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ABSTRACT: The objectives of this research were to study 1) basic personal characteristics, 2) 
perception on impacts of rice stubble and straw burning, 3) knowledge of rice stubble and straw 
management, and 4) management of rice stubble and straw of 160 farmers in the Project of 
Extension for Stop Burning at Agri-Area in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. Data were collected 
using an interview schedule between February and March 2021. The statistical analysis was 
carried out by frequency, percentage, minimum, maximum, and mean. The result revealed that 
most of the farmers were male (63.8%), had an average age of 57.1 years old, graduated from 
elementary school (48.7%), had an average household member of 4 persons, had an average 
paddy field area of 33.7 rai, and hold the land by lease (56.9%). Most farmers highly perceived 
about impacts of rice stubble and straw burning (96.2%) and had a high level of knowledge of 
rice stubble and straw management (79.4%) with an average score of 9.5 points out of 12 points. 
Most farmers (98.1%) managed the rice stubble and straw at a low level, and only a small 
portion of them (1.9%) managed the rice stubble and straw at a high level. All farmers managed 
their rice straws by making the briquette. Moreover, it was found that most farmers, although 
they had a different gender, age, education level, number of household members, paddy field 
area, land tenure, perception on impacts of rice stubble and straw burning, and knowledge of 
rice stubble and straw management, handled their rice stubble and straw at a low level as 
well. Farmers encountered the problems of rice stubble and straw management as follows: 
water shortage, lack of agricultural machinery, and lack of government support. Therefore, the 
government should manage enough water for farming, support machinery, and transfer 
knowledge of rice stubble and straw management to the farmers.
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์เพื่อศึกษา  
1) ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 2) การรับรู้ถึงผลกระทบ
จากการเผาตอซังและฟางข้าว 3) ความรู้เกี่ยวกับการ
จดัการตอซังและฟางข้าว และ 4) การจัดการตอซงัและ
ฟางข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการ
หยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จำานวน 160 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
สมัภาษณ์ระหว่างเดอืนกมุภาพนัธ์ถงึเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2564 วิเคราะห์ข้อมลูทางสถติิเพือ่หาค่าความถี ่ค่าร้อย
ละ ค่าตำ่าสุด ค่าสูงสุด และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 63.8) มีอายุ
เฉลี่ย 57.1 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อย
ละ 48.7) มจีำานวนสมาชกิในครวัเรือนเฉลีย่ 4 คน มพีืน้ที่
ปลูกข้าวเฉลี่ย 33.7 ไร่ และถือครองที่ดินโดยการเช่า 
(ร้อยละ 56.9) เกษตรกรส่วนใหญ่รบัรูถ้งึผลกระทบจาก
การเผาตอซงัและฟางข้าว (ร้อยละ 96.2)  และมีความ
รู้เกี่ยวกับการจัดการตอซังและฟางข้าว (ร้อยละ 79.4) 
ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 9.5 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 12 คะแนน เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
98.1) มกีารจดัการตอซงัและฟางข้าวในระดับน้อย และ
มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 1.9) ที่จัดการตอซังและ 
ฟางข้าวในระดับมาก ซึ่งเกษตรกรทุกคนมีการจัดการ
โดยการอัดฟางก้อน ทั้งยังพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่  
แม้มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา จำานวนสมาชิกในครัว
เรือน พื้นที่ปลูกข้าว ลักษณะการถือครองที่ดิน การรับ
รู้ถึงผลกระทบจากการเผาตอซงัและฟางข้าว และความ
รู้เกี่ยวกับการจัดการตอซังและฟางข้าวแตกต่างกัน  
มกีารจดัการตอซังและฟางข้าวในระดับน้อยเหมอืนกนั 
โดยปัญหาในการจัดการตอซังและฟางข้าวสำาหรับ
เกษตรกร คือ การขาดแคลนนำ้า และเคร่ืองจักรกล
การเกษตร รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐ ดังนั้น  
ภาครัฐควรบริหารจัดการนำ้าให้เพียงพอต่อการทำานา 
สนับสนุนเคร่ืองจักรกล และให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการตอซังและฟางข้าวแก่เกษตรกร

ค�าส�าคัญ: การจัดการ, ตอซัง, ฟางข้าว, การหยุดเผา

บทน�า

พื้นที่การเกษตรของประเทศไทย ในป ี  
พ.ศ. 2562 มีจำานวน 149.24 ล้านไร่ ประกอบด้วย นา
ข้าว 68.72 ล้านไร่ พืชไร่ 30.73 ล้านไร่ สวนไม้ผลไม้
ยืนต้น 36.93 ล้านไร่ สวนผักและไม้ดอกไม้ประดับ  
1.4 ล้านไร่ และเกษตรอื่น ๆ  11.45 ล้านไร่ (Office of 
Agricultural Economics, 2021) ซ่ึงประสบปัญหา
หมอกควันและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำา โดย
สาเหตุหลักมาจากการเผา ท้ังในพื้นท่ีป่าและพื้นที่
การเกษตร เช่น การทำานาข้าว การปลกูอ้อย และข้าวโพด 
เป็นต้น หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรมักเผาตอซัง
และฟางข้าวเพ่ือเตรียมพื้นที่เพาะปลูกครั้งต่อไป 
(Deetong–on, 2018) การเผาในพืน้ทีก่ารเกษตรส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งยังส่งผลต่อการทำาอาชีพ
การเกษตรโดยตรง ทำาให้ดนิเสือ่มโทรม สญูเสยีอินทรยี
วัตถุ และขาดความอุดมสมบูรณ์ จึงต้องใส่ปุ ๋ยเคม ี
และสารเคมีมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น  
ได้ผลผลติตำา่กว่าทีต้่องการ และเป็นสาเหตหุนึง่ทีท่ำาให้
เกิดสภาวะโลกร้อน ฝนไม่ตกตามฤดูกาล และฝนแล้ง
เป็นเวลายาวนาน (Nakaiam et al., 2014) 

ปัญหาการเผาทำาให้เกิดสถานการณ์ฝุ ่น 
PM2.5 ท่ีทวีความรุนแรงในช่วงเดือนธันวาคมถึง
มีนาคมของทุกปี รัฐบาลจึงให้ความสำาคัญในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยกำาหนดพื้นท่ีควบคุมการ
เผาในพ้ืนทีเ่ป้าหมาย 3 ประเภท คอื 1) พืน้ทีภ่าคเหนอื
ตอนบนทีม่ปัีญหาวิกฤตหมอกควัน 10 จงัหวดั 2) พืน้ที่
ที่มีการเผาสูง 26 จังหวัด และ 3) พื้นที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 6 จังหวัด (Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Provincial Agricultural Extension Office, 2020a; 
2020b) โดยส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีการทำานา และเนือ่งจาก
เกษตรกรในเขตชลประทานภาคกลางมปัีจจยัการผลติ
ค่อนข้างสมบูรณ์ สามารถทำานาได้หลายครัง้ โดยเฉพาะ
การปลกูข้าวนาปรงัทีต้่องการเร่งทำานาต่อเนือ่งและเร่ง
เก็บเกี่ยวผลผลิต 2–3 ครั้งต่อปี จึงมีการเผาตอซังและ
ฟางข้าวในพื้นท่ีเพื่อให้ทันต่อฤดูกาลผลิต (Sonsok, 
2016) 
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสภาภูมิประเทศ
ที่มีแหล่งนำ้าอุดมสมบูรณ์ และอยู่ในเขตชลประทาน 
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำาการเกษตร ในปี พ.ศ. 2563 มี
พ้ืนท่ีทำานา 918,312 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 97.0 ของพืน้ที่
การเกษตรทั้งหมด ซ่ึงพื้นที่การทำานาแบ่งออกเป็น  
3 กลุม่ ได้แก่ 1) พืน้ทีท่ำานา (นาปี) 1 ครัง้ต่อปี 2) พืน้ที่
ทำานา 2 ครั้งต่อปี และ 3) พื้นที่ทำานาในพื้นที่พิเศษทุ่ง
รับนำ้า โดยประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีอาชีพทำานา  
มีครัวเรือนเกษตรกร 45,020 ครัวเรือน ด้วยเหตุน้ี  
จึงประสบปัญหาการเผาในพื้นท่ีการเกษตรทุกปี และ
จากการรวบรวมข้อมูลจำานวนจุดความร้อนสะสมจาก
ดาวเทียมระบบ MODIS ประจำาปี พ.ศ. 2562 พบว่า 
อำาเภอเสนา และอำาเภอผักไห่ มีจำานวนจุดความร้อน
สะสมอยู่ในอันดับ 1 และ 2 ของจังหวัด ตามลำาดับ จึง
เป็นพื้นที่ดำาเนินโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่
การเกษตรของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยสร้างการ
รับรู้ ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการเผา แนะนำาทางเลอืกในการแก้ปัญหาจากการ
เผา และสาธิตการใช้เทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุ
การเกษตรให้แก ่เกษตรกร รวมทั้งรณรงค์และ
ประชาสมัพนัธ์กระตุน้จติสำานกึของเกษตรกรเพือ่หยดุ
เผาในพื้นที่การเกษตร (Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Provincial Agricultural Extension Office, 2020a; 
2020b) ทั้งนี้ อำาเภอเสนา และอำาเภอผักไห่ เป็นพื้นที่
ทุ่งรับนำ้าในช่วงฤดูนำ้าหลาก ทำาให้เกษตรกรยังคงเผา
ตอซังและฟางข้าวก่อนเตรียมพื้นที่ เพ่ือความสะดวก
และเร่งรีบทำานา ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องมีวิธีการ
จดัการ เพ่ือลดการเผาในพืน้ท่ีการเกษตร ทีส่ามารถนำา
ไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมเกษตร และสร้างรายได้ให้
แก่เกษตรกร จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นความ
สำาคัญของการแก้ปัญหาที่เกิดจากการเผาในพื้นที่
การเกษตร โดยสร้างการรับรู้และความรู้ตามแนวทาง
การปฏิบัติของกรมส่งเสริมการเกษตรให้เกษตรกร
ตระหนกัถงึปัญหาและนำาไปปฏิบติั จึงศึกษาการจัดการ
ตอซังและฟางข้าวของเกษตรกรในโครงการส่งเสริม
การหยดุเผาในพืน้ทีก่ารเกษตร จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

ในประเดน็การรบัรูถ้งึผลกระทบจากการเผาตอซงัและ
ฟางข้าวของเกษตรกร ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการตอซงั
และฟางข้าวของเกษตรกร และปัญหาและข้อเสนอ
แนะในการจัดการตอซงัและฟางข้าวของเกษตรกร เพือ่
นำาไปเป็นแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการจัดการตอซัง
และฟางข้าวท่ีเหมาะสมต่อบริบทแต่ละพื้นท่ี และ
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ

ประชากร
ประชากรท่ีศึกษา คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

ท่ีเข ้าร ่วมโครงการส ่งเสริมการหยุดเผาในพื้นท่ี
การเกษตร อำาเภอเสนา และอำาเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2563 จำานวน 160 ราย ซึ่ง
ในปี พ.ศ. 2562 อำาเภอเสนา และอำาเภอผักไห่ เป็น
พืน้ทีม่กีารเผาในพ้ืนท่ีการเกษตรสงู และมีจดุความร้อน
สะสมอยูใ่นสองอนัดบัแรกของจงัหวดัพระนครศรอียธุยา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบ

สัมภาษณ์ ประกอบด้วย คำาถามปลายปิด (Close 
question) และคำาถามปลายเปิด (Open–ended 
question) เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของ
เกษตรกร การรับรู้ถึงผลกระทบจากการเผาตอซังและ
ฟางข้าวของเกษตรกร ความรูเ้กีย่วกบัการจัดการตอซงั
และฟางข้าวของเกษตรกร การจัดการตอซังและฟาง
ข้าวของเกษตรกร และปัญหาการจดัการตอซงัและฟาง
ข้าวของเกษตรกร และตรวจสอบความเที่ยงตรง 
(Content validity) ของเนือ้หาในแบบสัมภาษณ์ และ
หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยนำาไปทดสอบ (Try 
out) กบัเกษตรกรผูป้ลกูข้าวในพืน้ทีต่ำาบลบางพระครู 
อำาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมี
ลกัษณะใกล้เคยีงกบัเกษตรกรผูป้ลกูข้าวในพืน้ทีอ่ำาเภอ
เสนา และอำาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จำานวน 30 ราย จากการประมาณค่าสมัประสทิธิค์วาม
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เชื่อมั่นแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
reliability coefficient) ได้ค่าความเช่ือมัน่การรับรูถ้งึ
ผลกระทบจากการเผาตอซังและฟางข้าว เท่ากบั 0.754 
และค่าความเช่ือมั่นการจัดการตอซังและฟางข้าว 
เท่ากบั 0.711 และประมาณค่าสมัประสทิธิค์วามเชือ่มัน่
คูเดอร์–ริชาร์ดสัน (Kuder–Richardson reliability 
coefficient) ได้ค่า KR–20 ของความรู้เกี่ยวกับการ
จดัการตอซงัและฟางข้าว เท่ากับ 0.784 โดยกำาหนด
หลกัเกณฑ์การวัดตวัแปร ดังนี้

การรับรู้ถึงผลกระทบจากการเผาตอซังและ
ฟางข้าวของเกษตรกรถูกประเมินด้วยคำาถามปลายปิด 
จำานวน 16 ข้อ โดยเกษตรกรเลอืกตอบรบัรู ้ ให้เป็น 1 
และไม่รับรู ้ ให้เป็น 0 ซึ่งกำาหนดระดับการรับรู้ถึง 

ผลกระทบจากการเผาตอซังและฟางข้าว ตามพื้นที่
นำาร่องโครงการส่งเสรมิการหยดุเผาในพืน้ทีก่ารเกษตร 
ปี พ.ศ. 2563 ในปีแรกของจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
ดงันี้

รบัรู ้  1–9 ข้อ (ร้อยละ 40)   หมายถงึ รบัรูร้ะดบัน้อย
รบัรู ้10–16 ข้อ (ร้อยละ 60) หมายถงึ รบัรูร้ะดบัมาก

การวัดระดบัความรูเ้กีย่วกบัการจดัการตอซงั
และฟางข้าวของเกษตรกรใช้คำาถามจำานวน 12 ข้อ โดย
เกษตรกรท่ีตอบถูกให้ 1 คะแนน และตอบผิดให้  
0 คะแนน และกำาหนดช่วงคะแนนความรูต้ามการแบ่ง
อนัตรภาคชัน้ทีค่ำานวณจากสมการ

อันตรภาคชั้น  =  (คะแนนสูงสุด – คะแนนตำ่าสุด) / จำานวนชั้น
             =  (12 – 0) / 3 = 4       

ดังนั้น จึงกำาหนดระดับความรู้ตามช่วคะแนน ดังนี้ 
คะแนนความรู้ 0 – 4  คะแนน  หมายถึง    มีความรู้ระดับน้อย
คะแนนความรู้ 5 – 8  คะแนน  หมายถึง    มีความรู้ระดับปานกลาง
คะแนนความรู้ 9 – 12คะแนน  หมายถึง    มีความรู้ระดับมาก

การวัดการจัดการตอซังและฟางข้าวของ
เกษตรกร โดยเป็นการปฏิบัติตามแนวทางของกรมส่ง
เสริมการเกษตร จำานวน 16 ข้อ กำาหนดเกณฑ์การวดั
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เกษตรกรทีม่กีาร
ปฏบิตัใิห้เป็น 1 และไม่ปฏบิติัให้เป็น 0 ซึง่กำาหนดระดับ

การปฏิบัติในการจัดการตอซังและฟางข้าว ตามพื้นที่
นำาร่องโครงการส่งเสรมิการหยดุเผาในพืน้ทีก่ารเกษตร 
ปี พ.ศ. 2563 ในปีแรกของจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
ดงันี้

ปฏบิติั 1 – 9 ข้อ (ร้อยละ 40)     หมายถงึ  ปฏบิตั/ิจดัการระดบัน้อย
ปฏบิติั 10 – 16 ข้อ (ร้อยละ 60)  หมายถงึ  ปฏบิตั/ิจดัการระดบัมาก

การเกบ็รวบรวมข้อมูล
ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary data) ถูก

รวบรวมโดยการสมัภาษณ์เกษตรกรผูเ้ข้าร่วมโครงการส่ง
เสริมการหยดุเผาในพืน้ทีก่ารเกษตร อำาเภอเสนา และ
อำาเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา จำานวน 160 ราย 
ในช่วงการประชมุของเกษตรกรในพืน้ทีแ่ละการนดัหมาย

รวมกลุม่ของเกษตรกร โดยเกบ็รวบรวมข้อมลูระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 สำาหรับ
ข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) รวบรวม 
โดยการศกึษาค้นคว้าจากเอกสารทางวชิาการ บทความ 
วารสาร และวทิยานพินธ์ท่ีเกีย่วข้องท่ีนำามาใช้อ้างองิผล
การวิจัย 
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การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

ได้แก่ ค่าความถี ่(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าตำ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่า
เฉลีย่ (Mean) ถกูนำามาใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน
ส่วนบคุคล การรับรู้ถงึผลกระทบจากการเผาตอซงัและ
ฟางข้าว ความรู้เกี่ยวกับการจัดการตอซังและฟางข้าว 
การจัดการตอซงัและฟางข้าว และปัญหาการจัดการตอ
ซังและฟางข้าวของเกษตรกร

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของเกษตรกร
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 63.8 

มีอายุเฉลี่ย 57.1 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ร้อยละ 48.7 และมีจำานวนสมาชกิในครวัเรอืนเฉลีย่ 4 
คน สอดคล้องกับ Nakaiam et al. (2014) ที่ศึกษา
การผลิตข้าวและการจัดการตอซังข้าวของเกษตรกร 
เขตชลประทานในอำาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  
ซ่ึงพบว่า เกษตรกรมากกว่าคร่ึงเป็นเพศชาย มอีายเุฉลีย่ 
52.4 ปี และมีสมาชิกครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน

เกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูกข้าวเฉลี่ย 33.7 ไร่  
มีลักษณะการถือครองที่ดินโดยการเช่า ร้อยละ 56.9 
และเป็นของตนเอง ร้อยละ 12.5 แสดงให้เห็นว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นที่ปลูกข้าวในลักษณะการถือ
ครองที่ดินโดยการเช่ามากกว่าพื้นที่ถือครองเป็นของ
ตนเอง เพือ่สร้างอาชพีและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครวั 
สอดคล้องกับ Wisetsantikul and Treewannakul 
(2019) ทีศ่กึษาการใช้เทคโนโลยกีารลดต้นทนุการผลติ
ข้าวของเกษตรกรตำาบลเดิมบาง อำาเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบรีุ โดยพบว่า เกษตรกรมพีืน้ทีป่ลกูข้าว
ทั้งหมดเฉลี่ย 33.5 ไร่ เป็นพื้นที่ตนเองเฉลี่ย 9.3 ไร่  
และพื้นที่เช่า 24.1 ไร่

การรับรู้ถึงผลกระทบจากการเผาตอซังและฟางข้าว
ของเกษตรกร

เกษตรกรส่วนใหญ่รับรู้ถึงผลกระทบจากการ
เผาตอซังและฟางข้าวในระดบัมาก (10–16 ข้อ) ร้อยละ 
96.2 และรับรู้ในระดับน้อย (1–9 ข้อ) ร้อยละ 3.8 ซึ่ง
เกษตรกรรับรู้มากท่ีสุด 16 ข้อ และรับรู้น้อยที่สุด  
5 ข้อ จากทั้งหมด 16 ข้อ โดยเกษตรกรทุกคนรับรู้ว่า 
การเผาตอซงัและฟางข้าวทำาให้ผูอ้ืน่ได้รบัอนัตรายหรือ
ทรัพย์สินเสียหาย ก่อให้เกิดควัน ฝุ่นละออง PM2.5  
ท่ีกระจายในอากาศ และทำาให้ผู้ขับข่ีรถเกิดอบัุตเิหตบุน
ท้องถนน เห็นได้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการรับรู้ถึงผล 
กระทบจากการเผาตอซังและฟางข้าวเป็นอย่างดี 
เนื่องจากเกษตรกรได้รับผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพ 
ทำาให้เกิดอาการเจ็บป่วย ทั้งยังส่งผลต่อการทำาการ
เกษตร ทำาให้ดินเสื่อมโทรมและผลผลิตข้าวไม่ดี โดยมี
เกษตรกรเพียงส่วนน้อยที่ทราบว่าการเผาตอซังและ
ฟางข้าวอาจถูกใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้าระหว่าง
ประเทศ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนกั
รูเ้ก่ียวกบัการทำาการเกษตรทีไ่ม่ก่อให้เกิดมลภาวะและ
ไม่ทำาลายสิง่แวดล้อม ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารทำาเกษตร
แบบยั่งยืน และส่งเสริมให้เกษตรกรนำาตอซังและฟาง
ข้าวมาใช้ประโยชน์หรอืแปรรปู เพ่ือสร้างมลูค่าเพิม่และ
ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการตอซังและฟางข้าวของ
เกษตรกร 

เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู ้เกี่ยวกับการ
จดัการตอซงัและฟางข้าวในระดบัมาก (9–12 คะแนน) 
ร้อยละ 79.4 มคีวามรูเ้กีย่วกบัการจดัการตอซังและฟาง
ข้าวในระดับปานกลาง (5–8 คะแนน) ร้อยละ 20.6 
และไม่มีเกษตรกรที่มีความรู ้ในระดับน้อย (0–4 
คะแนน) โดยมีคะแนนมากที่สุด 11 คะแนน คะแนน
น้อยท่ีสุด 6 คะแนน และคะแนนเฉล่ีย 9.5 คะแนน 
เกษตรกรทกุคนมคีวามรูเ้ก่ียวกบัการจดัการตอซงัและ
ฟางข้าว 2 เรื่อง ได้แก่ การใช้ฟางข้าวคลุมดินสามารถ
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ช่วยเก็บรักษาความชื้นได้ และฟางข้าวใช้ผลิตเป็นเชื้อ
เพลิงชีวมวลอัดแท่งได้ รองลงมา เกษตรกร ร้อยละ 
98.8 มีความรู้ในเรื่องการไถกลบตอซังและฟางข้าว 
ช่วยเพิ่มธาตุอาหารหลักของพืชและลดการใส่ปุ๋ยเคมี 
และฟางข้าวแปรรูปเป็นวสัดุใช้สอยและเครือ่งใช้ต่าง ๆ  
ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kerdmongkol et al. 
(2013) ที่ศึกษาการไถกลบฟางและตอซังข้าวของ
เกษตรกร ตำาบลตะคุ อำาเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา โดยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ 
อยู่ในระดับมาก ในเรื่องการไถกลบตอซังและฟางข้าว
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดปริมาณการใช้ปุ ๋ยเคมี  
ร้อยละ 99.6 และตอซังและฟางข้าวเป็นปุ๋ยและมี
ประโยชน์ในการปรับปรุงดิน โดยการไถกลบลงไปใน
ดนิ อย่างไรก็ตาม มเีกษตรกรเพยีงร้อยละ 25.6 มคีวาม
รู้เรื่องการใช้นำ้าหมักชีวภาพ (พด.2) โดยทราบว่าการ
หมักตอซังและฟางข้าวทิ้งไว้อย่างน้อย 10–15 วัน 

สามารถย่อยสลายตอซังและฟางข้าวได ้และเกษตรกร 
ร้อยละ 23.8 มีความรู้เรื่องการใช้เช้ือจุลินทรีย์ เช่น  
เช้ือราไตรโคเดอร์มา และเช้ือแบคทีเรียบาซิลลัส 
สำาหรบัหมกัฟางข้าว สามารถช่วยย่อยสลายฟางข้าวได้ 
ทัง้นี ้เนือ่งจากเกษตรกรยงัคงมคีวามเข้าใจว่าการใช้นำา้
หมักจุลินทรีย์หมักตอซังและฟางข้าวต้องใช้เวลานาน
อย่างน้อย 1 เดอืน จงึจะย่อยสลายฟางข้าวได้ ประกอบ
กับวิถีการทำานาของเกษตรกรท่ีต้องเร่งรีบเตรียมพื้นท่ี
ทำานารอบต่อไป และการใช้เช้ือจลุนิทรย์ีหมกัย่อยสลาย
ฟางข้าวเป็นเทคโนโลยีใหม่สำาหรับเกษตรกร ดังนั้น 
กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมพัฒนาท่ีดินควรให้
ความรูเ้กีย่วกบัการใช้นำา้หมกัชวีภาพและจลุนิทรย์ีย่อย
สลายตอซังและฟางข้าวเพิ่มเติม เพ่ือให้เกษตรกรมี
ความรูค้วามเข้าใจท่ีถูกต้อง และสามารถนำาความรูน้ีไ้ป
ปฏิบัติได้จริง (Figure 1)

Figure 1 Knowledge of rice stubble and straw management 

การจัดการตอซังและฟางข้าวของเกษตรกร
เกษตรกรทกุคนจัดการตอซงัและฟางข้าวโดย

การอัดฟางก้อน รองลงมา คือ การใช้ฟางข้าวคลุมดิน 
(ร้อยละ 60.6) การไถกลบตอซังและฟางข้าว (ร้อยละ 
53.1) และการไถกลบตอซังและฟางข้าวเพื่อเพิ่มธาตุ
อาหารหลักของพืช (ร้อยละ 53.1) ตามลำาดับ ทั้งน้ี  

หลงัการเกบ็เกีย่วผลผลติจะเหลอืตอซงัและฟางข้าวอยู่
ในแปลงนา โดยเกษตรกรอัดฟางก้อนเพื่อลดปริมาณ
ฟางข้าวสำาหรับไถเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวได้ง ่ายข้ึน  
หรอืไถกลบตอซงัและฟางข้าวเพือ่เพิม่อนิทรยีวตัถแุละ 
ธาตุอาหารคืนสู ่ดิน และนำาฟางข้าวคลุมดินให้พืช  
โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกพืชผัก ไม้ผล และไม้ยืนต้น
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จะใช้ฟางข้าวคลุมดินเพ่ือรักษาความชื้นและควบคุม
วัชพืช สอดคล้องกับ Kerdmongkol et al. (2013)  
ที่ศึกษาการไถกลบฟางและตอซังข้าวของเกษตรกร 
ตำาบลตะคุ อำาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง 
พบว่า เกษตรกรมีการจัดการฟางและตอซังข้าวหลัง
จากการเก็บเกี่ยว โดยการใช้ฟางข้าวคลุมดินในการ
ปลกูพชืเพือ่ช่วยรกัษาความชืน้ในดิน ร้อยละ 61.9 และ
จำาหน่ายฟางข้าวแบบเหมาทั้งแปลงเพื่อนำาไปอัดเป็น
ฟางก้อนจำาหน่าย ร้อยละ 61.7 

เกษตรกรส่วนน้อยนำาฟางข้าวมาทำาเป็นปุ๋ย
หมัก (ร้อยละ 16.9) และเพาะเห็ด (ร้อยละ 15.6) และ
มกีารใช้นำา้หมกัจลุนิทรย์ีหน่อกล้วยและนำา้หมกัชวีภาพ 

(พด.2) เพื่อเร่งการย่อยสลายตอซังและฟางข้าว  
ร้อยละ 10.6 และร้อยละ 6.9 ตามลำาดับ ทั้งยังพบว่า
ไม่มีเกษตรกรที่ใช้จุลินทรีย์ (เชื้อราไตรโคเดอร์มา และ
เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส) ในการหมักตอซังและฟางข้าว 
หรือนำาฟางข้าวมาทำาปุ๋ยหมักและผสมกับหัวเชื้อราไม
คอร์ไรซา แปรรูปเป็นของใช้ หรือนำามาผลิตเช้ือเพลิง
ชวีมวลอดัแท่ง ซ่ึงอาจเนือ่งมาจากเกษตรกรไม่มีเครือ่ง
มือ เครื่องจักรกลการเกษตร และขาดการสนับสนุน
จุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าว และอาจเห็นว่าเป็นการ
เพิ่มต้นทุนและไม่คุ้มค่าต่อการจัดการตอซังและฟาง
ข้าว (Figure 2)

Figure 2  Management of rice stubble and straw 

เกษตรกรส่วนใหญ่จัดการตอซังและฟางข้าว
ในระดับน้อย (1–9 ข้อ) ร้อยละ 98.1 และมีการ 
จัดการตอซังและฟางข้าวในระดับมาก (10–16 ข้อ)  

ร้อยละ 1.9 ซึ่งเกษตรกรปฏิบัติมากที่สุด 10 ข้อ และ
ปฏิบัติน้อยที่สุด 1 ข้อ ดังแสดงใน Table 1 

Table 1 Frequency and percentage of farmers on management level of rice stubble and straw

Level of rice stubble and straw management Frequency Percentage

Low level of management (1–9 items)
High level of management (10–16 items)
Minimum 1 item, maximum 10 items

157
3

98.1
1.9

 (n=160)
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เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.2 รับรู้ระดับ
มากถึงผลกระทบจากการเผาตอซังและฟางข้าว และ
ร้อยละ 79.4 มคีวามรูร้ะดับมากเกีย่วกบัการจดัการตอ

ซงัและฟางข้าว แต่เกษตรกรมกีารจดัการตอซงัและฟาง
ข้าวระดับมากเพียง ร้อยละ 1.9 (Figure 3)

Figure 3 Percentage of farmers that had the perception on impacts of rice stubble and straw burning, 
knowledge of rice stubble and straw management, and management of rice stubble and 
straw at high level

การเปรยีบเทยีบข้อมูลพืน้ฐานส่วนบคุคล การรบัรูถ้งึ
ผลกระทบจากการเผาตอซังและฟางข้าว และความ
รูเ้กีย่วกับการจดัการตอซงัและฟางข้าวต่อการจัดการ
ตอซังและฟางข้าวของเกษตรกร 

เกษตรกรส่วนใหญ่ทั้งเพศชายหรือเพศหญิง
มีการจัดการตอซังและฟางข้าวในระดับน้อย และ
เกษตรกรที่อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 57 ปี หรืออายุ
น้อยกว่า 57 ปี มีการจัดการตอซังและฟางข้าวใน
ระดับน้อย (Table 2) เนื่องจากเกษตรกรที่มีอายุใน
ช่วงวัยทำางานเน้นการปลูกข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิต
ปริมาณมาก แต่ยังให้ความสำาคัญในการปฏิบัติตาม
แนวทางการจัดการตอซังและฟางข้าวน้อย และใน

ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่กำาลังเข้าสู ่สังคมสูงวัย 
มากขึ้น ทำาให้ประสิทธิภาพในการทำางานลดน้อยลง 
ซ่ึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทำาให้จัดการตอซังและฟาง
ข้าวน้อย 

เกษตรกรที่ มี ร ะดับการศึ กษาตำ่ า กว ่ า
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
ส่วนใหญ่มีการจัดการตอซังและฟางข้าวในระดับน้อย 
(Table 2) ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้ศึกษาเล่าเรียน ได้รับ
การฝึกอบรม มีความรู้ และมีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเลือกปฏิบัติตาม
แนวทางการจัดการตอซังและฟางข้าวได้บางแนวทาง
ตามความถนัดและตามความต้องการของเกษตรกร
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Table 2 Frequency (Percentage) of farmers in different level of rice stubble and straw 
management classified by basic personal characteristic, perception on impacts of rice 
stubble and straw burning and knowledge of rice stubble and straw management

Independent variable
Rice stubble and straw management

Low (%) High (%) Total (%)

Gender
Male
Female

101 (99.0)
56 (96.6)

1 (1.0)
2 (3.4)

102 (100.0)
58 (100.0)

Age
< 57 years 
≥ 57 years

68 (95.8)
89 (100.0)

3 (4.2)
0 (0.0)

71 (100.0)
89 (100.0)

Education level
< Junior high school
≥ Junior high school 

81 (100.0)
76 (96.2)

0 (0.0)
3 (3.8)

81 (100.0)
79 (100.0)

Number of household members
< 4 persons
≥ 4 persons

74 (97.4)
83 (98.8)

2 (2.6)
1 (1.2)

76 (100.0)
84 (100.0)

Paddy field area 
< 30 rais 
≥ 30 rais

70 (95.9)
87 (100.0)

3 (4.1)
0 (0.0)

73 (100.0)
87 (100.0)

Land tenure

Own
Lease
Own and lease

20 (100.0)
88 (96.7)

49 (100.0)

0 (0.0)
3 (3.3)
0 (0.0)

20 (100.0)
91 (100.0)
49 (100.0)

Perception on impacts of rice stubble and straw burning
Low level of perception
High level of perception

6 (100.0)
151 (98.1)

0 (0.0)
3 (1.9)

 6 (100.0)
154 (100.0)

Knowledge of rice stubble and straw management
Moderate level of knowledge 
High level of knowledge

33 (100.0)
124 (97.6)

0 (0.0)
3 (2.4)

33 (100.0)
127 (100.0)

(N=160)
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เกษตรกรส่วนใหญ่ที่มีจำานวนสมาชิกในครัวเรือน
มากกว่าหรือเท่ากับ 4 คน หรือน้อยกว่า 4 คน มีการ
จัดการตอซังและฟางข้าวในระดับน้อยเช่นเดียวกัน 
และเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกข้าวมากกว่าหรือเท่ากับ  
30 ไร่ หรือน้อยกว่า 30 ไร่ มีการจัดการตอซังและฟาง
ข้าวในระดับน้อย (Table 2) ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ 
Naclungka (2008) ทีศ่กึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม
การเผาตอซังฟางข้าวของเกษตรกรในพ้ืนที่อำาเภอ
ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่พบว่า  
ครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนช่วยทำาการเกษตร
หลายคน ย่อมมแีรงงานช่วยเพาะปลกูและมกีารจัดการ
กบัเศษวัสดเุหลือใช้ในพืน้ทีเ่พาะปลกูมาก ประกอบกบั
เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ทำาการเกษตรมาก มีตอซังฟางข้าว
ตกค้างในพื้นที่มาก ทำาให้ต้องใช้เวลาและแรงงานใน
การจัดการตอซังฟางข้าวมากกว่าเกษตรกรที่มีพื้นที่ที่
ใช้ทำาการเกษตรน้อย ทั้งนี้ แม้ว่าเกษตรกรมีพื้นที่ปลูก
ข้าวมากหรือน้อย การจัดการตอซังและฟางข้าวถือ
เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทำาให้เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่
ทุ่งรับนำ้าไม่จัดการตอซังและฟางข้าว เน่ืองจากการ
จัดการโดยใช้นำ้าหมักชีวภาพ (พด.2) เกษตรกรต้องทำา
เองในปริมาณที่เพียงพอต่อการหมักซึ่งใช้นำ้าปริมาณ
มากและต้องใช้ระยะเวลาในการหมกัเพือ่ย่อยสลายตอ
ซังและฟางข้าวประมาณ 10–15 วัน

เกษตรกรส่วนใหญ่ทั้งที่ถือครองที่ดินของ
ตนเองหรือเช่า มกีารจดัการตอซงัและฟางข้าวในระดับ
น้อย (Table 2) เนื่องจากเกษตรกรไม่ให้ความสำาคัญ
เก่ียวกับการเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารคืนสู่ดิน 
เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงไม่มีรถแทรกเตอร์ 
ทำาให ้ต ้องเสียค ่าจ ้างไถกลบตอซังและฟางข ้าว  
และค่าไถทำาเทือกเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวฤดูถัดไป  
จึงเป็นการเพิ่มต้นทุนของเกษตรกร

เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ว่ารับรูถ้งึผลกระทบจาก
การเผาตอซังและฟางข้าวในระดับมากหรือระดับน้อย 
มกีารจดัการตอซังและฟางข้าวในระดับน้อย (Table 2) 
แม้ว่าเกษตรกรรับรู้ผลกระทบจากการอบรมและเจ้า
หน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ลด

การเผาอย่างต่อเนื่อง แต่นำาไปใช้ในการจัดการตอซัง
และฟางข้าวได้น้อย เนื่องจากสภาพพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีทุ่ง
รับนำ้าและมีการทำานาต่อเนื่อง (นาปรังต ่อนาปี) 
เกษตรกรจงึเลอืกเผาตอซงัและฟางข้าวเพ่ือลดปรมิาณ
ตอซังและฟางข้าวสำาหรับไถเตรียมพื้นท่ี เพื่อเร่งปลูก
ข้าวและเก็บเกีย่วให้ทันก่อนมกีารปล่อยนำา้เข้าทุ่งในฤดู
นำ้าหลาก นอกจากนี้ เกษตรกรเข้าใจว่าการเผาตอซัง
และฟางข้าวสามารถช่วยกำาจัดโรค แมลงศัตรูพืช และ
เมล็ดข้าวดีดข้าวเด้งท่ีตกค้างในแปลงนา รวมถึงการ
ขาดแคลนเครือ่งมอืและเครือ่งจกัรกลการเกษตร ทำาให้
เกษตรกรนำาฟางข้าวไปใช้ประโยชน์ได้น้อย

เกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีมีความรู ้เก่ียวกับการ
จัดการตอซังและฟางข้าวในระดับมากหรือระดับ 
ปานกลาง มกีารจดัการตอซงัและฟางข้าวในระดบัน้อย 
(Table 2) ซึง่ไม่สอดคล้องกบัรายงานโครงการส่งเสรมิ
การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรปี พ.ศ. 2558 ของ 
Department of Agricultural Extension (2015) ที่
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่นำาความรู้ท่ีได้รับจากการ
ถ่ายทอดไปปฏบิตัมิาก ร้อยละ 98.1 ถงึแม้ว่าเกษตรกร
ได้รับการอบรมแล้ว แต่สามารถนำาความรู้ไปปฏิบัติได้
เพียงบางแนวทาง เช่น การอัดฟางก้อน ซึ่งเป็นการ
จัดการฟางข้าวออกจากแปลงนา ทำาให้ไถเตรียมดินได้
ง่ายข้ึน หรอืการนำาฟางข้าวมาใช้เป็นพชืคลมุดินสำาหรบั
การปลูกพืช อย่างไรก็ตาม แนวทางการจัดการบาง
แนวทาง เช่น การใช้เช้ือจุลินทรีย์หมักย่อยสลายฟาง
ข้าว การนำาฟางข้าวมาแปรรูปหรือผลิตเป็นเช้ือเพลิง 
ชีวมวลอดัแท่ง เกษตรกรมคีวามรูเ้รือ่งดงักล่าว แต่ไม่มนีำา้
และจุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าว ไม่มีเครื่องมือและ
เครื่องจักรกลการเกษตร และยังขาดการฝึกปฏิบัติใน
การแปรรูปจากฟางข้าว

ปัญหาการจัดการตอซังและฟางข้าวของเกษตรกร
 เกษตรกรทุกคนพบปัญหาเรื่องขาดแคลนนำ้า
สำาหรบัการจดัการตอซงัและฟางข้าว โดยส่วนใหญ่ขาด
เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร ร้อยละ 85.6 
รองลงมาคือ ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ร้อยละ 
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76.3 ขาดแรงงานในภาคการเกษตร ร้อยละ 66.9 เพิ่ม
ต้นทุนในการผลิต ร้อยละ 65.0 เพิ่มความยุ่งยาก ร้อย
ละ 63.8 มีจำานวนพ้ืนที่ทำาการเกษตรมาก ร้อยละ 
53.8 และอื่น ๆ  ร้อยละ 6.3 เช่น ระยะเวลาปล่อยนำ้า
เข ้าทุ ่งรับนำ้าในช่วงฤดูนำ้าหลาก เป ็นต ้น ทำาให ้
เกษตรกรต้องรีบเร่งทำานาและเก็บเกี่ยวผลผลิตภายใน
วันท่ี 15 กันยายน จึงไม่หมักตอซังและฟางข้าวใน
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวฤดูนาปี เน่ืองจากการหมัก
ตอซังและฟางข้าวใช้เวลานาน

สรุป 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอำาเภอเสนา และอำาเภอ
ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอายุเฉลี่ย 57.1 ปี 
ส ่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา โดย
เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงการอบรมถ่ายทอดความรู ้
เก่ียวกับการจัดการตอซังและฟางข้าว ทำาให้รับรู้ถึง
ผลกระทบจากการเผาตอซังและฟางข้าวในระดับมาก 
และมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการตอซังและฟางข้าวใน

ระดับมาก แต่เกษตรกรมีการจัดการตอซังและฟาง
ข้าวในระดับน้อย ประกอบกับเกษตรกรพบปัญหาการ
จัดการตอซังและฟางข้าว เช่น ขาดแคลนนำ้า ขาด
เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร และขาดการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ดังนั้น ภาครัฐควรบริหารจัดการ
นำ้าให้เพียงพอต่อการทำานา และสนับสนุนเครื่องจักร
กลการเกษตร รวมถึงให ้ความรู ้ เ กี่ยวกับการใช ้
เทคโนโลยีการจัดการตอซังและฟางข้าวที่เหมาะสม 
เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำาไปปฏิบัติได้
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และอำาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนัก
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