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เปิดแล้ว!! กาดนัดเกษตรอินทรีย์ ที่วัดป่าดาราภิรมย์ ทุกวัน
ศุกร์ เริ่มศุกร์ที่ 18 ตุลาคมนี้ อย่าลืมแวะเวียนมาอุดหนุนสินค้าเกษตร
อินทรีย์กันนะคะ สินค้าดีๆสินค้าเพ่ือสุขภาพ มีหลากหลายให้ได้เลือกกัน 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
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คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดงานวันเกษตรภาคเหนอื ครั้งที่ 9 สุดยิ่งใหญ่ 
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คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7-11 
พฤศจิกายน 2562 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ส าหรับคนรุ่นใหม่ : Smart Agricultural 
Innovation for Next Generation” รวมพลังสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชน พร้อมยกทัพผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเด่นที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งทางด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง คุณภาพดิน เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีด้านพลังงาน นอกจากนั้นยังยกแปลงทิวลิป
และพืชพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวมาไว้ในงานด้วย 
 
 งานเกษตรภาคเหนือ ในครั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ ร่วมงานในกิจกรรมการประกวดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ชนิดของกล้วยไม้ที่จัดประกวด 10 ชนิด ได้แก่  
1) สกุลเข็ม กุหลาบ  
2) สกุลสิงโตกลอกตา  
3) สกุลซิมบิเดียม แกรมมีโตฟิลลัม ออนซิเดียม  
4) สกุลหวาย สกุลเอ้ืองนิ่ม  
5) สกุลฟาแลนนอปซิส และใกล้เคียง  
6) สกุลแวนด้า รีแนนเทอรา อะแรคนิส  
7) สกุลรองเท้านารี  
8) กล้วยไม้ดินและคาลันเท  
9) กล้วยไม้สกุลอื่น ๆ  
10) กล้วยไม้พันธ์แท้พัฒนา กล้วยไม้ออกดอกครั้งแรก 
 เงินรางวัล รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 700 บาท  
 รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 500 บาท  
 รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 300 บาท 
 รางวัลยอดเยี่ยมของแต่ละประเภท รางวัลละ 1,000 บาท 
 รางวัลยอดเยี่ยมของงาน รางวัลละ 5,000 บาท 
 นอกจากการประกวดกล้วยไม้ ภายในงานได้จัดการประกวดไม้ดอกไม้ประดับอีกมากมายหลากหลาย
ชนิด ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 โทรศัพท์ 
0-5394-4088, 0-5394-4088 โทรสาร : 0-5394-4666 หรือ www.Kasetfair.agri.cmu.ac.th. 
 
 
      
 ที่มา : https://www.smartsme.co.th 
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ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกข้าวปีละประมาณ 70 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.40 ของพ้ืนที่ท าการเกษตร 
ในแต่ละปีมีฟางข้าวเหลือทิ้งในนาเฉลี่ย 27 ล้านตัน และมีตอซังข้าวที่ตกค้างอยู่ในนาข้าวประมาณ 18 ล้าน
ตัน นับเป็นพืชที่มีปริมาณฟางและตอซังมากกว่าพืชอ่ืนๆ ชาวนาส่วนใหญ่จึงนิยมเผาตอซังข้าวเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกในการไถเตรียมดิน แต่ได้ส่งผลให้โครงสร้างของดินเปลี่ยนแปลงเกิดการสูญเสียของน้ าในดิน
อินทรียวัตถุและธาตุอาหารที่ส าคัญ ตลอดจนท าลายจุลินทรีย์และแมลงที่เป็นประโยชน์ในดิน จากการประเมิน
การเผาตอซังและฟางข้าวของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่าดินต้องสูญเสียธาตุอาหารหลักเป็นไนโตรเจนถึง 90 ล้าน
กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 20 ล้านกิโลกรัม และโพแทสเซียม 260 ล้านกิโลกรัม ยังไม่นับการสูญเสียธาตุอาหาร
รอง เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และซัลเฟอร์ อีกกว่า 150 ล้านกิโลกรัมต่อปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 5 พันล้าน
บาท นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อชั้นบรรยากาศจากการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาฟาง ท าให้
เกิดภาวะเรือนกระจก และเกิดปัญหาค่ามลพิษทางอากาศ มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 สูงเกินค่า
มาตรฐาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในการด าเนินชีวิตและมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในหลายจังหวัด 

ฟางข้าวและตอซังข้าวเป็นผลพลอยได้หลังจากการเก็บเกี่ยวและน าเมล็ดข้าวออกแล้ว ซึ่งเป็นวัสดุที่
ย่อยสลายง่าย หากมีการไถกลบตอซังข้าวจะท าให้ดินมีคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพดีขึ้น มี
ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่เป็นประโยชน์ต่อดินท าให้ต้นข้าวเจริญงอกงามให้ผลผลิตดีลดการใช้
ปุ๋ยเคมีเนื่องจากอินทรียวัตถุในดินที่มีมากขึ้น  

ใช้ประโยชน์จากฟางข้าวแทนการเผาสร้างมลพิษ 
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ทั้งนี้ นอกจากช่วยท าให้ดินดีแล้ว ยังมีการน าฟางข้าวไปใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ เช่น ใช้เป็นอาหาร
หยาบส าหรับเลี้ยงโค ท าปุ๋ยหมัก วัสดุคลุมดิน ท าเยื่อกระดาษ เป็นต้น นอกจากนี้เส้นใยจากต้นข้าว ยังสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ เช่นเดียวกับเส้นใยธรรมชาติประเภทอ่ืนๆ 
เช่น ผักตบชวา ป่านศรนารายณ์ หวาย ปอ เป็นต้น ส าหรับประโยชน์จากฟางข้าวไม่ใช่มีเพียงเป็นธาตุอาหาร
ในดินแต่สามารถน ามาประยุกต์เป็นเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ภายในบ้าน หรือท าเป็นหุ่นฟางลักษณะต่างๆ ส าหรับ
ผู้ที่มีความสนใจด้านศิลปะยังสามารถประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว เพ่ือใช้สอยในชีวิตประจ าวัน หรือ
เป็นวัสดุทดแทนไม้ อย่างเช่น โต๊ะ เก้าอ้ี โคมไฟ ของตกแต่งและของที่ระลึกอ่ืนๆ รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์
ศิลปะจากฟางข้าวในเชิงสัญลักษณ์ เช่น หุ่นฟางข้าวขนาดใหญ่ เพ่ือน าไปประดับตกแต่งสถานที่หรือสร้าง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพ้ืนที่ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวให้กับชุมชน ที่ส าคัญยังสามารถสร้างรายได้และอาชีพเสริมให้แก่ชาวนาและคนในชุมชนต่อไป 

 

 

 

 

ที่มา : VOICE Online 



7 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 เว็บไซต์ศูนย์ข่าว สปสช.รายงานค าให้สัมภาษณ์ของ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้มีมติห้ามใช้สารเคมี 3 
ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ซึ่งเป็นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช โดยคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านสาธารณสุขได้มีมติเห็นชอบด้วย เนื่องจากสารเคมีดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชน ทั้งผู้ที่สัมผัสกับสารพิษทางตรงและผู้ได้รับสารพิษทางอ้อมจากภาวะสารตกค้างตามธรรมชาติ 
 จากข้อมูลการเข้ารับบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง  ได้มีการรายงาน
ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีสาเหตุจากการได้รับสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ทั้ง
จากยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต (organophosphate and carbamates insecticides) 
ยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าเชื้อรา (Herbicides and fungicides) และสารเคมีทางการเกษตรประเภทอ่ืนๆ โดยปี 
2559 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจ านวน 4,924 ราย เสียชีวิตขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลจ านวน 613 ราย มี
การเบิกจ่ายค่ารักษาจ านวน 22,829,167 บาท และปี 2560 มีผู้ป่วยจ านวน 4,983 ราย เสียชีวิตจ านวน 
582 ราย มีการเบิกจ่ายค่ารักษาจ านวน 22,651,053 บาท 
 นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า เมื่อแยกดูข้อมูลผู้ป่วยตามประเภทของสารพิษที่ได้รับ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา
โดยมีสาเหตุจากยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต ปี 2559 มีจ านวน 1,394 ราย เสียชีวิต
จ านวน 101 ราย เบิกจ่ายค่ารักษาจ านวน 7,386,640 บาท และปี 2560 มีผู้ป่วยจ านวน 1,299 ราย 

ขา่วเกษตร 

สปสช.พบ 3 ป ี'สารเคมีก าจัดศัตรูพืช' คร่าชีวิตคนไทย 1,715 ราย 

http://nhsonews.com/index.php/news/content/345
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เสียชีวิตจ านวน 79 ราย เบิกจ่ายค่ารักษาจ านวน 7,262,045 บาท, ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโดยมีสาเหตุ
จากยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าเชื้อรา ปี 2559 มีผู้ป่วยจ านวน 2,063 ราย เสียชีวิตจ านวน 478 ราย เบิกจ่ายค่า
รักษาจ านวน 10,434,891 บาท และปี 2560 มีผู้ป่วยจ านวน 2,234 ราย เสียชีวิตจ านวน 471 ราย 
เบิกจ่ายค่ารักษาจ านวน 10,305,528 ราย และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโดยมีสาเหตุจากสารเคมีทาง
การเกษตรประเภทอ่ืนๆ ปี 2559 มีผู้ป่วยจ านวน  1,522 ราย  
เสียชีวิตจ านวน 34 ราย เบิกจ่ายค่ารักษาจ านวน 5,007,636 บาท และปี 2560 มีผู้ป่วยจ านวน 1,499 
ราย เสียชีวิต 32 ราย เบิกจ่ายค่ารักษาจ านวน 5,083,480 บาท   
 ส่วนการรายงานข้อมูลผู้ป่วยในปี 2561  (ต.ค.60 –ก.ค. 61) มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโดยมีสาเหตุ
จากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชแล้วจ านวน 4,001 ราย เสียชีวิตจ านวน 520 ราย มีการเบิกจ่ายค่ารักษาจ านวน 
17,335,470 ล้านบาท โดยเป็นผู้ป่วยที่มีสาเหตุจากยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต
จ านวน 877 ราย เสียชีวิตจ านวน 56 ราย เบิกจ่ายค่ารักษาจ านวน 4,362,437 บาท ผู้ป่วยที่มีสาเหตุจาก
ยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าเชื้อราจ านวน 1,886 ราย เสียชีวิตจ านวน 442 ราย เบิกจ่ายค่ารักษาจ านวน 
8,804,145 บาท และผู้ป่วยจากสารเคมีทางการเกษตรประเภทอ่ืนๆ จ านวน 1,288 ราย เสียชีวิตจ านวน 
22 ราย เบิกจ่ายค่ารักษาจ านวน 4,168,888 บาท 
 นอกจากนี้ เมื่อดูการเข้ารับบริการของผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยแยกข้อมูลตามเขตบริการสุ ขภาพ 13 เขต 
พบว่า ปี 2561 เขต1 เชียงใหม่ มีรายงานผู้ป่วยที่เข้ารับบริการโดยมีสาเหตุจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชมาก
ที่สุด มีจ านวน 644 ราย รองลงมาคือ เขต 9 นครราชสีมา จ านวน 454 ราย เขต 5 ราชบุรี จ านวน 433 
ราย เขต 2 พิษณุโลก จ านวน 426 ราย และเขต 3 นครสวรรค์ จ านวน 422 ราย 
 นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวด้วยว่า จากรายงานผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโดยมีสาเหตุจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชนี้ 
เป็นเพียงข้อมูลเฉพาะในส่วนผู้ป่วยที่มีการสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืชโดยตรง เฉลี่ยพบผู้ป่วยประมาณ 5,000 
รายต่อปี ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการรักษาอยู่ที่ราว 22 ล้านบาทต่อปี โดยรายงานนี้ยังมีข้อมูลที่น่าตระหนก 
เนื่องจากมีผู้ป่วยจากสารก าจัดศัตรูพืชที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลช่วงปี 2559-
2561 มีจ านวนสูงถึง 1,715 ราย หรือเฉลี่ยปีละเกือบ 600 ราย นับเป็นข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์สะท้อน
ถึงผลกระทบด้านสุขภาพประชาชนจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตรายเหล่านี้ ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงผลกระทบ
ต่อสุขภาพระยะยาวของประชาชน จากการรับสารเคมีก าจัดศัตรูพืชทางอ้อมที่ตกค้างและปนเปื้อนใน
สิ่งแวดล้อม อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ ตามมาได้ ซึ่งจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ที่ยังไม่
สามารถประเมินตัวเลขได้ในอนาคต 
 “ข้อมูลดังกล่าวเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เห็นถึงอันตรายจากการใช้สารเคมีดังกล่าว สปสช.หนึ่งใน
องค์กรระบบสุขภาพขอแสดงจุดยืนในการร่วมปกป้องสุขภาพประชาชนจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่เป็น
อันตราย และขอสนับสนุน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ในการผลักดันนโยบายห้ามใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิด” เลขาธิการ สปสช. กล่าว 

ที่มา : ส านักข่าวอิศรา 
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ที่มา : กรมปศุสัตว์   

ข่าวปศุสัตว์ 

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF) 


