอเมืองนครพนม 
งบประมาณอำเภอละ 12,300 บาท  

รวมงบประมาณ 73,800 บาท (เกษตรกร 360 ราย) 
โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้  
- ความรู้ความรู้ พ้ืนฐานด้านการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร ผลกระทบที่เกิดจากการเผา 

ในพ้ืนที่การเกษตราเสนอทางเลือกและสาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาแก่เกษตรกร เป้าหมาย 
เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติและจิตสำนึกของเกษตรกรให้ยอมรับการทำการเกษตรแบบปลอดการเผา  

- แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่ 
การเกษตรนำร่อง 
                       - วิเคราะห์ปัญหา ความพร้อมของชุมชน และจัดทำแผนชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาการเผา 
ในพ้ืนที่เกษตร รวมทั้ง สร้างมาตรการทางสังคม กฎ ระเบียบ ข้อตกลงของชุมชนเพื่อสนับสน ุนการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนประมวลสรุปองค์ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกำหนดแผนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิธีการผลิต 
มุ่งสู่การทำการเกษตรปลอดการเผา รวมทัง้วางแผนและกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาการเผาฯ ปี 2565 ทัง้นี้ 
ควรจัดให้มีการให้สัตยาบันหยุดการเผาฯ หรือรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนและควบคุมไม่ให้เกิดการเผา 
ในพ้ืนที่เกษตรในพ้ืนที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง  
                        - สร้างและพัฒนาวิทยากรด้านการทำการเกษตรปลอดการเผากลุ่มละ 1 ราย หรือ 1 กลุ่มเกษตรกร 
ต่อเป้าหมาย 1 กลุ่ม  

- ประกาศรับรองเกษตรกรและแต่งตั้งให้วิทยากรเกษตรด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา 
และแจ้งให้หน่วยงานท้องถิ่นและสมาชิกชุมชนรับทราบ เพ่ือเป็นการสนับสนุนและอำนวยความสะดวก 
ในการทำงานของวิทยากรเกษตรฯ  
                (3) จัดนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาหรือส่งเสริม 
การปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพื่อแก้ปัญหาการเผาอย่างยั่งยืน งบประมาณ 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
                     อำเภอนาหว้า ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 โดยการจัดนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุ
การเกษตรทดแทนการเผาหรือส่ งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพ่ือแก้ปัญหาการเผาอย่างยั่ งยืน  
โดยพิจารณาใช้เทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุ การเกษตรทดแทนการเผาที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือใช้เป็น
จุดเรียนรู้และศึกษาดูงานในด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา เช่น จัดทำแปลงเรียนรู้การไถกลบตอซัง 
ทดแทนการเผา ทำปุ๋ยหมัก เพาะเห็ดฟาง ผลิตอาหารสัตว์ ผลิตถ่านอัดแท่ง หรือการปลูกพืชทดแทน เป็นต้น 
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       (4) ส่งเสริมการรวมกลุ่ม & สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา  งบประมาณ 59,400 บาท  
(ห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) อำเภอดำเนินการใน ไตรมาสที่ 3 จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ อำเภอเมืองนครพนม  
อำเภอศรีสงคราม อำเภอปลาปาก อำเภอเรณูนคร อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอนาหว้า งบประมาณ 
อำเภอละ 9 ,900 บาท  โดยการคัดเลือกและจัดเวทีชุมชน ผู้ แทนเกษตรที่ทำหน้ าที่ บริหารจัดการ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่การเกษตร ร่วมกันวิเคราะห์ ปัญหาช่วงวิกฤต ถอดบทเรียน และ 
จัดทำแผนชุมชนและแผนการเรียนระะยะยาววิธีการแก้ไขปัญหาการเผาฯ ปี 2566  

        (5) ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปรายงาน จังหวัดดำเนินการ
แก้ไขปัญหาเพ่ือสนับสนุนการควบคุมการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร จัดทำรายงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องส่งกรมส่งเสริมการเกษตร 
งบประมาณ 2,400 บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

5.2 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
การดำเนินงานในกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ การประชุม การทัศนศึกษา 

การศึกษาดูงาน และการติดตามงาน หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นในลักษณะปกติ ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน 
ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โซเชียลมีเดีย หรือจัดทำเอกสารวิชาการให้ความรู้ หรือการสนับสนุน 
ปัจจัยการผลิตแก่บุคคลเป้าหมายได้ โดยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด         

6. แผนปฏิบัตงิาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏบิัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย. 

64
 

ธ.ค
. 6

4 

ม.
ค. 

65
 

ก.พ
. 6

5 

มี.
ค. 

65
 

เม
.ย.

65
 

พ.
ค.

 6
5 

มิ.
ย. 

65
 

ก.ค
. 6

5 

ส.ค
. 6

5 

ก.ย
. 6

5 

1. สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา             

1.1 ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถ
เป็นวิทยากรด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา (ถ่ายทอดความรู้ฯ) 

            

       1.1.1 พื้นทีน่ำร่องกลุ่มใหม ่1 แห่ง             

       1.1.2 พื้นที่นำร่องกลุม่เดมิ 5 แห่ง (ปี 63 และปี 64)             

1.2 นำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดกุารเกษตร             
ทดแทนการเผา/ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช             
เพ่ือแก้ปัญหาการเผาบนพื้นทีย่ั่งยืน             

      1.2.1 จัดการสาธติเทคโนโลยีการจัดการเศษวสัด ุ
การเกษตรทดแทนการเผา 

            

1.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม&สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา             
 (วิเคราะห์ปัญหาช่วงวิกฤต ถอดบทเรียนและจัดทำแผนชุมชน 
และแผนการเรียนระยะยาว) 

            

      1.3.1 จัดเวทีมชุน             

1.4 ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปรายงาน             
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7. งบประมาณทั้งส้ิน 146,600 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) 
          7.1 สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา (ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถ 
เป็นวิทยากรด้านการปลอดการเผา งบประมาณ 73,800 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) จำนวน 6 กลุ่ม 
ได้แก่ อำเภอเมืองนครพนม อำเภอปลาปาก อำเภอศรีสงคราม อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอเรณูนคร และอำเภอนาหว้า 
(อำเภอเบิกจ่าย)  อำเภอละ 12,300 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 7.2 นำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาฯ งบประมาณ 11,000 บาท  
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) (อำเภอนาหว้าเบิกจ่าย) 
 7.3 ส่งเสริมการรวมกลุม่ & สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา โดยการจัดเวทีชุมชน งบประมาณ  
59,400 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ อำเภอเมืองนครพนม อำเภอปลาปาก  
อำเภอศรีสงคราม อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอเรณูนคร และอำเภอนาหว้า (อำเภอเบิกจ่าย) อำเภอละ 9,900 บาท  
(เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 7.4 ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปรายงาน งบประมาณ 2,400 บาท  
(สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (จังหวัดเบิกจ่าย)  
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 

8.1 ผลผลิต(output)  
1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ไม่น้อยกว่า 360 ราย  
2. มีเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา 6 แห่ง  

8.2 ผลลัพธ์(outcome) 
     เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรู้และสามารถความเข้าใจ 

ความรู้ที่ได้รับปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดพื้นที่การเกษตรปลอดการเผาลดลงจาก ปี 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
8.3 ตัวช้ีวัด 
- เชิงปริมาณ 

1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ไม่น้อยกว่า 360 ราย 
2. มีเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาในพื้นที่ 6 แห่ง 

- เชิงคุณภาพ  
              1. เกษตรกรมีการลดต้นทุนจากการใช้เศษวัสดุทางการเกษตรมาผลิตปุ๋ยหมักทดแทนการเผา 
และ การใช้อินทรียวัตถุปรับปรุงบำรุงดินทำให้โครงสร้างดินดีขึ้น  
              2. พื้นที ่เผาไหม้ และจุดความร้อน (hotspot) ลดลง ส่งผลให้สุขอนามัยของประชาชนดีขึ ้น 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

9.1 เกษตรกรมีการลดต้นทุนจากการใช้เศษวัสดุทางการเกษตรมาผลิตปุ๋ยหมักทดแทนการเผา 
และการใช้อินทรียวัตถุปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้โครงสร้างดินดีขึ ้น และมีรายได้เพิ่มจากการเพิ ่มมูลค่า 
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  

9.2 พื้นที่เผาไหม้ และจุดความร้อน (hotspot) ในพื้นที่เกษตรลดลง ส่งผลให้สุขอนามัยของ 
ประชาชนดีขึ ้น 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุม่ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
นางสาวสุจิตรา นิธิยานันท  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
โทร. 096 6915 928  


