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ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
  

 ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกจํานวน  131  ลานไร  เปนพื้นที่ปลูกขาวจํานวน  63,707 ไร  
สามารถผลิตขาวไดมากเปนอันดับ 6 ของโลกรองจาก จีน อินเดีย อินโดนีเซีย  บังคลาเทศและ
เวียดนาม  จากขอมูลการผลิตขาวในปการผลิต  2550/2551  ผลผลิตขาวที่ไดมีประมาณ 29.9  ลานตัน  
ในป  2550  ที่ผานมา  ประเทศไทยสามารถสงออกขาวไดประมาณ   9.2  ลานตัน  คิดเปนมูลคาถึง  
119,304  ลานบาทและป  2551  สามารถสงออกขาวไดแลวประมาณ 4.1 ลานตัน  คิดเปนมูลคา 
60,960  ลานบาท  (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551)  โดยทั่วไปหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตใน
ไรนาแลว  เกษตรกรนิยมนําฟางขาวไปใชประโยชนในการเลี้ยงสัตว  เปนกอนเชื้อทําเห็ด  นําไปใช
เปนวัสดุคลุมดิน  สวนตอซังที่เหลือทิ้งนั้นเกษตรกรสวนใหญจะเผาทิ้ง  เพื่อชวยใหการไถพรวนทําได
งายขึ้นและเชื่อวาการเผาตอซังชวยทําลายโรคและแมลง   การที่เกษตรกรสวนใหญเผาตอซังขาวเปน
ผลใหดินสูญเสียอินทรียวัตถุที่เปนสวนประกอบที่สําคัญที่สุดในการปรับปรุงบํารุงดินเพื่อการเกษตร
ที่ยั่งยืน  เมื่อดินเสื่อมโทรมลงเกษตรกรจึงตองพึ่งพาการใชปุยเคมีและสารเคมีมากขึ้น  เพื่อทดแทน
ธาตุอาหารที่สูญเสียไปจากที่พืชนําไปใชและการเผาตอซังขาวเพื่อใหไดผลผลิตคงเดิม  โดยสังเกตได
การนําเขาปุยเคมีมากขึ้นในทุกๆป  จากขอมูลการใชปุยป  2550 ที่ผานมามีปริมาณการนําเขา  
4,326,376  ตัน  มีมูลคา  45,883  ลานบาท  ปจจุบันป  2551  ประเทศไทย  นําเขาปุยเคมีไปแลวถึง  
2,514,347  ตัน  มูลคา  43,460  ลานบาท  (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551)  จะเห็นไดวานอกจาก
ประเทศไทยตองนําเขาปุยเคมีมากขึ้นแลว  ราคาปุยเคมียังสูงขึ้นดวย  เกษตรกรจึงมีตนทุนการผลิตที่
สูงมากขึ้นทุกป  ในขณะที่ผลผลิตยังเทาเดิม     

 จากเหตุผลขางตน  ทางรัฐบาลจึงแนะนําใหเกษตรกรลดการใชปุยเคมีและเพิ่มการใชปุย
อินทรียใหมากขึ้น  การไถกลบตอซังเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยลดการใชปุยเคมี  เพราะในตอซังและฟาง
ขาวมีธาตุอาหารของพืชหลงเหลืออยู  ซ่ึงธาตุอาหารในฟางขาวที่สูญเสียไปจากการเผา  เมื่อเทียบเปน
รอยละของธาตุอาหารทั้งหมดในฟางขาว  ธาตุไนโตรเจนสะสมอยูรอยละ  0.45–0.69  ฟอสฟอรัสรอย
ละ  0.08–0.28 และโพแทสเซียมรอยละ  0.38–1.56  เนื่องจากประเทศไทยนิยมปลูกขาวที่มีตน
สูง  โอกาสที่ธาตุอาหารจะสะสมอยูในฟางขาวมีปริมาณมาก    ดังนั้นเมื่อเทียบผลผลิตของขาว
ทั้งหมด  คิดอัตราสวนเมล็ด : ฟางขาวคือ  2:3  หากผลผลิตขาวที่ได  23.58  ลานตัน  ไดฟางขาว
ทั้งหมด  35.37  ลานตัน  ธาตุอาหารที่สูญเสียไปในฟางขาวคิดเปนมูลคาถึง  20,375  ลานบาท ซ่ึงการ
เผาตอซังขาวเปนการเผาธาตุอาหารที่มีประโยชนไปดวย  แลวยังมีผลกระทบอยางมากตอการทําลาย
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โครงสรางของดิน  จุลินทรียและสิ่งมีชีวิตที่เปนประโยชนในดิน  เนื่องจากความรอนจากการเผาตอซัง
ขาวกอใหเกิดผลเสียหายตอทรัพยากรดิน  ดังนี้ 

1. ทําใหโครงสรางของดินเปลี่ยนแปลงไป  เนื้อดินจับตัวกันแนนและแข็ง  ทําใหราก
พืชแคระแกร็น ไมสมบูรณ  ออนแอ  และความสามารถในการหาอาหารของรากพืชลดลงและยังมีผล
ใหเชื้อโรคพืชสามารถเขาทําลายไดงาย 

2. สูญเสียอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดิน  เมื่ออินทรียวัตถุในดินถูกเผาจะกลายเปน
กาซคารบอนไดออกไซดสูญเสียไปในบรรยากาศ  สวนธาตุอาหารจะถูกแปรสภาพใหอยูในรูปที่
สามารถสูญเสียไปจากดินไดงาย 

3. ทําลายจุลินทรียและแมลงที่เปนประโยชนในดิน  ทําใหปริมาณและกิจกรรมของจุลิ
นทรียดินลดลง  เชนจุลินทรียที่ตรึงไนโตรเจน  จุลินทรียที่ละลายสารประกอบฟอสฟอรัสและยอย
สลาย    อินทรียสาร  เปนการเพิ่มธาตุอาหารใหแกดิน  นอกจากนั้นตัวออนของแมลงศัตรูพืช  เชนตัว
ห้ํา  ตัวเบียนที่อาศัยอยูในดินหรือตอซังพืช  รวมทั้งจุลินทรียที่สามารถควบคุมโรคพืชถูกเผาทําลายไป 
ซ่ึงหากระบบนิเวศนของดินไมสมดุล จะทําใหการแพรระบาดของโรคเกิดไดงายขึ้น 

4. สูญเสียน้ําในดิน  การเผาตอซังขาวทําใหผิวดินมีอุณหภูมิสูงถึง  90  องศาเซลเซียส  
น้ําในดินจะระเหยสูบรรยากาศอยางรวดเร็ว  ทําใหความชื้นของดินลดลงหรือดินแหงแข็งมากขึ้น 

5. ทําใหเกิดฝุนละออง  เถาเขมา  และกาซหลายชนิดเชน  คารบอนไดออกไซด (CO2)  
คารบอนมอนนอกไซด (CO)  และมีเทน (CH4)  ที่กอใหเกิดมลพิษและเปนอันตรายตอสุขภาพ  
โดยเฉพาะทางเดินหายใจ  เกิดภาวะเรือนกระจก  ทําใหโอโซนในบรรยากาศเบาบางลง   รังสี
อัลตราไวโอเลตลงมาสูช้ันบรรยากาศไดมาก  กาซพิษเหลานี้ยังมีสวนทําใหเกิดฝนกรด  มีผลใหผลิต
ทางการเกษตรเสียหาย  และเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุบนถนนหลวง  เนื่องจากเกิดควันไฟบดบังทศัน
วิสัย  (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548) 
 การเผาวัสดุเหลือใชจากการเกษตรมีอันตรายมากกวาการปลดปลอยกาซจากเครื่องยนต  
จากการทดลองโดย  The Department of  Science and Technology  (2007)  เผาตอซังขาว 250  
กิโลกรัมกับฟางขาว  100  กิโลกรัมจากผลผลิตขาวปริมาณ  1 ตัน  หรือประมาณ  5,073,880  ตันตอป
จากตอซังขาวและฟางขาว  สามารถปลดปลอยไดออกซินและฟูราน(Furan)ในอากาศและพื้นดิน
ประมาณ  187.0457  กรัม  I-TEQ/a 1  เมื่อเปรียบเทียบกับการปลดปลอยกาซจากเครื่องยนตที่ใชใน
การคมนาคมประมาณ  0.12  กรัม I-TEQ/a ซ่ึงพื้นที่ทําเกษตรเปนแหลงผลิตกาซมีเทนและไนตรัส
ออกไซด (N2O) ขนาดใหญมาก  คิดเปนรอยละ 15 ของกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ที่
มนุษยผลิตขึ้น  ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรจึงเปนสิ่งสําคัญมาก 
____________________________________________ 
1  หนวยความเปนพิษสากล (g I-TEQ/a) หมายถึง  กรัมของสมมูลความเปนพิษสากล (g I-TEQ/a) 
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ในป  2548  รัฐบาลไดประกาศขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย เปนวาระแหงชาติ  การ
ดําเนินงานไดใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของเกษตรกร  ที่เดิมพึ่งพาการใช
ปุยเคมีและสารเคมีเปนจํานวนมาก  เกษตรกรแบกภาระตนทุนการผลิตและความเสี่ยงตอพิษภัยของ
สารเคมี  ปรับเปลี่ยนมาใชปุยอินทรียและสารชีวภาพ  ทดแทนปุยเคมีและสารเคมีมากขึ้น  ซ่ึงกรม
พัฒนาที่ดินไดรับมอบหมายใหดําเนินการการรณรงคงดเผาตอซัง  สรางดินยั่งยืน  ฟนสิ่งแวดลอม  
โดยสงเสริมใหเกษตรกรงดเผาตอซังและหันมาไถกลบตอซังรวมกับการใชปุยอินทรียน้ําเพื่อชวยใหมี
การยอยสลายไดงายขึ้นกลายเปนปุยอินทรียในดิน  โดยการทําแปลงสาธิต  มีกิจกรรมการณรงคงดเผา
ตอซัง  ไถกลบตอซังใหเกษตรกรเขารวม  ทางกรมพัฒนาที่ดินไดดําเนินการตั้งแตป  2548  ตอเนื่องมา
จนถึงปจจุบัน  โดยมุงหวังใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ไมเผาตอซัง โดยนําวัสดุตอซังที่เหลือใช
จากไรนาเปนวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน  ผสมผสานการใชผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ 12  มหัศจรรย
ของกรมพัฒนาที่ดิน  ชวยเพิ่มคุณภาพดิน  เพิ่มผลผลิต  ลดตนทุนการผลิต  รักษาสิ่งแวดลอมและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนวาระแหงชาติเกษตรอินทรียสอดคลองตามนโยบายรัฐบาล(กรมพัฒนาที่ดิน, 
2548) 

อําเภอพรหมพิราม  เปนพื้นที่ลุมขนาดใหญ  การใชประโยชนในพื้นที่เปนการทํานา   มี
แหลงน้ําที่อุดมสมบูรณคือมีทั้งเขื่อนนเรศวร  อีกทั้งยังมีเขื่อนแควนอยที่สามารถใชในการทํานาได
อยางเพียงพอตลอดป  มีพื้นที่ทั้งหมด  910  ตารางกิโลเมตร  เปนพื้นที่นา  609  ตารางกิโลเมตร 
(สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดพิษณุโลก, 2550)  ทํานาในระบบชลประทาน  ซ่ึงเกษตรกรใน
อําเภอพรหมพิรามนั้นนิยมเผาตอซังขาวเปนจํานวนมาก   ซ่ึงทําลายอินทรียวัตถุในดินและเกิดผลเสีย
ดานมลภาวะทางอากาศในพื้นที่อยางมาก  

จากเหตุผลดังกลาว  ผูวิจัยจึงตองการทราบวาเกษตรกรในพื้นที่อําเภอพรหมพิรามมีการ
ยอมรับการรณรงคงดเผาตอซังขาวหรือไม  รวมถึงการใหความสําคัญของการงดเผาตอซังขาวดวย  มี
ปจจัยอะไรบางที่สงผลตอการยอมรับการงดเผาตอซังขาว  ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะของ
เกษตรกรในการงดเผาตอซัง  เพื่อใหเกิดประโยชนในการนํามาปรับปรุงงานดานการรณรงคงดเผาตอ
ซังขาว  สงผลใหเกษตรกรใชประโยชนจากฟางขาวที่เหลือใชในไรนาใหคุมคา  และเกิดประโยชน
อยางยั่งยืนตอไป 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคล  ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรอําเภอพรหมพิราม  
จังหวัดพิษณุโลก  ในการยอมรับการรณรงคงดเผาตอซังขาว 
2. เพื่อศึกษาการยอมรับการรณรงคงดเผาตอซังขาว  ปจจัยที่มีผลตอการการยอมรับการรณรงคงด
เผาตอซังขาวของเกษตรกรอําเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 
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3. เพื่อศึกษาถึงปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการยอมรับการรณรงคงด
เผาตอซังขาว 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 การวิจัยคร้ังนี้  เพื่อใหทราบถึงการยอมรับการณรงคงดเผาตอซังขาว  ปจจัยที่สงผลตอ
การยอมรับ  ปญหาและอุปสรรคในการงดเผาตอซังขาวของเกษตรกรอําเภอพรหมพิราม  จังหวัด
พิษณุโลก  เปนแนวทางเพื่อตรวจสอบ  ประเมินผลการรณรงคงดเผาตอซังขาว  สําหรับเจาหนาที่
นําไปปรับปรุงและวางแผนสงเสริมเผยแพรขยายผลไปสูเกษตรกรรายอื่นใหไดผลดียิ่งขึ้นตอไป  
 
นิยามศัพท 

“ การยอมรับ ”  หมายถึง  การที่เกษตรกรตัดสินใจปฏิบัติตามคําแนะนําตางๆของ
เจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดิน  ไดแก  การเผาหรือไมเผาตอซังและทัศนคติตอการรณรงคงดเผาตอซัง
ขาว 

“ การรณรงค ”  หมายถึง  การที่เจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดินไดใหความรูเกี่ยวกับวิธีการ
ปลูกขาวแบบงดเผาตอซังขาว  ประโยชนของการงดเผาตอซังขาว  ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการงดเผา
ตอซังขาว  ชักชวนใหเกษตรกรงดเผาตอซังขาว  เขารวมกิจกรรมการงดเผาตอซังขาว 

“ ตอซังขาว ”  หมายถึง  สวนที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวตั้งแตโคนตนถึงราก 
“  เกษตรกรพรหมพิราม ” หมายถึง  เกษตรกรที่ปลูกขาวในอําเภอพรหมพิราม  จังหวัด 

พิษณุโลก 
 “ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ”  หมายถึง  จํานวนสมาชิกที่มีอยูในปจจุบันของเกษตรกร 
“ แรงงานในครัวเรือน ”  หมายถึง  จํานวนสมาชิกที่มีอยูในปจจุบันของเกษตรกร  ซ่ึง

ชวยทําการปลูกขาว 
“ พื้นที่ในการปลูกขาว ”  หมายถึง พื้นที่ที่เกษตรกรใชในการปลูกขาว 
“ ประสบการณในการปลูกขาว ”  หมายถึง ระยะเวลาที่เกษตรกรปลูกขาวจนถึงวันที่

สํารวจเปนป 
“ รายไดจากการปลูกขาว ”  หมายถึง  รายไดจากการขายผลผลิตขาวในปที่ผานมา 
“ คาใชจายในการปลูกขาว ”  หมายถึง  คาใชจายในการผลิตขาวในปที่ผานมา 
“ การรับรูขาวสาร ”  หมายถึง  การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคงดเผาตอซังขาวจาก

ส่ือชนิดตางๆ  เชน  วิทยุ  โทรทัศน  วารสาร  เอกสาร  เปนตน 
“  ลักษณะในการทํานา ”  หมายถึง  นาปหรือนาปรัง 
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 “  ปลูกพืชหมุนเวียน ”  หมายถึง    การปลูกพืชอ่ืนในพื้นที่ปลูกขาว  ในชวงที่ไมไดปลูก
ขาว 

“  ปลูกขาวในระบบเกษตรอินทรีย ”  หมายถึง    การปลูกขาวที่ไมใชสารเคมีในการผลิต 
 “  การไถกลบตอซังขาว  ” หมายถึง  การไถกลบระหวางการเตรียมดินกอนเพาะปลูก

ขาว  แลวทิ้งไวใหยอยสลายในดินกอนเพาะปลูกตอไป 
“  การใชปุยอินทรียน้ํา  ” หมายถึง  การใชปุยอินทรียน้ําชวยในการยอยสลายตอซังกอน

ไถกลบตอซังขาว 
 


