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ปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร

 กำรเผำในพ้ืนท่ีกำรเกษตรเป็นสำเหตุที่ส�ำคัญของปัญหำดินขำดควำม 
อุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้พืชไม่สำมำรถเจริญเติบโตได้เต็มที่ ผลผลิตที่ได้รับต�่ำกว่ำที่ควร
จะเป็น และเป็นแหล่งก�ำเนิดมลพิษทำงอำกำศที่ส�ำคัญแหล่งหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดก๊ำซพิษ 
หมอกควัน ฝุ่นละออง เถ้ำ และเขม่ำควัน ระบำยออกสู่ชั้นบรรยำกำศ ส่งผลให้เกิด
ปัญหำหมอกควันปกคลุมประเทศไทย มีผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชน
และเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งพื้นที่กำรเกษตรที่มีกำรเผำสูง คือ นำข้ำว ไร่อ้อย และ 
ไร่ข้ำวโพด โดยสำมำรถจ�ำแนกลักษณะกำรเผำในแต่ละพื้นที่ได้ ดังนี้

 1. นาข้าว – เกษตรกรไทยนิยมท�ำกำรเผำหลังจำกกำรเก็บเกี่ยวข้ำว  
เพื่อควำมสะดวกในกำรไถเตรียมดินส�ำหรับกำรเพำะปลูกข้ำวในฤดูต่อไป  
เนื่องจำกเครื่องมือที่นิยมใช้ในปัจจุบันไม่สำมำรถไถเตรียมดินได้ หำกไม่ท�ำกำร
เผำฟำงข้ำว

 2. ไร่อ้อย – เกษตรกรจะ
ท�ำกำรเผำใบอ้อยทั้งก่อนและหลังกำร
เก็บเกี่ยว คือ

  2.1 ก่อนการเก็บเกี่ยว 
เกษตรกรจะท�ำกำรเผำใบอ้อยก่อนกำร 
ตดัอ้อย เพือ่ควำมสะดวกและลดต้นทนุ
ในกำรเก็บเกี่ยว เนื่องจำกมีปัญหำ 
ด้ำนแรงงำนในกำรเก็บเกี่ยว
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  2.2 หลังการเก็บเกี่ยว ในพื้นที่อ้อยตอ เกษตรกรนิยมเผำใบอ้อย 
หลังจำกกำรตัดอ้อย เพื่อป้องกันกำรเกิดไฟไหม้ในช่วงอ้อยแตกหน่อและเติบโต 
เป็นกำรลดควำมเสี่ยงต่อกำรสูญเสียต้นอ้อยที่เกิดใหม่ และส�ำหรับพ้ืนที่รื้อตอ
เพื่อปลูกอ้อยใหม่ เกษตรกรจะเผำใบอ้อยที่อยู่ในแปลงก่อนกำรไถเตรียมดิน 
เพื่อควำมสะดวกในกำรเตรียมดิน เนื่องจำกเครื่องมือเตรียมดินที่นิยมใช้อยู ่ 
โดยทั่วไป ไม่สำมำรถไถกลบใบอ้อยได้ดี

 3. ไร่ข้าวโพด – เช่นเดียวกันกับพื้นที่นำข้ำวและไร่อ้อย เกษตรกร 
ไม่สำมำรถไถเตรียมดินได้ จึงท�ำกำรเผำก่อนไถเตรียมดิน
 
 นอกจำกน้ี กรมควบคุมมลพิษได้รำยงำนว่ำกำรเผำในพ้ืนที่กำรเกษตรจะ 
ท�ำให้เกิดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนมอนน๊อกไซด์ (CO) สูงกว่ำปริมำณที่ปล่อยจำก 
โรงไฟฟ้ำและอุตสำหกรรมถึง 14 เท่ำตัว เนื่องจำกส่วนใหญ่เป็นสภำพกำรเผำ 
ที่ไม่สมบูรณ์ ประกอบกับเป็นกำรเผำวัสดุที่มีควำมช้ืนสูง และกำรเผำในพื้นท่ีเกษตร 
ยงัก่อให้เกดิกำรปลดปล่อยฝุน่ละอองขนำดเลก็ 10 ไมครอน (PM10) ทีเ่ป็นสำเหตสุ�ำคญั
ของโรคทำงเดินหำยใจอีกด้วย
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 จำกกำรศึกษำเมื่อปี 2548 พบว่ำ ฝุ่นละอองขนำดเล็กท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเผำ 
ในพื้นที่กำรเกษตรของประเทศไทยมีสัดส่วน ดังนี้ 

 • ข้าวนาป ี ปริมำณกำรปล่อย 150,026  ตัน คิดเป็นร้อยละ 59
 • อ้อย ปริมำณกำรปล่อย 66,800  ตัน คิดเป็นร้อยละ 26
 • ข้าวนาปรัง ปริมำณกำรปล่อย 34,720  ตัน คิดเป็นร้อยละ 14
 • ข้าวโพด ปริมำณกำรปล่อย 2,309  ตัน คิดเป็นร้อยละ 1

 จำกข้อมูลข ้ำงต ้น ชี้ ให ้ เห็น
ว่ำกำรเผำในพืน้ทีเ่กษตรเป็นแหล่งก�ำเนิด
มลพิษทำงอำกำศที่ส�ำคัญแหล่งหนึ่งของ
ประเทศไทย เน่ืองจำกประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรม มีพื้นที่กำรเกษตร
เป็นจ�ำนวนมำก ผลเสียหำยอันเกิดจำก
กำรเผำในพื้นท่ีเกษตร จึงก่อให้เกิด 
ผลกระทบได้ในวงกว้ำงและต่อเน่ืองสะสม ดังน้ัน มำตรกำรควบคุมกำรเผำในพื้นท่ี
กำรเกษตรจึงต้องได้รับกำรเอำใจใส่และด�ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง โดยทุกภำคส่วนต้อง 
มีส่วนร่วมอย่ำงจริงจัง
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ผลกระทบที่เกิดจากการเผาในพื้นที่การเกษตร

■ ด้านการเกษตร
 1. ท�ำลำยอินทรียวัตถุและธำตุอำหำรในดิน ท�ำให้ต้นทุนกำรผลิตเพิ่มสูงขึ้น  
เช่น กำรเผำฟำงข้ำวก็เหมือนกับกำรเผำปุ๋ย ท�ำให้สูญเสียธำตุหลักท่ีเป็นประโยชน ์
กับพืช ดังนี้

ธาตุอาหาร ปริมาณ (กิโลกรัมต่อไร่) คิดเป็นมูลค่า (บาทต่อไร่)*

ไนโตรเจน (N) 6.9 79

ฟอสฟอรัส (P) 0.8 10

โพแทสเซียม (K) 15.6 172

รวม 261

* เทียบจากราคาปุ๋ยเดือนมกราคม 2557

 2. ท�ำลำยดนิ ท�ำให้ดนิเสือ่มโทรม อนิทรยีวตัถแุละธำตอุำหำรในดนิลดต�ำ่ลง 
โครงสร้ำงดนิอดัแน่นเสยีหำย ไม่ร่วนซยุ กกัเกบ็น�ำ้ได้น้อยลง และมช่ีองว่ำงอำกำศในดนิ
น้อยลง ท�ำให้พืชไม่สำมำรถเจริญเติบโตได้เต็มที่ ผลผลิตที่ได้รับต�่ำกว่ำที่ควรจะเป็น 
 3. ท�ำให้เกิดกำรสูญเสียน�้ำในดิน อำทิเช่น กำรเผำฟำงข้ำว ท�ำให้ผิวดินมี
อุณหภูมิสูงถึง 90 องศำเซสเซียส ท�ำให้น�้ำในดินระเหยสู่บรรยำกำศ ควำมชื้น 
ในดินลดลง
 4. ท�ำลำยแมลงควบคุมศัตรูพืชและจุลินทรีย์
ที่เป็นประโยชน์ในดิน ท�ำให้ระบบนิเวศของดิน 
ไม่สมดุล เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคได้ง่ำยขึ้น  
เกษตรกรจึงต้องมีกำรใช้สำรเคมีในกำร 
เพำะปลูกพืชมำกกว่ำเดิม ท�ำให้ต้นทุน
กำรผลิตเพิ่มสูงขึ้น 
 5. ต ่ำงชำติสำมำรถใช ้
เป็นข้อกีดกันทำงกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศได้
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1 ที่มา : รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์กำรเผำในที่โล่งในพื้นที่กำรเกษตร 
 ของประเทศไทย พ.ศ. 2548 กรมควบคุมมลพิษ

■ ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน 1

 กำรเผำตอซังฟำงข้ำว ใบอ้อย และต้นข้ำวโพด ท�ำให้เกิดเขม่ำควัน ฝุ่นละออง 
และก๊ำซพิษ ส่งผลเสียต่อสุขภำพอนำมัยประชำชน ดังนี้
 1. ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เกิดจำกกำรเผำ สำมำรถเข้ำไปในระบบ 
ทำงเดินหำยใจของมนุษย์ได้ และจะเกำะตัวหรือสะสมอยู ่ในส่วนต่ำง ๆ ของ 
ระบบทำงเดินหำยใจ ส่งผลกระทบต่อร่ำงกำย ดังนี้

  • ท�ำให้หลอดลมอักเสบ
  • เกิดกำรระคำยเคืองและท�ำลำยเนื้อเยื่อ 

ของอวัยวะต่ำง ๆ เช่น เนื้อเยื่อปอด
  • เกิดอำกำรแสบตำและอำรมณ์หงุดหงิด
  • ในกรณีที่ได้รับในปริมำณมำกและสะสมเป็นเวลำนำน ท�ำให ้

เนื้อเยื่อปอดเกิดเป็นพังผืดหรือแผล และท�ำให้กำรท�ำงำนของปอด
เสื่อมลง

  • เกิดหอบหืด ถุงลมโป่งพอง และอำจเกิดโรคระบบทำงเดินหำยใจ 
เนื่องจำกกำรติดเชื้อ จำกกำรศึกษำ พบว่ำ อัตรำกำรก�ำเริบ 
ของโรคหอบหืดและโรคถุงลมโป่งพองในช่วงที่เกิดสถำนกำรณ ์
ดังกล่ำว มีกำรพบเพิ่มสูงขึ้น 2 และ 3 เท่ำ ตำมล�ำดับ

  • ส�ำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ จะท�ำให้เกิดอำกำรแพ้อำกำศ 
และเป็นไข้หวัดได้

 2. ก๊าซคาร์บอนมอนน๊อกไซด ์ท�ำให้เกิดอำกำรปวดศีรษะ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย 
และในกรณีที่ได้รับในปริมำณมำก อำจหมดสติและเสียชีวิตได้
 3. ก๊าซไนโตรเจนไดอ๊อกไซด์ ท�ำให้เกิดอำกำรระคำยเคืองตำและระบบ 
ทำงเดินหำยใจ เช่น ล�ำคอ ซึ่งอำจท�ำให้เกิดอำกำรแน่นหน้ำอก
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■ ด้านสิ่งแวดล้อม
 1. กำรเผำเป ็น
แหล ่ งก� ำ เ นิดมลพิษทำง
อำกำศที่ส�ำคัญแหล่งหนึ่ง เช่น 
ก่อให้เกิดก๊ำซเรือนกระจก ได้แก่  
ก๊ำซคำร ์บอนไดอ๊อกไซด ์ มี เทน  
และไนตรัสอ ๊อกไซด ์  ส ่งผลเสียต ่อ
สิ่งแวดล้อม ท�ำให้เกิดกำรเสียสมดุลของ
ธรรมชำติ และเป็นสำเหตุหน่ึงที่ท�ำให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change)  
ท�ำให้เกิดภำวะโลกร้อน
 2. กำรเผำเป็นสำเหตุหนึ่งของปัญหำภำวะฝนไม่ตกต้องตำมฤดูกำล  
เนื่องมำจำกฝุ่นละอองขนำดเล็กที่เกิดจำกกำรเผำในพื้นที่กำรเกษตรได้ลอยตัวขึ้นไป
ปนเปื้อนกับไอน�้ำในชั้นบรรยำกำศ ท�ำให้ไอน�้ำไม่สำมำรถรวมตัวกันและกลั่นตัวลงมำ
เป็นฝนได้

■ ด้านอื่น ๆ
 1. ฝุ่นควันที่เกิดจำกกำรเผำท�ำให้เกิดอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ 
บุคคลทั่วไป ท�ำให้ทัศนวิสัยในกำรมองเห็นลดลง เป็นส่วนหนึ่งของสำเหตุกำรเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
 2. ฝุ่นควันที่เกิดจำกกำรเผำก่อให้เกิดบรรยำกำศที่ไม่แจ่มใส ส่งผลกระทบ 
เสียหำยต่อกำรท่องเที่ยวและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
 3. กำรเผำในพื้นที่กำรเกษตรเป็นกำรกระท�ำที่ผิดกฎหมำย
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การท�าการเกษตรปลอดการเผา

 กำรท�ำกำรเกษตรแบบ
ปลอดกำรเผำมีควำมจ�ำเป็นต้อง 
มีกำรจัดกำรระบบกำรเพำะปลูก
พืชให้ถูกต้องและเหมำะสม โดย
ควรมีกำรน�ำเทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 
เข้ำมำใช้ในแต่ละขั้นตอนกำรผลิตเพื่อ
สนับสนุนกำรหยุดกำรเผำในไร่นำ ควบคู่
ไปกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตพืช 

■ การพัฒนาการเตรียมดิน
 กำรส่งเสริมให้เกษตรกรท�ำกำรพัฒนำกำรเตรียมดิน โดยท�ำกำรไถกลบ 
เศษซำกพืชที่อยู ่ในแปลงเพำะปลูกลงดิน เป็นขั้นตอนหนึ่งท่ีส�ำคัญในกำรท�ำกำร 
เกษตรแบบปลอดกำรเผำ และยังส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อกำรผลิตพืชในอีกหลำย
ประกำร ดังนี้
 1. เป็นกำรฟื ้นฟูโครงสร้ำงดินให้เหมำะสมต่อกำรเพำะปลูก ส่งผลให้ 
ปริมำณเน้ือดิน อินทรียวัตถุ น�้ำ และอำกำศในสัดส่วนท่ีพอเหมำะส�ำหรับกำรเจริญ 
เติบโตของพืช กล่ำวคือ 45 : 5 : 25 : 25
 2. พลิกให้ไข่แมลงและเชื้อโรคท่ีสะสมอยู่ในดินกลับขึ้นมำฆ่ำท�ำลำยด้วย
แสงแดด ส่งผลให้ลดปัญหำเรื่องโรคพืช มีกำรใช้สำรเคมีก�ำจัดโรคพืชน้อยลง 
 3. พลิกให้รำกวัชพืชกลับขึ้นมำ ตำกแดดให้แห้งตำย ลดปัญหำเรื่องวัชพืช 
ในแปลงเพำะปลูก มีกำรใช้สำรเคมีก�ำจัดวัชพืชน้อยลง
 4. ส่งผลให้ดินโปร่ง รำกพืชชอนไชง่ำย พืชหำอำหำรได้ง่ำย เจริญเติบโตได้ดี 
ผลผลิตสูง
 5. ช่วยดูดยึดธำตุอำหำรจำกกำรใส่ปุ๋ยเคมีไม่ให้สูญเสียไปจำกดิน ซึ่งพืช
สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพและลดปริมำณกำรใช้ปุ๋ยเคมี 
ท�ำให้ลดต้นทุนกำรผลิต

การท�าการเกษตรปลอดการเผาการท�าการเกษตรปลอดการเผา7



■ การพัฒนาวิธีการเก็บเกี่ยว
 กำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตร
เพื่อกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นอีกวิธีกำร
หนึ่งท่ีสำมำรถแก้ปัญหำกำรเผำก่อนกำร
เก็บเกี่ยวได้เป็นอย่ำงดี โดยเฉพำะใน 
พื้นที่ปลูกอ้อย และยังสำมำรถแก้ไข
ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนส�ำหรับ 

 6. ช่วยเพิ่มควำมต้ำนทำนกำรเปลี่ยนแปลงควำมเป็นกรดเป็นด่ำงของดิน 
ท�ำให้กำรเปลี่ยนแปลงไม่รวดเร็วจนเป็นอันตรำยต่อพืช
 7. ช่วยลดควำมเป็นพิษของเหล็กและแมงกำนีสในดิน
 8. ช่วยลดควำมเป็นพิษจำกดินเค็ม
 9. ท�ำให้ปริมำณและกิจกรรมของจุลินทรีย์เพิ่มขึ้น โดยเฉพำะกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงธำตุอำหำรในดินและอยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช  
และส่งผลช่วยลดปริมำณเชื้อรำและโรคพืชบำงชนิดในดินลดน้อยลง
 อย่ำงไรก็ตำม กำรไถกลบเศษซำกพืชควรควบคู่ไปกับกำรใช้สำรอินทรีย ์
ส�ำหรับเร่งกำรย่อยสลำย หรือท่ีเรียกกันโดยทั่วไปว่ำน�้ำหมักชีวภำพ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรย่อยสลำยของเศษซำกพืชให้เป็นปุ๋ยได้เร็วขึ้น

■ การป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ในช่วงฤดูเพาะปลูก
 ในพ้ืนที่เพำะปลูกอ้อย มีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่เกษตรกรต้องท�ำกำรป้องกัน 
ไม่ให้เกิดไฟไหม้ใบอ้อยที่อยู่ในแปลงอ้อยตอ เพ่ือไม่ให้เกิดควำมเสียหำยกับต้นอ้อย 
ที่เกิดขึ้นมำใหม่ โดยมีแนวทำงกำรจัดกำรใบอ้อย ดังนี้ 
 1. สับกลบใบอ้อยลงในดิน เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุและธำตุอำหำรในดิน ท�ำให้
ดินมีควำมอุดมสมบรูณ์ พืชสำมำรถเจริญเติบโตได้ดี มีผลผลิตสูง
 2. ใช้ใบอ้อยปกคลุมดินเพื่อเก็บรักษำควำมชื้นและลดปัญหำวัชพืช ท้ังนี้  
ควรมีกำรจัดท�ำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ข้ำมแปลง โดยท�ำกำรแบ่ง 
แปลงอ้อยให้เป็นแปลงย่อย และเว้นระยะในแต่ละแปลง รวมถึงควรมีกำรกวำด 
รวมใบอ้อยเป็นแนวกันไฟ
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เก็บเกี่ยวได้อีกด้วย ทั้งนี้ กำรใช้เครื่องตัดอ้อยนอกจำกจะไม่ต้องท�ำกำรเผำใบอ้อยแล้ว  
ยังส่งผลให้มีควำมง่ำยและสะดวกในกำรจัดกำรแปลงเพำะปลูกอ้อยหลังกำรปลูก 
มำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกใบอ้อยถูกตัดสับให้มีขนำดเล็กลง สำมำรถไถกลบลงดินได้ง่ำยขึ้น 
 อย่ำงไรก็ตำม เคร่ืองจักรกลกำรเกษตรในกำรเก็บเกี่ยวอ้อยมีรำคำสูง  
เกษตรกรโดยส่วนใหญ่ไม่สำมำรถลงทุนหรือจัดหำมำใช้ได้ด้วยตนเอง จึงควรมีกำร 
ส่งเสริมกำรจัดระบบกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตรร่วมกันในชุมชน เพื่อเป็นกำร
ลดภำระกำรลงทุนของเกษตรกร และเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งำนเครื่องจักรกล
กำรเกษตร เกิดควำมคุ้มค่ำต่อกำรลงทุน 

ประโยชน์ของตอซังฟางข้าว และใบอ้อย

■ ใช้ปรับปรุงบ�ารุงดิน

 ปรับปรุงบ�ารุงดินทางตรง 
กำรไถกลบตอซังฟำงข้ำว หรือใบอ้อย
ลงไปในดนิ เพือ่ให้ย่อยสลำยกลำยเป็น 
ปุย๋ในดนิต่อไป เป็นกำรเพิม่อินทรยีวัตถุ 
ในดิน ท�ำให้ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์
เหมำะกับกำรเพำะปลูกพืช ช่วยลด
ต้นทุนกำรผลิตในกำรใช้ปุ ๋ยเคมีได้ 
อีกด้วย

 ปรับปรุงบ�ารุงดินทางอ้อม  
โดยกำรน� ำมำท� ำปุ ๋ ยหมัก เพื่ อ ใช ้
ปรับปรุงบ�ำรุงดิน หรือใช้ปกคลุมดิน
ส�ำหรับรักษำควำมชื้นและป้องกัน
วัชพืชด้วย และเพื่อเป็นอำหำรของ
จุลินทรีย์ ท�ำให้เกิดกำรตรึงไนโตรเจน
ในดินเพิ่มขึ้นได้ด้วย
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■ ใช้เป็นอาหารสัตว์
  ฟำงข้ำว ยอดและใบอ้อย

สำมำรถน�ำมำใช ้ เป ็นอำหำร
ส�ำหรับโคและกระบือได ้ทั้ ง 
ในลักษณะสด แห้ง และหมัก 
โดยใช้เลี้ยงสัตว์ร่วมกับหญ้ำ
หรือใช้เป็นอำหำรหยำบหลัก
แทนหญ้ำได ้ แต ่ต ้องเสริม 
ด ้วยอำหำรข ้นหรือใบพืช

ตระกูลถั่วต่ำง ๆ เช่น ใบกระถิน 
หรือใบมันส�ำปะหลัง เพ่ือเพิ่มคุณค่ำ

ทำงโภชนำกำรโดยเฉพำะค่ำโปรตีนให้สูงขึ้น เช่นเดียวกับกำรเลี้ยงโดยให้หญ้ำ 
เป็นอำหำรหยำบหลัก 

■ ใช้เป็นพลังงานทดแทน
 ฟำงข้ำวและใบอ้อยถือว่ำเป็นชีวมวล (Biomass) หรือสำรอินทรีย์ที่เป็น 
แหล่งกักเก็บพลังงำนจำกธรรมชำติประเภทหนึ่ง สำมำรถน�ำมำใช้ผลิตพลังงำนได้  
ซึ่งกำรผลิตพลังงำนจำกชีวมวล (Biomass Energy Technology) ในปัจจุบันจะเป็น 
กำรผลิตในรูปของพลังงำนควำมร้อน พลังงำนไฟฟ้ำ หรือน�้ำมันเชื้อเพลิง 

■ อื่น ๆ
 ใบอ้อยสำมำรถน�ำมำผลิตกระดำษได้ โดยกระดำษใบอ้อยสำมำรถน�ำไปท�ำ 
บรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องห่อของขวัญ บรรจุภัณฑ์ใส่กำแฟ หรือท�ำเป็นของที่ระลึก 
ในเทศกำลต่ำง ๆ ซึ่งถือเป็นทำงเลือกใหม่นอกจำกกระดำษสำที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไป
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ธาตุอาหารในตอซังฟางข้าว
• ไนโตรเจน (N) จ�ำนวน 6.9 กก./ไร่ มูลค่ำ 79 บำท/ไร่*
• ฟอสฟอรัส (P) จ�ำนวน 0.8 กก./ไร่ มูลค่ำ 10 บำท/ไร่*
• โพแทสเซียม (K) จ�ำนวน 15.6 กก./ไร่ มูลค่ำ 172 บำท/ไร่*
          มูลค่ำรวม 261 บำท/ไร่
*เทียบจากราคาแม่ปุ๋ยเดือนมกราคม ปี 2557

เทคโนโลยีการพัฒนาการเตรียมดินเพื่อเพาะปลูกข้าว

พื้นที่นาแห้ง : ไถกลบตอซังข้ำวด้วย
ไถหัวหมู

พื้นที่นาน�้า : ไถกลบตอซังข้ำวด้วย
ไถกลบตอซังเพลาหมุน

พื้นที่นาแห้ง : พรวนย่อยหน้ำดินด้วย
พรวน 2 แถว

พื้นที่นาน�้า : ตีดินและท�ำเทือกด้วย
จอบหมุนตีดิน
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■ ผลการพัฒนาการเตรียมดินเพื่อเพาะปลูกข้าว

ประเภท 
การท�านา

ผลผลิต (กก./ไร่) ต้นทุน (บาท/ไร่) รายได้สุทธิ (บาท/ไร่)

แบบเดิม แบบใหม่ แบบเดิม แบบใหม่ แบบเดิม แบบใหม่

เตรียมดิน 410 360

ปุ๋ย 816 716

สำรเคมี 165 50

นาน�้า(1) 915 957 รวม 1,391 1,126 2,909 3,374

เตรียมดิน 300 300

ปุ๋ย 429 129

นาแห้ง(2) 390 490 รวม 729 429 2,391 3,791

(1) ข้อมูลปี 2548-2549 ในพื้นที่เพาะปลูกข้าวต�าบลตลุก อ�าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
(2) ข้อมูลปี 2547 ในพื้นที่เพาะปลูกข้าวต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
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เทคโนโลยีการพัฒนาการเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกอ้อย

กำรไถระเบิดดินดาน 
เพื่อปรับโครงสร้ำงหน้ำดิน 
ให้โปร่ง รำกพืชหยั่งได้ลึก

กำรไถกลบใบอ้อย  
วัชพืช และอินทรียวัตถ ุ

ด้วยไถหัวหม ู 
เพื่อสร้ำงหน้ำดิน

กำรพรวนย่อยหน้ำดิน 
ให้ละเอียดด้วยพรวน 2 แถว 
เพื่อเก็บควำมชื้นไว้ในดิน และ

เป็นกำรเตรียมดินส�ำหรับ
รองรับกำรเพำะปลูก

ในฤดูกำลต่อไป
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■ ผลการพัฒนาการเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกอ้อย

ผลผลิต (ตัน/ไร่) ต้นทุนการเตรียมดิน (บาท/ไร่) รายได้ (บาท/ไร่)

แบบเดิม แบบใหม่ ผลต่าง แบบเดิม แบบใหม่ ผลต่าง แบบเดิม แบบใหม่ ผลต่าง

9 11-24 2-15 380 880 500 5,580 6,820-14,880 1,240-9,300

กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเผาป่าและการเผาในที่โล่งต่าง ๆ

 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้รวบรวม
ควำมเห็นในเร่ืองกฎหมำยที่ใช้รองรับนโยบำยกำรห้ำมเผำในที่โล่งแจ้งจำกหน่วยงำน 
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งประเด็นกฎหมำยออกเป็น 2 ประเภท คือ กฎหมำยที่เกี่ยวกับ 
กำรเผำในที่แจ้ง และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองสุขภำพอนำมัยที่เกิดจำก 
ควำมร้อน

■ กฎหมายเกี่ยวกับการเผาในที่แจ้ง
 1. กฎหมำยเฉพำะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรเผำป่ำ
  (1) พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พ.ศ. 2484 มำตรำ 54
  (2) พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 มำตรำ 14
  (3) พระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504 มำตรำ 16
  (4) พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 มำตรำ 38
กฎหมำยเฉพำะเรื่องทั้ง 4 ฉบับ มีสำระส�ำคัญคล้ำยคลึงกัน กล่ำวคือ ห้ำมมิให ้
ผู้หนึ่งผู้ใด ก่อสร้ำง ตัด โค่น แผ้วถำง เผำ หรือท�ำลำยต้นไม้ในเขตป่ำไม้ หรือในเขต
ป่ำสงวนแห่งชำติ หรือในเขตอุทยำนแห่งชำติ หรือในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ ซึ่งหำกมี 
บุคคลใดบุคคลหนึ่งฝ่ำฝืนกระท�ำควำมผิด บุคคลนั้นอำจถูกลงโทษจ�ำคุกหรือปรับ หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับตำมที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมำยเฉพำะเรื่องนั้น ๆ 
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  ทั้งน้ี หำกมีกำรเผำป่ำโดยมิชอบด้วยกฎหมำย ส่วนรำชกำรที่มีอ�ำนำจ
หน้ำท่ีในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติของรัฐตำมกฎหมำยเฉพำะเรื่อง อำจจะ
อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ 97 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ฟ้องให้ผู ้กระท�ำควำมผิดชดใช้ค่ำเสียหำยให้ 
แก่รัฐตำมมูลค่ำทั้งหมดของป่ำไม้ท่ีถูกท�ำลำยตำมนัยหนังสือส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
ด่วนที่สุด ที่ อส 0017/9831 ลงวันท่ี 4 กรกฎำคม 2543 และหนังสือด่วนท่ีสุด  
ที่ อส 0017/11799 ลงวันที่ 15 สิงหำคม 2543
 2. ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 220 บัญญัติว่ำ
  ผู ้ใดท�ำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใด ๆ แม้เป็นของตนเองจนน่ำจะเป็น 
อันตรำยแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่นต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับ 
ไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบำท
  ถ้ำกำรกระท�ำควำมผิดดังกล่ำวในวรรคแรก เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม ้
แก่ทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในมำตรำ 218 ผู ้กระท�ำต้องระวำงโทษดังท่ีบัญญัติไว้ใน 
มำตรำ 218 
 3. กำรเผำป่ำและกำรเผำในที่โล่งแจ้ง นอกจำกผู้กระท�ำควำมผิดจะต้อง 
ถูกลงโทษตำมกฎหมำยเสียหำยในเรื่องนั้นหรือตำมประมวลกฎหมำยอำญำแล้ว  
หำกกำรเผำดังกล่ำวก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของผู้อื่น ผู้กระท�ำควำมผิดจะต้อง 
รับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนทำงแพ่งให้แก่ผู้รับควำมเสียหำยตำมประมวลกฎหมำย 
แพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 420 อีกด้วย ตำมนัยค�ำพิพำกษำฎีกำ ที่ 178-179/2518 
“โรงงำนของจ�ำเลยมีบ่อเผำเศษปอ โดยคนของจ�ำเลยควบคุมกำรที่ผู้รับซื้อเศษปอเผำ
เศษปอที่เหลือจำกกำรคัดเลือกแล้ว ท�ำให้มีควันด�ำลมพัดไปคลุมถนนโจทก์จอดรถ 
อยู่ข้ำงทำงเพรำะไม่สำมำรถขับฝ่ำควันไปได้ มีรถขับมำชนท้ำยรถโจทก์ ดังนี้ เป็น
ประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงไม่ใช่สำเหตุสุดวิสัยจ�ำเลยต้องรับผิด”
 4. พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. 2522 มำตรำ 130 “ห้ำมมิให้ผู้ใดเผำ  
หรือกระท�ำด้วยประกำรใด ๆ ภำยในระยะห้ำร้อยเมตรจำกทำงเดินรถ เป็นเหตุให้ 
เกิดควันหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะที่ท�ำให้ไม่ปลอดภัยแก่จรำจรในทำงเดินรถนั้น”
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■ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสุขภาพอนามัย 
   ที่เกิดจากความร้อน
 1. กำรท�ำให้เกิดเพลิงไหม้ที่ไม่ถึงขั้นเป็นควำมผิดทำงอำญำแต่เป็นเหต ุ
ให้เกิดควำมร้อนเขม่ำควันจนเป็นเหตุเดือดร้อนร�ำคำญแก่ผู้อื่นตำมที่บัญญัติไว้ใน 
พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ�ำนำจ
ออกค�ำสั่งให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองสถำนที่นั้น ๆ ระงับกำรกระท�ำที่เป็นเหตุร�ำคำญ
ได้ภำยในเวลำอันสมควรก�ำหนดหรือจะก�ำหนดมำตรกำรอื่นใดเพื่อป้องกันมิให้เกิด 
เหตุนั้นในอนำคตได้ตำมที่เห็นสมควร และหำกผู้หนึ่งผู้ใดฝ่ำฝืน ไม่ปฏิบัติตำมจะต้อง
รับโทษตำมมำตรำ 74 
 2. พระรำชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้ 
นำยตรวจมีหน้ำที่คอยให้ค�ำแนะน�ำแก่เจ้ำของหรือผู ้ครอบครองอำคำรสถำนที ่ 
ให้ขนย้ำย ท�ำลำย หรือเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขสิ่งที่ท�ำให้เกิดอัคคีภัยหรืออยู่ในภำวะ 
อันอำจท�ำให้เกิดอัคคีภัยได้งำ่ย และให้เจำ้พนักงำนท้องถ่ินมีอ�ำนำจ ออกค�ำสั่งให้เจำ้ของ 
หรือผู้ครอบครองสถำนที่แก้ไข ปรับปรุงสิ่งที่ท�ำให้เกิดอัคคีภัยหรืออยู่ในภำวะอัน 
อำจท�ำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ำย และหำกไม่ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำของสำยตรวจตำม 
มำตรำ 8(4) หรือตำมค�ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมมำตรำ 9 จะต้องได้รับโทษ 
ตำมมำตรำ 29
 3. หำกกำรเผำป่ำและกำรเผำในที่โล่งแจ้งเป็นเหตุให้เกิดมลพิษจนท�ำให้ 
ผู้อื่นได้รับอันตรำยแก่ชีวิตร่ำงกำยหรือสุขภำพอนำมัย หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของ 
ผู้อื่นหรือของรัฐเสียหำยด้วยประกำรใด ๆ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรกระท�ำโดยจงใจหรือ
ประมำทเลินเล่อ บุคคลผู้ได้รับควำมเสียหำยซึ่งหมำยควำมรวมถึง 
หน่วยงำนของรัฐด้วย อำจจะอำศัยประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ มำตรำ 420 หรือพระรำชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2532 
มำตรำ 96 ฟ้องเรียกค่ำเสียหำยจำกผู้กระท�ำ
ควำมผิดก็ได ้ ซึ่งค ่ำสินไหมทดแทนตำม 
มำตรำ 96 หมำยรวมถึงค ่ำใช ้จ ่ำยที ่
ทำงรำชกำรต้องรับภำระจริงในกำร 
ขจัดมลพิษที่เกิดขึ้น
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