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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 

กกกกกกกกกกกกกรมส่งเสริมการเกษตร (2563) ระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาหมอกควัน
ปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจ าทุกปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่งทั้งในพ้ืนที่ป่า                 
และพ้ืนที่การเกษตร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก 
รวมทั้งยังส่งผลเสียต่อการท าอาชีพการเกษตรโดยตรง ท าให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ผลผลิตที่ได้รับต่ ากว่าที่ควรจะเป็น รัฐบาลจึงได้ให้ความส าคัญในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบด าเนินการควบคุมการเผา ในพ้ืนที่
การเกษตร และมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร                     
มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และน าเสนอ
ทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่การเกษตร 
กกกกกกกกกกกกในปีงบประมาณ 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร ก าหนดโครงการส่งเสริมการหยุดเผา              
ในพ้ืนที่เกษตร โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และพ้ืนที่
ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ในการด าเนินการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร ส่งเสริมให้มีจัดการ
เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผาท าลาย ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิม มุ่งสู่การท าการเกษตร
ปลอดการเผาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการติดตาม ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุน การด าเนินงาน
จังหวัดที่มีพื้นที่การเผาสูง ในเขตภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรี
กกกกกกกกกกกกส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (2562) ระบุว่า
สถานการณ์การจุด Hotspot และพ้ืนที่การเผาไหม้ในพ้ืนที่การเกษตรของจังหวัดนครนายก ทั้งหมด 4 อ าเภอ            
มีจ านวนจุด Hotspot รวม 154 จุด และพ้ืนที่การเผาไหม้ จ านวนรวม 112,490 ไร่ ดังนี้ 1) อ าเภอเมืองนครนายก 
จ านวนจุด Hotspot 50 จุด พ้ืนที่เผาไหม้ 36,989 ไร่ 2) อ าเภอบ้านนา จ านวนจุด Hotspot 12 จุด        
พ้ืนที่เผาไหม้ 6,270 ไร่ 3) อ าเภอปากพลี จ านวนจุดHotspot 57 จุด พ้ืนที่เผาไหม้ 47,227 ไร่                     
4) อ าเภอองครักษ์ จ านวนจุดHotspot 35 จุด พื้นที่เผาไหม้ 22,005 ไร่ 
กกกกกกกกกกกกดังนั้น ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ด าเนินการศึกษา             
แนวทางการลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร กรณีศึกษาผลกระทบกิจกรรมการส่งเสริมการลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร
จังหวัดนครนายก ซึ่งได้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ผ่านเกษตรกรผู้น า ของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกร
ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และน าเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา 
เกษตรกรมีการลดต้นทุนจากการใช้เศษวัสดุทางการเกษตร มาผลิตปุ๋ยหมักทดแทนการเผารวมถึงการใช้
อินทรียวัตถุปรับปรุงบ ารุงดินท าให้โครงสร้างดินดีขึ้นพร้อมทั้งขยายผลเทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา   
  
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
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กกกกกกกกกกกก1. เพ่ือการศึกษาแนวทางการลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร “กรณีศึกษาผลกระทบกิจกรรม
การส่งเสริมการลดการเผาในพื้นท่ีเกษตร จังหวัดนครนายก” 
กกกกกกกกกกกก2. เพ่ือขยายผลเทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาโดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

กกกกกกกกกกกก1. ได้แนวทางการลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร กรณีศึกษาผลกระทบกิจกรรมการส่งเสริม
การลดการเผาในพื้นที่เกษตร จังหวัดนครนายก 
กกกกกกกกกกกก2. เกษตรกรสมาชิกของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก .) 
และศูนย์เครือข่าย น าเทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาไปท ากิจกรรมลดการเผาในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ิมขึ้น 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

กกกกกกกกกกกกงานวิจัยครั้งนี้ เก็บข้อมูลจากประชากร ประกอบด้วย เกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดนครนายก และเกษตรกรของศูนย์เครือข่ายฯ 
จังหวัดนครนายก ในพ้ืนที่ของจังหวัดนครนายก ที่เข้าร่วมกิจกรรมการขยายผลงานวิจัย จ านวน 30 คน
ตารางท่ี 1  ขอบเขตงานวิจัย  

งาน วิธีการและสถานที่ วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาวิจัย 

ประสานผู้เกี่ยวข้อง                      
เตรียมเกษตรกร               
ร่วมกิจกรรม                     
การขยายผลงานวิจัย 

ธันวาคม 2562 – 
มีนาคม 2563 

ผกาพันธุ์ ละมัย  

2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง               
ร้อยละ 100                 
ของจ านวนที่เข้าร่วม
กิจกรรม                  
การขยายผลงานวิจัย  
จ านวน 30 คน 

กุมภาพันธ์ – 
พฤษภาคม 
2563 

ผกาพันธุ์ ละมัย  

3. จัดเก็บข้อมูล
และรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การจัดเก็บข้อมูล 

พฤษภาคม – 
กรกฎาคม 2563 

ผกาพันธุ์ ละมัย 
และผู้ร่วมด าเนินงาน 

 

4. วิเคราะห์ข้อมูล 
และอภิปรายผล 

วิเคราะห์ข้อมูลและ
ตรวจสอบความถูกต้อง  

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2563 

ผกาพันธุ์ ละมัย 
และผู้ร่วมด าเนินงาน 

 

5. รายงานสรุปผล  
 

จัดท ารูปเล่ม กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2563 

ผกาพันธุ์ ละมัย   

 

นิยำมศัพท ์
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กกกกกกกกกกกกในการวิจัยได้ก าหนดค าจ ากัดความที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะขึ้น ดังนี้ 
กกกกกกกกกกกก1. การศึกษา หมายถึง กระบวนการที่สนับสนุนการเรียนรู้ ความรู้ทักษะคุณค่า ความเชื่อนิสัย 
กกกกกกกกกกกก2. แนวทาง หมายถึง วิธีการ การกระท า และประสบการณ์ทีม่ีผลกระทบเชิงพัฒนา 
กกกกกกกกกกกก3. การเผา หมายถึง การเผาวัสดุทางการเกษตร  
กกกกกกกกกกกก4. พ้ืนที่เกษตร หมายถึง พ้ืนที่เกษตรในจังหวัดนครนายก  
กกกกกกกกกกกก5. จุดความร้อน (hotspot) หมายถึง ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS ในกรณีที่เกิดไฟป่า
เพียง 1 จุด หรือมากกว่า 1 จุด ภายในพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร ขนาดของจุดภาพจะเท่ากับ 1 ตารางกิโลเมตร 
ระบบก็จะค านวณรวมให้เป็น 1 จุดความร้อน 
กกกกกกกกกกกก6. ระบบ MODIS หมายถึง Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer 
(MODIS) เป็นระบบ/อุปกรณ์ซึ่งเป็นเครื่องมือ ถ่ายภาพติดตั้งกับดาวเทียมที่ ชื่อว่า Terra และ Aqua 
สามารถบันทึกภาพในพ้ืนที่บริเวณที่เดิม วัน 1-2 ครั้ง ในช่วงเวลากลางวัน เพ่ือบันทึกข้อมูลปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวโลก ทั้งบริเวณแผ่นดิน มหาสมุทร และชั้นบรรยากาศ  
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บทที่ 2 

กำรตรวจเอกสำรและผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

กกกกกกกกกกกกสรุปเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาแนวทางการลดการเผา
ในพ้ืนที่เกษตร “กรณีศึกษาผลกระทบกิจกรรมการส่งเสริมการลดการเผาในพื้นที่เกษตร จังหวัดนครนายก”
ซึ่งมีประเด็นการตรวจเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ 
กกกกกกกกกกกก1. นโยบายส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร 
กกกกกกกกกกกก2. กฎหมายการเผา 
กกกกกกกกกกกก3. การท าเกษตรแบบปลอดการเผา 
กกกกกกกกกกกก4. สถานการณ์การจุด Hotspot และพ้ืนที่การเผาไหม้ในพ้ืนที่การเกษตรจังหวัดนครนายก 
กกกกกกกกกกกก5. กิจกรรมการขยายผลงานวิจัย  
กกกกกกกกกกกก6. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ฝุ่นละออง (Suspended Particulate Matter : SPM) 

2.1 การตรวจเอกสาร 

กกกกกกกกกกกก2.1.1 นโยบายส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร 

  กรมส่งเสริมการเกษตร (2563) ระบุว่า การติดตาม ให้ความช่วยเหลือ และ
สนับสนุนการด าเนินงาน โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่เกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยใช้กลไก 
ของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และพ้ืนที่ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
ในการด าเนินการในพ้ืนที่ 26 จังหวัดที่มีการเผาสูง ซึ่งพ้ืนที่ 26 จังหวัดนอกเหนือจาก 10 จังหวัดเดิม            
ที่มีพ้ืนที่การเผาสูง ในเขตภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี  โดยมี
รายละเอียดของหลักสูตร ด้านการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตรผลกระทบที่เกิดจากการเผาในพ้ืนที่
การเกษตรน าเสนอทางเลือกและสาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา แก่เกษตรกรเป้าหมาย
เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติและจิตส านึกของเกษตรกรให้ยอมรับการท าการเกษตรแบบปลอดการเผา เชื่อมโยง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนและระบบนิเวศ ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 
ข้อ 3.2 แก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม 3.3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควันไฟป่า ในเขตภาคเหนือและภาคใต้ 
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 5.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 5.1.9(1) ส่งเสริมการจัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการหรือการควบคุมมลพิษ รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้าน
คุณภาพอากาศและเสียง มีช่องทางการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลของภาคประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน 
มีระบบการแจ้งเตือนปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ที่สามารถเข้าถึงและทันเหตุการณ์ (ยุทธศาสตร์ที่ 5 
แผนมลพิษและสิ่งแวดล้อม)  
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กกกกกกกกกกกก2.1.2 กฎหมายการเผา 

  พระราชบัญญัติ  (2560) ระบุว่า การเผาผิดกฎหมาย กฎหมายอาญา มาตรา 
220 บัญญัติไว้ว่าผู้ใดกระท าให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคล
อ่ืนหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท  
 ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวในวรรคแรก เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์
ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 218ผู้กระท าต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 218  

กกกกกกกกกกกก2.1.3 การท าเกษตรแบบปลอดการเผา 

 กรมส่งเสริมการเกษตร (2563) ระบุว่า การท าการเกษตรแบบปลอดการเผา 
ควรน าเทคโนโลยีด้านต่างๆ เข้ามาใช้เพ่ือสนับสนุนการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร ควบคู่ไปกับการ                
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช การใช้ประโยชน์จากเศษพืชในไร่นา เช่น การไถกลบเศษวัสดุการเกษตรลงไป
ในดินเพ่ือใช้ปรับปรุงบ ารุงดิน การน าเศษวัสดุการเกษตรมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตเป็นอาหารสัตว์ และ
พลังงานทดแทน เช่น การผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ด หรือ เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแข็ง 
  การไถกลบเศษวัสดุการเกษตรในดิน นอกจากจะช่วยลดปัญหาการเผาแล้ว ยังเกิด
ประโยชน์ต่อการผลิตพืชอีกหลายประการ ได้แก่ เป็นการฟ้ืนฟูโครงสร้างดินให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูก 
ส่งผลให้ปริมาณเนื้อดิน อินทรียวัตถุ น้ า และอากาศมีสัดส่วนที่เหมาะสม ส าหรับการเจริญเติบโตของพืช 
กล่าวคือ 45 : 5 : 25 : 25 ส่งผลให้ดินโปร่ง รากพืชชอนไชง่าย พืชหาอาหารได้ง่าย เจริญเติบโตได้ดี 
ผลผลิตสูง พลิกให้ไข่แมลงและเชื้อโรคที่สะสมในดินกลับขึ้นมาฆ่าท าลายด้วยแสงแดด ส่งผลให้ลดปัญหา
เรื่องโรคพืชมีการใช้สารเคมีก าจัดโรคพืชน้อยลง พลิกให้รากวัชพืชกลับขึ้นมาตากแดดให้ตาย ลดปัญหา
เรื่องวัชพืช ในแปลงเพาะปลูก มีการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชน้อยลง ช่วยเพิ่มความต้านทานการเปลี่ยนแปลง
ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ท าให้การเปลี่ยนแปลงไม่รวดเร็วจนเป็นอันตรายต่อพืช ช่วยลดความเป็นพิษ
ของเหล็กและแมงกานีสในดิน ช่วยลดความเป็นพิษจากดินเค็ม 
          การไถกลบควรท าควบคู่กับการใช้สารอินทรีย์ส าหรับเร่งการย่อยสลาย หรือ            
ที่เรียกโดยทั่วไปว่า “น้ าหมักชีวภาพ” เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการย่อยสลายเศษวัสดุการเกษตรให้เป็นปุ๋ย           
ที่พืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้น ช่วยดูดยึดธาตุอาหารจากการใส่ปุ๋ยเคมี ไม่ให้สูญเสียไปจากดิน      
ซึ่งพืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีท าให้ลดต้นทุนการผลิต 
ท าให้ปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรีย์เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง                 
ธาตุอาหารในดินและอยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และส่งผลช่วยลดปริมาณเชื้อราและโรคบางชนิด               
ในดินลดน้อยลง ใช้ปรับปรุงบ ารุงดินทางตรง โดยการไถกลบตอซังฟางข้าวหรือใบอ่อยลงไปในดิน                 
เพ่ือย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยในดินต่อไป เป็นการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับ             
การเพาะปลูกพืช ช่วยลดต้นทุนการผลิตในการใช้ปุ๋ยเคมีได้อีกด้วย ใช้ปรับปรุงบ ารุงดินทางอ้อม โดยการน ามา
ท าปุ๋ยหมักเพ่ือใช้ปรับปรุงบ ารุงดินหรือใช้ปกคลุมดินส าหรับรักษาความชื้นและป้องกันวัชพืชด้วยและเพ่ือเป็น
อาหารของจุลินทรีย์ ท าให้เกิดการตรึงไนโตเจนในดินเพิ่มขึ้นด้วย 
          การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การน าเศษวัสดุการเกษตรที่เหลือทิ้งในแปลงมาใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
เช่น น ามาท าปุ๋ยหมักถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ 
เกษตรกรจะสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ และยังช่วยปรับปรุงบ ารุงดิน
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เพ่ิมอินทรียวัตถุในดินท าให้ ดินอุดมสมบูรณ์ ส่งผลพืชเจริญเติบโตได้ดีมีผลผลิตสูง อีกทั้ง ยังช่วยลดปัญหา
หมอกควันลดการปล่อยก๊าซพิษสู่ชั้นบรรยากาศได้อีกด้วย 
          การน ามาผลิตเป็นอาหารสัตว์ เศษวัสดุการเกษตรที่หลายคนคิดว่าไร้ค่าสามารถ
น ามาผลิตเป็นอาหารสัตว์ได้เช่น การน าเปลือกข้าวโพดน ามาหมักเป็นอาหารส าหรับเลี้ยงโคหรือการอัดฟางข้าว
เป็นก้อนเพื่อน าไปใช้เป็นอาหารโคและกระบือ เป็นต้น 
          การน ามาใช้เป็นพลังงานทดแทน เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว 
ยอดและใบอ้อยเปลือกและซังข้าวโพด ถือว่าเป็นชีวมวล (Biomass) หรือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงาน
จากธรรมชาติประเภทหนึ่ง สามารถน ามาใช้ผลิตพลังงาน ใช้เป็นพลังงานทางเลือกได้ เช่น น ามาผลิตเชื้อเพลิง
อัดเม็ดหรือเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแข็งซึ่งจะต้องมีการน าเศษวันดุการเกษตรมาผ่านกระบวนการย่อย                   
และลดความชื้น จากนั้นน ามาอัดเป็นเม็ดหรือแท่ง ซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนหรือจ าหน่ายได้ 
ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น และยังเป็นการลดปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรได้อีกด้วย 

กกกกกกกกกกกก2.1.4 สถานการณ์การจุด Hotspot และพื้นที่การเผาไหม้ในพื้นที่การเกษตรจังหวัดนครนายก 

กกกกกกกกกกกกกกกกจากข้อมูลการตรวจพบจุด Hotspot ในปีที่ผ่านมาพบว่าประเทศไทยมีจุดความ
ร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 มีจ านวน 29,251 จุด ซึ่งสูงเป็น
ล าดับที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ 5 ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมีประเทศเมียนมาร์ เป็นล าดับที่ 1 และประเทศ
ลาว เป็นล าดับที่ 2 ประเทศไทยเป็นล าดับที่ 3 ประเทศกัมพูชาเป็นล าดับที่ 4 และประเทศเวียดนาม               
เป็นล าดับที่ 5  ซึ่งประเทศไทยจะพบจุดความร้อนสะสมมากที่สุดในช่วงเดือนมีนาคม เป็นล าดับที่ 1 
เดือนกุมภาพันธ์ ล าดับที่ 2 เดือนเมษายน ล าดับที่ 3 เดือนมกราคม ล าดับที่ 4 และพฤษภาคม ล าดับที่ 5 
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) Gistda ได้อธิบายรายละเอียด
เรื่อง ขนาดของไฟที่เล็กที่สุด ที่ดาวเทียมระบบ MODIS สามารถตรวจวัดได้ ดังนี้ 
กกกกกกกกกกกกกกกก1. โดยปกติการตรวจวัดจุดความร้อนด้วยระบบ MODIS สามารถวัดได้ทั้งเปลวไฟ 
หรือไฟที่ก าลังคุกรุ่นอยู่ ที่มีขนาด 1000 ตารางเมตร หรือ 0.625 ไร่  
กกกกกกกกกกกกกกกก2. โดยเปลวไฟจะมีขนาดที่แตกต่างกัน เช่น ต าแหน่งของมุมการถ่ายภาพการปกคลุม
ของหมอกควัน ความเป็นเนื้อเดียวกันของพ้ืนผิว 
กกกกกกกกกกกกกกกก3. เปลวไฟที่มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 100 ตารางเมตร แต่มีอุณหภูมิสูงก็สามารถ
ตรวจวัดได้ 
กกกกกกกกกกกกกกกก4. บางกรณีพ้ืนที่ขนาดเล็กถึง 50 ตารางเมตร ก็สามารถตรวจวัดได้ 
กกกกกกกกกกกกกกกก5. จากการศึกษาของ Lobt and Warnatz (1993) พบว่า อุณหภูมิเปลวไฟทั่วไป 
อยู่ระหว่าง 254-652 องศาเซลเซียส และอาจสูงถึง 1254 องศาเซลเซียส 
กกกกกกกกกกกกกกกก6. ส าหรับอุณหภูมิที่เปลวไฟยังคุกรุ่น อยู่ระหว่าง 177-577 องศาเซลเซียส                   
สามารถตรวจพบได้  
 
 
 
 
ตารางท่ี  2  จ านวนจุด Hot spot สะสมของประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน  
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      ข้อมูลจุดความร้อนสะสม 5 ประเทศ ระหว่าง 1 มกราคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562  

เดือน 
จุดความร้อน 5 ประเทศ (จุด) รวม 

ไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม (จุด) 
มกราคม 4,407 1,586 1,428 12,716 780 20,917 
กุมภาพันธ์ 7,245 6,137 5,409 6,319 2,521 27,631 
มีนาคม 10,810 26,501 23,071 5,521 4,040 69,943 
เมษายน 5,283 20,988 16,753 1,705 3,671 48,400 
พฤษภาคม 1,506 2,321 1,459 896 1,668 7,850 
รวมทั้งหมด 29,251 57,533 48,120 27,157 12,680 174,741 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) Gistdar,2562.  

  ประเทศไทยมีการเริ่มเผาตั้งแต่เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม ของทุกปี และ
ในช่วงเดือนมีนาคม จากข้อมูลของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)              
เป็นเดือนที่มีการเผาสูงสุดของประเทศไทย  และรองมาคือเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งในช่วงระยะเวลาตั้งแต่    
เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม จะมีจุด Hotspot อย่างต่อเนื่อง และจะสอดคล้องกับข้อมูลการเผา                    
ในจังหวัดนครนายก คือจะมีช่วงที่เผาสูงสุดในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ โดยภาพรวมทั้งประเทศ 
จังหวัดนครนายก มีจ านวนจุด Hotspot เป็นล าดับที่ 41 ของประเทศ และมีพ้ืนที่เผาไหม้จ านวน 112,492 ไร่ 
จากข้อมูลของที่ได้รับจากส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ได้ประสานขอข้อมูลจุด Hotspot และพ้ืนที่การเผาไหม้ ตลอดจนพิกัดจุดเผา
ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก โดยในปี 2562 จ านวนจุด Hotspot 154 จุด และพ้ืนที่เผาไหม้ทั้งหมด 
จ านวน 112,490 ไร่ จากข้อมูลพ้ืนฐานการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ปี 2561
ประกอบด้วยพื้นที่ของจังหวัดนครนายก จ านวน 1,326,250 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ ที่ใช้ท าการเกษตรทั้งหมด 
จ านวน 687,018 ไร่ และเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมด จ านวน 515,414 ไร่  โดยแบ่งออกเป็นพ้ืนที่นาปี 
จ านวน 355,831 ไร่ และเป็นพ้ืนที่นาปรัง จ านวน 355,831 ไร่ และพ้ืนที่ที่เหลือ จ านวน 171,577 ไร่ 
เป็นพื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก อื่น ๆ จากพื้นที่ ที่ปลูกข้าวทั้งหมดเป็นพื้นที่           
ปลูกข้าวนาปี จ านวน 69.03 % ซึ่งพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีเป็นพ้ืนที่หลักในการเกิดการเผาไหม้ของจังหวัด
นครนายก โดยได้อธิบายรายละเอียดไว้ ดังนี้ 

  จุดความร้อนสะสมพบว่าจังหวัดที่มีจุด Hotspot สูงสุด คือ จังหวัดสระแก้ว เป็น
ล าดับที่ 1 (286 จุด) และจังหวัดปราจีนบุรี เป็นล าดับที่ 2 (279 จุด) และจังหวัดนครนายกเป็นล าดับที่ 3 
(1545 จุด) แต่พ้ืนที่เผาไหม้ในพ้ืนที่การเกษตรสูงที่สุดคือจังหวัดปราจีนบุรี (127 จุด) และจังหวัด
นครนายกเป็นล าดับที่ 2 (116 จุด) ส่วนในล าดับที่ 3 คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา (51 จุด) ซึ่งในการ
ปฏิบัติงานภายในจังหวัดนครนายก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้มอบหมายให้ส านักงานเกษตรจังหวัด
นครนายก เป็นผู้ติดตาม ก ากับ ดูแล ในพ้ืนที่การเกษตรที่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นในจังหวัดนครนายก และให้
รายงานผลให้ทราบเป็นประจ าทุกเดือน โดยให้มีการเตรียมการในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวและประสานงานร่วมกับก านั้น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ด้วย 
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  ข้อมูลในระดับอ าเภอ จังหวัดนครนายก ประกอบด้วย 4 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองนครนายก 
อ าเภอบ้านนา อ าเภอปากพลี และอ าเภอองครักษ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  - อ าเภอเมืองนครนายก จ านวนจุด Hotspot 50 จุด พ้ืนที่เผาไหม้ 36,989 ไร่ 
  - อ าเภอบ้านนา  จ านวนจุด Hotspot 12 จุด พื้นที่เผาไหม้ 6,270 ไร่ 
  - อ าเภอปากพลี  จ านวนจุด Hotspot 57 จุด พื้นที่เผาไหม้ 47,227 ไร่ 
  - อ าเภอองครักษ์ จ านวนจุด Hotspot 35 จุด พื้นที่เผาไหม้ 22,005 ไร่ 

  จากข้อมูลในระดับต าบล จังหวัดนครนายก ประกอบด้วย 4 อ าเภอ 41 ต าบล 
403 หมู่บ้าน โดยเปรียบเทียบจุด hotspot จังหวัดนครนายก ช่วงระหว่าง 1 มกราคม 2561 –             
31 พฤษภาคม 2561 เปรียบเทียบกับ 1 ธันวาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 พบว่าในปี 2562 มีการเพ่ิมขึ้น 
และพบว่า ในส่วนของอ าเภอปากพลีมีจุดความร้อนลดลงแต่เมื่อไปดูในส่วนของพ้ืนที่เผาไหม้เพ่ิมขึ้น ดังนั้น 
การเฝ้าติดตามก ากับดูแลในพ้ืนที่ต้องใช้ข้อมูลในส่วนของ จุด Hotspot และพ้ืนที่เผาไหม้มาประกอบ          
ในการวางแผนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ด้วย 
  จากรายงานของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
(Gistda) พ้ืนที่เผาด้านการเกษตร พบว่าในปี 2561 มีพ้ืนที่เผา 91,488 ไร่ และในปี 2562 มีพ้ืนที่เผา 
112,492 ไร่ เพ่ิมข้ึน 21,004 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.95  

 2.1.5 กิจกรรมการขยายผลงานวิจัย 

          กรมส่งเสริมการเกษตร (2563) ระบุว่า การขยายผลงานวิจัยต้นแบบสู่ ศพก. 
เครือข่าย แปลงใหญ่ และส่วนอ่ืนๆ ส่วนกลาง (กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร) ร่วมกับ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 น าผลงานวิจัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น                 
กรมวิชาการเกษตรส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ฯลฯ 
มาขยายผลสู่ ศพก. เครือข่าย แปลงใหญ่ และส่วนอ่ืนๆ ที่สนใจ โดยวิเคราะห์พ้ืนที่ การวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาตามบริบท เพ่ือจัดท าแผนและถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยสู่เกษตรกรสรุปผลและคืนข้อมูลให้แก่
พ้ืนที่เป้าหมาย ร่วมกันวางแผนการด าเนินการ ขั้นตอนด าเนินงานกิจกรรมการขยายผลงานวิจัยต้นแบบสู่ 
ศพก. เครือข่าย แปลงใหญ่และส่วนอ่ืนๆ ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการ 1) จัดท าคู่มือ 2) จัดสรรงบประมาณให้พ้ืนที่เป้าหมาย 3) ติดตาม
ประเมินผลหลังด าเนินการ 6-12 เดือน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัด
และอ าเภอเป้าหมาย ด าเนินการ 1) ค้นหาโจทย์วิจัยจากเกษตรกร 2) ประสานหน่วยงานวิชาการและคัดเลือก 
ศพก. เป้าหมาย 3) ถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม 4) วางแผนและจัดท าแปลงทดสอบเทคโนโลยี 
5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท าแปลงทดสอบเทคโนโลยี 6) ถอดบทเรียน สรุปผลและคืนข้อมูล 7) รายงาน
ความก้าวหน้า และติดตาม นิเทศงาน 8) สรุปผลและจัดท ารายงาน จากผลการด าเนินงาน ปี 2562 
ตัวอย่าง การขยายผลงานวิจัยสู่ ศพก./แปลงใหญ่ ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
ปี 2559-2562 เกษตรกรน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปปรับใช้ เกษตรกรและนักส่งเสริมการเกษตร           
ได้เรียนรู้องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตจากงานวิจัย คุณภาพผลผลิตเกรด AA เพ่ิมขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
และการปฏิบัติของเกษตรกรมีความแตกต่างกับเทคโนโลยีของนักวิจัย 
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2.2 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 2.2.1 ฝุ่นละออง (Suspended Particulate Matter : SPM)  

          กรมอนามัยและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2558) ระบุว่า ฝุ่นละออง 
หมายถึง อนุภาคของแข็งและหยดละอองของเหลวที่แขวนลอยกระจายในอากาศ อนุภาค ที่แขวนลอยอยู่ใน
อากาศ บางชนิดมีขนาดใหญ่สีด าจนมองเห็นเป็นเขม่าและควัน แต่บางชนิดมีขนาดเล็กมาก จนมองไม่เห็นด้วย
ตาเปล่า ฝุ่นละอองที่แขวนลอยในบรรยากาศ โดยทั่วไปมีขนาดตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมา และก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคน สัตว์ พืช เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน ท าให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญต่อประชาชน บดบัง ทัศนวิสัยท าให้เกิดอุปสรรคในการคมนาคมขนส่ง นานาประเทศจึงได้มีการก าหนด
มาตรฐานฝุ่นละอองในบรรยากาศข้ึน  
          ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย US.EPA (United State Environmental 
Protection Agency) ได้มีการก าหนดค่ามาตรฐานของฝุ่นรวม (Total Suspended Particulate) และฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า 10ไมครอน (PM10) แต่เนื่องจากมีการศึกษาวิจัยพบว่าฝุ่นขนาดเล็กนั้น จะเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพมากกว่าฝุ่นรวม เนื่องจากสามารถผ่านเข้าไปในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างและมีผลต่อสุขภาพ 
ดังนั้น US.EPA จึงได้มีการยกเลิกค่ามาตรฐานฝุ่นรวม และก าหนดค่าฝุ่นขนาดเล็กเป็น 2 ชนิด คือ ฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) PM10 
ตามค าจ ากัดความของ US.EPA หมายถึง ฝุ่นหยาบ (Course Particle) เป็นอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 
2.5 - 10 ไมครอน มีแหล่งก าเนิดจากการจราจร บนถนนที่ไม่ได้ลาดยางจากการขนส่งวัสดุ ฝุ่นจากกิจกรรม
บด ย่อย หิน PM 2.5 ตามค าจ ากัดความของ US.EPA หมายถึง ฝุ่นละเอียด (Fine Particle) เป็นอนุภาค
ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ฝุ่นละเอียดมีแหล่งก าเนิดจากควันเสียของรถยนต์ โรงไฟฟ้า 
โรงงานอุตสาหกรรม ควันที่เกิดจากหุงต้มอาหารโดยใช้ฟืน นอกจากนี้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
ออกไซต์ของไนโตรเจน (NOX) และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) จะท าปฏิกิริยากับสารอ่ืน ในอากาศ          
ท าให้เกิดเป็นฝุ่นละเอียด ได้ฝุ่นละอองขนาดเล็กจะมีผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก เมื่อหายใจเข้าไปในปอด
จะเข้าไปอยู่ในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ในสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้ที่ได้รับฝุ่น PM10 ในระดับหนึ่ง จะท าให้
เกิดโรคหอบหืด (Asthma) และฝุ่น PM2.5 ในบรรยากาศ จะมีความสัมพันธ์กับอัตราการเพ่ิมของผู้ป่วย 
ที่เป็นโรคหัวใจและโรคปอด ที่เข้ามารักษาตัวในห้องฉุกเฉินเพ่ิมอาการของโรคทางเดินหายใจ ลดประสิทธิภาพ
การท างานของปอด และเกี่ยวโยง กับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุผู้ป่วยโรคหัวใจ
โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคหอบหืด และเด็กจะมีอัตราเสี่ยงสูงกว่าคนปกติ 
          ในประเทศไทยได้มีการให้ความหมายของค าว่าฝุ่นละออง หมายถึง ฝุ่นละอองรวม 
(Total Suspended Particulate : TSP) ซึ่งเป็นฝุ่นขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 100 ไมครอง
ลงมาส่วนฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) หมายถึง ฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา ฝุ่นละออง
เป็นปัญหามลพิษที่ส าคัญอันดับหนึ่งของกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2541 ธนาคารโลก (World Bank) 
ได้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเรื่องผลกระทบต่อ สุขภาพอนามัยโดยมีระดับความรุนแรงใกล้เคียงกับ             
ผลการศึกษาจากเมืองต่างๆ ทั่วโลก โดยระดับของฝุ่นขนาดเล็ก  อาจท าให้คนในเขตกรุงเทพมหานคร   
ตายก่อนเวลาอันควรถึง 4,000 – 5,500 ราย ในแต่ละปีนอกจากนี้ยังพบว่า การเข้ารับการรักษาตัว 
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ในโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์กับปริมาณฝุ่นขนาดเล็กและจากการประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า
ถ้าสามารถลดปริมาณ PM10 ในบรรยากาศลงได้ 10 ไมครอน จะช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพ คิดเป็น
จ านวนเงิน 35,000 – 88,000 ล้านบาทต่อปี 
           ฝุ่นละออง เป็นสารที่มีความหลากหลายทางด้านกายภาพ และองค์ประกอบ            
อาจมีสภาพเป็นของแข็งหรือของเหลวก็ได้ ฝุ่นละอองที่มีอยู่ในบรรยากาศรอบ ๆ ตัวเรา มีขนาดตั้งแต่ 
0.002 ไมครอน (เป็นกลุ่มของโมเลกุลที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องใช้กล้องจุลทัศน์แบบอิเลกตรอน)           
ไปจนถึงฝุ่นที่ขนาดใหญ่กว่า 500 ไมครอน (ฝุ่นที่มองเห็นด้วยตาเปล่ามีขนาดตั้งแต่50ไมครอนขึ้นไป)  
ฝุ่นละอองที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้นานจะเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต่ ากว่า 10 ไมครอน) 
เนื่องจากมีความเร็วในการตกตัวต่ า และจะแขวนลอยอยู่ในอากาศได้นานมากขึ้น หากมีแรงกระท าจาก
ภายนอกเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การไหลเวียน ของอากาศ กระแสลม เป็นต้น ฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่ 
(ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 100ไมครอน) อาจแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้เพียง 2-3 นาที แต่ฝุ่นละออง
ที่มีขนาดเล็ก โดยเฉพาะขนาดเล็กกว่า 0.5 ไมครอน อาจแขวนลอยอยู่ในอากาศได้นานเป็นปี ฝุ่นละออง
ในบรรยากาศ อาจแยกได้เป็นฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นและแพร่กระจายสู่บรรยากาศจากแหล่งก าเนิ ดโดยตรง
และฝุ่นละอองซึ่งเกิดขึ้นโดยปฏิกริยาต่าง ๆ ในบรรยากาศ เช่น การรวมตัวด้วยปฏิกริยาทางฟิสิกส์หรือ
ปฏิกริยาทางเคมี หรือปฏิกิริยาเคมีแสง (Photochemical reaction) ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะมี           
ชื่อเรียกต่างกันไปตามลักษณะการ รวมตัวฝุ่นละออง เช่น ควัน (Smoke) ฟูม (fume) หมอกน้ าค้าง (mist) 
  ฝุ่นละอองอาจเกิดจากธรรมชาติ เช่น ฝุ่นดิน ทราย หรือเกิดจากควันด าจากท่อไอเสีย
รถยนต์การจราจร และการอุตสาหกรรมฝุ่นที่ถูกสูดเข้าไปในระบบทางเดินหายใจท าให้เกิดอันตราย               
ต่อสุขภาพรบกวนการมองเห็นและท าให้สิ่งต่าง ๆ สกปรกเสียหายได้ในบริเวณท่ีพักอาศัยปริมาณฝุ่นละออง 
ร้อยละ 30 เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ส่วนบริเวณที่อยู่อาศัยใกล้ถนนฝุ่นละออง ร้อยละ 70-90               
เกิดจากการกระท าของมนุษย์และ พบว่าฝุ่นละอองมีมีสารตะกั่วและสารประกอบโบไมด์สูงกว่าบริเวณนอกเมือง 
อันเนื่องมาจากมลพิษท่ีเกิดจากยานพาหนะ ฝุ่นละอองเมื่อแยกตามขนาด พบว่า ร้อยละ 60 โดยประมาณ
เป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ฝุ่นประเภทนี้เกิดจากรถประจ าทางและรถบรรทุกที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
บางส่วนมาจากโรงงานอุตสาหกรรมส่วนมากจะพบอยู่ทั่วไปในเขตเมือง เขตอุตสาหกรรม และเขตกึ่งชนบท 
หากพบในปริมาณที่สูงจะมีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เนื่องจากมีขนาดเล็กพอที่จะเข้าสู่ระบบ
ทางเดินหายใจส่วนล่างและถุงลมปอดของมนุษย์ ได้เป็นผลให้เกิดโรคทางเดินหายใจ โรคปอดต่าง ๆ เกิดการ
ระคายเคืองและท าลายเยื่อหุ้มปอด หากได้รับในปริมาณมากและเป็นเวลานานจะเกิดการสะสม ท าให้เกิดพังผืด
และเป็นแผลได้ ท าให้การท างานของปอดลดลง ความรุนแรงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของฝุ่นละอองนั้น  
ส่วนฝุ่นขนาดใหญ่อีกประมาณ ร้อยละ 40 ที่เหลือเกิดจากการก่อสร้างและการฟุ้งกระจายของฝุ่น            
จากพ้ืนที่ว่างเปล่า ฝุ่นประเภทนี้ไม่มีผลต่อสุขภาพอนามัยมากนัก เพียงก่อให้เกิดการระคายเคือง                    
ต่อทางเดินหายใจส่วนต้น และอาจเป็นเพียงการรบกวนและก่อให้เกิดความร าคาญเท่านั้น 
  ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10 และ PM2.5) ฝุ่นขนาดเล็ก 
หมายถึง ฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) “เทียบเท่าได้กับหนึ่งในหกของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผม” 
เพราะเล็กพอที่สามารถเข้าไปได้ลึกถึงถุงลม ดังนั้นอันตรายต่อสุขภาพจึงขึ้นกับขนาดและองค์ประกอบของฝุ่น
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ฝุ่นขนาดเล็กอาจเกิดได้จากกระบวนการทางเคมีเช่น ในกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง ไม่ว่าจะเป็นน้ ามันถ่านหิน
ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ยานพาหนะ หรือการเผาป่า เผาพ้ืนที่ท าการเกษตร  และกระบวนการ
ทางกลศาสตร์ เช่น การระเบิด บดย่อยหินในโรงโม่หิน หรือการก่อสร้างไม่ว่ากรณีใดย่อมก่อให้เกิดฝุ่น
ละอองขนาดเล็กจ านวนมาก เมื่อได้รับสัมผัสสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้หลายระบบ  เช่น
ระบบทางเดินหายใจ (อาการไอและอาการของระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง) ระบบหัวใจและหลอดเลือด  
(กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจเต้นไม่สม่ าเสมอ หัวใจวาย) ระบบตา ระบบผิวหนัง ฝุ่นขนาดเล็กยังเพ่ิม
ความเสี่ยงของอัตราตายจากภาวะเส้นเลือดอุดตันในสมอง และท าให้น้ าหนักของทารกในครรภ์ลดลงอีกด้วย 
ท าให้อัตราป่วย และอัตราตายด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และระบบหัวใจและหลอดเลือดเพ่ิมขึ้น  และ
อัตราดังกล่าวจะเพ่ิมขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นในอากาศ ฝุ่นขนาดเล็กบางชนิด เช่น ฝุ่นทรายท าให้เกิด
ซิลิโคซิส (Silicosis) ฝุ่นถ่านหิน ท าให้เกิดโรคปอดจากฝุ่นถ่านหิน (Coal Workers’Pneumoconiosis) ส าหรับ
กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยหอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง จากผลการศึกษาทั่วโลกพบว่า หากฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงกว่า
ค่ามาตรฐาน จะส่งผลให้การตายด้วย ระบบทางเดินหายใจเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 7 – 20 การป่วยด้วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5.5 การตายด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2 – 5 การป่วย
ด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5.3 ผู้สูงอายุป่วย ด้วยระบบทางเดินหายใจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 17 
ผู้สูงอายุป่วยด้วยโรคระบบหัวใจ และหลอดเลือดเพ่ิม ร้อยละ 7.6 และยังท าให้สภาพปอดในเด็กแย่ลง 
นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยในประเทศต่างๆ ที่เก่ียวข้องที่สนับสนุนว่า PM 10 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
  นอกจากนี้การศึกษาผลกระทบของฝุ่นละอองต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน            
ในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า การสัมผัสระยะสั้น PM10 ในกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับ
การตายก่อนเวลา อันควรถึง 4,000 ถึง 5,500 รายในแต่ละปี (ประมาณการว่ามีประชากร 10 ล้านคน) 
และในแต่ละวัน ที่ระดับ PM10 สูงขึ้น 30 µg/m3 อัตราการตายจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2-20 มีการเข้ารับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วย ด้วยโรคระบบหายใจและโรคระบบหลอดเลือดหัวใจ ก็สูงขึ้น
ร้อยละ 5-17 เมื่อระดับของ PM10 สูงขึ้น 30 µg/m3 ส าหรับในพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างของ PM10 รายวันมาก  ๆ
(ประมาณ 180 µg/m3) เช่น ในช่วงฤดูหนาวท าให้ผู้ใหญ่ที่อยู่ในบริเวณที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ เมื่อสัมผัสกับ
ฝุ่นละอองที่มีระดับสูง มีโอกาสที่จะมีอาการเฉียบพลันทางระบบหายใจสูงขึ้นเป็น 2 เท่าของคนที่อยู่            
ในสิ่งแวดล้อมที่มีระดับฝุ่นต่ าในวันเดียวกัน และเมื่อระดับของ PM10 ในแต่ละวันสูงขึ้น 30 µg/m3           
จะส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจสูงขึ้นร้อยละ 5-26 อย่างไรก็ตาม การลดระดับเฉลี่ยต่อปีของ PM10 
ลดลง 10 µg/m3 จะช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพ จากอาการทางระบบหายใจได้เป็นตัวเงิน จะมีค่าประมาณ 
65,000-175,000 ล้านบาท  
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2.3 กรอบแนวคิดในกำรวิจัยและสมมติฐำน 

 จากศึกษาแนวทางการลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร “กรณีศึกษาผลกระทบกิจกรรม           
การส่งเสริมการลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร จังหวัดนครนายก” สามารถน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ 
ประกอบด้วยตัวแปร ดังนี้ 
   1. สถานการณ ์ประกอบด้วย ข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ เพศ อายุ ประสบการณ์การท าการเกษตร 
สถานะภาพ การศึกษา การเป็นสมาชิกกลุ่ม สถานะทางสังคม จ านวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพ จ านวน
แรงงานในครัวเรือน จ านวนพ้ืนที่ในการถือครอง แหล่งทุนที่ใช้ในการท าการเกษตร การมีเครื่องจักรกล            
ในการท าการเกษตรเป็นของตนเอง การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ และพฤติกรรมการปฎิบัติ หลังการเก็บเกี่ยว 
เตรียมความพร้อมเริ่มต้นการผลิต 
 2. การด าเนินการ ประกอบด้วย การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผา แรงจูงใจในการหยุดเผา 
ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล/ชุมชน เกษตรกร 
  3. ผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม การปฏิบัติ
และการจัดการในแปลง การเพ่ิมมูลค่า และการจัดการพ้ืนที่  
 4. ปัญหา อุปสรรค แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา ของกิจกรรมการส่งเสริมการลด  
การเผาในพื้นท่ีเกษตร จังหวัดนครนายก 
 5. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ประกอบด้วย เกษตรกร ศพก. ผู้น าชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน  

ภาพที่  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ 
ข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ  
เพศ อายุ สถานะภาพ การศึกษา 
ประสบการณ์การท าการเกษตร       
การเป็นสมาชิกกลุ่ม สถานะทางสงัคม 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพ 
จ านวนแรงงานในครัวเรือน จ านวน
พื้นที่ในการถือครอง   แหล่งทุนที่ใช้ใน
การท าการเกษตร การมีเครื่องจักรกล
ในการท าการเกษตรเป็นของตนเอง          
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ และ
พฤติกรรมการปฎิบตัิหลังการเก็บเกี่ยว 
เตรียมความพร้อมเริม่ต้นการผลิต 

แนวทางการลดการ
เผาในพื้นที่เกษตร 

“กรณีศึกษาผลกระทบ
กิจกรรมการส่งเสรมิ

การลดการเผาในพื้นที่
เกษตร จังหวัด

นครนายก 

ปัจจัยแห่งความส าเรจ็  
เกษตรกร ศพก. ผู้น าชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 

การด าเนินการ การขับเคลื่อนการ
แก้ไขปญัหาการเผา แรงจูงใจในการ
หยุดเผา ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ 
ระดับต าบล/ชุมชน เกษตรกร 

ปัญหา อุปสรรค แนวทาง
และวิธีการแกไ้ขปัญหา 

ผลการด าเนินงาน  
การประชาสัมพันธ์และการมีส่วน
ร่วม การปฏบิัติและการจัดการใน
แปลง การเพิ่มมลูค่า และการ
จัดการพื้นที ่

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จงัหวัดระยอง 
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กกกกกกกกกกกกจากศึกษาแนวทางการลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร “กรณีศึกษาผลกระทบกิจกรรม            
การส่งเสริมการลดการเผาในพื้นท่ีเกษตร จังหวัดนครนายก” สามารถน ามาก าหนดสมมติฐาน ดังนี้ 
กกกกกกกกกกกก1. เกษตรกรบางส่วนมีการน านวัตกรรมทางเลือกด้านการเกษตร มาใช้แทนการเผา            
ในพ้ืนที่เกษตร จังหวัดนครนายก  
กกกกกกกกกกกก2. เกษตรกรสมาชิกของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก .) 
และศูนย์เครือข่าย น าเทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาไปท ากิจกรรมลดการเผาในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ิมขึ้น 
  

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จงัหวัดระยอง 
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บทที่ 3 

วิธีกำรวิจัย 
 

กรณีโครงการด้านสังคม (ด้านส่งเสริมการเกษตร) ประกอบด้วย 

ประชากร 

กกกกกกกกกกกกประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย เกษตรกรต้นแบบ ของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดนครนายก และเกษตรกรศูนย์เครือข่ายฯ จังหวัดนครนายก 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมการขยายผลงานวิจัย จ านวน 30 คน 

กลุ่มตัวอย่างและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

กกกกกกกกกกกกเก็บข้อมูลร้อยละ 100 ของจ านวนประชากร จากเกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรียนรู้        
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดนครนายก และเกษตรกรศูนย์เครือข่ายฯ                   
จังหวัดนครนายก ที่เข้าร่วมกิจกรรมการขยายผลงานวิจัย จ านวน 30 คน   

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

กกกกกกกกกกกกเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีจัดเก็บแบบสอบถาม จ านวน 30 คน                
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม                 
แบ่งออกเป็น ๕ ตอน ดังนี้ 
กกกกกกกกกกกกตอนที่ ๑ สถานการณ์ 
กกกกกกกกกกกกตอนที่ ๒ การด าเนินการ 
กกกกกกกกกกกกตอนที่ ๓ ผลการด าเนินงาน 
กกกกกกกกกกกกตอนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรค แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา 
กกกกกกกกกกกกตอนที่ ๕ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

กกกกกกกกกกกกการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของข้อมูลที่รวบรวมมาได้ น าข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ บันทึกผล น าไปวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ทางสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน : ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด  
  

   

 

 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จงัหวัดระยอง 



15 
 

 

บทที่ 4 

ผลกำรวิจัย 
  

กกกกกกกกกกกกการศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่อง ศึกษาแนวทางการลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร “กรณีศึกษา
ผลกระทบกิจกรรมการส่งเสริมการลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร จังหวัดนครนายก” เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้จากแบบสอบถามเกษตรกรต้นแบบ ของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
จังหวัดนครนายก และเกษตรกรศูนย์เครือข่ายฯ จังหวัดนครนายก ที่เข้าร่วมกิจกรรมการขยายผลงานวิจัย 
จ านวน 30 คน ซึ่งใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น ๕ ตอน ดังนี้ 
กกกกกกกกกกกกตอนที ่๑ สถานการณ ์
กกกกกกกกกกกกตอนที่ ๒ การด าเนินการ 
กกกกกกกกกกกกตอนที่ ๓ ผลการด าเนินงาน 
กกกกกกกกกกกกตอนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรค แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา 
กกกกกกกกกกกกตอนที่ ๕ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ตอนที่ ๑ สถานการณ ์

กกกกกกกกกกกก1.1 เกษตรกรต้นแบบ 
กกกกกกกกกกกกกกกการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล การประกอบอาชีพ ลักษณะการผลิตพืชของเกษตรกร
ต้นแบบ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และประสบการณ์การท าการเกษตร ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล แสดงเป็นค่าสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด 
รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางท่ีกก3กกตารางข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล เกษตรกร (N = 30) 
จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
   ชาย 

 
11 

 
36.67 

   หญิง 19 63.33 
2. อายุ   
   40  ปี  หรือต่ ากว่า 5 16.66 
   41 – 50  ปี 2 6.67 
   51 – 60  ปี 12 40.00 
   61 – 70  ปี 9 30.00 
   มากกว่า 70 ปีขึ้นไป 2 6.67 
Mean = 56.66  ปี  S.D.= 12.04  ปี       Minimum = 33 ปี  Maximum =77 ปี 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จงัหวัดระยอง 
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ตารางท่ีกก3กก(ต่อ) 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล เกษตรกร (N = 29) 
จ านวน ร้อยละ 

5. สถานภาพ   
   โสด 7 24.14 
   สมรถ 21 72.41 
   หม้าย/หย่าร้าง     1 3.45 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล เกษตรกร (N = 27) 
จ านวน ร้อยละ 

6. ระดับการศึกษา   
   ประถมศึกษา 14 51.85 
   มัธยมศึกษา 6 22.22 
   อนุปริญญา/ปวส. 3 11.11 
   ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี     4 14.82 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล เกษตรกร (N = 30) 
จ านวน ร้อยละ 

7. การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
   ไม่เป็น                                                            6 20.00 
   เป็น 24 80.00 
      ลูกค้า ธ.ก.ส.    12 40.00 
      สหกรณ์การเกษตร   2 6.67 
      แม่บ้านเกษตรกร    0 0.00 
      กลุ่มเกษตรกร /แปลงใหญ่  15 50.00 
      อ่ืนๆ    

  

ข้อมูลส่วนบุคคล เกษตรกร (N = 21) 
จ านวน ร้อยละ 

4. ประสบการณ์ท าการเกษตร   
   10  ปี  หรือต่ ากว่า 9 42.86 
   11 – 20  ปี 2 9.52 
   21 – 30  ปี 4 19.05 
   31 – 40  ปี 5 23.81 
   มากกว่า 40 ปีขึ้นไป 1 4.76 
Mean = 22.43  ปี  S.D.= 16.79  ปี       Minimum = 4 ปี  Maximum =60 ปี 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จงัหวัดระยอง 
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ตารางท่ีกก3กก(ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล เกษตรกร (N = 12) 
จ านวน ร้อยละ 

8. สถานะทางสังคม 
   ผู้น าด้านปกครอง  9 75.00 
   ผู้น าด้านเกษตร 1 8.33 
   ผู้น าด้านสาธารณสุข   2 16.66 
   ผู้น าด้านการศึกษา 0 0.00 
   อ่ืนๆ(เกษตรกร) 6 50.00 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล เกษตรกร (N = 30) 
จ านวน ร้อยละ 

9. อาชีพหลัก 
   ท านา                                                            28 93.34 
   ค้าขาย   1 3.33 
   อ่ืนๆ (เลี้ยงปลา) 1 3.33 
     อาชีพรอง   
   ท านา 2 6.33 
   ท าสวน 10 33.34 
   ค้าขาย 1 3.33 
   รับจ้าง 1 3.33 
   อ่ืนๆ    6 20.00 
  

ข้อมูลส่วนบุคคล เกษตรกร (N = 30) 
จ านวน ร้อยละ 

10. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
   น้อยกว่า 4 คน 22 75.86 
   5-8 คน 6 20.69 
   9 คนหรือมากกว่า  1 3.45 
Mean = 3.90 คน  S.D.= 2.25 คน     Minimum = 2 คน Maximum = 13 คน 
แรงงานภายในครัวเรือน   
   1-2 คน 16 53.34 
   3-4 คน 11 36.66 
   ไม่ระบุ 3 10.00 
Mean = 2.07 คน  S.D.= 0.95 คน     Minimum = 1 คน Maximum =4 คน 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จงัหวัดระยอง 
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ตารางท่ีกก3กก(ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล เกษตรกร (N = 30) 
จ านวน ร้อยละ 

11. รายได้ครัวเรือน 
   200,000 หรือน้อยกว่า 23 67.67 
   200,001 -400,000 บาท 4 13.33 
   มากว่า 400,000 บาท 2 6.67 
   ไม่ตอบค าถาม 1 3.33 
Mean = 148,958.63 บาท  S.D.= 159,319.95 บาท    Minimum = 10,000 บาท 
Maximum = 767,000 บาท 
 

12. รายได้ภาคการเกษตร 
   100,000 หรือน้อยกว่า 17 56.67 
   100,001 -200,000 บาท 8 26.67 
   มากว่า 200,000 บาท 4 13.33 
   ไม่ตอบค าถาม 1 3.33 
Mean = 115,698.63 บาท  S.D.= 96,587.14 บาท    Minimum = 10,000 บาท Maximum 
= 400,000 บาท 
 

13. พื้นที่ทั้งหมด 
   20 ไร่หรือน้อยกว่า 10 33.34 
   21-40 ไร่ 10 33.33 
   41 ไร่หรือมากกว่า 10 33.33 
Mean = 33.83 ไร่  S.D.= 22.08 ไร่    Minimum = 2 ไร่ Maximum = 92 ไร่ 
พื้นที่ของตนเอง   
   20 ไร่หรือน้อยกว่า 14 46.67 
   21-40 ไร่ 8 26.67 
   41 ไร่หรือมากกว่า 1 3.33 
   ไม่ถือครองพ้ืนที่ตนเอง 7 23.33 
Mean = 20.13 ไร่  S.D.= 18.37 ไร่    Minimum = 2 ไร่ Maximum = 92 ไร่ 
พื้นที่ของเช่า   
  20 ไร่หรือน้อยกว่า 5 16.67 
  21-40 ไร่ 
  41 ไร่หรือมากกว่า 
  ไม่เช่าพื้นที่การเกษตร 

9 
3 

13 

30.00 
10.00 
43.33 

Mean = 29.59 ไร่  S.D.= 15.43 ไร่    Minimum = 3 ไร่ Maximum = 60 ไร่ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จงัหวัดระยอง 
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ตารางท่ีกก3กก(ต่อ 
 
 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล เกษตรกร (N = 30) 
จ านวน ร้อยละ 

 
 

14. แหล่งเงินทุน (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

   ทุนตนเอง 24 80.00 
   กู้ยืมนอกระบบ 0 0.00 
   กู้ยืมในระบบ 16 53.33 
   ธกส. 12 40.00 
   สหกรณ์การเกษตร 4 13.33 
   กองทุนหมู่บ้าน 4 13.33 
 

15. กำรมีเครื่องจักรกลในกำรท ำกำรเกษตรเป็นของตนเอง (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
   ไม่มี 16 53.33 
   มี 14 46.67 
      รถไถเดินตาม 9 30.00 
      รถแทรกเตอร์ 4 13.33 
      เครื่องยนต์พ่นสารเคมี 10 33.33 
      เครื่องสูบน ้า 3 10.00 

  
กกกกกกกกกกกกกกกจากตารางที่ 3 ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า เกษตรกรต้นแบบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง     
(ร้อยละ 63.33) เพศชาย (ร้อยละ 36.67) มีอายุระหว่าง ๕๑ – ๖๐ ปี (ร้อยละ 40.00) รองลงมา   
อายุระหว่าง ๖๑ – ๗๐ ปี (ร้อยละ 30.00) และ 40 ปี หรือต่ ากว่า (ร้อยละ ๑6.66) ตามล าดับ 
ประสบการณ์การท าการเกษตร เกือบครึ่งหนึ่งมีประสบการณ์ระหว่าง 10 ปี หรือต่ ากว่า (ร้อยละ 42.86) 
รองลงมามีประสบการณ์ระหว่าง 31 – 40 ปี (ร้อยละ 23.81) สถานภาพ ส่วนใหญ่สมรส (ร้อยละ 72.41)
รองลงมาเป็นโสด (ร้อยละ 24.14) และน้อยที่สุดหม้าย/หย่าร้าง (ร้อยละ 3.45) ซึ่งระดับการศึกษา
ครึ่งหนึ่งจบประถมศึกษา (ร้อยละ 51.85) รองลงมาจบชั้นมัธยมศึกษา (ร้อยละ 22.22) และจบปริญญาตรี
หรือสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 14.82) การเป็นสมาชิกกลุ่ม (ร้อยละ 80.00) ครึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกร /
แปลงใหญ่ (ร้อยละ 50.00) และลูกค้า ธกส. (ร้อยละ 40.00) สถานะทางสังคม ส่วนใหญ่เป็นผู้น าด้านปกครอง 
(ร้อยละ 75.00) ส่วนใหญ่อาชีพหลัก ท านา (ร้อยละ 93.34 ) และอาชีพรอง ท าสวน (ร้อยละ 93.34 ) 
ซึ่งสมาชิกในครัวเรือน ส่วนมากมีจ านวนน้อยกว่า 4 คน (ร้อยละ 75.86) มีแรงงานภายในครัวเรือน 1-2 คน  
(ร้อยละ 53.34) รายได้ครัวเรือน 200,000 หรือน้อยกว่า (ร้อยละ 67.67) และมีรายได้ 200,001 -400,000 บาท 
(ร้อยละ 13.33) ซึ่งครึ่งหนึ่งมีรายได้ภาคการเกษตร 100,000 หรือน้อยกว่า (ร้อยละ 56.67) ในการถือครองพ้ืนที่ 
เป็นพ้ืนที่ของตนเอง จ านวน 20 ไร่ หรือน้อยกว่า (ร้อยละ 46.67) เช่าพ้ืนที่ท าการเกษตร จ านวน 21-40 ไร่ 
(ร้อยละ 30.00) ส่วนใหญ่ใช้แหล่งเงินทุนตนเอง (ร้อยละ 80) ซึ่ง มีการกู้ยืมจาก ธกส. (ร้อยละ 40) 
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สหกรณ์การเกษตร และกองทุนหมู่บ้าน (ร้อยละ 13.33) มีเครื่องจักรกลในการท าการเกษตรเป็นของตนเอง 
เกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 46.67) โดยส่วนมากมีรถไถเดินตาม (ร้อยละ 30.00) 

กกกกกกกกกกกก1.2 การใช้ประโยชน์ของพื้นที่  

กกกกกกกกกกกกกกกกการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ก่อนและหลังไม่แตกต่างกัน โดยสภาพพ้ืนที่ปลูก ลักษณะ
พ้ืนที่ปลูกเป็นพ้ืนที่นาหลังเก็บเกี่ยวข้าว ลักษณะดินแบบดินเหนียว มีการส่งดินวิเคราะห์ธาตุอาหารก่อนปลูก
บางส่วน ซึ่งส่วนมากไม่ได้ส่งดินวิเคราะห์ แหล่งน้ าที่ใช้ในการท าการเกษตรอาศัยน้ าฝน และคลองชลประทาน 
พืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าวนาปี พันธุ์เหลืองทอง พันธุ์ชูใบ และพันธุ์ขาวหลวง ข้าวนาปรัง พันธุ์ปทุมธานี เหตุผลที่
ปลูกข้าวเนื่องจากสภาพพืชที่เป็นที่ลุ่มเหมาะกับการท านาข้าว เกษตรจะเก็บพันธุ์เอง ได้มาจากเพ่ือนบ้าน และ
ซื้อจากหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร การปลูก เกษตรกรจะปลูกในช่วงฤดูฝน มีระบบการปลูกพืชเดี่ยว
และปลูกพืชหมุนเวียน การไถเตรียมดิน ไถ 2 ครั้ง ราคาค่าจ้าง ไร่ละ 200 บาท ซึ่งลักษณะดินที่ไถเป็น
ดินแห้ง การดูแลรักษาและก าจัดวัชพืช จ านวน 1 ครั้ง เมื่ออายุ 1-2 เดือน ซึ่งใช้วิธีการก าจัดวัชพืช ด้วยวิธี
กลจากแรงงานคน และมีการใช้สารเคมีในการก าจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ย จะใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่ง
ปุ๋ยเคมีจะมีการผสมปุ๋ยเอง (ปุ๋ยสั่งตัด) และปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร วิธีการใส่ปุ๋ย เกษตรกรจะหว่านปุ๋ยลงในแปลงนา และมีการส ารวจโรคพืชและแมลงศัตรูในแปลง 
ส่วนการเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต ใช้รถเก่ียว และจ าหน่ายให้แหล่งรับซื้อในท้องถิ่น 

กกกกกกกกกกกก1.3 พฤติกรรมการปฏิบัต ิ 

กกกกกกกกกกกกกกกกพฤติกรรมการปฏิบัติของเกษตรกรหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือการเตรียมความพร้อม
เริ่มต้นการผลิตเกษตรกร มีการเผาและไม่เผาวัสดุทางการเกษตร แต่เกิดไฟลามเข้าพ้ืนที่ และสาเหตุของ
การเผาในพ้ืนที่การเกษตร เนื่องจากเกษตรกรปลูกข้าวน้ าลึกหรือข้าวขึ้นน้ า ที่มีฟางข้าวหนา ไม่สามารถไถ
แปลงนา หากไถจะต้องจ่ายค่าไถในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการเพ่ิมต้นทุนการผลิตของเกษตรกร  

ตอนที่ ๒ การด าเนินการ 

กกกกกกกกกกกกส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ขับเคลื่อนงานตามนโยบายโครงการ โดยใช้กลไกของ 
ศพก. และพ้ืนที่ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ คัดเลือกคนที่เป็นผู้น าศพก.ในพ้ืนที่ หรือผู้น าหมู่บ้าน ชุมชน 
ทีส่ามารถเป็นแกนน าในการประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ได้ แล้วด าเนินการ ดังนี้  
กกกกกกกกกกกก1. จัดให้มีการวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์การผลิตและความพร้อมของชุมชน                
เพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่และบุคคลเป้าหมายโครงการ 
กกกกกกกกกกกก2. จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร โดยให้มีการน าเศษวัสดุ              
ที่เหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทดแทนการเผา ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิม มุ่งสู่การท า
การเกษตรปลอดการเผาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป้าหมายพ้ืนที่ด าเนินการ ๔ อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองนครนายก , 
อ าเภอปากพลี , อ าเภอบ้านนา และอ าเภอองครักษ์   
กกกกกกกกกกกกซึ่งด าเนินการในพ้ืนที่ (ในพ้ืนที่ๆมีจุด Hotspot ขึ้นสูงสุดในพ้ืนที่นั้นๆ) ของศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ปีที่ผ่านมาปี62) 80 ราย และศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) น าร่องใหม ่160 ราย ท าให้เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ จ านวน 240 ราย 
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และมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดสร้างเครือข่ายเกษตรปลอดการเผา
ในพ้ืนทีก่ารเกษตร 
กกกกกกกกกกกก3. แปลงสาธิตการเรียนรู้การไถกลบตอซัง ในพื้นที่ 4 แปลง ดังนี้  
  แปลงที่ 1 นางเพ็ญรุ่ง กริ่มใจ  หมู่ที ่7 ต าบลดงละคร อ าเภอเมืองนครนายก  
  แปลงที่ 2 นายประยุทธ์ บุญกล้า หมู่ที ่1 ต าบลปากพลี อ าเภอปากพลี  
  แปลงที่ 3 นายสุเทพ บัวลอย หมู่ที ่6 ต าบลบ้านนา อ าเภอบ้านนา   
  แปลงที่ 4 นายพนัส กว้างทุ่ง หมู่ที ่9 ต าบลโพธิ์แทน อ าเภอองครักษ์ 
เพ่ือใช้เป็นจุดเรียนรู้และศึกษาดูงานในด้านการท าการเกษตรปลอดการเผา 
กกกกกกกกกกกก4. การขับเคลื่อนงานในบทบาทของนักวิชาการระดับจังหวัด 

  4.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 

        ปี 2562 ประสานขอความอนุเคราะห์บรรจุแผนการด าเนินโครงการส่งเสริม
การหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตรเข้าไว้ในแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ปี 2563  
        ปี 2563 ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่
การเกษตร ณ ด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที ่ได้ทราบ             
และลดการเผาในพื้นท่ีการเกษตรของจังหวัดนครนายก 
  4.2 องค์การบริหารส่วนต าบล 
        ปี 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลดงละคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผา
ในพ้ืนที่การเกษตร ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดงละคร   
  4.3 สถาบันการศึกษา 
        ปี 2563 ประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขตปราจีนบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญา ปรเมษฐานุวัฒน์  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
เพ่ืออุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  และคณะ ลงพ้ืนที่เพ่ือดูแปลงปลูกข้าว
ของเกษตรกร ณ ต าบลท่าเรือ อ าเภอปากพลี และต าบลดงละคร อ าเภอเมืองนครนายก เพ่ือได้ทราบถึง
ปัญหาการเผาตอซังและฟางข้าวในพ้ืนที่ดังกล่าว เพื่อน าข้อมูลที่ได้ร่วมวางแนวทางการแก้ไขปัญหาการเผา
ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายกต่อไป 

ตอนที่ ๓ ผลการด าเนินงาน  

กกกกกกกกกกกกเกษตรกรทราบว่าจังหวัดนครนายกมีโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร 
จากเสียงประชาสัมพันธ์จากหอกระจายข่าว และมีส่วนสนับสนุนโครงการ โดยการประชาสัมพันธ์ใน
หมู่บ้าน พร้อมทั้งมีการน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์แทนการเผา สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง
และชุมชน มีการสร้างเครือข่ายปลอดการเผาในชุมชนและเป็นแนวร่วมเครือข่ายเฝ้าระวังในพ้ืนที่เพ่ือให้
ปลอดการเผาในพ้ืนที่การเกษตร ทั้งนี้มีการก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับชุมชนด้านการลดการเผาในพ้ืนที่
การเกษตรขึ้นและใช้ในการก ากับดูคนในชุมชน ดังนี้ 
กกกกกกกกกกกก1. การปฏิบัติและการจัดการในแปลง  
กกกกกกกกกกกกกก การน านวัตกรรมทางเลือกด้านการเกษตร ในการอัดฟางท าฟางก้อน เพ่ิมมูลค่า สร้างรายได้ 
ซ่ึงตลาดมีความต้องการสูง ไถกลบตอซัง และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การน าเศษวัสดุการเกษตรที่เหลือทิ้งในแปลง
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มาใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยน ามาท าปุ๋ยหมัก ถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม คือ เกษตรกรจะสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้  
ซึ่งเป็นการน าฟางออกจากพ้ืนที่ และใช้ประโยชน์จากฟางข้าว โดยการน ามาเป็นวัสดุส าหรับเพาะเห็ด คลุม
สวนไม้ผล น ามาเพ่ิมมูลค่าท าเป็นกระถางต้นไม้จากเศษวัสดุทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆ การท าฟางหมัก 
แก้ปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ในหน้าแล้ง ช่วยลดปัญหาการขาดสารอาหารในโคกระบือ  
กกกกกกกกกกกกกก 2. การจัดการพ้ืนที่ เกษตรกรท านาปรัง มีการปลูกปอเทืองหลังนา ช่วยลดต้นทุนท า
นาและยังได้สารปรับปรุงบ ารุงดิน ซึ่งเกษตรกรท านาน้ าฝนจะไม่เผาฟาง แต่ให้ฟางผุพังย่อยสลายเองตาม
กระบวนการทางธรรมชาติ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนและ
สร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

ตอนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรค แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา 

กกกกกกกกกกกกปัญหาอุปสรรค 

กกกกกกกกกกกก1. เกษตรกรมีพฤติกรรมการเผาฟางก่อนการไถนามาเป็นระยะเวลายาวนาน 
กกกกกกกกกกกก2. วิถีการเผาฟางข้าวในนาเป็นความเชื่อในการช่วยลดข้าวดีดข้าวเด้งในนาข้าวได้  
กกกกกกกกกกกก3. ฟางข้าวมีลักษณะแข็งและล าต้นยาวยากแก่การไถ/เครื่องมือที่ใช้ในปัจจุบันไม่
สามารถไถได ้
กกกกกกกกกกกก4. ไม่มีการน าฟางข้าวไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
กกกกกกกกกกกก5. ไม่มาตรการทางกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในพ้ืนที่  

กกกกกกกกกกกกแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา 

กกกกกกกกกกกก1. การประสานงานกันระหว่างหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหน่วยงาน
มหาดไทยในการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานร่วมกันในการลดพื้นที่การเผาและจัดท าแผนการปฏิบัติให้
ชัดเจน 
กกกกกกกกกกกก2. จัดท าข้อมูลและประสานหน่วยงานภาคีเพ่ือจัดขอสนับสนุนเครื่องมือเทคโนโลยีที่ช่วย
ให้สามารถไถตัดฟางข้าวและสามารถไถกลบฟางข้าวในนาได้      
กกกกกกกกกกกก3. น าฟางข้าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น การท าหุ่นฟาง (จุดถ่ายรูป)   
กกกกกกกกกกกก4. ประสานหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดมาตรการบังคับทางกฎหมายหรือ
จัดท าแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพ่ือบังคับใช้ในพ้ืนที่  

ตอนที่ ๕ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

กกกกกกกกกกกกเกษตรกร โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน สร้างจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อสังคม 
ร่วมมือร่วมใจมีความสามัคคีในชุมชนและเน้นสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
กกกกกกกกกกกกศพก. ผู้น าชมุชน หนว่ยงานภาครฐั เป็นหนว่ยงานสนับสนุนในการตระหนกัรู้ในการลดการเผา 
และใช้ประโยชน์จากจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สร้างรายได้ให้ครอบครัว 
กกกกกกกกกกกกหน่วยงานภาคเอกชน เป็นหน่วยงานสนับสนุน ในการน าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เข้าสู่กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมในโรงไฟฟ้าชีวมวล 
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บทที่ 5 

สรุปและอภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ  
 

สรุปและอภิปรำยผล 

กกกกกกกกกกกกการศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่อง ศึกษาแนวทางการลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร “กรณีศึกษา
ผลกระทบกิจกรรมการส่งเสริมการลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร จังหวัดนครนายก” พบว่า เกษตรกรต้นแบบ
ประกอบอาชีพหลัก ท านา มีการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ ลักษณะพ้ืนที่ปลูกเป็นพ้ืนที่นาหลังเก็บเกี่ยวข้าว           
มีการส่งดินวิเคราะห์ธาตุอาหารก่อนปลูกบางส่วน ซึ่งส่วนมากไม่ได้ส่งดินวิเคราะห์ แหล่งน้ าที่ใช้ในการท า
การเกษตรอาศัยน้ าฝน และคลองชลประทาน พืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าวนาปี พันธุ์เหลืองทอง พันธุ์ชูใบ และ
พันธุ์ขาวหลวง ข้าวนาปรัง พันธุ์ปทุมธานี มีการใช้สารเคมีในการก าจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ย จะใส่ปุ๋ยเคมี 
ร่วมกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์  ซึ่งปุ๋ยเคมีจะมีการผสมปุ๋ยเอง(ปุ๋ยสั่งตัด) เกษตรกรมีการส ารวจโรคพืชและแมลง
ศัตรูในแปลง ส่วนการเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต จะใช้รถเกี่ ยวข้าว และจ าหน่ายให้แหล่งรับซื้อ            
ในท้องถิ่น พฤติกรรมการปฏิบัติของเกษตรกรหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือการเตรียมความพร้อมเริ่มต้นการผลิต
เกษตรกรมีเผาวัสดุทางการเกษตร และไม่เผา แต่เกิดไฟลามเข้าพ้ืนที่ และสาเหตุของการเผาในพ้ืนที่
การเกษตร ไม่สามารถไถแปลงนาได้ เนื่องจากฟางข้าวหนา ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก                
การขับเคลื่อนงานตามนโยบายโครงการ โดยใช้กลไกของ ศพก. และพ้ืนที่ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่   
จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ ประชาสัมพันธ์ แปลงสาธิตการเรียนรู้การไถกลบตอซัง และร่วมกับ            
ส่วนท้องถิ่น สถาบันทางการศึกษาในการขับเคลื่อน การจัดการในแปลงมีการน านวัตกรรมทางเลือก              
ด้านการเกษตร ในการอัดฟางท าฟางก้อน เพ่ิมมูลค่า สร้างรายได้ ซึ่งตลาดมีความต้องการสูง  ไถกลบตอซัง 
และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การน าเศษวัสดุการเกษตรที่เหลือทิ้งในแปลงมาใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยน ามาท าปุ๋ยหมัก 
และการจัดการพ้ืนที่ เกษตรกรท านาปรัง มีการปลูกปอเทืองหลังนา ช่วยลดต้นทุนท านาและยังได้            
สารปรับปรุงบ ารุงดิน เกษตรกรท านาน้ าฝนจะไม่เผาฟาง แต่ให้ฟางผุพังย่อยสลายเองตามกระบวนการ 
ทางธรรมชาติ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนและสร้างรายได้            
จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ต้องเกิดจากเกษตรกร โดยชุมชนมีส่วนร่วม           
ในการด าเนินงาน สร้างจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมมือร่วมใจมีความสามัคคีในชุมชนและเน้น
สร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ศพก. ผู้น าชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนในการตระหนักรู้ในการลดการเผา และใช้ประโยชน์จากจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
สร้างรายได้ให้ครอบครัว หน่วยงานภาคเอกชน เป็นหน่วยงานสนับสนุน ในการน าเศษวัสดุเหลือใช้           
ทางการเกษตรเข้าสู้กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมในโรงไฟฟ้าชีวมวล 
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ข้อเสนอแนะ 

กกกกกกกกกกกกจากการศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่อง ศึกษาแนวทางการลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร “กรณีศึกษา
ผลกระทบกิจกรรมการส่งเสริมการลดการเผาในพื้นท่ีเกษตร จังหวัดนครนายก” ควรขับเคลื่อนงานร่วมกัน
ทุกภาคส่วน เช่น  
กกกกกกกกกกกก1. การประสานงานกันระหว่างหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหน่วยงาน
มหาดไทยในการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานร่วมกันในการลดพื้นที่การเผาและจัดท าแผนการปฏิบัติให้
ชัดเจน 
กกกกกกกกกกกก2. จัดท าข้อมูลและประสานหน่วยงานภาคีเพ่ือจัดขอสนับสนุนเครื่องมือเทคโนโลยีที่ช่วย
ให้สามารถไถตัดฟางข้าวและสามารถไถกลบฟางข้าวในนาได้      
กกกกกกกกกกกก3. น าฟางข้าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอ่ืนๆ เช่น การท าหุ่นฟาง (จุดถ่ายรูป) อัดเป็น
ฟางก้อนน าไปเป็นอาหารสัตว์ 
กกกกกกกกกกกก4. ประสานหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดมาตรการบังคับทางกฎหมายหรือ
จัดท าแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อบังคับใช้ในพ้ืนที่ 
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ภำคผนวก ก 

แบบสอบถามเกษตรกร  
เรื่อง ศึกษาแนวทางการลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร “กรณีศึกษาผลกระทบกิจกรรมการส่งเสริมการลดการเผา         

ในพ้ืนที่เกษตร จังหวัดนครนายก” 
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ภาพผนวกที่ 1  ภาพการจัดเวทีชุมชน 
 

 
 
ภาพผนวกที่ 2  ภาพการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมและศักยภาพของพื้นที่ 
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ภาพผนวกที่ 3  ภาพการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 
 

        
 

        
 

ภาพผนวกที่ 4  ภาพการสอบถามเกษตรกรและจัดเก็บข้อมูล 
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ภาพผนวกที่ 5  ภาพผลการด าเนินการลดการเผาในพ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกร 
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