
บทที่  2 
แนวคิดและทฤษฎีการยอมรับ 

 
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับของเกษตรกรพรหมพิรามตอการรณรงคงดเผาตอซัง

ขาวนั้น  ไดมีผูใหคํานิยาม  ความหมาย  แนวคิดและทฤษฎีที่มีความเกี่ยวของกับการงดเผาตอซังขาว
หลายทาน  ซ่ึงรวบรวมไดดังตอไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีการยอมรับ 
2. แนวคิดการรณรงค 
3. คูมือการรณรงคงดเผาตอซังขาว 
4. บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

4.1 บทความเกี่ยวกับผลเสยีจากการเผาตอซังขาว 
4.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการยอมรับ 
4.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการเผาตอซังขาว 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีการยอมรับ 
Roger&Shoemaker (1971:19)  ไดกลาววา  กระบวนการยอมรับ  เปนกระบวนการ

ทางจิตใจของแตละคน  ที่เร่ิมตั้งแตการรับรูขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีหนึ่งๆ  ไปถึง
การยอมรับอยางเต็มที่โดยเปดเผย 

ไพบูลย (2525:13)  ไดใหขอมูลวากระบวนการตัดสินใจจะยอมรับหรือไมยอมรับ
นวัตกรรมเปนกระบวนการทางจิตที่เกิดขึ้นตั้งแตบุคคลไดรูจักนวัตกรรมนั้นเปนครั้งแรกจนถึงขั้น
ตัดสินใจ   

บุญสม (2529:162)   ไดใหความหมายของการยอมรับวา  เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของเกษตรกรหลังจากไดรับความรู  แนวความคิด  ความชํานาญ  ประสบการณใหมๆ  และไดยึดถือ
ปฏิบัติตาม 

สรุปไดวา  การยอมรับคือ  การที่ เกษตรกรไดรับความรู  แนวคิด  นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีใหมๆแลวนําไปปฏิบัติตาม 

นรินทรชัยและกมล (2539:57-58)  กลาววากระบวนการยอมรับวามีอยู  5  ขั้นตอน    คือ   
1. ขั้นรับทราบ (Awareness  stage)  เปนการเริ่มตนที่บุคคลไดรับทราบแนวคิด

ใหมๆหรือ นวัตกรรมใหมๆ 
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2. ขั้นสนใจ (Interest  stage)  เปนขั้นที่บุคคลเกิดความสนใจในนวัตกรรมนั้นจึงมี
การเสาะแสวงหาขาวสารและรายละเอียดเพิ่มเติม 

3. ขั้นไตรตรองและขั้นประเมิน (Evaluation  stage) เปนขั้นที่บุคคลเกิดความ
สนใจในนวัตกรรมนั้นจนถึงระดับหนึ่ง  มักจะไตรตรองหรือประเมิน  โดยเทียบกับประสบการณหรือ
ความรูของตนวา  นวัตกรรมนี้เมื่อนําไปปฏิบัติจะใหประโยชนเพียงใด  ทําใหเขาไดส่ิงที่ตองการขึ้น
บางไหม 

4. ขั้นลองทํา (Trial  stage) โดยการลองทําตามนวัตกรรมนั้นวาจะเกิดผลอยางไร 
5. ขั้นยอมรับหรือนําไปใช (Adoption)  ขั้นนี้มักเกิดขึ้นหลังจากไดมีการลองทําและ

ประสบผลดีเปนที่ประจักษแลว  จึงนํานวัตกรรมไปใช   
Roger&Shoemaker (1971:81-86)  ไดคนพบกระบวนการตัดสินใจรับนวัตกรรม  

ประกอบดวย  4  ขั้นตอน  คือ   
1. ขั้นความรู  (Knowledge)  เปนขั้นที่เกษตรกรรับทราบนวัตกรรมที่เกิดขึ้นและหา

ขาวสารจนเขาใจนวัตกรรมนั้น 
2. ขั้นชักชวน (Persuasion)  เปนขั้นตอนที่เกษตรกรมีทัศนคติตอส่ิงใหมๆ ในทางที่

เห็นดวยหรือไมเห็นดวยตอนวัตกรรมนั้นๆ 
3. ขั้นตัดสินใจ (Decision)  เปนขั้นตอนที่เกษตรกรสนใจเขารวมกิจกรรมที่นําไปสู

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและตัดสินใจวาจะรับนวัตกรรมหรือไม  แตการตัดสินใจนั้นยังไมถาวร  
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดภายหลัง 

4. ขั้นยืนยัน  (Confirmation)  เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการ  ซ่ึงเปนการหา
ขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ  อาจมีระยะเวลานานจนกระทั่งยอมรับแนวความคิดใหมๆไปปฏิบัติ
เปนการถาวร 

ไพบูลย(2525:15-16) กลาววา  การยอมรับนวัตกรรมเร็วหรือชาขึ้นอยูกับ    
1. ลักษณะทางเศรษฐกิจ  ยิ่งนวัตกรรมมีตนทุนต่ําและใหผลตอบแทนสูงก็ยิ่งทําให

นวัตกรรมนั้นมีการแพรกระจายอยางรวดเร็ว 
2. ลักษณะทางเทคนิคของนวัตกรรม  ถาหากนวัตกรรมนั้นๆ  มีความยุงยากซับซอน

จะทําใหเกิดการยอมรับนวัตกรรมไดชา  คือเกษตรกรไมแนใจในตนทุนที่จะลงทุน  และไมแนใจวา
รายไดจากนวัตกรรมนั้นเปนอยางไร  ดังนั้นถาจะใหนวัตกรรมนั้นๆ  มีการแพรกระจายอยางรวดเร็ว  
นวัตกรรมหรือเทคนิคตางๆตองสอดคลองกับเทคนิคในการผลิตของเกษตรกรที่กําลังปฏิบัติอยู 

3. ลักษณะของเกษตรกรในการยอมรับนวัตกรรม  เกษตรกรมีแนวโนมที่จะยอมรับ
นวัตกรรมอยางรวดเร็ว  ถาเกษตรกรมีขนาดฟารมที่ใหญ  รายไดสูง  สถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมสูง สวนเกษตรกรที่มีอายุมากจะตรงขาม  คือมีแนวโนมการยอมรับชา  
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 บุญสม(2529:162)  ไดเสนอวา  ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับหรือไมยอมรับ  มีดังนี้   
1. แหลงขอมูลขาวสารที่ไดรับจากหนังสือพิมพ  วารสาร  วิทยุ  โทรทัศนนั้นตองขึ้นอยู

กับเกษตรกรวามีความสามารถในการรับขอมูลขาวสารนั้นหรือไม 
2. ระดับการศึกษา  จะมีความสําคัญตอการรับรูขาวสารของเกษตรกร 
3. ประเภทของการศึกษาอบรม  จะมีผลตอความสามารถในการประกอบอาชีพของ

เกษตรกร 
4. อายุผูที่มีอายุนอยจะสามารถยอมรับสิ่งใหมๆไดดีกวาผูที่มีอายุมาก 
5. ภูมิหลังในการประกอบอาชีพ  จะมีผลในการยอมรับนวัตกรรมใหมๆ 
6. ขนาดของพื้นที่ทํากิน  เกษตรกรที่มีพื้นที่ทํากินขนาดใหญสามารถยอมรับนวัตกรรม

ไดงายกวา 
7. การศึกษาดานการเกษตรของบุตรหลาน  จะมีผลตอการสนับสนุนและยอมรับ

นวัตกรรมใหมๆทางการเกษตร 
8. การเยี่ยมเยือนของเจาหนาที่ 

หนวยงานที่เกี่ยวของในทองถ่ิน  สามารถใหความชวยเหลือในดานขอมูลขาวสารแกเกษตรกรทั้งใน
และนอกพื้นที ่
 ดิเรก (2527:57-59) ไดเสนอสิ่งที่เกี่ยวของกับการยอมรับเทคโนโลยีทางการเกษตรนั้น   
มีปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการดวยกัน  คือ   

1. ปจจัยเงื่อนไขหรือสภาวการณทั่วไป  ไดแก 
1.1. สภาพเศรษฐกิจ  เกษตรกรที่มีปจจัยการผลิตมากกวามีแนวโนมที่จะยอมรับ

การเปลี่ยนแปลงไดงายกวา  เร็วกวาเกษตรกรที่มีปจจัยการผลิตนอยกวา 
1.2.      สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม  มวลชนที่อยูในชุมชน  หรือสังคมที่รักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีเกาๆอยางเครงครัดมากกวา  มีลักษณะการแบงชนช้ันทางสังคมอยางเดนชัด
กวา  มีลักษณะการทํางานเพื่อสวนรวมนอยกวา  มีคานิยมและความเชื่อที่เปนอุปสรรคตอการนํา
เปลี่ยนแปลงมากกวา  มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชาลง  และยอมรับในปริมาณที่นอยกวา 

1.3.      สภาพทางภูมิศาสตร  พื้นที่ที่มีสภาพทางภูมิศาสตรที่สามารถติดตอกับทองที่
อ่ืนๆ  โดยเฉพาะทองที่ที่มีเทคโนโลยีมากกวา  หรือเปนพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวโยงกับ
ปจจัยการผลิตมากกวา  จะมีผลทําใหเกิดแนวโนมในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เร็วกวาและใน
ปริมาณที่มากกวา 

1.4.      สมรรถภาพในการดําเนินงานของสถาบันหรือองคกรที่มีสวนรวมเกี่ยวกับ
การพัฒนาการเกษตร  ถามีประสิทธิภาพในการดําเนินการที่ใหประโยชนกับบุคคลเปาหมาย  จะทําให
เกิดการยอมรับและนําการเปลี่ยนแปลงไดรวดเร็วและงายขึ้น 
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2. ปจจัยที่เกี่ยวของโดยตรง  ไดแก 
2.1 บุคคลเปาหมายหรือผูรับการเปลี่ยนแปลง  พื้นฐานของเกษตรกรเปนสวน

สําคัญ  เกี่ยวของกับการยอมรับการเปลี่ยนแปลง  ไดแก 
- พื้นฐานทางบุคคล  พบวา  เพศหญิงยอมรับการเปลี่ยนแปลงเร็วกวาเพศชาย  

กลุมที่มีระดับการศึกษาและประสบการณสูงกวา  มีการติดตอกับเจาหนาที่  ครู  อาจารยมากกวา  จะ
ยอมรับเร็วกวา  กลุมคนที่มีอายุนอยกวาจะมีการยอมรับเร็วกวากลุมคนที่มีอายุมากขึ้น 

- พื้นฐานทางเศรษฐกิจ  เกษตรกรที่มีกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินมากกวา  มี
รายไดมากกวา  มีทรัพยากรที่จําเปนในการผลิตมากกวา  มีเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในการผลิต
มากกวา  มีแนวโนมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงเร็วกวาและมากกวาเกษตรกรที่มีนอยกวา 

- พื้นฐานในการติดตอส่ือสารของเกษตรกร  ประสิทธิภาพในการฟง  การพูด  
การอานและการเขียน  รวมทั้งความคิดที่มีเหตุผลเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดการยอมรับมากขึ้น 

- พื้นฐานในเรื่องอื่นๆ  เกษตรกรที่มีแรงจูงใจ  มีความพรอมทางดานจิตใจ    
มีทัศนคติที่ดีตอเจาหนาที่และตอเทคโนโลยีที่นํามาเพื่อการเปลี่ยนแปลงจะมีแนวโนมที่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงมากกวาและเร็วกวา 

2.2 ผูนําการเปลี่ยนแปลงหรือเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร   ตลอดจนครู  
อาจารยตองมีอุดมการณในการทํางาน  สรางความไวเนื้อเชื่อใจ  เปนที่ยอมรับของเกษตรกร                
มีความสามารถในการถายทอดและรับขาวสาร  ที่สําคัญตองมีความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีที่จะนําไป
เปลี่ยนแปลง  มีความรูในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีนั้นๆ  และมีทัศนคติที่ดีตอบุคคลเปาหมาย 

2.3 นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการเกษตร   ควรงายตอการปฏิบัติและ
สอดคลองกับวิถีชีวิตของเกษตรกร 
 ดิเรก(2522:24-30)เทคโนโลยีที่นํามาใชเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีการแพรกระจายไปให
รวดเร็วแคไหนนั้น มีปจจัยที่เกี่ยวของ  คือ   

1. เทคโนโลยีที่กอใหเกิดประโยชนทางดานการเพิ่มรายไดมากกวาจะแพรกระจายเร็ว
กวา   

2. เทคโนโลยีที่กอใหเกิดผลตอบแทนระยะสั้นกวาจะแพรกระจายเร็วกวา 
3. มีสินเชื่อเพื่อการเกษตรที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ํา และบริการแกเกษตรกรยากจนที่ไมมี

หลักทรัพยค้ําประกันไดดีกวา เทคโนโลยีก็จะกระจายมากกวา 
4. การคมนาคม การสื่อสารที่มีอยางกวางขวางและแพรหลายกวาเทคโนโลยีก็จะ

กระจายไดเร็วกวา 
5. วัตถุประสงคของการผลิต ถาเปนการผลิตเพื่อการคามากกวาเพื่อการบริโภคใน

ครัวเรือน เทคโนโลยีก็จะแพรกระจายเร็วกวา 
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6. ภาวะความขัดแยงกับสภาพที่เปนอยูของเกษตรกร  ถามีมากกวาเทคโนโลยีก็จะ
แพรกระจายไดเร็วกวาเทคโนโลยีที่มีลักษณะสอดคลองกับสภาพทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชน
มากกวาก็จะแพรกระจายไดเร็วกวา 

Harrar และ Wortman (1969)   อางถึงใน สมภพ (2523:8) เสนอแนะวาการที่จะให
การเกษตรแบบดั้งเดิมเปลี่ยนไปสูการเกษตรแบบสมัยใหมไดจะตองประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้   

1. วิธีการผลิตใหมหรือการใชปจจัยใหมตองใหผลตอบแทนสูงและมีกําไร  เมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธีการเดิม 

2. ตองมีการแนะนําและสาธิตใหเกษตรกรเขาใจถึงวิธีปฏิบัติและเกษตรกรสามารถทํา
ตามได 

3. ปจจัยการผลิตใหมตองมีอยูตลอดเวลาและเกษตรกรสามารถหาซื้อไดในราคา
พอสมควร 

4. ระบบราคาและตลาดจะตองมีประสิทธิภาพ 
อดิศักดิ์ (2522:44)  กลาววาปจจัยที่ทําใหเกิดการยอมรับวิทยาการหรือส่ิงใหมๆ ของ

เกษตรกร (Innovation)  ขึ้นอยูกับ 
1. Innovation ที่ตองการนําไปเผยแพร ควรมีลักษณะดังนี้จึงจะมีอัตราการยอมรับสูง

และเร็ว 
1.1  วิทยาการนั้นตองมีแนวโนมใหเห็นวาดีกวาของเดิม (relative adventage) 
1.2  วิทยาการนั้น ตองคลายคลึงกับของเดิม จะมีความแตกตางหรือเปลี่ยนแปลงไม

มาก (compatibility) 
1.3  ควรอยูในลักษณะที่งายๆ ไมคอยยุงยาก ซับซอน (complexity) 
1.4  สามารถปฏิบัติทดลองไดหรือสามารถแบงมาทดลองไดบางสวน (triability) 
1.5  สามารถมองเห็นหรือทําใหเห็นได (observability) 

2.    Communication Channel ตองเลือกใชใหเหมาะสมกับขั้นตอนของการยอมรับ
และประเภทของบุคคลหรือกลุมบุคคล 

3.   Society ลักษณะทางสังคม เชน สังคมกาวหนาหรือลาหลัง ถาเปนสังคมกาวหนา 
อัตราการยอมรับจะเร็วกวา 

4.   Change agent การทุมเทของเจาหนาที่ ถาตั้งใจทํางานอยางจริงจังความสําเร็จมีมาก
ขึ้น 
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2. แนวคิดการรณรงค 
การยอมรับนวัตกรรมใดๆนั้น  ตองเกิดจาการไดรับขอมูลจนสามารถเปลี่ยนแปลง

แนวคิดได  วิธีการหนึ่งที่นิยมใชกันคือการรณรงค   มีผูใหความหมายของการรณรงคไวหลายทาน
ดังนี้   

ณรงค (2542:11)  ระบุวา  การรณรงค  คือ  วิธีการดําเนินงานที่จะสรางความรวมมือใน
การทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  เพื่อนําไปสูการยอมรับปฏิบัติใหแพรกระจายออกไปอยาง
กวางขวางและตอเนื่องในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง  แนวคิดหลักคือ  การโนมนาวจิตใจใหมีการรวมมือ
ปฏิบัติในสิ่งที่ดีกวา   

อรวรรณ (2537:243)  ใหนิยามวา  การรณรงค  คือขั้นตอนของเหตุการณตางๆที่มี
กิจกรรมของการโนมนาวใจเขาไปเกี่ยวของ   

นรินทรชัย (2543:1)  ไดใหความหมายของการรณรงค  คือการใชกิจกรรมหรือส่ือตางๆ
อยางตอเนื่องเปนขั้นตอน  เพื่อใหบุคคลเปาหมายเปลี่ยนความคิดเห็นหรือพฤติกรรมโดยสมัครใจตาม
วัตถุประสงคที่วางไว  ทั้งบุคคลเปาหมายควรเปนกลุมใหญหรือสวนใหญในสังคมนั้นๆ   

FAO(1974:1)  ไดแบงการรณรงคออกเปน  2   ประเภท  คือการรณรงคทางการคาหรือ
การโฆษณา (advertising  campaign)และการรณรงคทางสาธารณะเพื่อการพัฒนาตางๆ  (public 

campaign)และสถานการณที่ควรใชการรณรงค คือ  การแกปญหาซึ่งกลุมเปาหมายรับทราบปญหา
นั้นอยูแลวและตองเปนปญหาที่มีผลกระทบคนสวนใหญ 

 

3. คูมือการรณรงค 
หลังจากทางกรมพัฒนาที่ดิน(2548)ไดดําเนนิงานรณรงคงดเผาตอซัง  จงึไดจัดทําคูมืองด

เผาตอซัง  สรางดินยั่งยืน  ฟนสิ่งแวดลอมขึ้นไดใหขอมลูการปฏิบัติงานและวิธีการไถกลบตอซัง  ดังนี ้
 

ประโยชนของการไถกลบตอซัง 
(1) ปรับปรุงโครงสรางของดินใหมีความเหมาะสม 

- ทําใหดินโปรง รวนซุย งายตอการเตรียมดิน การปกดํากลาและทําใหระบบรากพืช
สามารถแพรกระจายในดินไดมากขึ้น 

- การระบายอากาศของดินเพิ่มมากขึ้น ทําใหมีปริมาณออกซิเจนเพียงพอตอการหายใจ
ของระบบรากพืชในดิน 

- เพิ่มการซึมผานของน้ําไดอยางเหมาะสม และการอุมน้ําของดินใหดีขึ้น 
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(2)  เปนแหลงสะสมธาตุอาหารพืชในดิน 
- เปนการเพิ่มธาตุอาหารใหแกดินโดยตรง อาจจะมีปริมาณธาตุอาหารนอย แตจะมี

ธาตุอาหารครบถวนตามที่พืชตองการทั้งธาตุอาหารหลัก(ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม) 
ธาตุอาหารรอง (แคลเซียม แมกนีเซียมและกํามะถัน) และจุลธาตุ (เหล็ก แมงกานีส ทองแดงสังกะสี 
โบรอน  โมลิบดินั่มและคลอรีน) และจะคอยๆ ปลดปลอยใหเปนประโยชนตอพืชในระยะยาว 

- ชวยดูดซับธาตุอาหารในดินไมใหสูญเสียไปจากดินซึ่งพืชสามารถนําไปใช
ประโยชนได 

- ชวยรักษาความสมดุลการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดเปนดางของดิน ทําใหคา pH 
ของดินเปนกลางมีความเหมาะสมตอการเพิ่มความเปนประโยชนของธาตุอาหารในดิน 

- ชวยลดความเปนพิษของเหล็กและแมงกานีสในดิน เนื่องจากธาตุดังกลาวนี้จะละลาย
ออกมามากในสภาพดินกรด หรือดินเปรี้ยว ซ่ึงทําใหธาตุอาหารพืชถูกตรึงไวในดิน 

- ชวยลดความเปนพิษจากดินเค็ม โดยตอซังชวยใหการอุมน้ําในดินทําใหดินมีความ
ชุมชื้น สงผลใหเกลือใตดินไมสามารถระเหยขึ้นมาได 
(3) เพิ่มจุลินทรียที่เปนประโยชนในดิน 

- อินทรียวัตถุเปนแหลงอาหารและแหลงพลังงานของจุลินทรีย ดินมีผลทําใหปริมาณ
และกิจกรรมของจุลินทรียเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารในดิน
ใหอยูในรูปที่เปนประโยชนตอพืช นอกจากนี้อินทรียวัตถุมีลักษณะคลายฟองน้ํา ประกอบดวยโพรง
หรือหองขนาดเล็กอยูเปนจํานวนมาก จึงเปนแหลงที่อยูอาศัยของจุลินทรียและสัตวเล็กๆ ในดินดวย 

- การเพิ่มปริมาณหรือจํานวนของจุลินทรียดินมีผลชวยลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรคพืช
บางชนิดในดินลดนอยลง 
 
วิธีการไถกลบตอซังขาว 
(1) พื้นที่เขตชลประทาน ในเขตพื้นที่ชลประทานซึ่งสามารถปลูกขาวไดตอเนื่อง 2-3 คร้ังตอป 

หลังจากเก็บเกี่ยวขาวแลวไมตองเผาตอซัง และฟางขาวใหปฏิบัติดังนี้ 
- ผสมปุยอินทรียน้ําจํานวน 3 ลิตรตอไรกับน้ํา 100 ลิตร 
- เทสารละลายปุยอินทรียน้ําไหลไปตามน้ําขณะที่เปดน้ําเขานาจนทั่วแปลงนา หรือใช

รถบรรทุกสารละลายปุยอินทรียน้ําสาดใหทั่วแปลงนา  ขณะเดียวกันใชรถตีฟางย่ําฟางใหจมลงดิน 
- ปลอยใหยอยสลาย 10 วัน 
- หลังจากหมักฟางเปนเวลา 10 วัน ใสปุยอินทรียน้ํา 2 ลิตรผสมกับน้ํา 100 ลิตร สาด

ใหทั่วแปลงนาอีกครั้ง แลวใชรถไถตีฟางตามอีกครั้ง หมักทิ้งไวอีก 5 วัน 
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- ทําเทือกเพื่อเตรียมหวานหรือปกดําขาวครั้งใหมตอไป หรือสามารถปลูกพืชไร
เศรษฐกิจชนิดอื่นได เชนพืชตระกูลถ่ัว ขาวโพด และขาวฟาง  เปนตน 
(2) พื้นที่เขตเกษตรน้ําฝน 

ในกรณีที่เกษตรกรมีการปลูกขาวเปนพืชหลักเพียงอยางเดียวตลอดฤดูเพาะปลูกโดยอาศยั
น้ําฝน หลังจากการเก็บเกี่ยวขาว ใหทิ้งฟางขาวและตอซังไวในพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อเปนการคลุม
ผิวหนาดิน จากนั้นเมื่อเขาสูตนฤดูฝนประมาณปลายเดือนเมษายน หรือตนเดือนพฤษภาคม ใหปฏิบัติ
ดังนี้ 

- ผสมปุยอินทรียน้ําจํานวน 3 ลิตรตอไรกับน้ํา 100 ลิตร 
- ใสสารละลายปุยอินทรียน้ําตามบริเวณคันนา หรือสาดใหทั่วสม่ําเสมอ แลวใชรถไถ

ย่ําฟางใหจมดิน หมักทิ้งไว 7 วัน 
- หลังจากหมักฟาง 7 วัน ใสปุยอินทรียน้ํา 2 ลิตร ผสมน้ํา100 ลิตร ใหทั่วแปลงนาแลว

ใชรถไถตีฟางตามไปดวย 
- ปลอยใหยอยสลายอีก 7 วัน 
- ทําเทือกเตรียมแปลงพรอมที่จะปลูกขาวตอไป 

 

4. บทความและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  4.1  บทความเกี่ยวกับผลเสียจากการเผาตอซังขาว 

เมื่อรับทราบถึงคํานิยาม  ความหมายและความสําคัญของการยอมรับการรณรงคแลว  
ผูวิจัยไดศึกษา  คนควาขอมูลไดพบบทความเกี่ยวของกับการเผาตอซังขาว  ดังตอไปนี้ 

พิสิฐ (2549)  ไดกลาวไวในการบรรยายเรื่อง  ไมเผาตอซังและฟางขาวแลวจะปลูกขาวได
อยางไรวา  เกษตรกรเผาตอซังขาวและฟางขาว  เพื่อใหพื้นที่โลงเตียนงายแกการไถพรวนเตรียม
ดิน  หากมีตอซังขาวและฟางขาวจํานวนมากการไถดะหรือไถพรวนทําไดยาก  และการปลอยใหตอซงั
ขาวและฟางขาวอยูในนาแลวไถกลบลงไปทําใหขาวเมาซัง  เนื่องจากเกิดกิจกรรมของจุลินทรียยอย
สลายตอซังขาวและฟางขาว  โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการ  Immobilization  ที่จุลินทรียในดินมี
การดึงเอาไนโตรเจนในดินมาใช  เพื่อยอยสลายตอซังขาวและฟางขาวจนกลายเปนอินทรียวัตถุที่มี
ประโยชน  ดินเกิดการขาดไนโตรเจนอยางรุนแรง  เกษตรกรรูวาตอซังขาวและฟางขาวเมื่อเนาเปอยผุ
พังสลายตัวเปนอินทรียวัตถุ  เปนปุยอยางดีและการเผาฟางขาวกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ   เกิดภาวะ
โลกรอน  แตเกษตรกรสวนใหญที่ปลูกขาวนาปรังใชวิธีการเผาฟางขาว เนื่องจากเปนวิธีเตรียมพื้นที่
สําหรับการทํานาครั้งตอไปที่เร็วที่สุด  เกษตรกรบางสวนเขาใจผิดวาการเผาฟางขาวทําใหดินดี
ขึ้น  สังเกตจากการเผาฟางขาวที่เหลือจากการนวดขาวกองทิ้งไวแลวพบวาเมื่อปลูกขาวฤดูถัดไป
บริเวณนั้นขาวจะงามกวาบริเวณอื่น   
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การทํานาโดยใชน้ําฝนมีเกษตรกรนอยรายที่เผาตอซังและฟางขาว  การไถกลบตอซังขาว
และฟางขาวทําไดไมยาก  เนื่องจากฟางสั้นและมีไมมาก  ปญหาขาวเมาฟางไมเกิด  สวนในนาน้ําลึก
เกษตรกรเผาตอซังและฟางขาวทิ้งเกือบทั้งหมด  เนื่องจากระดับน้ําลึก 50-200  เซนติเมตร  ตนขาวใน
ระยะเก็บเกี่ยวยาวถึง 300 เซนติเมตร  หลังเก็บเกี่ยวตอซังขาวที่เหลือมีมาก  คลุมหนาดินไวทั้งหมด  
ตอซังขาวที่ยาวมากกวา 150 เซนติเมตร หรือฟางขาวที่พนออกจากเครื่องเกี่ยวนวดก็มีปริมาณมาก 
1.5-2  ตัน/ไร  ไมสามารถไถดวยชุดไถผาน 7 ได  หากใชชุดไถผาน  3 พลิกดินกลบตอซังขาวไดเพียง
รอยละ 50 เทานั้น  แลวไถพรวนดวยชุดไถผาน 7  อีกครั้งหนึ่ง  ยังเหลือตอซังขาวและฟางขาวอยูบน
ผิวดินจํานวนมาก  เปนอุปสรรคตอการงอกและเจริญเติบโตของขาว   เกษตรกรในนาชลประทาน
สวนใหญเผาตอซังขาวและฟางขาว  เนื่องจากการทํานาตอเนื่อง  การไถกลบทําดวยชุดผานไถทั่วไป
หรือใชจอบหมุนแบบตางๆ  แตเกิดปญหาขาวเมาฟางในชวงแรก  หลังจากพนระยะนี้ไปแลวตอซัง
ขาวและฟางขาวจะเริ่มสลายตัวใหอินทรียวัตถุและธาตุอาหารแกดินและตนขาว  สรุปไดวาในพื้นที่นา
น้ําลึกและนาชลประทาน  มีปญหาดานการจัดการ  ในพื้นที่นาน้ําลึกตองหาอุปกรณคือชุดผานที่
สามารถไถกลบตอซังขาวไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในพื้นที่นาชลประทานตองแกปญหาขาวเมาซัง 

สาเหตุที่เกษตรกรทั่วไปนิยมเผาตอซังขาวและฟางขาว  คือ  (พงษพันธ, 2549)   
1. เปนการทําลายโรคและแมลงที่อาศัยอยูในฟางขาว  ซ่ึงเปนผลพลอยไดจากการลด

คาใชจายในการซื้อสารเคมีปองกันกําจัดโรคแมลงและเปนการทําลายแหลงซุกซอนของหนูอีกดวย 
2. เปนการประหยัดคาใชจายเนื่องจากหากจัดการในรูปแบบอื่นตองมีการใชแรงงาน

และลงทุนสูง 
3. ในพื้นที่ที่มีการจัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียน  เมื่อมีการไถกลบหลังการเก็บเกี่ยว

แลวปลูกพืชตอจะมีผลตอการแปรสภาพของธาตุอาหารพืช  เชน  กระบวนการ  Immobilization        
ซ่ึงกระบวนการนี้ธาตุอาหารพืชในรูปอนินทรียจะถูกแปรสภาพเปนรูปสารอินทรีย  เชน  ในกรณีของ
ธาตุไนโตรเจนเมื่ออนินทรียไนโตรเจนถูกแปรสภาพเปนอินทรียไนโตรเจน  ทําใหธาตุไนโตรเจนอยู
ในรูปที่ไมเปนประโยชนตอพืช  พืชเกิดการขาดธาตุไนโตรเจน 

ในทางกลับกัน  การเผาฟางขาวมีผลกระทบตอระบบนิเวศนทําใหเกิดปญหามลภาวะและ
สงผลกระทบตอการจราจร  ดานความอุดมสมบูรณของดินการเผาตอซังและฟางขาวจะทําใหเกิดการ
สูญเสียไนโตรเจนรอยละ 93  ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม สูญเสียรอยละ  20   โดยทั่วไปผลผลิตของ
ขาว  5  ตัน  ตองใชปริมาณธาตุอาหารจากดินสําหรับการเจริญเติบโตดังนี้ ไนโตรเจน  150  กิโลกรัม  
ฟอสฟอรัส  20  กิโลกรัม  โพแทสเซียม  150  กิโลกรัมและกํามะถัน  20  กิโลกรัม  ธาตุอาหารพืช
เหลานี้จะสะสมอยูในสวนตาง ๆ ของตนขาว  แตปริมาณธาตุอาหารในตอซังขาวและฟางขาวหลังจาก
เก็บเกี่ยวในแตละทองที่มีความแตกตางกันออกไป  ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางเชน  ปุยที่ใส  คุณภาพ
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ของน้ําชลประทาน  พันธุขาวและฤดูกาล ดังนั้นการเผาตอซังและฟางขาวจึงนับวาเปนการสูญเสีย
อยางมาก 

การเผาตอซัง ฟางหรือใบออยหลังการเก็บเกี่ยวนั้น  สงผลกระทบโดยตรงกับสิ่งแวดลอม  
กอใหเกิดมลพิษและหมอกควันที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  และทําลายบรรยากาศโลก  นอกจากนี้ยัง
สงผลกระทบตอการประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยตรง  เนื่องจากความรอนทําใหส่ิงมีชีวิตในดิน
ตาย  เปนผลใหดินที่ใชในการเพาะปลูกมีสภาพที่ขาดความอุดมสมบูรณและควันไฟจากการเผา
บริเวณใกลถนนยังกอใหเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน  ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่เกษตรกรตองรวมมือกัน 
ลด ละ เลิก เผาตอซัง เพื่อรักษาสภาพสมดุลของธรรมชาติไว  โดยหันมาใชวิธีไถกลบตอซังแทน  
เพราะตอซังคืออินทรียวัตถุที่มีธาตุอาหารของพืชทั้งไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมจะชวย
ปรับปรุงบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น  ชวยปรับโครงสรางของดินทําใหดินรวนซุยงายตอ
การปกดํา  และทําใหผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด  เกษตรกรสามารถลดตนทุนในการซื้อปุย
บํารุงดิน  ลดการเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอมและยังเปนการปองกันการเกิดไฟไหมปาไดอีกดวย  
ดังนั้นเกษตรกรจึงตองหันมาใหความสําคัญในการยกระดับความอุดมสมบูรณของดิน  โดยการลด ละ 
เลิกเผาตอซัง  เพื่อผืนดินที่อุดมสมบูรณ  เพื่อความยั่งยืนของอาชีพเกษตรกรรม  และเพื่อถวายแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  (ปณจรีย,2549)   
 4.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับปจจัยท่ีเก่ียวกับการยอมรับ 
 จุฑามาศ  (2539)  ไดศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอการยอมรับระบบวน
เกษตรบนพื้นที่สูง  ของเกษตรกรบานแมสาใหม  ตําบลโปงแยง  อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม  
พบวา  อายุ  แหลงขอมูลขาวสาร  ขนาดของแปลงวนเกษตรมีความสัมพันธกับการยอมรับระบบวน
เกษตรบนพื้นที่สูง   
 ศักดิ์สิทธิ์ (2538)  ไดทําการศึกษาถึงปจจัยบางประการที่มีผลตอการยอมรับการสงเสริม
โครงการปลูกกระเทียมเมืองฝางของเกษตรกรในจังหวัดพะเยา  พบวาประสบการณและจํานวน
แรงงานมีผลตอการยอมรับการสงเสริมการปลูกกระเทียมเมืองฝางของเกษตรกรในจังหวัดพะเยา 
 จรัล (2539)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกรใน
จังหวัดนาน  พบวาการไดรับขาวสารดานการเกษตรมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีการเลีย้ง
สุกรในจังหวัดนาน 
 เสนาะ (2540)  ไดศึกษาเรื่อง  ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับโคขาวลําพูนของเกษตรกรใน
จังหวัดลําพูน  พบวาอายุ  ระดับการศึกษา  รายไดทั้งหมดของครัวเรือน  ความคาดหวังตอประโยชนที่
จะไดรับ  การไดรับขาวสาร  ทัศนคติตอการเลี้ยงโคขาวลําพูน  การติดตอกับโลกภายนอกและการเขา
รวมกิจกรรมทางการเกษตรมีความสัมพันธกับการยอมรับโคขาวลําพูน 
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 วิพัฒน (2541)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  การยอมรับการปลูกพืชทดแทนฝนของชาวเขา
เผามง  หมูบานหนองหอยเกา  ตําบลแมแรม  อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม  พบวาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการยอมรับการปลูกพืชทดแทนฝนของเกษตรกรคือ  อายุ  ระดับการอานภาษาไทย  
ความพอใจในราคาพืชทดแทนฝน  ประสบการณในการฝกอบรมดานการเกษตรและการติดตอกับ
เจาหนาที่ 
 สิทธิกร (2541)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการสงเสริมการปลูก
กระถินเทพา  ในพื้นที่จังหวัดนครพนม  พบวาความรูดานตลาดรับซื้อและราคามีความสัมพันธกับการ
ยอมรับการสงเสริมการปลูกกระถินเทพาในพื้นที่จังหวัดนครพนม 
 อุทัย (2540)  ไดศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการยอมรับเทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกร
ในโครงการเรงรัดการปลูกยางพาราทดแทนมันสําปะหลัง  เขตสหกรณนิคมชะแวะ  อําเภอวังจันทร  
จังหวัดระยองพบวา  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการยอมรับเทคโนโลยีการเกษตรคือ  รายไดและแหลงขอมูล
ขาวสารภายนอกชุมชน 
 สุพรพรรณ  (2541)  ไดศึกษาการยอมรับของเกษตรกรตอการสงเสริมการปลูกผักและไม
ดอกของโครงการหลวงอินทนนท  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหมพบวา  ปจจัยที่มีผลตอการ
ยอมรับการสงเสริมการปลูกผักและไมดอก  คือระดับการศึกษาและการไดรับขาวสารของหัวหนา
ครัวเรือน    
 พรชัยและคณะ (2547)  ไดศึกษาการยอมรับและการมีสวนรวมของชุมชนในการใชหญา
แฝก  เพื่อการอนุรักษตนน้ํา  พบวาเพศ  ระยะเวลาในการตั้งถ่ินฐาน  รายไดครัวเรือน  การพบปะ
เจาหนาที่  การมีตําแหนงในคณะกรรมการและการเปนสมาชิกของกลุมมีความสัมพันธกับการยอมรับ
และการมีสวนรวมของชุมชนในการใชหญาแฝก  เพื่อการอนุรักษตนน้ํา 
 4.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเผาตอซังขาว 

ในทางวิชาการนั้นมีการทดลองตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีผลเดนชัดวา  ตอซังและฟาง
ขาวมีประโยชนชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณและเพิ่มผลผลิตขาวตลอดจนลดอัตราการใชปุยเคมี  ผูวิจัย
ไดพบงานวิจัยที่ไดแสดงถึงประโยชนของตอซังขาว  ดังนี้ 

Ponnamperuma (1984)  ไดศึกษาอิทธิพลของการจัดการฟางขาวในรูปแบบตาง ๆ ตอ
การเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารในดิน  และผลผลิตของขาว  พบวาการไถกลบฟางขาวหลังการเก็บ
เกี่ยว  และการใชปุยหมักฟางขาวใสในนา  มีผลทําใหปริมาณธาตุอาหารเพิ่มขึ้นมากกวาการเผาหรือ
การนําฟางขาวออกจากแปลงนา การไถกลบฟางขาวลงในดินติดตอกันในระยะยาวมีผลตอการเพิ่ม
ศักยภาพของดิน  ในการเพิ่มผลผลิตของพืชที่เพาะปลูก  โดยเมื่อมีการเผาตอซังและฟางขาว  ผลผลิต
ของขาวเฉลี่ยจะได  3.4  ตันตอเฮกแตร  แตการไถกลบตอซังและฟางขาวจะไดผลผลิตเพิ่มขึ้น
เปน  4.1  ตันตอเฮกแตร 
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ปรัชญา และคณะ (2534)  ศึกษาผลของการไถกลบตอซังขาวเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุใหแก
ดินนา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ  โดยทําการทดลองปลูกขาว  กข. 23  หลังจากไถกลบ
ตอซังและฟางขาวในอัตรา  500  กิโลกรัมตอไร  1,000  กิโลกรัมตอไร  1,500  กิโลกรัมตอ
ไร  2,000  กิโลกรัมตอไร  และ  2,500  กิโลกรัมตอไร  เปรียบเทียบกับแปลงนาที่มีการเผาตอซังและ
ฟางขาวในอัตรา  500  กิโลกรัมตอไร  แลวไถกลบ  ในดินชุดเรณูและดินชุดรอยเอ็ด  (มิถุนายน – 
ธันวาคม  2532)  พบวา  การไถกลบตอซังและฟางขาวในอัตราตั้งแต  1,000  กิโลกรัมตอไรขึ้นไป  จะ
ทําใหผลผลิตของขาวโดยเฉลี่ยสูงขึ้น  และมีแนวโนมทําให  pH  ของดิน  และปริมาณอินทรียวัตถุใน
ดินมีปริมาณเพิ่มขึ้น   แตตองเห็นความสําคัญของการไถกลบตอซังขาว 

สุดชลและคณะ (2536)  พบวาการไถกลบฟางขาวในอัตรา  1,000  กิโลกรัมตอไร  กอน
ปกดํา  7  วัน  รวมกับปุยเคมีอัตรา  4 – 1.1 – 1.1  กิโลกรัมตอไร  ในชวงกอนปกดํา  1  วัน  มีผลตอ
การเพิ่มผลผลิตของขาวจาก  211  เปน  235  กิโลกรัมตอไร  เมื่อเทียบกับการไมไดไถกลบฟางขาว   

ชุติวัฒนและดิเรก (2540)  ไดทําการศึกษาผลของการจัดการฟางขาวตอความอุดม
สมบูรณของดินและผลผลิตขาวติดตอกันระยะเวลา 4 ป โดยไดศึกษาวิธีการการจัดการตอซังและฟาง
ขาว  5  วิธีไดแก  การเกี่ยวตอซังออก  ไถกลบตอซัง  เผาตอซัง  ใสปุยหมักฟางขาว
อัตรา  2,000  กิโลกรัม/ไร  และการใสฟางขาว  2,000  กิโลกรัม/ไร   การทดลองดังกลาวพบวา  การ
ไถกลบตอซังหลังการเก็บเกี่ยวขาว  การใสปุยหมักฟางขาว  หรือการใสฟางขาวเพิ่มใน
อัตรา  2,000  กิโลกรัม/ไร  จะใหผลผลิตเมล็ดขาวที่สูงกวาเฉลี่ย  501, 540  และ  580  กิโลกรัม/ไร   

ประเสริฐ (2543)  ทดลองการใสฟางขาวอัตรา  1-2 ตัน/ป  ตอเนื่อง 8 ป  ใหผลผลิตขาว 
กข 7  441-488  กก./ไร  ในขณะที่ไมใสฟางใหผลผลิต 443 กก./ไร  สวนขาวขาวดอกมะลิ  105ใสฟาง
ขาว  ตอเนื่อง  8  ปใหผลผลิต  431-444  กก./ไร  ในขณะที่ไมใสฟางใหผลผลิต  403  กก./ไร   

ชุติวัฒน (2545)  พบวาการใสฟางขาว  2  ตัน/ไร  ติดตอกัน 3-4 ป  ใหผลผลิตขาว กข 23 
ใกลเคียงกับการใสปุยเคมีอัตรา  8-4-4 กก.  (N-P2O5-K2O)  การใสฟางขาว  2   ตัน/ไร  ทําใหดินนามี
ความอุดมสมบูรณสูงกวาการเกี่ยวตอซังออก หรือการเผาตอซังและฟางขาวทิ้ง  รวมถึงการทดลอง
ของสาคร(2547)  ดําเนินการทดลองเพียง 2 ฤดู คือนาปรังตอดวย   นาป ในป 2541 สรุปวาการใสฟาง
ขาวรวมกับปุยยูเรียไมมีผลชวยเพิ่มผลผลิตหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการใชประโยชนไนโตรเจนจาก
ปุย  เมื่อเทียบกับการใสปุยยูเรียอยางเดียว 

อนันต (2548)  ไดศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการตอซังขาวคืนสูดิน  เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพขาวขาวดอกมะลิ  105  ในสภาพนาหวาน  พบวาการไถกลบตอซังมีแนวโนมให
ผลผลิตสูงกวาการเผาตอซัง  14 %  การใสปุยคอกใหผลผลิตขาวสูงกวาไมใสปุย  12 %  และการใสปุย
หมักใหผลผลิตขาวสูงกวาไมใสปุย  29 % 
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พิสิฐ (2549)  ไดดําเนินการวิจัยการผลิตขาวที่มีการไถกลบตอซังและฟางขาวแทนการเผา
ฟางขาว  โดยมีการศึกษาการใชวัสดุตางๆ ที่นาจะสงเสริมการยอยสลายฟางขาวของจุลินทรีย นํามาใส
กอนการไถกลบตอซัง   สรุปผลการวิจัยไดวา  การผลิตขาวนาสวนแบบไถกลบฟางขาวโดย
ดําเนินการทดลองในถังซีเมนตโดยทําการใสวัสดุหลายชนิดที่นาจะสงเสริมการยอยสลายตอซังและ
ฟางขาว  ใชตอซังและฟางขาวอัตรา  2  กิโลกรัม/ตารางเมตร  (ประมาณ 3.2 ตัน/ไร)  แลวตรวจวัด
ความเปลี่ยนแปลงของอินทรียวัตถุในดิน  เพื่อเปนตัวบงชี้การสลายตัวของตอซังและฟางขาว  และ
ผลผลิตขาวที่ปลูกหลังหมักตอซังและฟางขาว  ผลการทดลองพบวา  หัวเชื้อปุยหมัก พด.1   ปุยยูเรีย  
ปุยคอก  ปูนมารล และปูนขาว  ที่ใสในชวงการหมักฟางขาวไมมีผลตอการสลายตัวของฟางขาว  วัสดุ
ที่กลาวมาไมมีผลตอผลผลิตขาว  ยกเวนปุยยูเรียทําใหขาวพันธุชัยนาท  1  ที่ปลูกหลังหมักฟางขาว 0-1 
เดือนมีผลผลิตสูงขึ้น  จากการคลุกหมักฟางขาวลงในดินกอนการปลูกขาวอินทรียวัตถุในดินลดลงใน
ชวงแรก  0-1  เดือน หลังจากนั้นเพิ่มสูงขึ้นในชวง  2-4  เดือน  สวนการผลิตขาวนาน้ําลึกแบบไถกลบ
ฟางขาว  ดําเนินการทดลองในนาโดยทําการใสวัสดุหลายชนิดที่สงเสริมการยอยสลายตอซังและฟาง
ขาว  แลวไถกลบฟางดวยชุดไถผาน  3  และพรวนดวยชุดไถผาน  7  พบวาหัวเชื้อปุยหมัก พด.1  ปุยยู
เรีย  ปุยคอก  ปูนมารลและปูนขาวไมมีผลตอการสลายตัวของฟางขาวและผลผลิตขาว   

สุรพล (2549)  ไดทําการศึกษาจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพยอยสลายตอซังและฟางขาว
พบวา     จุลินทรีย พด.2 ชวยยอยสลายตอซังและฟางขาวไดดี  สามารถปลูกขาวไดหลังการไถกลบ  2  
สัปดาหแลวยังศึกษาตอไปถึงวิธีการจัดการฟางขาว  โดยแบงออกเปน 2 วิธีคือไถกลบและไมไถกลบ  
โดยใชจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพ  พด. 1+3 และพด. 2  ยอยสลายตอซังและฟางขาว  แลวเพิ่ม
ประสิทธิภาพของจุลินทรียดวยการเพิ่มแหลงอาหารและพลังงาน  ไดแกกากน้ําตาลและปุยยูเรีย  
เปรียบเทียบกับวิธีการเผาหรือเอาตอซังและฟางขาวออกนอกพื้นที่  ผลการศึกษาปริมาณโปรตีนและ 
ฟนอลที่เกิดขึ้นในกระบวนการยอยสลายฟางขาว  และคาลบในสภาพรีดักชั่น (Eh)  พบวา
กระบวนการยอยสลายฟางเกิดขึ้นสูงสุดในชวง 3-4 สัปดาห  และคาลบในสภาพ  รีดักชั่นมีคาลดลง
อยางรวดเร็วในชวง  3  วันแรกหลังการขังน้ํา  และมีคาเพิ่มขึ้นตามลําดับเมื่อดินอยูในสภาพ  
oxidation  เมื่อลดระดับน้ําหลังการหวานขาว  ผลการศึกษานี้ช้ีใหเห็นวา  จุลินทรียและแหลงอาหาร
ชวยใหการยอยสลายเกิดเร็วขึ้นและเกิดสูงสุดในชวง 2-3 สัปดาห  แลวลดลงเมื่อปลอยน้ําออก  

กลาวโดยสรุป  ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับคือ  อายุนอยกวา  ระดับการศึกษาสูงกวา  มี
ประสบการณมากกวา  รายไดมากกวา  มีพื้นที่ถือครองมาก  มีผลผลิตมาก  การไดรับขาวสารดาน
การเกษตรและมีการติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรบอยครั้ง  จากงานวิจัยเกี่ยวกับการงดเผาตอ
ซังขาว  ทําใหทราบวาการงดเผาตอซังขาว  โดยการไถกลบตอซังชวยเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหาร
พืชในดิน  สงผลใหผลผลิตขาวมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น    

 


