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In this Study, the research objective is to analyze important factors resulting in by-product 

management of farmers in Ban Phai District, Khon Kaen Province, Thailand. Moreover, other 
purpose is to put forward a plan to manage and develop farmers in order to reduce burning such 
remnant. Both Quantitative and Qualitative research methods are applied in this study. First process 
is filling the questionnaire by 387 focussed farmers in June, 2022. After that, primary collected data 
is used to analyze by descriptive and inferential statistical methods, such as, average, percentage. 
Hypothesis testing by T-test tool is applied to find the difference between independent and 
dependent variable. In this case, independent sample: T-test is set to 0.05 for significant level. Then, 
statistically significant data would be confirmed by interviewing focused group, farmer 
representatives. Besides, there is the process to in-depth interview for three of interested person 
groups. The interviewing issues consist of the management of by-product, the suggestion and plan 
to resolve the agricultural waste, and finding the clear and proper conclusion. These bring about 
the regulating of management plan in order to reduce burning such waste in the survey area.  

From the research study, the focused group has basic knowledge and understanding in the 
effect and risk of waste burning and the advantage of agricultural by-product with the high level. 
However, the attitude of surveyed group for burning waste in the open area and utilizing the 
agricultural waste is at medium level. Furthermore, during the past year, external support factors in 
operational activities by the government, private and other sectors are at low level. The focused 
group also comments that the related law cannot apply to this area because the burner such waste 



was detected and arrested in a few case. In addition, there are several factors that result in the 
reduction of agricultural waste burning in sample group at 0.05 significant level. Primarily, the 
difference between amateur and career farmers bring about the difference of knowledge and 
understanding in the effect and hazard of waste burning including the benefit of such by-product. 
Also, during the past year, external support factors in operational activities by the government, 
private and other sectors are less. Therefore, the suggestion to manage and promote farmers to 
lower burning agricultural waste in this area is that famers should have more continuous training 
to valued-added waste product. Moreover, the government sector should support knowledge and 
subsidize financial aid for famers. Besides, the local government administration should enact the 
local law to control burning of agricultural waste by setting up a local committee to coordinate 
with, according to public participation. Such problem solving will lead to sustainable development 
in the area. 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 
ประเทศไทยไดช่ื้อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมมาชา้นาน เน่ืองจากตั้งอยู่ในเขตภูมิประเทศ

ท่ีเอ้้ืออ านวยต่อการท าการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพทางการเกษตร
หรือเก่ียวขอ้งมาโดยตลอด (กิติศกัด์ิ, 2564) และในการท าการเกษตรใหไ้ดผ้ลผลิตสูงส่ิงส าคญัท่ีสุด
คือการเตรียมดินท่ีจะท าการปลูกหลงัจากการเก็บเก่ียว ซ่ึงจะมีการก าจดัเศษวชัพืช และวสัดุเหลือใช้
จากการเกษตร ซ่ึงวิธีท่ีง่าย สะดวกรวดเร็ว และประหยดัค่าใชจ่้ายท่ีเกษตรกรนิยม คือ การเผา เช่น 
การเผาฟางขา้ว รวมถึงซงัตน้ขา้วโพด ท่ีเหลือจากการเก็บเก่ียวผลผลิตแลว้ ถึงแมปั้จจุบนัจะมีการน า
เคร่ืองจกัรมาใชใ้นกระบวนการจดัการ เช่น การไถกลบ แต่ปัญหาท่ีเกิดจากการไถไม่สามารถตดับด
ฟางขา้ว หรือซังตน้ขา้วโพด และไถกลบไดง้่าย ท าให้เกษตรกรหันมาใชว้ิธีการเผาให้หมดไป หรือ
เบาบางลงก่อนท่ีจะใชร้ถไถนากลบแทน นอกจากน้ีในการเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตรบางชนิด 
เช่น  ออ้ย เกษตรกรตอ้งเผาใบออ้ยให้มีปริมาณนอ้ยลงเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บเก่ียว และลดระยะเวลา 
รวมถึงงบประมาณในการเก็บเก่ียวอีกดว้ย ส าหรับการก าจดัเศษพืชประเภทอ่ืนๆ เกษตรกรมกัจะใช้
การเผาเช่นเดียวกัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2546) จึงส่งผลกระทบในเร่ืองมลพิษทางอากาศอย่าง
รุนแรงในบางช่วง เน่ืองจากปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (Particulate matter: PM) ไดแ้ก่ ฝุ่ นละออง
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) และ 2.5 ไมครอน (PM2.5) เพิ่มสูงขึ้นส่วนหน่ึงจากแหล่งก าเนิด
การเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 

จากการรวบรวมขอ้มูลพบว่า ในประเทศไทยมีวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรกระจดักระจาย
อยู่ทั่วประเทศขึ้ นอยู่กับปริมาณผลผลิตทางการเกษตรของแต่ละพื้นท่ี ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร รายงานว่าในปีเพาะปลูก 2562/63 มีเน้ือท่ีเพาะปลูก ขา้ว ออ้ย และขา้วโพด ทั้งประเทศ 
จ านวน 60.11, 12, 6.5 ลา้นไร่ ตามล าดบั (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563)  และ กรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน ไดมี้การประเมินว่าในแต่ละปี ประเทศไทยจะมีเศษวสัดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร หรือท่ีเรียกว่า ชีวมวล Biomass ประมาณปีละ 60 ลา้นตนั (กรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน , 2564) ในส่วนการใช้ประโยชน์มีเกษตรกร
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บางส่วนเห็นว่าการผลิตปุ๋ ยหมกัหรือน าวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรไปใช้โดยตรงมีกระบวนการท่ี
ยุ่งยากและใช้เวลานาน และยงัขาดการสนับสนุนทั้งการให้ความรู้ท่ีเหมาะสม และมีงบประมาณ
สนบัสนุนท่ีเพียงพอ (Jaitia, 2013) อย่างไรก็ตามมีรูปแบบการใชป้ระโยชน์วสัดุเหลือใชท้างเกษตร
ท่ีหลากหลาย ทั้งการน าไปใชใ้นการผลิตเป็นปัจจยัการผลิตในการเพาะปลูกพืช ทั้งการน าไปท าปุ๋ ย
หมกั การคลุมดินเพื่อลดการพงัทะลายของดิน การน าไปเป็นอาหารสัตว ์รวมถึงการน าไปผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวัน และน าไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าชีวมวล เป็นการเพิ่ม
ทางเลือกให้แก่เกษตรกร และช้ีช่องทางประสบความส าเร็จในการลดปริมาณวสัดุท่ีเหลือ และเพิ่ม
มูลค่าให้กบัวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการสร้างรายได ้ลดภาระ
หน้ีสิน เพิ่มมูลค่าให้กบัวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร และลดมลพิษทางอากาศท่ีมีแหล่งก าเนิดจาก
การเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรอีกดว้ย 

จงัหวดัขอนแก่นมีวสัดุเหลือใชจ้ากการเกษตรท่ียงัไม่ไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ และนิยมก าจดั
โดยการเผาจากนาขา้ว จ านวน 190,291.85 ตนั และไร่ออ้ย จ านวน 1,690,481.34 ตนั (กิตติยาภรณ์ 
รองเมือง, 2558) โดยเฉพาะอ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงพื้นท่ีส่วนใหญ่มีความเหมาะสมใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม เกษตรกรมีการใชพ้ื้นท่ีเพื่อการเพาะปลูกทั้งการปลูกขา้ว และออ้ย 
โดยแบ่งออกเป็น นาขา้ว จ านวน 313,846.06 ไร และไร่ออ้ย จ านวน 4,862.92 ไร่ (เกษตรอ าเภอบา้น
ไผ,่ 2565) และดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลในการจดัการวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรของเกษตรกรเพื่อลดการเผาในพื้นท่ี อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น เพื่อศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรของเกษตรกร และน าไปเสนอแนวทางการใน
การบริหารจดัการเพื่อลดการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร รวมถึงแนวทางการส่งเสริมเกษตรกร
ในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรไปใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ี อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น
อยา่งเหมาะสมตามบริบทในพื้นท่ี  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกร

ในพื้นท่ี อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น 
1.2.2 เพื่อเสนอแนวทางการในการบริหารจัดการเพื่อลดการเผาวัสดุเหลือ ใช้ทาง

การเกษตรในพื้นท่ี อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น 
1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรไป

ใชป้ระโยชน์เพื่อลดการเผาในพื้นท่ี อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น 



15 
 

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.3.1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นท่ี 

อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น 
1.3.2 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน างานวิจยัน้ีเป็นแนวทางในการจดัท าขอ้เสนอแนะ

เชิงมาตรการ หรือข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรในพื้นท่ี 

1.3.3 แนวทางในส่งเสริมเกษตรกรในการจัดการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้
ประโยชน์เพื่อลดการเผา อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น 

 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 
ขอบเขตการศึกษา คือ ปัจจยัการจดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรเพื่อลด

การเผา กรณีศึกษา อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น 
ขอบเขตประชากร คือ เกษตรกรท่ีอาศยัอยู่ใน อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น โดยสุ่ม

ตวัอยา่งประชากรเพื่อท าแบบสอบถาม และสนทนากลุ่ม 
ขอบเขตด้านพื้นท่ี คือ อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น 
ขอบเขตด้านระยะเวลา คือ การศึกษาน้ีใชเ้วลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ในการจดัท าแบบสอบถาม รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล และสรุปผล
การศึกษา 

 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
  วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หมายถึง เศษเหลือจากกระบวนการเก็บเก่ียวผลผลิตทาง
การเกษตรในอ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ไดแ้ก่ ฟางขา้ว ตอซังขา้ว ตน้ขา้ว ยอดออ้ยใบอ้อย 
ทั้งน้ีรวมถึงใบออ้ยก่อนการเก็บเก่ียวดว้ย 
  ความรู้ หมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองเก่ียวกบัผลกระทบรวมถึงอนัตรายจากการเผา 
และประโยชน์ของเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 
  ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็น และความรู้สึกต่อการเผาในท่ีโล่งและการน าเศษวสัดุเหลือ
ใชท้างการเกษตรมาใชป้ระโยชน์ 
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  นโยบายภาครัฐ หมายถึง การท่ีภาครัฐมีนโยบาย หรือการก าหนดแนวทาง ด าเนินการ 
แนะน าแนวทางในการปฏิบติั รวมถึงการออกกฏหมายขอ้บงัคบั ต่างๆในการแกไ้ขปัญหาเพื่อลด
การเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 
 



 
 

บทที ่2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาปัจจยัการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรของเกษตรกรเพื่อลดการเผา กรณีศึกษา 
อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการวิจยั โดยมีหวัขอ้ท่ีใชท้บทวนวรรณกรรม ดงัต่อไปน้ี 

 

2.1 สถานการณ์การเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
วิถีการเพาะปลูกพืชในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มกัพบการเผาวสัดุเหลือใช้ทาง

การเกษตร จึงส่งผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปัญหาเร่ืองหมอกควนั และปริมาณฝุ่ น
ละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ท่ีมีเกินค่ามาตรฐานท่ีก าหนด โดยเฉพาะในช่วงการ
เตรียมพื้นท่ีเพื่อเพาะปลูกรอบใหม่หลงัเก็บเก่ียว จะเห็นการเผาในพื้นท่ีเกษตรเกิดขึ้นอย่างชดัเจน
และส่งผลกระทบในวงกวา้ง จากการส ารวจขอ้มูลดาวเทียมพบวา่มีการเผาในพื้นท่ีโล่งในช่วงเดือน
พฤศจิกายน - เมษายน ในกลุ่มประเทศ CLMVT ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย 
นอกจากน้ียงัพบในกลุ่มประเทศทางตอนใต้ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย บรูไน 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ซ่ึงมีปัญหาไฟไหมป่้าและพื้นท่ีเกษตรดว้ย ส่วนในช่วงเดือน
สิงหาคม – ตุลาคม พบการเผาวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร และมกัเกิดกระจายในหลายๆ พื้นท่ี 
(ผูจ้ดัการออนไลน์, 2564) ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาน้ีมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
ท าให้มีการล็อกดาวน์ในหลายพื้นท่ี การเดินทางและกิจรรมหลายอย่างลดลง แต่การเผาในท่ีโล่ง
ของเกษตรกรกลุ่มประเทศทางตอนใต้ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ไม่ได้ลดลงเลย  (Mrs. Gita 
Sabharwal, UN) จากการศึกษาพบว่าการเผาวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรนอกจากเป็นแหล่งปัญหา 
PM2.5 แลว้ยงัเป็นแหล่งท่ีก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จ านวนมาก ซ่ึงส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงองค์การสหประชาชาติ หรือ UN (United Nations) ให้
ความส าคญัในเร่ืองน้ีและไดมี้ส่วนในการสนับสนุนให้เกิดแนวทางจดัการปัญหาการเผาชีวมวล
อย่างบูรณาการ โดยค านึงถึงผลกระทบทั้งดา้นสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงประเด็น
ผลกระทบมลพิษขา้มพรมแดนประเทศ ซ่ึงทาง UN ใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนการด าเนินการทัว่



18 
 
โลก ได้แก่ การหาแนวทางจัดการปัญหาบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การเสริมสร้างขีด
ความสามารถในระดบัประเทศการสนับสนุนแนวทางการพฒันาสู่ Smart farmer ในพื้นท่ีทัว่โลก 
การร่วมกบัภาคเอกชนในจดัการปัญหาการขาดแคลนตลาด และการสร้างมาตรฐานหรือบรรทดั
ฐานในการท าเกษตรอย่างย ัง่ยนื โดยมีหลายประเทศต่างให้ความร่วมมือและมีมาตรการปฎิบติัดงัน้ี 
เช่น 

ประเทศเวียดนามให้ความส าคญักบัปัญหาเร่ืองการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพิ่มขึ้น 
จากการขบัเคล่ือนของชุมชนทอ้งถ่ินและการเกิดปัญหาหมอกควนั และในปี 2560 ได้มีการออก
ประกาศใหแ้กปั้ญหาการเผา โดยมีการวิจยัพบวา่ในปี 2560 มีการเผาฟางขา้วประมาณร้อยละ 40 จึง
ก่อให้เกิดการรวมตวักนัของกลุ่มต่างๆ เพื่อหาแนวทางการแกไ้ขร่วมกนั ต่อมาในปี 2563 ไดมี้การ
ออกประกาศหา้มเผาฟางขา้วและขยะ จากการใชเ้ทคโนโลยใีนการส ารวจพบวา่มีการเผาลดลงเหลือ
ประมาณร้อยละ 20 มาตรการส าคัญท่ีทางภาครัฐได้ด าเนินการคือการสร้างความตระหนักถึง
ผลกระทบทางดา้นสุขภาพ การพฒันาโมเดลเพื่อแสดงพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเผา การขยาย
ผลจากกรณีตวัอย่าง และใชม้าตรการทางการเงินมาช่วยสนบัสนุนการด าเนินการของเกษตรกรอีก
ดว้ย 

ประเทศอินโดนีเซีย การเผาในท่ีพื้นท่ีโล่งท่ีสามารถพบได้ในพื้นท่ีเกาะกาลิมนัตนัส่วน
ใหญ่มีสาเหตุจากการเกิดไฟไหมป่้าในพื้นท่ีป่าพรุ ในช่วงปี 2558 - 2562 ท่ีผ่านมาพบการเกิดไฟ
ไหมใ้นพื้นท่ีป่าพรุ 969,517 เฮกตาร์ หรือคิดเป็นร้อยละ 60.19 ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นท่ีตอนกลาง
ของกาลิมนัตนัคิดเป็นร้อยละ 43.80 และเกิดไฟไหมน้อกพื้นท่ีป่า 641,265 เฮกตาร์ หรือคิดเป็นร้อย
ละ 39.81 ส่วนใหญ่เกิดขั้นในพื้นท่ีตอนใตข้องกาลิมนัตนั โดยภาครัฐไดมี้การจดัตั้งหน่วยควบคุม
ไฟป่า เก็บรวมรวมขอ้มูลจากจุด Hotspot ในพื้นท่ีเกาะ โดยการรับมือกบัปัญหาในแต่ละปี ไดมี้การ
คาดการณ์และเตรียมป้องกนัไฟป่าพรุและการเผาในพื้นท่ีเกษตร สร้างความตระหนกัและใหค้วามรู้
แก่ประชาชน รวมทั้งใชม้าตรการทางกฎหมายควบคุมส าหรับเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดไฟไหม ้

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีมีการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศ
พืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ขา้ว ขา้วโพด ออ้ย มนัส าปะหลงั เป็นตน้ ในการท าการเกษตรให้ไดผ้ล
ผลิตสูง ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือการเตรียมดินท่ีจะท าการเพาะปลูก ซ่ึงจะตอ้งมีการถางพื้นท่ีเพื่อก าจดั
เศษพืช วิธีการท่ีง่าย สะดวกและประหยดั ส าหรับเกษตรกรท่ีนิยมใชก้นัมาก คือ การเผา เช่น การเผา
เศษฟางขา้ว ใบออ้ยก่อนการเก็บเก่ียว ซ่ึงในช่วงการเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีเกษตรกรรอคอย ถือเป็นช่วง
ความสุขของเกษตรกรหลายๆ คน เพราะไดเ้ก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร ขายและเกิดรายได ้แต่
ในทางกลบักนัช่วงเวลาน้ีมกัเกิดปัญหามลพิษจากฝุ่ นละอองในอากาศ  จนหลายคนเรียกว่า ฤดูฝุ่ น 
ฤดูหมอกควนั หรือแม้แต่หิมะด า (เขม่าควนัด าใบอ้อย) ซ่ึงการเผาทางเกษตรในท่ีโล่ง ก็เป็น
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แหล่งก าเนิดหน่ึงของปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5  ด้วย แม้จะมี
สัดส่วนไม่มากเท่าแหล่งก าเนิดจากยานพาหนะจากเคร่ืองยนตดี์เซลก็ตาม  การท่ีประเทศไทยมีพื้นท่ี
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจกระจายทัว่ทุกภาคของประเทศ แต่ไดมุ้่งเพิ่มปริมาณผลผลิตเป็นหลกั โดย
ขาดการจดัการท่ีดี  จึงนิยมใชวิ้ธีการเผาส าหรับการเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูก โดยเฉพาะขา้วนาปรัง ซ่ึง
พบการเผามากท่ีสุด รองลงมาเป็น ออ้ยโรงงาน ขา้วนาปี และขา้วโพดเล้ียงสัตว ์การเผาเศษวสัดุ
เหลือใชท้างการเกษตร เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการลดตน้ทุนจา้งแรงงาน สะดวก รวดเร็ว ท าให้รอบการ
ผลิตพืชไดเ้ร็วขึ้น การเก็บเก่ียว รวบรวม และขนส่งผลผลิตไดม้ากขึ้น นอกจากน้ี ยงัเก่ียวขอ้งกบั
ความเช่ือว่าช่วยควบคุมศตัรูพืชและโรคพืช ท าให้ไถพรวนง่ายขึ้นด้วย แมว้่าปัจจุบนัจะมีการใช้
เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรมาช่วยในการเตรียมดินและการเก็บเก่ียว ซ่ึงไดช่้วยลดการเผาไดบ้า้ง 
แต่เคร่ืองจกัรกลเหล่านั้นยงัมีราคาสูงและเป็นภาระในการบ ารุงรักษา ท าให้เรายงัคงพบเห็นการเผา
ในพื้นท่ียงัคงเกิดขึ้นทั้งในชนบทและในเมือง 

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษตั้งแต่ปี 2536 เป็นตน้มา  
มีการตรวจพบปริมาณฝุ่ นสูงในช่วงฤดูแลง้ โดยเฉพาะในบริเวณพื้นท่ีจงัหวดัท่ีมีการท าการเกษตร
มาก เช่น ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง ราชบุรี สระบุรี กาญจนบุรี นครสวรรค์ เชียงใหม่ ขอนแก่น  
เป็นตน้ เน่ืองจากสภาวะอากาศท่ีแหง้และน่ิงท าให้ฝุ่ นสามารถแขวนลอยอยูใ่นบรรยากาศไดน้านไม่
ตกลงสู่พื้นดิน และในช่วงเวลาดงักล่าวเกษตรกรจะท าการเผาเศษวสัดุ เพื่อเตรียมพื้นท่ีส าหรับท า
การเกษตรในช่วงฤดูฝนจึงเป็นสาเหตุของการเกิดปริมาณฝุ่ นสูงในช่วงฤดูแลง้  โดยมีแนวทางการ
จดัการปัญหาการเผาวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรหลากหลายวิธี เช่น  การพฒันาเทคโนโลยีในการ
ติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศ การยอ่ยสลายวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรดว้ยจุลินทรีย  ์การเพิ่ม
มูลค่าใหว้สัดุเหลือใชท้างการเกษตร การพฒันาเคร่ืองจกัรส าหรับจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร
การสนบัสนุนการปลูกพืชเหล่ือมฤดู มีการตั้งเป้าหมายหยดุการเผาในปี 2567 โดยมีแผนการลดออ้ย
ไฟไหมใ้นแต่ละปีให้น้อยกว่าร้อยละ 10 ในปี 2565 และน้อยกว่าร้อยละ 5 ในปี 2566 จนกระทัง่
หยดุการเผาในปี 2567 นอกจากนั้น ยงัมีแนวทางในการลดการเผาอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การสร้างความรู้ความ
เขา้ใจให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การสนบัสนุนเทคโนโลยีในการเก็บเก่ียวออ้ยสดปราศจากการเผาของ
เกษตรกร และจดัท าขอ้บงัคบัทางกฎหมายรองรับ รวมถึงมีแนวทางให้เกษตรกรสามารถเขา้ถึง
เคร่ืองจกัรกลไดง้่ายมากขึ้น โดยสามารถยมืเคร่ืองสางใบออ้ยในแต่ละพื้นท่ีได ้ซ่ึงมีจ านวนประมาณ 
300 เคร่ือง เพื่ออ านวยความสะดวกให้เกษตรกรเก็บเก่ียวออ้ยสด ซ่ึงส่งผลให้ในปีท่ีผ่านมาปริมาณ
ออ้ยไฟไหมมี้จ านวนลดลงอยา่งมากจากเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วง 4 ปีท่ีผา่นมา ในส่วนการด าเนินงาน
ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมน ้ าตาลและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองรายใหญ่ สาเหตุท่ีเกษตรกรตอ้ง
เผา เพราะขาดแคลนแรงงาน คนงานท่ีเก็บเก่ียวออ้ยสดไดช้า้กวา่ออ้ยไฟไหม ้ถึง 3 เท่า ส่วนใหญ่จึง
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ตอ้งการท่ีจะรับจ้างเก่ียวออ้ยไฟไหมม้ากกว่า และยงัมีขอ้ก าจดัในเร่ืองคิวการส่งออ้ยเขา้โรงงาน
น ้ าตาลอีกด้วย ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2561 กลุ่มมิตรผลได้สนับสนุนให้เกษตรกรลดการเผาอ้อยและ
ส่งเสริมให้เก็บเก่ียวออ้ยสดมากขึ้น โดยการใช้มาตรการจูงใจ เช่น เกษตรกรท่ีขายออ้ยไฟไหมใ้ห้
โรงงานจะเสียเงิน 30 บาท/ตนั และเกษตรกรท่ีขายออ้ยสดให้โรงงานจะไดเ้งิน 30 บาท/ตนั ร่วมกบั
ภาครัฐในการส่งเสริมให้เกษตรกรลดการเผาและด าเนินคดีกบัผูท่ี้เผาออ้ย ส่งเสริมการใชเ้คร่ืองจกัร
ในการเก็บเก่ียวทดแทนการใชแ้รงงาน 

2.1.1 สาเหตุท่ีเกษตรกรท่ัวไปนิยมเผาฟางข้าว 
การเผาฟางขา้วไม่ใช่จะนิยมเฉพาะในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ละประเทศไทยเท่านั้น 

แต่ยงัพบว่าในออสเตรเลีย ฝร่ังเศษ อิตาลี สเปน และสหรัฐอเมริกา เกษตรกรก็นิยมเผาฝางขา้ว 
เช่นเดียวกนั ทั้งน้ีเน่ืองมาจากหลายประการเช่น 

1. เป็นการท าลายโรคและแมลงท่ีอาศัยอยู่ในฟางข้าว ซ่ึงเป็นผลพลอยได้จากการลด
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสารเคมีป้องกนัก าจดัโรค แมลง และเป็นการท าลายแหล่งซุกซ่อนของหนูอีก
ดว้ย 

2. เป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายเน่ืองจากหากจดัการในรูปแเบบอ่ืนตอ้งมีการใช้แรงงานและ
ลงทุนสูง 

3. ในพื้นท่ีท่ีมีการจดัระบบการปลูกพืชหมุนเวียน เม่ือมีการไถกลบหลงัการเก็บเก่ียวแลว้
ปลูกพืชต่อ จะมีผลต่อการแปรสภาพของธาตุอาหารพืช เช่น กระบวนการ Immobilization ซ่ึง
กระบวนการน้ีธาตุอาหารพืชในรูปอนินทรียจ์ะถูกแปรสภาพเป็นรูปสารอินทรีย ์เช่น ในกรณีของ
ธาตุไนโตรเจน เม่ืออนินทรียใ์นโตรเจนถูกแปรสภาพเป็นอินทรียใ์นโตรเจนแลว้ ก็จะท าให้ธาตุ
ไนโตรเจนอยู่ในรูปท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช ซ่ึงก็จะท าให้พืชเกิดการขาดธาตุไนโตรเจนได ้แต่
ในทางกลบักนัพบว่า การเผาฟางขา้วมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ และยงัท าให้เกิดปัญหามลภาวะ
แวดลอ้ม และยงัส่งผลกระทบต่อการจราจรในบางพื้นท่ีอีกดว้ย จากศึกษาหลายๆ ช้ินท่ีผา่นมาพบว่า
การเผาตอซังและฟางข้าวในนาจะท าให้เกิดการสูญเสียในโตรเจน ร้อยละ 93 ฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียม สูญเสียไปร้อยละ 20 โดยทัว่ไปผลผลิตของขา้ว 5 ตนั ตอ้งใชป้ริมาณธาตุอาหารจาก
ดินส าหรับการเจริญเติบโต ดงันั้นไนโตรเจน 150 กิโลกรัม โพแทสเซียม 150 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 
20 กิโลกรัม และก ามะถนั 20 กิโลกรัม ธาตุอาหารพืชเหล่าน้ีจะสะสมอยู่ในส่วนต่างๆ ของตน้ขา้ว 
แต่ปริมาณธาตุอาหารในตอซังและฟางขา้วหลงัจากเก็บเก่ียวในแต่ละทอ้งท่ีมีความแตกต่างกัน
ออกไป ขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ปุ๋ ยท่ีใส่ใหต้น้ขา้ว คุณภาพของน ้าชลประทาน พนัธุ์ขา้วและ
ฤดูกาล ดงันั้นการเผาตอซงัและฟางขา้วในนาจึงนบัวา่เป็นการสูญเสียท่ีมหาศาล 
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ข้อเสียของการเผาฟางข้าว 
เกษตรกรท่ีเตรียมพื้นท่ีส าหรับปลูกขา้ว โดยท าการเผาตอซังขา้วเพื่อให้ เกิดความ สะดวก

ในการไถเตรียมดิน หรือเพื่อต้องการก าจัดวชัพืช และแมลงศัตรูพืชนั้นจะมีผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงสมบติัของดิน ทั้งทางดา้นกายภาพเคมี และชีวภาพเน่ืองจากความร้อนจากการเผาตอ
ซงัดงัน้ี 

1. ท าใหโ้ครงสร้างของดินเปลี่ยนแปลงไป อนุภาคของดินจบัตวักนัแน่นและแขง็ท าให้ราก
พืชแคระแกร็นไม่สมบูรณ์และอ่อนแอ การหาอาหารลดลงรวมทั้งเช้ือโรคพืชสามารถเขา้ท าลายได้
ง่าย 

2. สูญเสียอินทรียวตัถุและธาตุอาหารในดิน คาร์บอนและอินทรียวตัถุในดินเม่ือถูกเผาจะ 
กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูญเสียไปในบรรยากาศ ส่วนธาตุอาหารจะแปรสภาพให้ อยู่ใน
รูปท่ีสามารถสูญเสียไปจากดินไดง้่าย 

3. ท าลายจุลินทรียแ์ละแมลงท่ีเป็นประโยชน์ในดินท าให้ปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรีย ์
ดินลดลง เช่น กิจกรรมการเปล่ียนก๊าซไนโตรเจนจากบรรยากาศให้อยู่ในรูปของสารประกอบ
ไนโตรเจนท่ีพืชใช้ประโยชน์ในการแปรสภาพอนินทรีย์ฟอสฟอรัสให้อยู่ในรูปของฟอสเฟตท่ี
ละลายน ้าไดแ้ละการยอ่ยสลายอินทรียสารเป็นการเพิ่มธาตุอาหารใหแ้ก่ดิน นอกจากนั้นตวัอ่อนของ
แมลงศตัรูพืช เช่น ตวัห ้ า ตวัเบียน ท่ีอาศยัอยูใ่นดินหรือตอซงัพืช รวมทั้งจุลินทรียท่ีสามารถควบคุม
โรคพืชถูกเผาท าลายไป ซ่ึงหากกระบบนิเวศน์ของดินไม่สมดุลจะท าให้การแพร่ระบาดของโรคเกิด
ไดง้่ายขึ้น 

2.1.2 สาเหตุท่ีเกษตรกรท่ัวไปนิยมเผาอ้อย 
การเก็บเก่ียวออ้ยสามารถท าได ้2 วิธี วิธีแรก คือ การตดัออ้ยสด และวิธีท่ีสอง คือ การเผา

ออ้ยก่อนเก็บเก่ียว หรือท่ีเรียกกนัว่า “ออ้ยไฟไหม”้ ซ่ึงมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ของปริมาณ
ออ้ยทั้งหมด ซ่ึงแรงจูงใจท่ีท าใหเ้กิดการเผาออ้ยพบวา่มีอยูอ่ยา่งนอ้ย 3 ประการดว้ยกนั 

ประการแรก อ้อยไฟไหม้ตัดง่ายกว่าและรายได้ดีกว่า การท่ีแรงงานเผาออ้ยก่อนตดัท าให้
สามารถตดัออ้ยไดง้่าย ไม่ตอ้งเสียเวลาลอกกาบใบ จึงตดัไดใ้นปริมาณท่ีมากกว่าออ้ยสดประมาณ  
2 เท่า ส่งผลให้โดยรวมแลว้หากแรงงานเลือกตดัออ้ยไฟไหมจ้ะมีรายไดสู้งกว่าตดัออ้ยสดประมาณ 
100 บาท/วนั (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2562) ประกอบกบัปัญหาขาดแคลน
แรงงาน ยิง่ส่งผลใหแ้รงงานมีอ านาจต่อรองในการตดัออ้ยไฟไหมเ้พิ่มขึ้น 

ประการท่ีสอง รถตัดอ้อยมีน้อยและไม่เหมาะสมกับพื้นท่ี เม่ือเปรียบเทียบตน้ทุนการเก็บ
เก่ียวโดยใช้รถตดัและแรงงาน พบว่า การเช่ารถตดัออ้ยมีตน้ทุนท่ีสูงกว่าการจา้งแรงงานประมาณ 
1,000 - 1,400 บาท/ไร่ เน่ืองจากรถตดัออ้ยมีจ านวนนอ้ยเพราะมีราคาสูงถึง 6 - 12 ลา้น ซ่ึงเป็นตน้ทุน
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ท่ีสูงมากส าหรับการลงทุนของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย นอกจากน้ียงัพบว่า การใชร้ถ
ตดัออ้ยอาจไม่เหมาะสมกบักรณีไร่ออ้ยในไทย เน่ืองจากระยะห่างในไร่ท่ีเกษตรกรรายย่อยส่วน
ใหญ่ปลูกมีความกวา้งนอ้ยกวา่ขนาดหนา้กวา้งของตวัรถ 

ประการสุดท้าย โรงงานน ้ าตาลให้คิวออ้ยไฟไหมก่้อนออ้ยสด เน่ืองจากหากโรงงานไม่รีบ
ซ้ือภายใน 48 ชัว่โมง ค่าความหวานและน ้ าหนกัของออ้ยไฟไหมจ้ะลดลงเร็วกว่าออ้ยสด โดยหาก
ทิ้งไว ้2 สัปดาห์ ออ้ยสดจะมีน ้ าหนักลดลงร้อยละ 14 ในขณะท่ีออ้ยไฟไหมจ้ะมีน ้ าหนักลดลงถึง
ร้อยละ 20 (อรรถสิทธ์ิ บุญธรรม และคณะ, 2538) 

ข้อเสียของการเผาใบอ้อย 
การเผาใบอ้อยก่อนการเตรียมดิน เพื่อให้สะดวกในการเตรียมดินปลูก เพราะล้อรถ

แทรกเตอร์จะล่ืนเวลาไถ ผลกรทบท่ีตามมา คือโครงสร้างของดินถูกท าลาย อินทรียวตัถุลดลง ดิน
อดัแน่น ไม่อุม้น ้า และน ้าซึมลงยาก 

ผลกระทบการเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เกษตรกรจึงนิยม
เผาใบออ้ยก่อน เน่ืองจากท าให้ตดัไดร้วดเร็วขึ้นเพราะไม่ตอ้งลอกกาบใบ แต่ท าให้เกิดผลกระทบ 
คือ 

1. การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก การเผาใบออ้ยท าให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละ
กลุ่มหมอกควนั ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ท าให้อุณหภูมิของโลก
สูงขึ้น ก่อใหเ้กิดอากาศเป็นพิษ ท าใหเ้ป็นอนัตรายต่อระบบทางเดินหายใจของคนและสัตว ์อีกทั้งยงั
ท าให้บา้นเรือนสกปรกจากฝุ่ นละอองเถา้ท่ีปลิวมาตกตามอาคารบา้นเรือน ดงัตวัอย่างในประเทศ
ออสเตรเลีย ท่ีในอดีตมีการเผาใบออ้ยก่อนตดัมาเป็นระยะเวลาประมาณ 80 ปี ท าให้ประชาชนใน
ประเทศเกิดเป็นมะเร็งโรคผิวหนงัมากกว่าชนชาติอ่ืนๆ  ซ่ึงภายหลงัมีการตรวจสอบแลว้ พบว่าชั้น
บรรยากาศใกลก้ับประเทศเกิดเป็นช่องขนาดใหญ่ ท าให้แสงคอสมิคสามารถส่องลอดลงมาได้ 
ส่งผลใหป้ระชาชนเป็นโรคดงักล่าวกนัมากขึ้น ดว้ยเหตุน้ีออสเตรเลียจึงเลิกการเผาออ้ยก่อนตดั และ
หนัมาพฒันาเคร่ืองตดัออ้ยชนิดไม่ตอ้งเผาใบก่อนตดัแทน 

2. การตกคา้งของสารเคมีก าจดัวชัพืช แปลงออ้ยท่ีมีการเผาใบจะมีวชัพืชขึ้นมากกว่าแปลง
ท่ีตดัออ้ยสดท าใหเ้กิดผลกระทบ คือ ตอ้งมีการใชส้ารเคมีก าจดัวชัพืชมากขึ้นและเกิดการตกคา้งของ
สารพิษในดินสูงขึ้น 

3. การสูญเสียน ้าหนกัของออ้ยไฟไหม ้(สุรพล และคณะ, 2536) 
    1. ออ้ยท่ีมีการเผาใบก่อนการเก็บเก่ียวทุกพนัธุ์ เม่ือตอ้งทิ้งไวใ้นไร่ จะสูญเสียน ้ าหนัก

มากกว่าออ้ยตดัสด ทั้งน้ีออ้ยแต่ละพนัธุ์จะมีการสูญเสียน ้ าหนักไม่เท่ากนั เช่น พนัธุ์อู่ทอง สูญเสีย
นอ้ยกวา่พนัธุ์อู่ทอง 2 และ F 140 เป็นตน้ 
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    2. พนัธุ์และเวลาเก็บเก่ียวออ้ย มีผลต่อการสูญเสียน ้ าหนกัออ้ยไฟใหมท่ี้ตดักองทิ้งไวใ้น
ไร่ เช่น พนัธุ์ F 140 ถา้เก็บเก่ียวเดือนมกราคมและมีนาคม จะสูญเสียน ้ าหนกัมากกว่าพนัธุ์อู่ทอง 1 
และอู่ทอง 2 (เม่ือตดักองทิ้งไวใ้นไร่ 14 วนั) แต่ออ้ยพนัธุ์อู่ทอง 2 ท่ีเก็บเก่ียวเดือนพฤศจิกายน จะ
สูญเสียน ้าหนกัมากกวา่พนัธุ์ อู่ทอง 1 และ F 140 

    3. ถา้เก็บเก่ียวออ้ยไฟไหม ้ในเดือนท่ีมีอากาศร้อนจดั จะสูญเสียน ้าหนกัมากกวา่เดือนท่ีมี
อากาศเยน็ เช่น ถา้เก็บเก่ียวในเดือนมีนาคมแลว้ทิ้งไวใ้นไร่ จะสูญเสียน ้ าหนกัมากกว่าเก็บเก่ียวใน
เดือนพฤศจิกายนและมกราคม ซ่ึงจะมีการสูญเสียถึงร้อยละ 27 เม่ือตดักองไวใ้นไร่ 14 วนั แต่ถา้เก็บ
เก่ียวในเดือนพฤศจิกายนจะสูญเสียน ้าหนกัเพียงร้อยละ 19.7 
 4. การสูญเสียคุณภาพความหวานของออ้ยไฟไหม ้ 

    1. ถ้าเก็บเก่ียวอ้อยไฟไหม้ ต้นฤดูหีบ (เดือนพฤศจิกายน) แล้วทิ้งไวใ้นไร่เกิน 3 วนั 
คุณภาพความหวานจะลดลง แต่ถา้เก็บเก่ียวกลาง - ปลายฤดูหีบ (เดือนมกราคม - มีนาคม) ทิ้งไวใ้น
ไร่เกิน 1 วนั คุณภาพความหวานจะลดลง (สุรพล และคณะ, 2536) 

    2. ออ้ยไฟไหมเ้ม่ือยนืตน้ทิ้งไวใ้นไร่ จะมีค่า ชี.ชี.เอส. (C.C.S.) ลดลงมาก แต่การตดัออ้ย
ไฟไหมก้องไวจ้ะช่วยชะลอการลดลงของ ซี.ซี.เอส. (C.C.S.) ได ้

    3. ออ้ยท่ีมีความหวานสูง จะมีร้อยละการลดลงของค่า ซี.ซี.เอส. (C.C.S.) มากกว่าพนัธุ์ท่ี
มีความหวานต ่า โดยเฉพาะออ้ยไฟไหมท่ี้ทิ้งยนืตน้ไวใ้นไร่ 

5. การสูญเสียน ้าตาลในขบวนการผลิตออ้ยไฟใหมจ้ะสูญเสียน ้ าตาลซูโครสโดยจุลินทรียท่ี์
ปนเป้ือนมาในน ้ าอ้อย ท าให้ซูโครสเปล่ียนเป็นเด็กซ์แทรน มีลักษณะเมือกเหนียว ท าให้
กระบวนการผลิตน ้ าตาล เช่น การท าให้ในการกรอง และการตกผลึก มีประสิทธิภาพลดลง ท าให้
ไดผ้ลผลิตน ้าตาลต่อตน้ออ้ยนอ้ยลงและเสียค่าใชจ่้ายในการผลิตน ้าตาลเพิ่มขึ้น 

6. ปริมาณการใชน้ ้ าเพิ่มขึ้นการเผาใบออ้ยท าใหอ้อ้ยตอตายมากกว่าออ้ยตดัสด และออ้ยตอ
ท่ีรอดจะมีล าแคระแกร็น มีใบเหลือง ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการให้น ้าออ้ยตอเพิ่มขึ้น เน่ืองจากไม่มีใบ
ออ้ยคลุมดินช่วยรักษาความช้ืน 

7. ออ้ยไฟไหมถู้กตดัราคาตั้งแต่ปีการผลิต พ.ศ. 2540/2541 คณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาล 
(กอน.) ไดก้ าหนดให้ตดัราคาอ้อยไฟไหมต้นัละ 20 บาท และเพิ่มราคาออ้ยตดัสดตนัละ 10 บาท 
เพื่อจูงใจใหช้าวไร่ออ้ยตดัออ้ยสดเขา้โรงงาน มีผลท าใหป้ริมาณออ้ยไฟไหมล้ดลงเหลือร้อยละ 57.5 
จากปีการผลิต พ.ศ. 2539/2540 ท่ีมีออ้ยไฟไหมเ้ขา้หีบถึงร้อยละ 76.5 (อรรถสิทธ์ิ, 2540) 

8. ผลกระทบต่อการค้าน ้ าตาลในตลาดโลกในอนาคตน ้ าตาลท่ีได้จากอ้อยไฟไหมจ้ะมี
คุณภาพต ่าลง เน่ืองจากมีเดกซ์แทรนเกาะอยู่รอบๆ ผลึกน ้ าตาล ถา้ประเทศไทยผลิตน ้ าตาลจากออ้ย
ไฟไหมม้าก อาจท าให้ถูกกีดกนัการคา้น ้ าตาลในตลาดโลก เพราะนอกจากจะไดน้ ้ าตาลคุณภาพต ่า



24 
 
แล้วยงัท าลายส่ิงแวดลอ้มของโลก นั่นหมายถึงว่าต่างประเทศอาจจะไม่ซ้ือน ้ าตาลของไทยใน
อนาคตด้วยข้อหาการท าลายส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากประเทศออสเตรเลียท่ีเป็นคู่แช่งส าคัญของ
ประเทศไทยส่วนใหญ่จะตดัออ้ยสดเขา้โรงงาน 

ผลกรทบการเผาใบอ้อยหลงัการเกบ็เกี่ยว เกษตรกรจะเผาใบออ้ยเพื่อป้องกนัไฟไหมอ้อ้ยตอ 
หลงัจากท่ีมีหน่องอกแลว้ และท าใหส้ามารถใส่ปุ๋ ยไดส้ะดวกยิง่ขึ้น แต่มีผลเสียท่ีติดตามมา คือ 

1. ความอุดมสมบูณ์ของดินลดลงการเผาใบออ้ยท าให้เกิดการสูญเสียอินทรียวตัถุและธาตุ
อาหารพืชในดิน เน่ืองจากอินทรียว์ตัถุจะถูกท าลาย และหนา้ดินถูกชะลา้งไดง้่าย เพราะไม่มีใบออ้ย
ปกคลุม ท าใหต้อ้งใส่ปุ๋ ยเคมีมากขึ้น 

2. ธรรมชาติขาดความสมดุลการเผาใบออ้ยท าให้หนอนกอลายและหนอนกอสีชมพูเขา้
ท าลายออ้ยตอไดง้่ายมากขึ้น โดยเจาะเขา้ท าลายตรงโคนหน่อออ้ยซ่ึงไม่มีใบออ้ยปกคลุม นอกจากน้ี
แมลงศตัรูธรรมชาติอาจถูกท าลาย เช่น แตนเบียน แมลงเต่าลาย หรือแมลงน ้า เป็นตน้ 

3. การตกคา้งของสารเคมีก าจดัวชัพืชแปลงออ้ยท่ีมีการเผาใบ จะมีวชัพืชขึ้นมากกว่าแปลง
ท่ีตดัออ้ยสดท าให้เกิดผลกระทบ คือ ตอ้งมีการใช้สารเคมีก าจดัวชัพืชมากขึ้นและก่อให้เกิดการ
ตกคา้งในดินสูงขึ้น 

4. เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกเช่นเดียวกบัการเผาใบออ้ยก่อนการเก็บเก่ียว 
 

2.2 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
เศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรจดัเป็นวตัถุดิบราคาถูกท่ีน่าสนใจและมีแนวโน้มในการ

น ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์มากขึ้น (กรมส่งเสริมวิชาการเกษตร, 2562) ไดด้ าเนินโครงการรวมพลงั
สร้างมูลค่าจากไร่นาสู่ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื เพื่อมุ่งเนน้ให้เกษตรกรใชป้ระโยชน์วสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตรให้เกิดประโยชน์ในไร่นาและชุมชน ลดการเผาวสัดุเหลือใช้และส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า
จากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรมาใชเ้ป็นปัจจยัการผลิตและพลงังานชีวมวล เพื่อลดตน้ทุนและเพิ่ม
มูลค่าจากวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผาในพื้นท่ีเกษตร ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้ดินเส่ือม
โทรม ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่ นควนั มลภาวะทางอากาศ ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของมนุษยแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นท่ีเกษตรและการน าวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิต
ปุ๋ ยอินทรีย ์เพื่อจ าหน่ายเป็นพลงังานชีวมวลให้แก่ผูรั้บซ้ือผ่านการเช่ือมโยงตลาด โดยมีเจา้หน้าท่ี
ส่งเสริมการเกษตร เพื่อสร้างทางเลือกในการเปล่ียนวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรให้เกิดมูลค่า ในการ
ด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ 

1. น าเศษวสัดุการเกษตรมาใชเ้ล้ียงสัตว ์เช่น น ามาอดักอ้น หรือน ามาท าอาหารหมกัเพื่อใช้
เล้ียงโค เป็นธุรกิจยอดนิยมของเกษตรกร ท่ีมีศกัยภาพในการซ้ือเคร่ืองอดัฟางกอ้นและมีการปลูก
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ข้าวจ านวนมากในพื้นท่ี จึงได้เร่ิมรับอัดฟางก้อนและขนยา้ยก้อนฟางออกจากแปลง พร้อมให้
ค่าตอบแทนเจ้าของแปลงนาในราคาต่อก้อนหรือเหมาต่อไร่ เพื่อน าไปขายให้ฟาร์มเล้ียงสัตว์  
ซ่ึงฟางอดักอ้นมกัขาดแคลนในช่วงฤดูฝนหรือเกิดอุทกภยัท าใหร้าคาพุ่งสูงหลายเท่า 

2. น ามาเพาะเห็ด น ามาผลิตกระดาษ หรือของประดับ เป็นงานฝีมือท่ีริเร่ิมขึ้นจากกลุ่ม
ชาวบา้นท่ีส่วนใหญ่เป็นแม่บา้นและผูสู้งอายุ มองเห็นการใชป้ระโยชน์และตอ้งการลดการเผาฟาง
ขา้ว ได้สร้างสรรค์ผลงานท่ีหลากหลายตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยเอาเศษฟางขา้วมาผ่าน
กระบวนการสับย่อยฟาง ต้มฟาง และขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษ ดอกไม้ โคมไฟ และงาน
ประติมากรรมเพื่อสร้างรายไดถื้อเป็นกิจกรรมยามว่างและธุรกิจขนาดย่อม หากไดรั้บการส่งเสริม
จะสามารถเพิ่มมูลค่าและลดการเผาไดม้าก 

3. น าเศษตอซังฟางขา้ว หรือเศษวสัดุการเกษตรอ่ืนๆ ท่ีเหลือใชใ้นแปลงเพาะปลูกมาท าปุ๋ ย
อินทรีย ์ปุ๋ ยหมกั เพื่อใชท้ดแทนปุ๋ ยเคมี ท าใหล้ดตน้ทุนการผลิตและลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

4. การไถกลบตอซังฟางขา้ว ใบออ้ย หรือเศษซากพืช เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
คืนชีวิตใหดิ้น ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน ลดการใชปุ้๋ ยเคมี ท าใหเ้กษตรกรสามารถลดตน้ทุน ไดรั้บ
ผลผลิตสูง มีรายไดเ้พิ่มขึ้น  

ประโยชน์จากกการไถกลบตอซงั 
 1. ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้มีความเหมาะสม ท าให้ดินโปร่ง ร่วนซุย ง่ายต่อ

การเตรียมดิน การปักตน้กลา้ การระบายอากาศของดินเพิ่มมากขึ้น เพิ่มการซึมผ่านของน ้ าไดอ้ย่าง
เหมาะสม และการอุม้น ้าของดินใหดี้ขึ้น 

 2. เป็นแหล่งสะสมธาตุอาหารพืชในดิน เป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินโดยตรง 
ทั้งธาตุอาหารหลกั (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซ่ียม) ธาตุอาหารรอง (แคลเซ่ียม แมกนี
เซ่ียม และก ามะถัน) และจุลธาตุ (เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี โบรอน โมลิบดินัม และ
คลอรีน) ช่วยดูดซับธาตุอาหารในดินไม่ให้สูญเสียไปจากดิน ซ่ึงพืชสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
ช่วยรักษาความสมดุลการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ช่วยลดความเป็นพิษของเหล็ก
และแมงกานีสในดิน ช่วยลดความเป็นพิษจากดินเคม็ 

 3. เพิ่มจุลินทรียท่ี์เป็นประโยชน์ในดิน อินทรียวตัถุเป็นแหล่งอาหารและแหล่ง
พลงังานจุลินทรีย ์ ดินมีผลท าให้ปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรียเ์พิ่มขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงธาตุอาหารในดินให้อยู่ในรูปท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช นอกจากน้ี
อินทรียวตัถุมีลกัษณะคลา้ยฟองน ้ า ประกอบดว้ยโพรงหรือห้องขนาดเลก็อยู่เป็นจ านวนมาก จึงเป็น
แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของจุลินทรียแ์ละสัตวเ์ลก็ๆ ในดินดว้ย การเพิ่มปริมาณหรือจ านวนของจุลินทรียดิ์น
มีผลช่วยลดปริมาณเช้ือราสาเหตุโรคพืชบางชนิดในดินนอ้ยลง 
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5. น ามาใชป้ระโยชน์เป็นพลงังานทดแทน โดยน าไปผลิตเป็นเช้ือเพลิงอดัแท่ง หรืออดักอ้น 
เพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการอุตสาหกรรม หรือน ามาใชท้ าอาหารในครัวเรือน บางชุมชนท่ี
ปลอดการเผา ซ่ึงมีภาคส่วนต่างๆ สนบัสนุนเคร่ืองจกัรส าหรับอดัเม็ดและแหล่งเงินทุนในการแปร
รูปฟางขา้วเป็นเช้ือเพลิงชีวมวลอดัเม็ด โดยผา่นกระบวนการบด ผสม รีด และท าใหแ้หง้ ก่อนน าเขา้
เคร่ืองอดัเม็ดในรูปแบบแท่นพิมพข์ึ้นรูปแท่งอดัเม็ด เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิตของ
โรงงานหรือใช้เป็นเช้ือเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยเกษตรกรท่ีมีฟางก็จะมีรายได้ ส่วน
ผูป้ระกอบการอดักอ้นฟางจะไดจ้ าหน่ายฟางในราคาท่ีน่าพอใจ 

6. น าเศษใบไม ้เศษฟาง เศษหญา้ ท่ีแห้งมาคลุมบริเวณโคนตน้พืช เก็บรักษาความช้ืน “อุม้
น ้า อุม้ปุ๋ ย” 

7. น าเปลือกซังขา้วโพดหรือฟางมาท าวสัดุเพาะปลูกทดแทนการเผา ซ่ึงจะช่วยลดการเผา 
และเพิ่มรายไดใ้ห้เกษตรกร เช่น ในปี 2561 ในพื้นท่ี 10 จงัหวดัภาคเหนือ สามารถผลิตปุ๋ ยอินทรีย์
ไดถึ้ง 35,664 ตนั คิดเป็นมูลค่ากวา่ 142 ลา้นบาท (ราคาปุ๋ ยอินทรียเ์ฉล่ียกิโลกรัมละ 4 บาท) 

8. ใบออ้ย เกษตรกรสามารถอดัใบออ้ยเป็นกอ้น ส่งขายใหโ้รงงานน ้าตาล เป็นเช้ือเพลิงผลิต
เป็นพลงังานไฟฟ้า สร้างรายไดเ้พิ่ม ซ่ึงปัจจุบนัราคาอยูท่ี่ไร่ละประมาณ 1,000 บาท (มิตรผลโมเดิร์น
ฟาร์ม, 2564) หรือสับและคลุกใบออ้ยลงในแปลงให้ย่อยเป็นปุ๋ ยตามธรรมชาติและตดัใบอ้อยปก
คลุมหนา้ดิน 

9. จ าหน่ายวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น แกลบ ชานออ้ย เศษไม ้กากปาล์ม กากมนั  
ซงัขา้วโพด เศษไมข้ยะ เพื่อเป็นวตัถุดิบในการผลิตพลงังานชีวมวล (Biomass) 

 

2.3 ผลกระทบความเสียหายจากมลพษิหมอกควันจากการเผาในที่โล่ง 
มลพิษหมอกควนัจากการเผาในท่ีโล่งเป็นผลผลิตของกระบวนการเผาไหม ้หรือสันดาปท่ีไม่

สมบูรณ์ ซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดของสารมลพิษทางอากาศท่ีฝังตวัอยู่กบัอนุภาคฝุ่ นละอองขนาดเลก็ซ่ึ ง
ส่งผลกระทบความเสียหายดา้นต่างๆ อาทิเช่น ดา้นสุขภาพ ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ดา้นพืช
ระบบนิเวศ และผลกระทบดา้นอ่ืนๆ ดงัน้ี 

2.3.1 ด้านสุขภาพ 
เม่ือมนุษยห์ายใจเอาอากาศท่ีสกปรกมีสารมลพิษหมอกควนัเขา้ไปในร่างกายจะท าให้

ร่างกายเจริญเติบโตไม่เต็มท่ีและเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ซ่ึงอาการของโรคต่างๆ ย่อมมี
ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัของสารมสพิษในอากาศกบัอาการของโรคซ่ึงสารมลพิษจากฝุ่ นละออง
ขนาดเลก็ท่ีมีขนาดใหญ่มากกวา่ 10 ไมครอนจะถูกกรองออกโดยระบบทางเดินหายใจส่วนบน ส่วน
ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน หรือท่ีเรียกว่า ฝุ่ นท่ีหายใจเข้าไป (Respiration Particulate 
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Matter: RPM) จะรอดจากการกรองเขา้ไปถึงปอดได ้โดยฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน
จะเขา้ไปถึงถุงลมปอด ฝุ่ นละอองขนาดเล็กท าให้เกิดการระคายเคืองและมีผลต่ออาการและโรค
ทางเดินหายใจ ถ้าองค์ประกอบในฝุ่ นเป็นโลหะหนัก หรือสารพิษโพลีไซคลิกอะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAHs) เกาะอยู่จ  านวนมาก สารพีเอเอช
(PAHs) หลายชนิดเป็นสารก่อมะเร็งได้ เช่น มะเร็งปอด ฝุ่ นละอองขนาดเล็กสามารถก่อให้เกิด
อนัตรายอย่างรุนแรงต่อสุขภาพของประชาชน เม่ือเขา้สู่ระบบทางเดินหายใจของร่างกายมนุษยจ์ะ
ท าให้เกิดการท าลายอวยัวะของระบบทางเดินหายใจโดยตรง และยงัท าให้เกิดอาการระคายเคือง 
ระคายคอ แน่นหน้าอก หายใจถ่ี และมีอาการของโรคหอบหืด เน่ืองจากขีดความสามารถในการ
ท างานของปอดลดลงอย่างรวดเร็ว และแมว้่าจะไม่เสียชีวิตดว้ยโรคหอบหืดแต่ในระยะยาวมกัจะ
เสียชีวิตดว้ยโรคมะเร็งปอด (ปาจรีย ์ทองสนิท, 2556)โดยเฉพาะในเขตอ าเภอสารภี และอ าเภอหาง
ดง จงัหวดัเชียงใหม่ ระยะประมาณ 10 ปีท่ีผ่านมามีผูป่้วยเป็นมะเร็งรายใหม่รายปีในอตัรา 40 คน: 
100,000 คน ซ่ึงสูงเป็นสองเท่าของอัตราเฉล่ียของประเทศไทยท่ีตกปีละ 20 คน: 100,000 คน 
นอกจากน้ี ยงัมีอาการส่วนมากท่ีไม่มีความรุนแรงเพียงแค่ก่อให้เกิดความร าคาญต่อระบบตาและคอ 
ไดแ้ก่ ตาแดงมองภาพไม่ค่อยชดั แสบหรือคนัตา น ้าตาไหล แสบจมูก และแสบคอ เกิดความร าคาญ
ต่อระบบผิวหนงั ไดแ้ก่ คนัหรือผ่ืนแดงตามร่างกาย 

2.3.2 ด้านส่ิงแวดล้อม 
(สุพตัรา ก่ิงไทร, 2560:92-93) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ผลกระทบของการเผาออ้ยต่อพื้นท่ีเมือง 

กรณีศึกษาอ าเภอเมืองและอ าเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี จากการศึกษา พบว่าการเผาใบออ้ยส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศน์ระดบัมาก การเก็บเก่ียวออ้ยดว้ยวิธีการเผาเป็นกิจกรรมการเกษตรท่ีส่งผล
กระทบเชิงลบต่อพื้นท่ีเมืองในช่วงฤดูการเผาเขม่าควนัจากการเผาออ้ยสร้างมลพิษทางอากาศและ
ปัญหาสุขภาพของประชากร รวมถึงปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะดา้นการท่องเท่ียว
และระบบนิเวศวิทยาท่ีสูญเสียไป นอกจากน้ีสภาพพื้นดินบริเวณท่ีมี การเผาใบออ้ยไม่สามารถ
น ามาใช้ในการเพาะปลูกอ้อยและพืชชนิดอ่ืนๆ ได้เป็นระยะเวลานานหลังจากการเผาใบอ้อย
ส่ิงมีชีวิตต่างๆ ไม่สามารถอาศัยอยู่ภายในดินได้ เน่ืองจากขาดแคลนอาหาร การเผาใบอ้อยมี
ผลกระทบต่อโครงสร้างของดินท าให้ดินเกิดการทรุดตวัลง หลงัจากการเผาใบออ้ย ท าให้ตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษา และฟ้ืนฟูดินเพิ่มมากขึ้น และการเผาใบออ้ยท าให้เกิดการสูญเสียน ้ าใน
ดิน เน่ืองจากน ้ าในดินจะระเหยสู่บรรยากาศอย่างรวดเร็วท าให้ความช้ืนของดินลดลง (สุดชล วุน้
ประเสริฐและคณะ, 2554) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การจดัการดินและน ้ าเพื่อเพิ่มผลผลิตออ้ยตอ ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จากการศึกษาผลการวิจยัพบว่าหากเกษตรกรปลูกออ้ยประเภทเดียวและไม่มี
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การเตรียมดินก็จะท าให้คุณภาพดินน้อยลง และหากมีการเผาวชัพืชหรือตอออ้ย ก็จะจะท าให้ดิน
กลายสภาพเป็นดินเปร้ียวอยูใ่นระดบัมาก 

2.3.3 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกจิ 
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ มลพิษหมอกควนันอกจากจะมีผลกระทบทางด้านสุขภาพ

แล้วยงัมีผลท าให้ผูท่ี้เจ็บป่วยอันเน่ืองมาจากภาวะมลพิษหมอกควนั ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลตอ้งขาดรายไดจ้ากการหยุดงาน จากตน้ทุนการรักษาความเจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจาก
โรคหอบหืดของผูป่้วยในจงัหวดัเชียงใหม่ท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยเฉล่ียในช่วงปี พ.ศ.2549 -
2550 ประมาณ 15,000 บาทต่อคนต่อปี ซ่ึงสูงกว่าค่ารักษาพยาบาลเฉล่ียของคนเชียงใหม่โดยทัว่ไป
(ประมาณ 5,000 บาทต่อคนต่อปี ถึง 3 เท่าผลกระทบของมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะปีท่ีมีหมอก
ควนั) นอกจากน้ียงัส่งผลกระทบต่อจ านวนนกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวลดลงเน่ืองจากส่งผล
กระทบต่อการท ากิจกรรมภายนอกอาคาร 

2.3.4 ผลกระทบทางด้านสังคม 
ผลกระทบมาจากการจุดไฟเผาไร่ออ้ย นอกจากมลพิษสร้างมลภาวะให้กบัชาวบา้นท่ีตอ้ง

ทนเดือดร้อนกับอาการแสบตา แสบจมูก กลุ่มควนัด า และเศษขี้ เถา้ลอยคละคลุง้ไปทัว่บริเวณ 
กลายเป็นหิมะสีด า และหมอกควนัปกคลุมไปทัว่พื้นท่ีและยงัสร้างความสกปรกให้กับพื้นท่ีส่ง
ผลกระทบต่อใชชี้วิตประจ าวนัของชาวบา้นและชุมชน ท าให้เกิดเหตุการณ์ร้องเรียนจากบุคคลผูท่ี้
ไดรั้บผลกระทบ เกิดความขดัแยง้เกิดขึ้นขึ้นภายในชุมชนระหว่างเกษตรกรเจา้ของไร่กบัชุมชนหรือ
บุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบ 

 

2.4 แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการเผาในพื้นท่ี

เกษตรกรรมในช่วงท่ีเกิดสถานการณ์วิกฤตฝุ่ นละอองท่ีจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดการบูรณาการร่วมกนัในทุกภาคส่วนอย่างแทจ้ริง รวมทั้งสอดคลอ้งตามยทุธศาสตร์ชาติในดา้น 
การพฒันาส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิต กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์โดยคณะท างานป้องกันและเฝ้าระวงัการเผาเศษซากพืชหรือวชัพืช และเศษวัสดุทาง
การเกษตรในพื้นท่ีการเกษตร โดยมีมาตรการด าเนินงาน ดงัน้ี 

2.4.1 มาตรการป้องกัน  
                1. มาตรการทางกฎหมาย ดว้ยสถานการณ์ฝุ่ นละอองขนาดเล็กท่ีเกิดขึ้นทัว่ประเทศ

ในปัจจุบนั ท าใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขอนามยัและความเป็นอยูข่องประชาชน ซ่ึงสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดฝุ่ น
ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ประการหน่ึงคือ การเผาตอซังขา้วหรือพืชไร่ และการเผาป่าท่ีเกิดขึ้นใน
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พื้นท่ีต่างๆ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชม้าตรการตามท่ีกฎหมายก าหนดในการควบคุมแกไ้ขปัญหาดงักล่าวให้
เกิดประสิทธิภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
ประกาศพื้นท่ีควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. 2561 และกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

  1. ห้ามมิให้ผูห้น่ึงผูใ้ดก่อเหตุร าคาญในท่ีหรือทางสาธารณะ หรือสถานท่ีของ
เอกชนรวมทั้งมีอ านาจเขา้ระงบัเหตุร าคาญนั้นดว้ย ตามมาตรา 26 

  2. กรณีมีเหตุร าคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะ เช่น ท าให้เกิด
ฝุ่ นละออง เขม่า หรือเถา้ในท่ีหรือทางสาธารณะจนเป็นเหตุใหเ้ส่ือมหรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือใหผู้เ้ป็นตน้เหตุหรือเก่ียวขอ้งกบัการก่อ หรืออาจ
ก่อเหตุร าคาญดังกล่าวระงบัหรือป้องกันเหตุร าคาญนั้นได้ภายในเวลาอนัสมควร ถา้เห็นสมควร 
เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินสามารถก าหนดในค าสั่งให้ผูก้ระท าโดยวิธีใดๆ เพื่อระงบัหรือป้องกันเหตุ
ร าคาญดงักล่าว หรือก าหนดวิธีการเพื่อป้องกนัมิใหมี้เหตุร าคาญเกิดขึ้นในอนาคตก็ได ้ผูท่ี้ไม่ปฏิบติั
ตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินขา้งตน้โดยไม่มีเหตุหรือขอ้แกต้วัอนัสมควร ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา 74 

  3. กรณีท่ีมีเหตุร าคาญเกิดขึ้นในสถานท่ีของเอกชน เช่น การจุดไฟเผา ตอซัง ขา้ว
พืชไร่ หรือเผาป่าในท่ีดินของตน เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือใหเ้จา้ของ หรือ
ผูค้รอบครองสถานท่ีระงบัเหตุร าคาญในเวลาอนัสมควร และถา้เห็นสมควรก็สามารถก าหนดวิธีการ
ใดๆให้ผูน้ั้นปฏิบติัเพื่อระงบัเหตุร าคาญนั้นได ้ผูท่ี้ฝ่าฝืนค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินขา้งตน้ โดย
ไม่มีเหตุหรือขอ้แกต้วัอนัสมควร ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา 74 

  4. กรณีเป็นเหตุร าคาญท่ีเกิดขึ้นเป็นบริเวณกวา้ง จนก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ
ของสาธารณชน เจา้พนักงานทอ้งถ่ินมีอ านาจประกาศก าหนดให้บริเวณนั้นเป็นพื้นท่ีควบคุมเหตุ
ร าคาญ ซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 
ตามมาตรา 28/1 ผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามประกาศดงักล่าว มีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา 7 

                   5. มาตรา 25 วรรคส่ี แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 การกระท า 
ใดๆ อนัเป็นเหตุให้เกิดกล่ิน แสง รังสี ความร้อน ส่ิงมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่ น ละออง เขม่า เถา้ 
หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุใหบ้ัน่ทอนหรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
  6. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 วรรคแรก ผูใ้ดกระท าให้เกิดเพลิงไหมแ้ก่
วตัถุใดๆ แมเ้ป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอนัตรายแก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพยข์องผูอ่ื้น ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท 
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                   7. มาตรการทางกฎหมาย ก าหนดปริมาณการรับซ้ือออ้ยไฟไหม ้เขา้หีบโรงงาน
น ้ าตาล ในฤดูการผลิตปี 62/63 ไม่เกินร้อยละ 30 ต่อวนั โดยจะรับซ้ือไปเร่ือยๆ จนไม่มีออ้ยไฟไหม้
เขา้โรงงานน ้าตาลเลยภายในปี 2565 หรือ ภายใน 3 ปี 

                2. สร้างการรับรู้แก่เกษตรกร จดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่เกษตรกร 
โดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นท่ีเป้าหมาย จดักิจกรรมรณรงค์การหยุดเผาในพื้นท่ีเกษตรกรรมและ
รณรงค์ส่งเสริมการใช้เศษวสัดุเพื่อทดแทนการเผา และจดัหน่วยปฏิบติัการระดับพื้นท่ี (Mobile 
Unit) เพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกร และแนะน าประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ด้านการเกษตรปลอดการเผา 
และรณรงคง์ดเผาในช่วงเวลาการด าเนินมาตรการหา้มเผาเด็ดขาด 

           3. มาตรการขอความร่วมมือ บริหารจดัการเพื่อเป็นตน้แบบการเก็บเก่ียวและขนส่ง
ออ้ยให้โรงงาน โดยก าหนดพื้นท่ีปลอดการเผาออ้ยในจงัหวดัตน้แบบปลอดการเผาออ้ย ตดัออ้ยสด 
ร้อยละ 100 ในแต่ละภาค รวม 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ กาญจนบุรี ราชบุรี ชยัภูมิ เลย อุตรดิตถ ์การจดัการ
พื้นท่ีลดการเผาออ้ยรอบชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร และรอบโรงงานน ้ าตาลในรัศมี 10 กิโลเมตร 
และบูรณาการความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการก าหนดคิวรับออ้ยสดและออ้ยไฟไหม ้

            4. มาตรการสนับสนุนเคร่ืองจักรกล โดยขยายสินเช่ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ออ้ยอย่างครบวงจรปี 2562 - 2564 รวมทั้งสนบัสนุนผูป้ระกอบการผลิตรถตดัออ้ยไทย เป็นการเพิ่ม
ศกัยภาพการผลิตและจ าหน่ายให้เพียงพอกับความตอ้งการ และใช้รถตดัออ้ยและเคร่ืองจกัรกล
การเกษตรอ่ืนๆ ไปจดทะเบียนเคร่ืองจกัรตามกฎหมายกบักรมโรงงาน เพื่อน าไปเป็นสินทรัพยค์  ้า
ประกนักบัแหล่งเงินกูไ้ด ้

                5. ส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุเพ่ือทดแทนการเผา แก่เกษตรกร ไดแ้ก่ 
                1) โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นท่ีเกษตรกร (กรมส่งเสริมการเกษตร) 

เป้าหมาย 16,800 ราย พื้นท่ี 60 จงัหวดั (พื้นท่ี 10 จงัหวดัภาคเหนือ พื้นท่ี 44 จงัหวดั นอกเหนือจาก 
10 จงัหวดัเดิม ท่ีมีพื้นท่ีการเผาสูง และพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) โดยด าเนินการ
สร้างเครือข่ายปลอดการเผาในพื้นท่ีเกษตร น าร่องสาธิตเทคโนโลยีการจดัการเศษวสัดุการเกษตร
ทดแทนการเผา/ส่งเสริมการปรับเปล่ียน การปลูกพืชเพื่อแกปั้ญหาการเผาบนพื้นท่ีสูงอย่างย ัง่ยืน 
และจดัท าส่ือถ่ายทอดความรู้พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การหยดุเผาในพื้นท่ีการเกษตร  

                2) โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (กรมพฒันาท่ีดิน) ด าเนินการในพื้นท่ีต าบลตามล าดบัความรุนแรงของการเกิดจุดความร้อน 
และรับสมคัรเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ และผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระราชทานจากเศษวสัดุการเกษตร
ในชุมชนเป้าหมาย 3,500 ตนั ด าเนินการในพื้นท่ีเกษตรท่ีมีการเผาไหม ้คดัเลือกพื้นท่ีท่ีเส่ียงไหมไ้ฟ 
หรือเกิดจุดความร้อนมากท่ีสุดในพื้นท่ี 9 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 
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                3) โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส านักงานการปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม) ในพื้นท่ี 72 จงัหวดั โดยด าเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไมย้ืนตน้ ไมป่้า ไม้
หายาก เพื่อทดแทนการเกษตรเชิงเด่ียว 

                4) โครงการพฒันาเทคโนโลยีนวตักรรมเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ 
(Motor Pool) (กรมปศุสัตว)์ ด าเนินการในพื้นท่ีศูนยวิ์จยัและพฒันาอาหารสัตว ์ 

                5) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ขา้วกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการป้องกนัก าจดัศตัรูขา้วและภยัธรรมชาติ 
(กรมการขา้ว) และเช่ือมโยงกบัผูป้ระกอบการการใชป้ระโยชน์จากฟางขา้ว 

                6) โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสินคา้เกษตรสู่มาตรฐาน GAP โดยด าเนินการ
ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสินคา้ขา้ว (กรมการขา้ว)  

                7) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์โดยด าเนินการพฒันาการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 

                 8) มาตรการ/แนวทางลดปริมาณอ้อยไฟไหม ้ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น ้าตาลทรายกระทรวงอุตสาหกรรม ไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อแกไ้ขปัญหาออ้ยไฟไหม ้
ดงัน้ี 

                     - จดัหาเคร่ืองสางใบออ้ย ให้เกษตรกรยืมใช้เก็บเก่ียวผลผลิต ทดแทนการเก็บ
เก่ียวดว้ยแรงงานและการเผา  

                     - มาตรการหกัเงินจากออ้ยไฟไหม ้30 บาทต่อตนัออ้ย 
                     - มาตรการก าหนดโควต้ารับซ้ืออ้อยไฟไหม้ของโรงงาน ไม่เกิน 20% ของ

ปริมาณรับซ้ือออ้ยทั้งฤดูกาลของโรงงานนั้นๆ 
                     - การสนบัสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ยท่ีตดัออ้ยสด โดยสนบัสนุน

ค่าแรงและค่าใชจ่้ายในการจดัการวสัดุ 130 บาทต่อตนัออ้ย 
              10) สนบัสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรเป็นสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เกิดการ

ระดมทุนและร่วมกันใช้เคร่ืองจักรแทนการเผาไร่ (กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริม
การเกษตร) 

              11) ผลกัดนัมาตรฐานสินคา้เกษตรปลอดการเผาพร้อมทั้งระบบตรวจสอบยอ้นกลบั 
(กรมวิชาการเกษตร และส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ) 

          6. การเตรียมการและการจัดท าพื้นท่ีเส่ียง ดงัน้ี 
             1) จดัท าขอ้มูลพื้นท่ีเปราะบางเพื่อระบุพิกดัการเฝ้าระวงั 
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             2) เตรียมความพร้อมเคร่ืองมือ เพื่อแกไ้ขปัญหาการเผาในพื้นท่ีเกษตรกรรม ไดแ้ก่ 
รวบรวมครุภณัฑ์และจดัท าทะเบียน จดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับการป้องกันและดับไฟ 
(เคร่ืองพ่นละอองน ้า อากาศยานไร้คนขบั ฯลฯ) 

             3) ระดมสรรพก าลงัเครือข่ายอาสาสมคัรเกษตร 
             4) จดัตั้งชุดปฏิบติัการ/หน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว เฝ้าระวงัและป้องกนัการลกัลอบเผาใน

พื้นท่ีเกษตรกรรมแบ่งเป็นระดบัจงัหวดั และระดบัอ าเภอ 
2.4.2 มาตรการยับย้ัง/เผชิญเหตุ  
1. ติดตามและเฝ้าระวงัจุดความร้อน (Hotspots)และพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดการเผาในพื้นท่ี

เกษตรกรรม และแจง้เตือนสถานการณ์หมอกควนั 
2. สนบัสนุน และประสานการปฏิบติังานร่วมกบัศูนยอ์  านวยการฯ จงัหวดั รวมทั้งประสาน

การบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเขม้ขน้ในช่วงเวลาห้ามเผา โดยจงัหวดัออกมาตรการ/ประกาศจงัหวดั 
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ออกขอ้บญัญติัควบคุมการเผาทุกพื้นท่ีส าหรับพื้นท่ีชุมชน
พื้นท่ีเกษตร 

3. ให้อาสาสมคัรเกษตรประจ าหมู่บา้น (อกม.) และเครือข่ายอาสาสมคัรเกษตร แจ้งเหตุให้
ศูนยรั์บแจง้เหตุในพื้นท่ี องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือก านัน/ผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ีทราบทันที 
เม่ือเกิดเหตุการณ์เผาในพื้นท่ีเกษตรกรรม 

4. ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควนัและไฟป่า (กุมภาพนัธ์ - กันยายน) 
ปฏิบติัการฝนหลวง และดดัแปรสภาพอากาศเพื่อลดความหนาแน่นของหมอกควนั ฝุ่ นละอองขนาด
เลก็ (PM10 และ PM2.5) รวมทั้งการเพิ่มความชุ่มช้ืนใหก้บัพื้นท่ีป่าไมเ้พื่อป้องกนัการเกิดปัญหาไฟป่า 
โดยจดัตั้งหน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว หน่วยปฏิบติัการภาคเหนือและหน่วยปฏิบติัการภาคใต ้ตามแต่ละ
ช่วงเวลา 

5. สนบัสนุนรถบรรทุกน ้าในกรณีเกิดไฟไหมใ้นพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีเกษตรกรรม 
6. ฉีดละอองน ้าเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองในบริเวณพื้นท่ีชุมชนใกลเ้คียง โดย

กรมชลประทาน 
2.4.3 มาตรการแก้ไขและฟ้ืนฟู 
โดยส่วนราชการในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมถอดบทเรียนเหตุการณ์ไฟป่า

หมอกควนั การประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ การปรับเปล่ียนพฤติกรรม การบริหารจดัการในพื้นท่ี 
และการยบัย ั้ง/เผชิญเหตุ เพื่อประเมินผลการปฏิบติังานและทบทวนก าหนดแผนปฏิบติัการในปี
ถดัไป 
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2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับปัจจัยส่วนบุคคล 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2553) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรลักษณะส่วนบุคคล

ประกอบดว้ย เพศ สถานภาพ อายุครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ
และรายไดต้่อเดือน ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลป็นลกัษณะท่ีส าคญั และสถิติท่ีวดัไดข้องประชากร
และช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ีลกัษณะดา้นจิตวิทยาและสังคม วฒันธรรมช่วย
อธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้น ขอ้มูลดา้นประชากรจะสามารถเขา้ถึงและมี
ประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายคนท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนัจะมีลกัษณะทาง
จิตวิทยาต่างกนัโดยวิเคราะห์จากปัจจยั ดงัน้ี 

1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อส่ือสารต่างกนั คือ เพศ
หญิงมีแนวโน้ม มีความตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะท่ีเพศชายไม่ไดมี้
ความต้องการท่ีจะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้ น แต่มีความต้องการท่ีจะสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดขึ้นจากการรับและส่งข่าวสารนั้นดว้ย นอกจากน้ีเพศหญิงและเพศชายมี
ความแตกต่างกนัอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยมและทศันคติทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสังคม 
ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวต้่างกนั 

2. อายุ เป็นปัจจยัท่ีท าให้คนมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม คนท่ีอายุ
นอ้ยมกัจะมีความคิดเสรีนิยม ยืดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนท่ีอายุมาก ในขณะท่ี
คนอายมุากมกัจะมีความคิดท่ีอนุรักษนิ์ยม ยดึถือการปฏิบติัระมดัระวงั มองโลกในแง่ร้ายกวา่คนท่ีมี
อายนุอ้ย เน่ืองมาจากผา่นประสบการณ์ชีวิตท่ีแตกต่างกนั ลกัษณะการใชส่ื้อมวลชนก็ต่างกนัคนท่ีมี
อายมุากมกัจะใชส่ื้อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนกัๆ มากกวา่ความบนัเทิง 

3. การศึกษา เป็นปัจจยัท่ีท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมแตกต่างกนัคนท่ีมี
การศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบอย่างมากในการเป็นผูรั้บสารท่ีดีเพราะเป็นผูมี้ความกวา้งขวางและเขา้ใจ
สารได้ดีแต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะท่ีคนมี
การศึกษาต่างมกัจะใชส่ื้อประเภทวิทยุโทรทศัน์และภาพยนตร์ หากผูมี้การศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็
จะใช้ส่ือส่ิงพิมพวิ์ทยุโทรทศัน์และภาพยนตร์แต่หากมีเวลาจ ากัดก็มกัจะแสวงหาข่าวสารจากส่ือ
ส่ิงพิมพม์ากกวา่ประเภทอ่ืน 

4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายไดแ้ละสถานภาพทางสังคมของบุคคลมี
อิทธิพลอย่างส าคัญต่อปฏิกิริยาของผู ้ รับสารท่ีมีต่อผู ้ส่งสารเพราะแต่ละคนมีวัฒนธรรม
ประสบการณ์ทศันคติค่านิยมและเป้าหมายท่ีต่างกนั ปัจจยับางอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผูรั้บสารแต่ละ
คนเช่นปัจจยัทางจิตวิทยาและสังคมท่ีจะมีอิทธิพลต่อการรับข่าวสาร 
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2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับความรู้ 
Bloom’s Taxonomy (อา้งถึงใน พิจิตรา ธงพานิช, ม.ป.ป.) กล่าวถึงการจ าแนกการเรียนรู้ ตาม

ทฤษฎีของบลูม ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นพุทธิพิสัย ดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัย โดยในแต่
ละดา้นจะมีการจ าแนกระดบัความสามารถจากต ่าสุดไปถึงสูงสุด เช่น ดา้นพุทธิพิสัย เร่ิมจากความรู้ 
ความเขา้ใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมิน นอกจากน้ียงัน าเสนอระดับ
ความสามารถท่ีมีการปรับปรุงใหม่ตามแนวคิดของ Anderson and Krathwohl (2001) เป็นการจ า 
(Remembering) การเขา้ใจ (Understanding) การประยุกต์ใช ้(Applying) การวิเคราะห์ (Analyzing) 
การประเมินผล (Evaluating) และการสร้างสรรค ์(Creating) ดา้นจิตพิสัย จ าแนกเป็น การรับรู้ การ
ตอบสนอง การสร้างค่านิยม การจดัระบบ และการสร้างคุณลกัษณะจากค่านิยม ดา้นทกัษะพิสัย 
จ าแนกเป็นทกัษะการเคล่ือนไหวของร่างกาย ทกัษะการเคล่ือนไหวอวยัวะสองส่วนหรือมากกว่า
พร้อมๆ กนั ทกัษะการส่ือสารโดยใช้ท่าทาง และทกัษะการแสดงพฤติกรรมทางการพูด โดยแบ่ง
พฤติกรรมโครงสร้างความรู้ออกเป็น 6 ขั้นตอน สรุปได ้คือ 

ขั้นท่ี 1 ความรู้ความจ า หมายถึง การระลึกได้ ความรู้นั้ นสามารถยกมากล่าวอ้างอิงเพื่อ
สนบัสนุนในส่ิงท่ีตนตอ้งการท าความเขา้ใจกระจ่างขึ้น  

ขั้นท่ี 2 ความเข้าใจ หมายถึง สามารถอธิบายช้ีแจง โดยการแปลความ ตีความ สรุปความ
พยากรณ์ ยกตวัอยา่งประกอบได ้ 

ขั้นท่ี 3 การน าไปใช้ หมายถึง สามารถน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ หรือน าเอากฎสูตร
หลกัการมาใชใ้นการแกปั้ญหา  

ขั้นท่ี 4 การวิเคราะห์ หมายถึง สามารถแยกแยะให้เห็นส่วนประกอบ จ าแนกประเภท หา
ความสัมพนัธ์ของส่วนยอ่ยของส่ิงของสองส่ิงขึ้นไป  

ขั้นท่ี 5 การสังเคราะห์ หมายถึง สามารถน าเอาส่วนย่อยๆ มาประกอบเป็นส่ิงใหม่ โดยเรียบ
เรียงเร่ืองราว ออกแบบการทดลอง การเรียนรู้ระดบัน้ีเนน้ความสร้างสรรค ์ 

ขั้นท่ี 6 การประเมินผล หมายถึง ความสามารถในการตีราคา ประมาณ จดักลุ่มวิจารณ์โดยใช้
สถิติเป็นเคร่ืองสนบัสนุนวา่ดี ปานกลาง เลว 

 

2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับทัศนคติ 
2.7.1 ความหมายของทัศนคติ 
ศิริมล เอ่ียมส าอางค ์(2556: 16) "ทศันคติ" ตรงกบัภาษาองักฤษว่า "Attitude" มีรากศพัทม์า

จากภาษาลาตินว่า "Aptus" ซ่ึงมีความหมายว่า โนม้เอียง เหมาะสม และมีผูใ้ชค้  า อ่ืนใน ความหมาย



35 
 
เดียวกนั ซ่ึงเราจะพบเห็นไดจ้ากเอกสารวิชาการหลายๆ ฉบบั ทั้งในอดีต และปัจจุบนัได ้ใหค้  าจ ากดั
ความไวม้ากมาย ดงัน้ี 

Katz (1960 อ้างถึงใน ประภาเพ็ญ สุวรรณ , 2526: 2) กล่าวว่า "ทัศนคติ หมายถึง 
ส่วนประกอบสองส่วน คือ ความรู้สึกในการท่ีจะชอบหรือไม่ชอบ และความรู้หรือความเช่ือ ซ่ึง
อธิบายถึงลกัษณะ ตลอดจนความสัมพนัธ์ของส่ิงหน่ึงท่ีมีต่อส่ิงอ่ืนๆ" 
 Thurstone (1967 อา้งถึงใน ศิริมล เอ่ียมส าอางค์, 2556: 16) อธิบายว่า "เจตคติเป็นผลรวม
ของความรู้สึก นึกคิด อคติ และความกลวัของบุคคลท่ีแสดงออกโดยการพูดแสดงความคิดเห็น
ออกมา" 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526: 14) ไดใ้ห้ค  าจ ากดัความของทศันคติ คือ ความคิดเห็น ซ่ึงถูก
กระตุน้ดว้ยอารมณ์ ซ่ึงท าให้บุคคลพร้อมท่ีจะหาส่ิงหน่ึงส่ิงใด ทศันคติจึงมีบทบาทในการช่วยให้
เราไดป้รับปรุงตวัเอง ป้องกนัตวัเอง ให้สามารถแสดงออกถึงค่านิยมต่างๆ และช่วยให้บุคคลเขา้ใจ
โลกท่ีอยูร่อบตวัเรา ประสบการณ์เดิมของบุคคลช่วยใหก้ารเกิดทศันคติ และเป็นตวัก าหนดทศันคติ
ของบุคคล 

พงษ์พิพฒัน์ ปานงาน (2552: 5 - 6) ได้สรุปความหมายของทศันคติ ว่าหมายถึงความคิด 
ความรู้ความเช่ือเชิงประเมินค่า ความรู้สึก อารมณ์ และแนวโนม้การแสดงพฤติกรรมของ  บุคคลใด
บุคคลหน่ึง หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจาก ประสบการณ์ของแต่ละ  บุคคลท่ี
จะเป็นส่วนส าคญัในการก าหนดการแสดงออกและทิศทางของพฤติกรรมต่อส่ิงนั้นๆ ซ่ึงอาจมี ทั้ง
ทางบวกและทางลบ และสามารถเปล่ียนแปลงได ้

พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ให้ความหมายว่า ทัศนคติ หมายถึง
แนวความคิดเห็น จึงพอสรุปไดว้า่ ทศันคติคือ ความโนม้เอียงท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้า หรือ 
สถานการณ์ใดๆ โดยแสดงเป็นพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ จากการประเมินค่าส่ิง
เหล่านั้น 

2.7.2 องค์ประกอบของทัศนคติ 
Schiffman; & Kanuk (1994: 57, 657-658 อ้างถึงใน ศิริรัตน์ อมรประเสริฐชัย , 2555: 12-

13) วา่โมเดลโครงสร้างทศันตติ (Structural model of attitudes) เป็นการท าความเขา้ใจ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งทศันคติและพฤติกรรม นกัจิตวิทยาไดส้ร้างโมเดลเพื่อศึกษาถึงโครงสร้าง ของทศันคติ การ
ก าหนดส่วนประกอบของทศันคติเพื่อท่ีจะอธิบายพฤติกรรมท่ีคาดคะเน โดยแต่ละโมเดลมีทศันคติ
ท่ีแตกต่างกันเก่ียวกับส่วนประกอบของทศันคติและวิธีการซ่ึงส่วนต่างๆ เหล่าน้ีมีการจดัหรือมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกันเรียกว่าโมเดลทัศนคติ ประกอบด้วย 3 ส่วน (Tricomponent attitude 
model) คือ 
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1. ส่วนของความเขา้ใจ (Cognitive component) หมายถึง ส่วนหน่ึงของโมเดล องคป์ระกอบ
ทัศนคติ 3 ประการซ่ึงแสดงถึงความรู้ (Knowledge) การรับรู้ (Perception) และความ  เช่ือถือ 
(Beliefs) ซ่ึงผูบ้ริโภคมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ส่วนของความเขา้ใจเป็นส่วนประกอบ ส่วน
แรก ซ่ึงก็คือความรู้ และการรับรู้ท่ีได้รับจากการประสมประสานกับประสบการณ์โดยตรงต่อ
ทศันคติและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากหลายแหล่งขอ้มูล ความรู้น้ีและผลกระทบต่อการรับรู้จะก าหนด 
ความเช่ือถือ (Beliefs) ซ่ึงหมายถึง สภาพดา้นจิตใจซ่ึงสะทอ้นความรู้เฉพาะอย่างของบุคคลและมี
การประเมินเก่ียวกบัความคิด หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

2. ส่วนของความรู้สึก ( Affective component) หมายถึง ส่วนของโมเดล  องค์ประกอบ
ทศันคติ 3 ประการซ่ึงสะทอ้นถึงอารมณ์ (Emotion) หรือความรู้สึก (Feeling) ของ ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
ความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงของอารมณ์และความรู้สึกการคน้พบโดยผูวิ้จยัผูบ้ริโภค ซ่ึงประเมิน
ทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยการให้คะแนนความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ดีหรือเลว เห็นด้วย 
หรือไม่เห็นด้วย เป็นตน้ สภาพท่ีเก่ียวขอ้งกับอารมณ์ ไดแ้ก่ความสุข ความเศร้า ความอาย ความ
รังเกียจ ความกงัวล ความประหลาดใจ การวิจยัไดร้ะบุวา่สภาพอารมณ์จะสามารถเพิ่มประสบการณ์
ด้านบวกหรือด้านลบซ่ึงประสบการณ์จะมีผลกระทบทางด้านจิตใจ และวิธีซ่ึงบุคคลใช้การวดั
ประเมินผลถึงทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยอาศยัเกณฑดี์-เลว ยนิดี-ไม่ยนิดี 

3. ส่วนของพฤติกรรม (Cognitive component หรือ Behavior หรือ Doing) หมายถึง ส่วน
หน่ึงของโมเดลองคป์ระกอบทศันคติ 3 ประการซ่ึงสะทอ้นถึงความน่าจะเป็นหรือ แนวโนม้ท่ีจะมี
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึงต่อทศันคติท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

Sharon และ Saul (1996: 370 อา้งถึงใน ศิริมล เอ่ียมส าอางค์, 2556: 18) กล่าวว่า ทศันคติ
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. องคป์ระกอบดา้นความรู้ ความเขา้ใจ (Cognitive Component) หมายถึง ความ เช่ือเชิงการ
ประเมินเป้าหมาย โดยอยูบ่นพื้นฐานของความเช่ือ จินตนาการ และการจ า 

2. องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง ความรู้สึก ใน 
ทางบวกหรือลบ หรือทั้งบวก และลบต่อเป้าหมาย  

3. องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโนม้ของ พฤติกรรม 
หรือแนวโน้มของการแสดงออกต่อเป้าหมาย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2551 อา้งถึงใน กนกอร 
นิลวรรณจะณกุล และ ปวีณา ค าพุกกะ, 2556: 71) องคป์ระกอบทศันคติ 3 แนวคิด 

แนวคิดท่ี 1 ทศันคติประกอบดว้ย 
1. องคป์ระกอบดา้นความรู้ (Cognitive Component) ไดแ้ก่ การรับ ความรู้ ความ เช่ือ และ

ความคิดเห็นของบุคคลท่ีมีต่อท่ีหมายของทศันคติ (Attitude Object) แนวคิดน้ีจะให ้ความหมายของ
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ทัศนคติครอบคลุมองค์ประกอบทั้ งสามอย่างครบถ้วน และเห็นว่าองค์ประกอบทั้ งสามมี
ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั 

2. องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (Affective Component) ไดแ้ก่ ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ หรือ
ท่าทีท่ีดีหรือไม่ดีต่อท่ีหมายของทศันคติ เป็นภาวะความรู้สึกท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้าหรือต่อท่ีหมาย
ไปในทางท่ีดีหรือไม่ดี ในทางบวก (Positive) หรือในทางลบ (Negative) ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
องคป์ระกอบดา้นความรู้ 

3. องคป์ระกอบดา้นการปฏิบติั (Behavioral Component) ไดแ้ก่ แนวโนม้หรือ ความพร้อม
ของบุคคลท่ีจะปฏิบติัต่อท่ีหมายของทศันคติ หากมีส่ิงหรือมีท่ีหมายของทศันคติท่ี เหมาะสมจะเกิด
การปฏิบติัหรือมีปฏิกิริยาอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

แนวคิดท่ี 2 ทศันคติ 2 องคป์ระกอบ แนวคิดน้ีระบุวา่ ทศันคติมีองคป์ระกอบดา้นความรู้กบั
องคป์ระกอบดา้นท่าทีความรู้สึก ไม่มีองคป์ระกอบดา้นการปฏิบติั 

แนวคิดท่ี 3 ทัศนคติหน่ึงองค์ประกอบ (ทัศนคติองค์ประกอบเดียว) และสรุปว่าใน  
แนวความคิดทั้ง 3 แนวดงักล่าว แนวความคิดท่ีถือว่าทศันคติมีองค์ประกอบดา้นความรู้สึกเพียง
อยา่งเดียวไดรั้บความนิยมและยอมรับมาก 

 

2.8 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 (มลิวลัย ์บุญหลา้, 2554)  ศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการน าเศษวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรมาใชป้ระโยชน์ กรณีศึกษาบา้นหนองสวรรค ์อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภู โดยเป็น
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research - PAR) เพื่อศึกษาปัญหา
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และประเมินผลการแกไ้ขปัญหา โดยอาศยักระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนดงักล่าว ท าการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัวิธีการก าจดัเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร
หลงัการเก็บเก่ียว ผลการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ พบว่า ไม่มีการน าเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรมา
ใชป้ระโยชน์โดยปล่อยทิ้งเอาไว ้ร้อยละ 34.78 มีการเผาท าลายเพื่อความสะดวกในการเพาะปลูกพืช
ชนิดใหม่ในพื้นท่ีการเกษตร ร้อยละ 33.91 มีการใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการน าเศษ
วสัดุเหลือใชท้างการเกษตรมาใชป้ระโยชน์ โดยมีขั้นตอน คือ มีการให้ความรู้แก่เกษตรกร การใช้
กระบวนการกลุ่ม ประชุมเรียนรู้ และแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกนัในกลุ่ม โดยวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาในการจดัการกบัเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร สาเหตุของการเกิดปัญหา และร่วมกนัหาวิธี
ป้องกนัและแกไ้ขสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น จากนั้นหาความตอ้งการของกลุ่มเพื่อให้เกิดการน าเศษวสัดุ
เหลือใชท้างการเกษตรมาใชป้ระโยชน์ และไดอ้บรมใหค้วามรู้ในเร่ืองท่ีกลุ่มตอ้งการพร้อมทั้งศึกษา
ดูงานในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง และเกิดกิจกรรม คือ  1) มีการประชาสัมพนัธ์ใหเ้กษตรกรลดการเผาท าลาย 
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และไถกลบตอซังขา้ว 2) การใช้น ้ าหมกัชีวภาพ 3) การเพาะเห็ดฟาง 4) การใช้มูลสัตว์ทดแทน
ปุ๋ ยเคมี และการท าปุ๋ ยหมกั หลงัจากใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมพบว่า มีการประชาสัมพนัธ์ทางหอ
กระจายข่าวอยา่งต่อเน่ือง การติดแผน่ป้ายรณรงคล์ดการเผา ตามสถานท่ีส าคญัและแหล่งชุมนุมของ
ชาวบา้นไถกลบตอชงัขา้วหลงัจากมีการเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 ท าปุ๋ ย
หมกัจากฟางขา้วเพิ่มขึ้น ร้อยละ 53.91 รวมกลุ่มท าน ้ าหมกัชีวภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.52 รวมกลุ่ม
ปลูกเห็ดฟางร้อยละ 26.07 มีการน ามูลสัตว์ แกลบ ไปใส่ในนาข้าวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 53.91 และ
สามารถลดการเผาลงไดเ้หลือ ร้อยละ 16.52  

(สามารถ ใจเต้ีย, 2563)  ศึกษาการใชป้ระโยชน์วสัดุเหลือใชท้างการเกษตรของเกษตรกร
ในเทศบาลต าบลขี้ เหล็ก อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ จากกลุ่มตวัอย่างเกษตรกร จ านวน 159 ราย 
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบักิจกรรมการเกษตร จ านวน 18 ราย ในชุมชนสะลวง – ขี้ เหล็ก อ าเภอแม่
ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามและการสนทนากลุ่มการวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิง
พรรณนา การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกร
ใชป้ระโยชน์วสัดุเหลือใชท้างการเกษตรโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 1.94) จ านวนการ
จัดเก็บวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรพยากรณ์การใช้ประโยชน์วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรของ
เกษตรกรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value=0.024) ทั้งน้ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเสนอแนะแนวทางการ
เพิ่มมูลค่าวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรให้การสนับสนุน
งบประมาณ และพฒันาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนดา้นการใชป้ระโยชน์วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 

(สิทธิพร เกษจ้อย, 2564)  ศึกษาผลกระทบจากการเผาใบอ้อยท่ีก่อให้เกิดมลพิษ PM2.5 
ต าบลในเมืองอ าเภอเวียงเก่า จงัหวดัขอนแก่น ผูวิ้จยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากประชากรกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
383 คนโดยใช้แบบสอบถาม แลว้น ามาวิเคราะห์โดยสถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉล่ีย 
(Mean), ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชายร้อยละ 52.20 และ
ร้อยละ 47.80 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 47.80 มีอายุระหว่าง 21-40 ปี ร้อยละ 34.20 จบการศึกษาใน
ระดบัมธัยมศึกษาและประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 56.40 มีรายไดต่้าํกว่าเดือนละ 10,000 บาท 
ต่อเดือนร้อยละ 48.0 ผลกระทบจากการเผาใบออ้ยท่ีก่อให้เกิดมลพิษ PM2.5 ต าบลในเมือง อ าเภอ
เวียงเก่า จงัหวดัขอนแก่น ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x ̄ = 4.03) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ไดรั้บผลกระทบอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ผลกระทบการเกิดมลพิษในระบบนิเวศ (x ̄ = 4.09) 
ผลกระทบด้านการเกิดมลพิษทางอากาศ (x ̄ = 4.05) ผลกระทบด้านสุขอนามัย (x ̄ = 4.05) และ
ผลกระทบด้านการเกิดปัญหาดินเปร้ียว (x ̄ = 3.95) ตามล าดับ และประชาชนได้ (Standard 
Deviation) และให้ขอ้เสนอแนะให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งช่วยกนัรณรงคเ์พื่อลดการเผาออ้ยเพราะจะ
จ าใหเ้กิดผลกระทบต่อดา้นระบบนิเวศวิทยาและสุขภาวะของประชาชนในพื้นท่ี 
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(เชิดชู คงอ่อน และ ยศ บริสุทธ์ิ, 2556) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเก็บเก่ียวออ้ยดว้ย
วิธีการเผาก่อนตดัของเกษตรกรอ าเภอน ้ าพอง จงัหวดัขอนแก่น ศึกษาโดยใช้แบบสอบถามและ
กรอบประเด็นหรือ sub-topics เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวบขอ้มูลจากเกษตรกรท่ีเลือกแบบเจาะจง
จ านวน 48 คน พบว่ามีการจ้างแรงงานตัดอ้อยท่ีจ ากัดค่าจ้างแพง และแรงงานท่ีรับจ้างมีความ
ตอ้งการมุ่งตดัออ้ยท่ีเผาแลว้เน่ืองจากสามารถตดัไดเ้ร็วและตดัไดป้ริมาณมากซ่ึงท าให้แรงงานไดรั้บ
เงินค่าตอบแทนจากการตดัต่อวนัจ านวนมากเม่ือเปรียบเทียบกบัออ้ยท่ีไม่เผาก่อนตดั อีกทั้งเจา้ของ
อ้อยเองก็ต้องการให้ตัดอ้อยได้เร็วและตัดได้ปริมาณเช่นเดียวกับแรงงานท่ีรับจ้างตัดเน่ืองจาก
ตอ้งการน าออ้ยไปขายไดเ้ร็วขึ้นเพื่อน าเงินมาหมุนเวียนจา้งแรงงานตดัออ้ยในแปลงอ่ืนอีกหรือน า
เงินมาหมุนเวียนเหมาซ้ือไร่ออ้ยจากเกษตรกรรายย่อยอ่ืนอีกเพื่อให้พอเพียงกบัปริมาณออ้ยท่ีตนท า
เกษตรพนัธสัญญาไวก้บัโรงงาน จากการสัมภาษณ์พบวา่มีพื้นท่ีปลูกราวร้อยละ 98 ท่ีเผาก่อนตดั ซ่ึง
การเผาก่อนตดัน้ีมีเกษตรกรทราบดีว่ามีผลต่อน ้ าหนกัออ้ยและราคาท่ีเกษตรกรไดรั้บ แต่เกษตรกร
ยงัใช้วิธีการการเก็บเก่ียวดว้ยการเผาก่อนตดั ซ่ึงเกษตรกรเห็นว่าวิธีการน้ีท าให้ สะดวกในการตดั 
ประหยดัแรงงาน ลดตน้ทุนในการจา้งแรงงาน ประหยดัเวลา ออ้ยถูกไฟจากแปลงออ้ยอ่ืนลามมา
ไหม ้เป็นการกาจดัศตัรูพืชไปในตวั และอ่ืนๆ (ร้อยละ 21.24 19.47 18.58 17.70 15.93 และ 7.08 
ตามลาดบั 

 



 
 

บทที ่3 
 

วธีิการศึกษา 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในบทท่ี 2 ผูศึ้กษาได้ก าหนดวิธี
การศึกษา เร่ืองปัจจยัการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรของเกษตรกรเพื่อลดการเผา กรณีศึกษา 
อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น ในคร้ังน้ีใชวิ้ธีการศึกษาแบบวิธีผสม (Mixed Method) กล่าวคือ เป็น
การผสมระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การ
สนทนากลุ่ม (Focus group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - dept Interview) ในการพูดคุยกับกลุ่ม
ตวัอย่างแบบการมีส่วนร่วมในการเสนอขอคิดเห็น และทศันะของตวัเองออกมาอย่างเปิดเผยและ
ทัว่ถึง เพื่อศึกษาปัจจยัการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรของเกษตรกรเพื่อลดการเผา และเสนอ
แนวทางการส่งเสริมเกษตรกรในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรไปใชป้ระโยชน์เพื่อลดการ
เผาในพื้นท่ี อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น ใหมี้การจดัการท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น โดยก าหนด
วิธีการด าเนินการศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนกรอบแนวคิด สมมติฐาน ประชากรและกลุ่ม
ตวัอย่าง การเก็บรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ และ
การวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  
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ปัจจัยการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรเพ่ือลดการเผา  
กรณีศึกษา อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

 

ศึกษาเอกสาร และทบทวนวรรณกรรม 
1. การศึกษาทบทวนเอกสาร (Literature Review) 

2. การสังเคราะห์องคค์วามรู้ (Content Analysis) 

พฒันากรอบการติดตามและประเมินผล (M&E 
framework) และเคร่ืองมือการประเมินผลปัจจัย
การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของ
เกษตรกรเพ่ือลดการเผา 
1. เคร่ืองมือ 

2. กลุ่มเป้าหมาย 

ขั้นตอน ผลผลติ 

องค์ความรู้ 
1 แนวคิด ทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
บุคคล 
2 การใชป้ระโยชน์จากวสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตร 
3 แผนแม่บทแห่งชาติว่าดว้ยการควบคุม
การเผาในท่ีโลง่ 
4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 

เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
1. ขอ้มูลแบบสอบถามเชิงปริมาณ 

2. ขอ้มูลสนทนากลุ่ม (Focus group) 

3. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) 

ข้อมูลและข้อคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย 

ประมวลผล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมลูเชิง
ปริมาณ ข้อมูลสนทนากลุ่ม (Focus group) และ
การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In – dept Interview) 
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิง

อนุมาน 

2. การสังเคราะห์องคค์วามรู้ (Content Analysis) 

ผลการศึกษา/ข้อมูล 
- ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการเศษวสัดุ
เหลือใชท้างการเกษตรของเกษตรกร 
- แนวทางการจดัการวสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตรไปใชป้ระโยชนเ์พื่อ 
ลดการเผา 
- แนวทางการในการบริหารจดัการเพื่อ
ลดการเผาวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร  

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
รายงานการศึกษา เอกสาร วิเคราะห์ 
สังเคราะห์และทบทวนวรรณกรรม 

1. การศึกษาทบทวนเอกสาร 

(Literature Review) 

ัับสมบูรณ์ 
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3.1 กรอบแนวคิด 
 

   ตัวแปลต้น                   ตัวแปรเสริม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้เก่ียวกบัผลกระทบรวมถึง
อั น ต ร า ย จ า ก ก า ร เ ผ า  แ ล ะ
ประโยชน์ของเศษวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรทางการเกษตร 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ลกัษณะการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
4. จ านวนปีท่ีท าเกษตรกรรม 
5. รายไดเ้ฉล่ียครัวเรือน/เดือน 

ทัศนคติต่อการเผาในท่ีโล่งและ
การน า เศษวัส ดุ เห ลือใช้ท า ง
การเกษตรมาใชป้ระโยชน์ 

ปัจจยัสนบัสนุนจากภายนอก  

พฤติกรรม 
1. การเผา 
2. การน าไปใชป้ระโยชน์ 
 

ปัจจยัการจดัการวสัดุ
เหลือใชท้างการเกษตร
ของเกษตรกรเพื่อลด
การเผา 

สถานการ ณ์ ปั จ จุบัน ท่ี
เก่ียวข้องและผลกระทบ
กับการจัดการวสัดุเหลือ
ใชท้างการเกษตรในพื้นท่ี 

ตัวแปลตาม 
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3.1.1 นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร 
           1) เพศ อายุ ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ านวนปีท่ีท าเกษตรกรรม 

รายได ้เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัการจดัการวสัดุเหลือ
ใชท้างการเกษตรของเกษตรกรเพื่อลดการเผา ในพื้นท่ีอ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น 

              2) สถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรในพื้นท่ี 
เช่น การจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรในพื้นท่ี พื้นท่ีประสบปัญหาในการจดัการวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรชนิดใดมากท่ีสุด รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 

              3) ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร คือ ความรู้เก่ียวกบั
ผลกระทบอนัตรายจากการเผา การจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรท่ีถูกตอ้ง และประโยชน์ของ
เศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร  

             4) ทัศนคติต่อการเผาในท่ีโล่งและการน าเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้
ประโยชน์ คือ ความคิด ความเช่ือ ความรู้สึก ต่อการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรทั้งทางบวก
และทางลบ วา่เห็นดว้ยหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด 

             5) การด าเนินงานในพื้นท่ีท่ีส่งผลต่อการจดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลด
การเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร คือ กิจกรรมการด าเนินงานจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการ รณรงค์ ให้ความรู้ ประชาสัมพนัธ์ ให้บริการ ขอ้บงัคบักฎหมายและ
ด าเนินการบงัคบัใชข้อ้บงัคบัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

 

3.2 สมมติฐาน 
จากกรอบแนวคิด ผูศึ้กษาไดต้ั้งสมมติฐานการวิจยั ดงัน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 เพศแตกต่างกนัเป็นปัจจยัในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 2 ประชากรท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกัน เป็นปัจจยัในการจดัการวสัดุเหลือใช้ทาง

การเกษตรแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 3 ลกัษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแตกต่างกัน เป็นปัจจยัในการจัดการ

วสัดุเหลือใชท้างการเกษตรแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 4 จ านวนปีท่ีท าเกษตรกรรมแตกต่างกนั เป็นปัจจยัในการจดัการวสัดุเหลือใชท้าง

การเกษตรแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 5 รายไดค้รัวเรือนต่อเดือนแตกต่างกนั เป็นปัจจยัในการจดัการวสัดุเหลือใช้ทาง

การเกษตรแตกต่างกนั 
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สมมติฐานท่ี 6 ความรู้เก่ียวกบัผลกระทบรวมถึงอนัตรายจากการเผา และประโยชน์ของเศษ
วสัดุเหลือใช ้แตกต่างกนัเป็นปัจจยัในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 7 ทศันคติต่อการเผาในท่ีโล่งและการน าเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้
ประโยชน ์แตกต่างกนัเป็นปัจจยัในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 8 ปัจจยัสนบัสนุนจากภายนอก ผ่านกิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจเอกชน 
และผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรลดการเผา ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา  แตกต่างกันเป็น
ปัจจยัในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรแตกต่างกนั 

 

3.3 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร (Population) คือ เกษตรกรทั้งหมด จ านวน 12,116 คน (ส านกังานเกษตรอ าเภอบา้น

ไผ่ จงัหวดัขอนแก่น, 2565) ในอ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น โดยผูว้ิจยัไดใ้ช้การสุ่มตวัอย่างแบบ
การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยค านึงถึงสัดส่วน
องคป์ระกอบของจ านวนผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรท่ีมีสัดส่วนแตกต่างกนัออกไปตามปริมาณของ
เกษตรกรท่ีอาศยัอยูใ่นแต่ละต าบลของ อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น และใชห้ลงัคาเรือนเป็นหลกั
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยเลือกจากหัวหนา้ครอบครัวหรือคู่สมรส หรือสมาชิกในครอบครัวท่ี
เป็นตวัแทน ครอบครัวละ 1 คน จ านวน 387 คน 

ขนาดกลุ่มตวัอย่าง (Sample Size) ก าหนดไดจ้ากการค านวณตามสูตรของ Taro Yamane โดย
ก าหนดค่าความเช่ือมั่นของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับร้อยละ 95 ซ่ึงหมายความว่า ยอมให้มีความ 
คลาดเคล่ือนของการประมาณค่าไดท่ี้ร้อยละ 5 หรือ 0.05 เพื่อให้ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาเป็น 
ตัวแทนท่ีสามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับประชากรท่ีน่าเช่ือถือได้ สูตร Taro Yamane ของ Cochran  
(1977 อา้งถึงใน วิสาขา ภู่จินดา, 2560) คือ 
      

     n   =    
โดยก าหนดให ้ 
  n  คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  N คือ จ านวนของประชากรเกษตรกรทั้งหมดในอ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น มี

จ านวน 12,116 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2565) 
  e คือ ค่าความคลาดเคล่ือนของการประมาณค่า 
ดงันั้น สามารถหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 

 

N 
1 + Ne2 
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     n   =    

       
          = 387.21 คน 
ผลจากการค านวณ ท าการเก็บตวัอย่างจ านวนอย่างน้อย 387 คน โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่าง

แบบโควต้า (Quota  sampling) โดยค านึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของจ านวนผูป้ระกอบอาชีพ
เกษตรกรท่ีมีสัดส่วนแตกต่างกนัออกไปตามปริมาณของเกษตรกรท่ีอาศยัอยู่ในแต่ละต าบลของ 
อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น   

 

3.4 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งเก็บ

รวบรวมดว้ยตนเอง โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงก็คือเกษตรกรท่ี
พกัอาศยัอยูใ่น อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 
1. แบบสัมภาษณ์ ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นการสัมภาษณ์เกษตรกร แบ่งออกเป็น 

6 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ขอ้ เป็นค าถามลกัษณะปลายปิดให้

เลือกตอบขอ้เพียง 1 ตวัเลือกในแต่ละขอ้ค าถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุลกัษณะการประกอบอาชีพ จ านวน
ปีท่ีท าเกษตรกรรม และรายไดเ้ฉล่ียครัวเรือน/เดือน โดยใชม้าตรการวดัระดบัช่วง (Nominal) 

ส่วนท่ี 2 สถานการณ์ปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นท่ี 
จ านวน 7 ขอ้ เป็นค าถามลกัษณะปลายปิดให้เลือกตอบขอ้เพียง 1 ตวัเลือกในแต่ละขอ้ค าถาม ไดแ้ก่ 
ชนิดพืชท่ีชุมชนประสบปัญหาการจดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร วิธีการจดัการวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตร จ านวนคร้ังการก าจดัวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรดว้ยวิธีการเผาในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 
ผลกระทบจากการเผาในท่ีโล่ง หรือการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ต่อดา้นเศรฐกิจ ดา้นสังคม 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นสุขภาพ โดยใชม้าตรการวดัระดบัช่วง (Nominal) 

ส่วนท่ี 3 ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบรวมถึงอันตรายจากการเผา และประโยชน์ของเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร  มีจ านวน 10 ข้อ ซ่ึงมีลักษณะค าตอบ 2 ลักษณะ คือ ใช่ ไม่ใช่ โดยใช้
มาตรการวดัระดบัช่วง (Interval Scale) และมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

ตอบถูก   ให ้1 คะแนน 
ตอบผิด   ให ้0 คะแนน 

1 + 12,116 (0.05)2 
12,116 
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 เกณฑ์การแปลผลระดับความรู้เก่ียวกับผลกระทบรวมถึงอันตรายจากการเผา และ
ประโยชน์ของเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร พิจารณาจากค่าเฉล่ียของคะแนนรวมทุกขอ้ แปลผล
เป็น 3 ระดบั โดยค านวณจากสูตรดงัน้ี 

อนัตรภาคชั้น      = 
คะแนนเฉล่ียสูงสุด - คะแนนเฉล่ียต ่าสุด

 

              =          
1 - 0 

   =          0.33 
ดงันั้นเกณฑ์การแปลผลระดบัความรู้เก่ียวกบัผลกระทบรวมถึงอนัตรายจากการเผา และ

ประโยชน์ของเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร จึงสามารถแบ่งตามเกณฑช่์วงคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 
ช่วงคะแนน 0.00 - 0.33 หมายถึง ความรู้เก่ียวกบัผลกระทบรวมถึงอนัตรายจากการเผา และ

ประโยชน์ของเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรของเกษตรกรอยูใ่นระดบัต ่า 
ช่วงคะแนน 0.34 - 0.66 หมายถึง ความรู้เก่ียวกบัผลกระทบรวมถึงอนัตรายจากการเผา และ

ประโยชน์ของเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรของเกษตรกรอยูใ่นระดบักลาง 
ช่วงคะแนน 0.67 - 1.00 หมายถึง ความรู้เก่ียวกบัผลกระทบรวมถึงอนัตรายจากการเผา และ

ประโยชน์ของเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรของเกษตรกรอยูใ่นระดบัสูง 
ส่วนท่ี 4 ทัศนคติต่อการเผาในท่ีโล่งและการน าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้

ประโยชน์ มีจ านวน 6 ขอ้ ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั ดงัน้ี 
ทศันคติ  ขอ้ค าถามเชิงบวก ขอ้ค าถามเชิงลบ 
มากท่ีสุด ให ้5 คะแนน  ให ้1 คะแนน 
มาก  ให ้4 คะแนน  ให ้2 คะแนน 
ปานกลาง ให ้3 คะแนน  ให ้3 คะแนน 
นอ้ย  ให ้2 คะแนน  ให ้4 คะแนน 
นอ้ยท่ีสุด ให ้1 คะแนน  ให ้5 คะแนน 
การแปลความหมาย โดยพิจารณาคะแนนท่ีได้จากแบบสอบถาม โดยคิดค่าคะแนนจาก

อนัตรภาคชั้น แบ่งเป็น 3 ระดบั โดยอา้งอิงจากการประเมินแบบอิงเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1977) 
จากสูตรอนัตรภาคชั้นดงัน้ี  

อนัตรภาคชั้น = 
คะแนนเฉล่ียสูงสุด - คะแนนเฉล่ียต ่าสุด 

              =          5 - 1 
จ านวนชั้น 

3 

3 

จ านวนชั้น 
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     =          1.33 
สรุปผลเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัดี ระดบัปานกลาง และระดบัต ่า ดงัน้ี 
คะแนนเฉล่ีย ระดบัทศันคติ 
3.67 – 5.00 ระดบัดี   คะแนนอยูร่ะหวา่ง   37 – 50 
2.34 – 3.66 ระดบัปานกลาง  คะแนนอยูร่ะหวา่ง   24 – 36 

1.00– 2.33 ระดบัต ่า   คะแนนอยูร่ะหวา่ง   0 – 23 
ส่วนท่ี 5 การสนับสนุนจากภายนอก ผ่านกิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และ

ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรลดการเผา ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา มีจ านวน 10 ขอ้ ค าถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั ดงัน้ี 

การด าเนินงาน  ขอ้ค าถามเชิงบวก ขอ้ค าถามเชิงลบ 
เป็นประจ า  ให ้5 คะแนน  ให ้1 คะแนน 
บ่อยคร้ัง   ให ้4 คะแนน  ให ้2 คะแนน 
บางคร้ัง   ให ้3 คะแนน  ให ้3 คะแนน 
นานๆคร้ัง  ให ้2 คะแนน  ให ้4 คะแนน 
ไม่ปฏิบติัเลย  ให ้1 คะแนน  ให ้5 คะแนน 
การแปลความหมาย โดยพิจารณาคะแนนท่ีได้จากแบบสอบถาม โดยคิดค่าคะแนนจาก

อนัตรภาคชั้น แบ่งเป็น 3 ระดบั โดยอา้งอิงจากการประเมินแบบอิงเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1977) 
จากสูตรอนัตรภาคชั้นดงัน้ี  

อนัตรภาคชั้น = คะแนนเฉล่ียสูงสุด - คะแนนเฉล่ียต ่าสุด 

              =          5 - 1 

สรุปผลเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัดี ระดบัปานกลาง และระดบัต ่า ดงัน้ี 
คะแนนเฉล่ีย ระดบัการสนบัสนุนจากภายนอก 
3.67 – 5.00 ระดบัดี   คะแนนอยูร่ะหวา่ง   37 – 50 
2.34 – 3.66 ระดบัปานกลาง  คะแนนอยูร่ะหวา่ง   24 – 36 

1.00– 2.33 ระดบัต ่า   คะแนนอยูร่ะหวา่ง   0 – 23 
ส่วนท่ี 6 ข้อเสนอแนะการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 

จ านวนชั้น 

3 
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2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผูว้ิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่มในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล เพื่อเป็นการกระตุน้ให้แต่ละคนในกลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็น และทศันะของตวัเอง
ออกมาอยา่งเปิดเผยและทัว่ถึงทุกคน เพื่อจะรวบรวมขอ้มูลในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

ก)  สาเหตุท่ีมีการก าจดัเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรดว้ยการเผา 
ข)  สาเหตุท่ีไม่มีการน าเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรไปใชป้ระโยชน์ 
ค)  ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการแกปั้ญหาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 
3. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) ผูว้ิจยัใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลผูมี้

ส่วนได้ส่วนเสียจ านวน 3 กลุ่มตัวอย่าง เพื่อสอบถามการจัดการวสัดุเหลือใช้ในพื้นท่ี รวมถึง
ขอ้เสนอแนะและแนวทางการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 

 

3.5 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาจะมีความเหมาะสม มีความสอดคล้องกับ  

วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดของการศึกษาหรือไม่  ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถาม ให้มีความถูกตอ้งและความสอดคลอ้ง โดยพิจารณาจากลกัษณะความตรงและความ
เท่ียง ดงัน้ี 

1. ความตรง (Validity) 
ความตรง คือ ความแม่นย  าของเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงท าการตรวจสอบความตรง ตาม

เน้ือหา โดยการน าแนวคิด นิยามเชิงทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาเป็นแนวทางในการสร้าง  
แบบสอบถาม ทั้งน้ีจะให้อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญช่วยพิจารณาความสอดคลอ้ง จ านวน 3 
ท่าน ประเมินขอ้ค าถามแต่ละขอ้ว่ามีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดหรือไม่ โดยท าเป็น 
ตารางให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินแต่ละขอ้ค าถามและน าความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ มาให้คะแนนตาม
เกณฑ ์คือ "สอดคลอ้ง" ให้ 1 คะแนน "ไม่แน่ใจ" ให้ 0 คะแนนและ "ไม่สอดคลอ้ง" ให้ -1 คะแนน 
น าคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านมากรอกลงในแบบวิเคราะห์ เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง  
ระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์หรือ Index of Item Objective Congruence (IOC) โดยมีสูตร การ
ค านวณดงัน้ี 

 IOC = ∑ R/n  
เม่ือ IOC คือ Index of Item Objective Congruence หรือ ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง ค าถาม

และวตัถุประสงค ์
 R คือ ผลคูณของคะแนนกบัจ านวนผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละระดบัความสอดคลอ้ง  
 n คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด  
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 เกณฑ์การพิจารณา คือ ค่า IOC ในแต่ละข้อค าถามต้องมีค่าอยู่ในช่วง 0.5 ถึง 1 จึงจะ 
สามารถน าไปใช้ได้ ถา้หากมีค่าน้อยกว่า 0.5 ขอ้ค าถามนั้นควรมีการปรับปรุงแก้ไข (สุวิมล ติร
กานันท์, 2548 อา้งถึงใน วิสาขา ภู่จินดา, 2560) โดยค่า IOC ของค าถามส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.00 ค าถามส่วนท่ี สถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
วสัดุเหลือใชท้างการเกษตรในพื้นท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 0.85 ค าถามส่วนท่ี 3 ความรู้เก่ียวกบัผลกระทบ
รวมถึงอนัตรายจากการเผา และประโยชน์ของเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.00 
ส่วนท่ี 4 ทศันคติต่อการเผาในท่ีโล่งและการน าเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.00 ส่วนท่ี 5 ปัจจยัสนบัสนุนจากภายนอก ผ่านกิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจ
เอกชน และผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนุนให้เกษตรกรลดการเผา ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา มีค่าเฉล่ียอยู่
ท่ี 1.00 ดงัรายละเอียดการใหค้ะแนน ดงัภาคผนวก ข 

2. ความเท่ียง (Reliability)  
คือ ความคงท่ีของผลท่ีไดจ้ากการวดัดว้ยเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลชุดเดียวกนั ซ่ึงใชท้ดสอบ 

2 วิธี คือ  
1) วิธีของคูเดอร์–ริชาร์ดสัน 20 ส าหรับแบบสอบถามท่ีมีค่าความยากง่ายในลกัษณะกระจาย มี

ระบบการให้คะแนนแบบ 0-1 โดยใช้สูตร KR – 20 (สุวิมล ติรกานันท์, 2548 อ้างถึงใน วิสาขา  
ภู่จินดา, 2560) ดงัน้ี  

               
โดยก าหนดให ้ 

r คือ ความเท่ียงของแบบทดสอบ  
k คือ จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ  
s 2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั  
p คือ สัดส่วนของคนท าถูกแต่ละขอ้  
q คือ สัดส่วนของคนท าผิดแต่ละขอ้ (q = 1 - p)  

โดยมีเกณฑก์ารวดัค่าความเท่ียง คือ  
r = 0.01 – 0.20 หมายถึง มีค่าความเท่ียงต ่ามาก  
r = 0.21 – 0.40 หมายถึง มีค่าความเท่ียงต ่า  
r = 0.41 – 0.60 หมายถึง มีค่าความเท่ียงปานกลาง  
r = 0.61 – 0.80 หมายถึง มีค่าความเท่ียงสูง 
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r = 0.81 – 1.00 หมายถึง มีค่าความเท่ียงสูงมาก 
2) วิธีของครอนบาค (Cronbach) ใช้ส าหรับแบบสอบถามท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

เรียกว่าการหา “สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า” (α = Coefficient) ตามสูตรดงัน้ี (Ebel and Frisbie, 1986 อา้ง
ถึงในวิสาขา ภู่จินดา, 2560) 

 

 
โดยก าหนดให ้ 

α คือ ความเท่ียงของแบบสอบถาม  
k คือ จ านวนขอ้ค าถาม  
∑Si 

2 คือ ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้  
St 2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั  
ทั้งน้ี ในการทดสอบความเท่ียง ค่าทดสอบของค าถามส่วนท่ี 3 อยู่ท่ี 0.738 มีความ

เท่ียงสูง ค่าทดสอบของค าถามส่วนท่ี 4 อยู่ท่ี 0.52 มีความเท่ียงปานกลาง และค่าทดสอบ
ของค าถามส่วนท่ี 5 อยูท่ี่ 0.952 มีความเท่ียงสูงมาก ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ค 

 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ SPSS for Window ประกอบกับสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน มีรายละเอียดการ
วิเคราะห์ดงัน้ี 

3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เป็นสถิติพื้นฐานวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงบรรยายตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
3.6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
เป็นสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานของความแตกต่างระหว่างตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม

ดว้ยการทดสอบค่า t-test,  โดยใชส้ถิติ Independent Sample: t-test โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ เท่ากบั 0.05  
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3.7 สรุป 
การศึกษาเร่ืองปัจจยัการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรของเกษตรกรใน อ าเภอบา้นไผ่ 

จงัหวดัขอนแก่น เนน้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเกษตรกรในการจดัการวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตร ด้วยวิธีการเผาหรือน าไปใช้ประโยชน์  โดยใช้แบบสอบถามกับเกษตรกรกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีอาศยัอยู่ใน อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยสถิติเชิง
พรรณนาและเชิงอนุมาน จากนั้นน าขอ้มูลท่ีมีนัยส าคัญ มายืนยนัด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus 
group) ตวัแทนเกษตรกร สัมภาษณ์เชิงลึก (In – dept Interview) บุคคลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจ านวน  
3 กลุ่มตวัอย่าง เพื่อสอบถามการจดัการวสัดุเหลือใชใ้นพื้นท่ี รวมถึงขอ้เสนอแนะและแนวทางการ
จดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรและหาขอ้สรุปท่ีชดัเจนและถูกตอ้งน าไปก าหนดแนวทางการใน
การบริหารจดัการเพื่อลดการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรในพื้นท่ีต่อไป 
 

 



 
 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษา เร่ือง “ปัจจยัการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรของเกษตรกรเพื่อลดการเผา  
กรณีศึกษา อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น” โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใน
การรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามคือ เกษตรกรท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี อ าเภอบา้น
ไผ่ จังหวดัขอนแก่น จ านวน 387 ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
สถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรในพื้นท่ี ปัจจยัดา้น ความรู้
เก่ียวกบัผลกระทบรวมถึงอนัตรายจากการเผา และประโยชน์ของเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
ทศันคติต่อการเผาในท่ีโล่งและการน าเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์ และปัจจยั
สนับสนุนจากภายนอก ผ่านกิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และผูเ้ก่ียวข้องเพื่อ
สนับสนุนให้เกษตรกรลดการเผา ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการจดัการเศษ
วสัดุเหลือใชท้างการเกษตรของเกษตรกร สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างดว้ยการใช้สถิติ Independent Sample: 
t-test โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ  เท่ากับ 0.05 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป IBM SPSS 
Statistics V.26 ในการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อสังเคราะห์ปัจจยัดงักล่าวน าไปเสนอแนวทางการในการ
บริหารจดัการเพื่อลดการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร และเสนอแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรใน
การจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรไปใชป้ระโยชน์เพื่อลดการเผาแก่เกษตรกร และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในพื้นท่ี เช่น ส านกังานเกษตร องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดั
ขอนแก่น ซ่ึงน าขอ้มูลมาวิเคราะห์และเสนอผลการวิจยั ดงัน้ี 

4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
4.2 สถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรในพื้นท่ี 
4.3 ความรู้เก่ียวกบัผลกระทบรวมถึงอนัตรายจากการเผา และประโยชน์ของเศษวสัดุเหลือใช้

ทางการเกษตร 
4.4 ทศันคติต่อการเผาในท่ีโล่งและการน าเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรไปใชป้ระโยชน์ 
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4.5 ปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก ผ่านกิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนุนใหเ้กษตรกรลดการเผา ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา 

 

4.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุลกัษณะการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม จ านวนปีท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนต่อเดือน ของกลุ่มตวัอย่าง
สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจง
ความถี่ และค่าร้อยละ ดงัตารางท่ี 4.1 

 
ตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 180 46.5 
หญิง 206 53.2 
เพศทางเลือก 1 0.3 
อายุ 
Generation Z (10 - 23 ปี) 70 18.1 
Generation Y (24 - 37 ปี) 26 6.7 
Generation X (38 - 54 ปี) 141 36.4 
Baby Boomers (55 - 72 ปี) 139 35.9 
Builders (73 ปีขึ้นไป) 11 2.8 
ลกัษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกัอยา่งเดียว 245 64.5 
อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพเสริม 135 35.5 
จ านวนปีท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
1-2 ปี 62 16.2 
3-5 ปี 30 7.9 
5-10 ปี 69 18.1 
มากกวา่ 10 ปีขึ้นไป 221 57.9 
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รายได้เฉลีย่ครัวเรือน/เดือน 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท            163 42.2 
10,001 – 20,000 บาท 100 26.0 
20,001 – 30,000 บาท            70 18.2 
มากกวา่ 30,001 บาท            51 13.3 

 
จากตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุลกัษณะ

การประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ านวนปีท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนต่อ
เดือน ของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ 

1. เพศ ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างของผูต้อบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีมี
สัดส่วนท่ีเป็น เพศชาย เพศหญิง และเพศทางเลือก ในจ านวนท่ีแตกต่างกนั โดยแบ่งเป็น เพศหญิง 
จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 เพศชาย จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 และเพศทางเลือก 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดบั 

2. อายุ ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างของผูต้อบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีมี
สัดส่วนช่วงอายุในการตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดมีอายุระหว่าง 38 - 54 ปี หรืออยู่ในช่วง 
Generation X คิดเป็นร้อยละ 36.4 อายรุะหวา่ง 55 - 72 ปี หรืออยูใ่นช่วง Baby Boomers คิดเป็นร้อย
ละ 35.9 อายุระหว่าง 10 - 23 ปี หรืออยู่ในช่วง Generation Z คิดเป็นร้อยละ 18.1 อายุระหว่าง 24 - 
37 ปี หรืออยู่ในช่วง Generation Y คิดเป็นร้อยละ  6.7 และอายุตั้ งแต่ 73 ปีขึ้ นไป ซ่ึงอยู่ในช่วง 
Builders คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดบั 

3. ลกัษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตวัอย่างของผูต้อบ
แบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีมีสัดส่วนลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงมีการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกัส่วนใหญ่ จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 และการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพเสริม จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 ตามล าดบั 

4. จ านวนปีท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างของผู ้ตอบ
แบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีมีสัดส่วนระยะเวลาในการท าเกษตรกรรมมากกวา่ 10 ปีขึ้นไป มาก
ท่ีสุด จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 57.9 ช่วง 5 - 10 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 ช่วง 1 - 
2 ปี จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 และช่วง 3 - 5 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 ตามล าดบั 

5. รายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนต่อเดือน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถาม
ในการศึกษาคร้ังน้ีมีสัดส่วนรายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนต่อเดือน มากท่ีสุดอยูใ่นช่วงนอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
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จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 ช่วง 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 
ช่วง 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 และมากกว่า 30,001 บาท จ านวน 51 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามล าดบั 
 

4.2 สถานการณ์ปัจจุบันท่ีเกีย่วข้องกบัการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพ้ืนท่ี 
สถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรในพื้นท่ี จ านวน 7 ขอ้ 

ไดแ้ก่ ปัญหาการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร วิธีการก าจดัวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร จ านวน
คร้ังในการก าจดัวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยวิธีการเผาต่อปี ผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพจากการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ดว้ย
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ ดงัตารางท่ี 4.2 

 
ตารางท่ี 4.2 สถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรในพื้นท่ี  

สถานการณ์ปัจจุบันท่ีเกีย่วข้องกบัการจัดการวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรในพื้นท่ี 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ปัญหาการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
ขา้ว 250 64.8 
ออ้ย 108 28.0 
อ่ืนๆ 28 7.3 
2. การก าจัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  
เผา 194 50.4 
น าไปใชป้ระโยชน์ 191 49.6 
3. ก าจัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยวิธีการเผา 
1 คร้ัง / ปี 139 72.0 
2 คร้ัง / ปี 32 16.6 
3 คร้ัง / ปี 4 2.1 
4 คร้ังขึ้นไป / ปี 18 9.3 
4. ผลกระทบทางด้านเศรษฐกจิจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
ไม่ไดรั้บผลกระทบเลย 61 16.1 
ไดรั้บผลกระทบนอ้ย  134 35.4 



56 
 
ไดรั้บผลกระทบปานกลาง 118 31.2 
ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก 38 10.1 
ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมากท่ีสุด 27 7.1 
5. ผลกระทบทางด้านสังคมจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
ไม่ไดรั้บผลกระทบเลย 100 26.5 
ไดรั้บผลกระทบนอ้ย  111 29.4 
ไดรั้บผลกระทบปานกลาง 103 27.2 
ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก 48 12.7 
ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมากท่ีสุด 16 4.2 
6. ผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
ไม่ไดรั้บผลกระทบเลย 55 14.6 
ไดรั้บผลกระทบนอ้ย  141 37.3 
ไดรั้บผลกระทบปานกลาง 114 30.2 
ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก 56 14.8 
ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมากท่ีสุด 12 3.2 
7. ผลกระทบทางด้านสุขภาพจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
1. ไม่ไดรั้บผลกระทบเลย 90 23.8 
2. ไดรั้บผลกระทบนอ้ย  108 28.6 
3. ไดรั้บผลกระทบปานกลาง 112 29.6 
4. ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก 51 13.5 
5. ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมากท่ีสุด 17 4.5 

 
จากตารางท่ี 4.2 สถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร

ในพื้นท่ีจ านวน 7 ขอ้ ไดแ้ก่ ปัญหาการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร วิธีการก าจดัวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตร จ านวนคร้ังในการก าจดัวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรดว้ยวิธีการเผาต่อปี ผลกระทบ
ต่อ เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และสุขภาพจากการเผาวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรของกลุ่ม
ตวัอยา่งพบวา่ 

1. ปัญหาการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
ของผูต้อบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่ประสบปัญหาการจดัการวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร จากนาขา้วเป็น จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 จากไร่ออ้ย จ านวน 108 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 28.0 และ อ่ืนๆ เช่น จากมนัส าปะหลงั และการปลูกผกั จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 
ตามล าดบั 

2. วิธีการก าจดัวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ของ
ผูต้อบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีมีวิธีการก าจดัวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยวิธีการเผา 
จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 50.1 และวิธีการน าไปใช้ประโยชน์ 191 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4 
ตามล าดบั  

3. จ านวนคร้ังในการก าจดัวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยวิ ธีการเผาต่อปี ผลการศึกษา
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีเกษตรกรท่ีก าจดัวสัดุเหลือ
ใชท้างการเกษตรดว้ยวิธีการเผาโดยส่วนมาก เผาปีละ 1 คร้ัง จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 72 ปีละ 
2 คร้ัง จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 ปีละ มากกว่า 4 คร้ัง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 
และนอ้ยสุด ปีละ 3 คร้ัง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 ตามล าดบั 

4. ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจจากการเผาในท่ีโล่ง หรือเผาวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การป้องกนัมลพิษ และอ่ืนๆ  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีไดรั้บ ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจจากการเผา
ในท่ีโล่ง หรือเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เช่น ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล การป้องกนัมลพิษ 
และอ่ืนๆ มากสุดอยูใ่นระดบันอ้ย จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 ระดบัปานกลาง จ านวน 118 
คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 ไม่ได้รับผลกระทบเลย จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 16.1 ระดับมาก 
จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1 และระดบัมากท่ีสุด จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 ตามล าดบั 

5. ผลกระทบทางดา้นสังคมจากการเผาในท่ีโล่ง หรือเผาวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น  
การร้องเรียน สร้างความเดือดร้อนต่อชุมชน และอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
ของผูต้อบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีได้รับผลกระทบทางด้านสังคม จากการเผาในท่ีโล่ง 
หรือเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เช่น การร้องเรียน สร้างความเดือดร้อนต่อชุมชน และอ่ืนๆ มาก
สุดอยู่ใน ระดบันอ้ย จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 ระดบัปานกลาง จ านวน 103 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.2 ไม่ไดรั้บผลกระทบเลย จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 ระดบัมาก จ านวน 48 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.7 และระดบัมากท่ีสุด จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 ตามล าดบั 

6. ผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการเผาในท่ีโล่ง หรือเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 
เช่น เขม่าควนั กล่ินควนั ดินเกิดการทรุดตวัลง และอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
ของผูต้อบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีไดรั้บผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม จากการเผาในท่ี
โล่ง หรือเผาวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เขม่าควนั กล่ินควนั ดินเกิดการทรุดตวัลง และอ่ืนๆ 
มากท่ีสุดอยูใ่น ระดบันอ้ย จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 ระดบัปานกลาง จ านวน 114 คน คิด
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เป็นร้อยละ 30.2 ระดบัมาก จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 ไม่ไดรั้บผลกระทบเลย จ านวน 55 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 และระดบัมากท่ีสุด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ตามล าดบั 

7. ผลกระทบทางดา้นสุขภาพจากการเผาในท่ีโล่ง หรือเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เช่น  
ระคายเคือง ระคายคอ แน่นหนา้อก หายใจถ่ี และมีอาการของโรคหอบหืด และอ่ืนๆ ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีไดรั้บผลกระทบทางด้าน
สุขภาพ จากการเผาในท่ีโล่ง หรือเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เช่น ระคายเคือง ระคายคอ แน่น
หน้าอก หายใจถ่ี และมีอาการของโรคหอบหืด และอ่ืนๆ มากท่ีสุดอยู่ใน ระดบัปานกลาง จ านวน 
112 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 ระดบันอ้ย จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 ไม่ไดรั้บผลกระทบเลย 
จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 ระดับมาก จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และระดับมาก
ท่ีสุด จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดบั 

 

4.3 ความรู้เกีย่วกบัผลกระทบรวมถึงอนัตรายจากการเผา และประโยชน์ของเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร  

ความรู้เก่ียวกบัผลกระทบรวมถึงอนัตรายจากการเผา และประโยชน์ของเศษวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตร ของกลุ่มตวัอย่างสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics)  
โดยการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย โดยก าหนดให้คะแนน ตอบถูก 1 คะแนน และ 
ตอบผิด 0 คะแนน ดงัตารางท่ี 4.3 

 
ตารางท่ี 4.3 ความรู้ เก่ียวกบัผลกระทบรวมถึงอนัตรายจากการเผา และประโยชน์ของเศษวสัดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตรของกลุ่มตวัอย่างจากการตอบแบบสอบถาม แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ระดบั  

ความรู้ ตอบถูก 
(ร้อยละ) 

ตอบผิด 
ร้อยละ 

SD ค่าเฉลีย่ 
 

ระดับ* 

1. การเผาท าใหดิ้นเกิดการ
เส่ือมโทรม และมีผลต่อแร่
ธาตุในดินท่ีลดลง 

327 
(84.7) 

59 
(15.3) 

0.360 0.85 สูง 

2. การเผาหนา้ดินเป็นการฆ่า
เช้ือราในดิน 

212 
(54.9) 

174 
(45.1) 

0.498 0.55 ปานกลาง 
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ความรู้ ตอบถูก 

(ร้อยละ) 
ตอบผิด 
ร้อยละ 

SD ค่าเฉลีย่ 
 

ระดับ* 

3. การเผาวสัดุเหลือใชท้าง
เกษตรเป็นการกระท าท่ีไม่ผิด
กฎหมาย** 

181 
(46.8) 

205 
(53.0) 

 

0.500 
 

0.47 
 

ปานกลาง 

4. การเผาเศษวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรเป็นหน่ึง
สาเหตุของโลกร้อน 

314 
(81.3) 

72 
(18.7) 

 

0.390 
 

0.81 
 

สูง 

5. เศษวสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตรไม่มีธาตุอาหารท่ี
ส าคญัส าหรับการ
เจริญเติบโตของพืช** 

216 
(56.0) 

170 
(44.) 

 

0.497 
 

0.56 
 

ปานกลาง 

6. การไถกลบตอซงัขา้วจะ
ช่วยเพิ่มแร่ธาตุและเป็นปุ๋ ย
ช่วยปรับปรุงดินใหโ้ปร่งและ
ร่วนซุย 

331 
(85.8) 

55 
(14.2) 

 

0.350 
 

0.86 
 

สูง 

7. การน าเศษวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรมาปกคลุม
หนา้ดิน ไม่ท าให้ดินชุ่มช้ืน
และลดการชะลา้งหนา้ดิน** 

225 
(58.1) 

161 
(41.6) 

 

0.494 
 

0.58 
 

ปานกลาง 

8. ปุ๋ ยหมกัจากวสัดุเหลือใช้
จะท าใหดิ้นอุม้น ้าไดดี้ และ
ดินจะไม่แขง็ 

319 
(82.6) 

67 
(17.4) 

 

 

0.379 
 

0.83 
 

สูง 

9. วสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตร ไม่สามารถน ามา
ผลิตเป็นพลงังานชีวมวล** 

202 
(52.3) 

184 
(47.5) 

 

0.500 
 

0.53 
 

ปานกลาง 

10. คนท่ีป่วยดว้ยโรคภูมิแพ้
จะแสดงอาการมากเม่ือไดรั้บ
ฝุ่ นละอองและควนัจากการ
เผาไหม ้

325 
(84.2) 

61 
(15.8) 

 

0.365 
 

0.84 
 

สูง 
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              ค่าเฉลีย่ 265.2 
(68.7) 

120.8 
(31.3) 

 

0.433 
 

0.68 
 

สูง 

*เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน คือ  ช่วงคะแนน 0.00 - 0.33 ระดับต ่า ช่วงคะแนน 0.34 - 0.66 
ระดบักลาง ช่วงคะแนน 0.67 - 1.00 ระดบัสูง ตามล าดบั 
**ค าถามเชิงลบ 

 
จากตารางท่ี 4.3 ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลกระทบรวมถึงอนัตราย

จากการเผา และประโยชน์ของเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร อยู่ในระดบัสูง มีคะแนนเฉล่ีย 0.68 
ค าถามท่ีได้คะแนนสูงสุด คือ ข้อท่ี 6 การไถกลบตอซังข้าวจะช่วยเพิ่มแร่ธาตุและเป็นปุ๋ ยช่วย
ปรับปรุงดินให้โปร่งและร่วนซุย อยู่ในระดบัสูง มีคะแนนเฉล่ีย 0.86 รองลงมา คือ ขอ้ท่ี 1 การเผา
ท าให้ดินเกิดการเส่ือมโทรม และมีผลต่อแร่ธาตุในดินท่ีลดลง อยู่ในระดบัสูง มีคะแนนเฉล่ีย 0.85 
คะแนน และค าถามท่ีได้คะแนนเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ท่ี 3 การเผาวสัดุเหลือใช้ทางเกษตรเป็นการ
กระท าท่ีไม่ผิดกฎหมาย อยูใ่นระดบักลาง มีคะแนนเฉล่ีย 0.47 ตามล าดบั 

 

4.4 ทัศนคติต่อการเผาในท่ีโล่งและการน าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ 
ทศันคติต่อการเผาในท่ีโล่งและการน าเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรมาใชป้ระโยชน์ยของ

กลุ่มตวัอย่างจากการตอบแบบสอบถามได้ถูกน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ คะแนนเฉล่ียและค่าเฉล่ียร้อยละ และไดก้ าหนดให้
คะแนนการตอบค าถามเป็น 1-5 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.4  
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ตารางท่ี 4.4 ทศันคติต่อการเผาในท่ีโล่งและการน าเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรมาใชป้ระโยชน์
ของกลุ่มตวัอยา่งจากการตอบแบบสอบถาม แสดงจ านวน ร้อยละ และระดบั  

 ระดับทัศนคติ     
ทัศนคติ เห็น

ด้วย
น้อย
ท่ีสุด 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
มาก
ท่ีสุด 

SD คะแนน
เฉลีย่ 

ระดับ 

1. ท่านเห็นวา่
เกษตรกรควรมี
ความรับผิดชอบ
ต่อผลกระทบจาก
การเผาวสัดุเหลือ
ใชท้างการเกษตร 

11 
(2.9) 

18 
(4.7) 

91 
(23.8) 

102 
(26.7) 

160 
(41.9) 

 

1.052 
 

4.00 
 

ดี 

2. ท่านเห็นวา่การ
เผาพื้นท่ี
เกษตรกรรมเป็น
วิธีท่ีดีและรวดเร็ว
เพื่อเตรียมการ
เพาะปลูกในรอบ
ใหม่ ** 

60 
(15.7) 

37 
(9.7) 

105 
(27.5) 

98 
(25.7) 

82 
(21.5) 

 

1.330 
 

2.73 
 

ปาน
กลาง 

3. ท่านเห็นวา่รัฐ
ควรลงทุน
ส่งเสริมให้
เกษตรกรสามารถ
น าเศษวสัดุเหลือ
ใชท้างการเกษตร
กลบัมาแปรรูป 
 
 

5 
(1.3) 

24 
(6.3) 

80 
(20.9) 

85 
(22.3) 

188 
(49.2) 

 

1.029 
 

 

4.12 
 

ดี 
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 ระดับทัศนคติ     

ทัศนคติ เห็น
ด้วย
น้อย
ท่ีสุด 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
มาก
ท่ีสุด 

SD คะแนน
เฉลีย่ 

ระดับ 

เป็นส่ิงท่ีสร้าง
รายไดเ้สริมใหก้บั
ครอบครัว 

        

4. ท่านเห็นวา่รัฐ
ควรจดัอบรมให้
ความรู้และฝึก
ทกัษะการก าจดั
เศษวสัดุเหลือใช้
อยา่งถูกวิธีอยา่ง
จริงจงัและ
ต่อเน่ือง 

5 
(1.3) 

24 
(6.3) 

73 
(19.1) 

100 
(26.2) 

180 
(47.1) 

 

1.010 
 

 

4.12 
 

ดี 

5. ท่านเห็นวา่
กฏหมายและ
ขอ้บงัคบัของรัฐ
ไม่สามารถแกไ้ข
ปัญหาการเผา
วสัดุเหลือใชท้าง 

16 
(4.2) 

34 
(8.9) 

101 
(26.4) 

86 
(22.5) 

145 
(38.0) 

 

1.160 
 

 

2.19 
 

ต ่า 

การเกษตรใน
พื้นท่ีได*้* 

        

6. ท่านเห็นวา่รัฐ
ควรมีแนวทาง
ป้องกนัเพื่อไม่ให้
มีการเผาพื้นท่ี 

12 
(3.1) 

28 
(7.3) 

99 
(25.9) 

89 
(23.3) 

154 
(40.3) 

 

1.110 
 

 

3.90 
 

ดี 
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 ระดับทัศนคติ     

ทัศนคติ เห็น
ด้วย
น้อย
ท่ีสุด 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
มาก
ท่ีสุด 

SD คะแนน
เฉลีย่ 

ระดับ 

ทางการเกษตร
อยา่งจริงจงัและ
ต่อเน่ือง 

        

             ค่าเฉลีย่ 
 

18.17 
(4.75) 

27.50 
(7.20) 

91.50 
(23.93) 

93.30 
(24.45) 

151.50 
(39.67) 

 

1.12 
 

3.51 
ปาน
กลาง 

*เกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน คือ คะแนน 1-2.33 ต ่า คะแนน 2.34-3.66 ปานกลาง คะแนน 3.67- 5 
ดี ตามล าดบั 
**ทศันคติเชิงลบ 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษามีทศันคติต่อ

การเผาในท่ีโล่งและการน าเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรมาใชป้ระโยชน์อยูใ่นระดบัปานกลาง ได้
คะแนนเฉล่ีย 3.51 โดยความเห็นท่ีมีคะแนนสูงสุด มีอยู ่2 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 3 ท่านเห็นวา่รัฐควรลงทุน
ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถน าเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร และ ขอ้ท่ี 4 ท่านเห็นว่ารัฐควรจดั
อบรมให้ความรู้และฝึกทกัษะการก าจดัเศษวสัดุเหลือใชอ้ย่างถูกวิธีอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง  ซ่ึงได้
คะแนนเฉล่ีย 4.12 รองลงมา คือ ขอ้ท่ี 1ท่านเห็นว่าเกษตรกรควรมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบ
จากการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.00 และค าถามท่ีไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุด คือ 
ขอ้ท่ี 5 ท่านเห็นว่ากฎหมายและขอ้บงัคบัของรัฐไม่สามารถแกไ้ขปัญหาการเผาวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรในพื้นท่ีได ้ซ่ึงไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.19 

 

4.5 ปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก ผ่านกิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และ
ผู้เกีย่วข้องเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรลดการเผา ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา 

ปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก ผ่านกิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนุนให้เกษตรกรลดการเผาในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมาท่ีด าเนินกบักลุ่มตวัอยา่ง
จากการตอบแบบสอบถามไดถู้กน ามาวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดย
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การแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ คะแนนเฉล่ียและค่าเฉล่ียร้อยละ และไดก้ าหนดให้คะแนนการ
ตอบค าถามเป็น 1-5 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.5 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.5 ปัจจยัสนับสนุนจากภายนอก ผ่านกิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนุนใหเ้กษตรกรลดการเผาในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา 

 ระดับความถี่    
กจิกรรม 
ด าเนินงาน 

ไม่
ปฏิบัติ
เลย 

ปีละ
คร้ัง 

ทุก 3 
เดือน 

เดือน
เว้น
เดือน 

ทุก
เดือน 

SD คะแนน
เฉลีย่ 

ระดับ 

การส่งเสริม/ให้ความรู้ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น เกษตรอ าเภอ/ต าบล อสม. ทสม. อบต./เทศบาล 
1. ท่านไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมรณรงคล์ด
การเผาวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรใน
พื้นท่ีบ่อยแค่ไหน 

157 
(41.3) 

118 
(31.1) 

45 
(11.8) 

28 
(7.4) 

32 
(8.4) 

 

1.256 
 

2.11 
 

นอ้ย 

2. ท่านไดเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรม ปฏิบติั 
เรียนรู้ในการลดการเผา
วสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตรบ่อยแค่ไหน 

158 
(41.7) 

109 
(28.8) 

55 
(14.5) 

25 
(6.6) 

32 
(8.4) 

 

1.256 
 

2.11 
 

นอ้ย 

3. ท่านไดเ้ขา้
โครงการเรียนรู้
เก่ียวกบัการป้องกนั
มลพิษท่ี 

157 
(41.2) 

118 
(31.0) 

52 
(13.6) 

23 
(5.9) 

31 
(8.1) 

 

1.232 
 

2.09 
 

นอ้ย 

เกิดจากการเผาวสัดุ
เหลือใชท้าง
การเกษตร 
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 ระดับความถี่    

กจิกรรม 
ด าเนินงาน 

ไม่
ปฏิบัติ
เลย 

ปีละ
คร้ัง 

ทุก 3 
เดือน 

เดือน
เว้น
เดือน 

ทุก
เดือน 

SD คะแนน
เฉลีย่ 

ระดับ 

กฏหมาย/นโยบาย 
4.  หน่วยงานราชการ มี
กิจกรรม
ประชาสัมพนัธ์ 
กฎหมาย ขอ้ตกลง 
นโยบาย ในการลดการ
เผาวสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตรบ่อยแค่ไหน 

131 
(34.7) 

119 
(31.5) 

69 
(18.3) 

24 
(6.3) 

35 
(9.3) 

 

1.250 
 

2.24 
 

นอ้ย 

5. องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  และ
ชุมชนร่วมกบั
ประชาสัมพนัธ์ สร้าง
ความเขา้ใจในการลด
การเผาวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรบ่อยแค่
ไหน 

126 
(33.2) 

123 
(32.5) 

67 
(17.7) 

20 
(5.3) 

43 
(11.3) 

 

1.289 
 

2.29 
 

นอ้ย 

6. ท่านพบการ
ตรวจ/จบัปรับ ผูเ้ผา
วสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตรบ่อยแค่
ไหน 

 
 
 

170 
(44.9) 

107 
(28.2) 

44 
(11.6) 

21 
(5.5) 

37 
(9.8) 

 

1.290 
 

2.07 
 

นอ้ย 
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 ระดับทัศนคติ    

กจิกรรมการ
ด าเนินงาน 

ปฏิบัติ
เป็น
ประจ า 

ปฏิบัติ
เป็น
บ่อย 
คร้ัง 

ปฏิบัติ
เป็น
บาง 
คร้ัง 

ปฏิบัติ
เป็น
นานๆ
คร้ัง 

ไม่
ปฏิบัติ
เลย 

SD คะแนน
เฉลีย่ 

ระดับ 

ภาคเอกชน 
7. โรงงานน ้าตาล/
เอกชนอ่ืนๆในพื้นท่ี
มีส่วนร่วมในการ
รณรงค ์ในการลด
การเผาวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรบ่อย
แค่ไหน 

151 
(40.6) 

93 
(25.0) 

54 
(14.5) 

27 
(7.3) 

47 
(12.1) 

 

1.384 
 

2.26 
 

นอ้ย 

8. โรงงานน ้าตาล/
เอกชนอ่ืนๆ ให้
ความร่วมมือและ
ปฏิบติัตามนโยบาย 
ในการลดการเผา
วสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตรของ
ภาครัฐบ่อยแค่ไหน 

146 
(39.2) 

79 
(21.2) 

68 
(17.6) 

35 
(9.4) 

44 
(11.8) 

 

1.382 
 

2.33 
 

นอ้ย 

9. เอกชนรับซ้ือฟาง
ขา้ว/ใบออ้ยหลงัการ
เก็บเก่ียวบ่อยแค่
ไหน 

153 
(41.0) 

73 
(19.6) 

65 
(17.4) 

39 
(10.1) 

43 
(11.5) 

 

1.394 
 

2.32 
 

นอ้ย 

             ค่าเฉลีย่ 
 

149.89 
(39.76) 

104.33 
(27.66) 

57.67 
(15.22) 

26.89 
(7.09) 

38.22 
(10.08) 

 

1.30 

 

2.20 

 

น้อย 

*เกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน คือ คะแนน 1 - 2.33 น้อย คะแนน 2.34 - 3.66 ปานกลาง คะแนน 
3.67 - 5 มาก ตามล าดบั 
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จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาทั้งหมดไดรั้บ
การสนับสนุนจากภายนอก ผ่านกิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และผูเ้ก่ี ยวขอ้งเพื่อ
สนบัสนุนให้เกษตรกรลดการเผาในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมาอยู่ในระดบัน้อย ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.20 
โดยความเห็นท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ท่ี 8 โรงงานน ้ าตาล/เอกชนอ่ืนๆ ให้ความร่วมมือและ
ปฏิบติัตามนโยบาย ในการลดการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรของภาครัฐบ่อยแค่ไหน ไดค้ะแนน
เฉล่ีย 2.33 รองลงมา ขอ้ท่ี 9 เอกชนรับซ้ือฟางขา้ว/ใบออ้ยหลงัการเก็บเก่ียวบ่อยแค่ไหน ไดค้ะแนน
เฉล่ีย 2.32 และค าถามท่ีไดค้ะแนนน้อยท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 6 ท่านพบการตรวจ/จบัปรับ ผูเ้ผาวสัดุเหลือ
ใชท้างการเกษตรบ่อยแค่ไหน ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.07  
 

4.6 ข้อเสนอแนะการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรเพ่ือลดการเผา 
ข้อเสนอแนะการจัดการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรเพื่อลดการเผาของ

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างใน อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงระบุไวใ้นแบบสอบถาม สามารถแบ่ง
ตามประเด็นต่างๆ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.6 ขอ้เสนอแนะการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรของเกษตรกรเพื่อลดการเผา 

ข้อเสนอแนะการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรเพ่ือลดการเผา ส าหรับผู้ตอบ
แบบสอบถามส าหรับผู้ท่ีจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยการเผา 

ประเด็น ข้อเสนอแนะ 
1. ท่านมีการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร
ดว้ยการเผาเพราะอะไร 

- ลดตน้ทุนการผลิต  
- ประหยดัค่าใชจ่้าย 
- ประหยดัเวลา 
- เป็นวิธีท่ีสะดวกรวดเร็วในการเตรียมพื้นท่ี
เพื่อเพาะปลูกในรอบถดัไป  
- ไม่มีความรู้ในการจัดการวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรดว้ยวิธีอ่ืนๆ 

2. หากอนาคตไม่สามารถจดัการวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรด้วยการเผาได้ท่านจะจัดการ
อยา่งไร 

- การไถกลบแทนการเผา 
- น าไปท าปุ๋ ยหมกั  
- คลุมโคนตน้ไมเ้พื่อรักษาความช้ืน  
- อดักอ้นเพื่อเป็นอาหารสัตว ์
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ข้อเสนอแนะการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรเพ่ือลดการเผา ส าหรับผู้ตอบ
แบบสอบถามส าหรับผู้ท่ีจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยการเผา 
3.ท่านมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการจดัการวสัดุ
เหลือใชท้างการเกษตร อย่างไรบา้ง ท่ีสามารถ
เกิดประโยชน์เพื่อลดการเผา 

- ให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนเทคโนโลยี 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เช่น สนบัสนุนเคร่ืองบดยอ่ย 
เคร่ืองอดัฟาง 
- หน่วยงานภาครัฐอบรมให้ความรู้ในการ
บริหารจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เช่น 
การอบรมให้ความรู้กบัเกษตรกรในการน าฟาง
ข้าวมาท าเห็ดฟาง วิ ธีการท าปุ๋ ยหมัก การ
ประดิษฐ์นวัตกรรมจากวัสดุ เหลือใช้ทาง
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าใหก้บัครัวเรือน 
 

ข้อเสนอแนะการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรเพ่ือลดการเผา ส าหรับผู้ท่ี
จัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยการวิธีการอ่ืน 
ประเด็น ข้อเสนอแนะ 
1. ท่านมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบา้งเก่ียวกบั
การจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 

- ใชร้ะยะเวลาในการก าจดัค่อนขา้งนาน  
- เพิ่มตน้ทุนในการผลิต 
- ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายในการจา้งไถกลบ  
- ประสบปัญหาดา้นแรงงาน  
- ขาดอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรในการจดัการไม่
เพียงพอ  
- ไม่มีความรู้วิธีการบริหารจดัวสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตร 

2. ท่านมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการวสัดุ
เหลือใชท้างการเกษตร อย่างไรบา้ง ท่ีสามารถ
เกิดประโยชน์เพื่อลดการเผา 

- อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรถึงผลดีและ
ผล เ สียของการจัดการวัส ดุ เห ลือใช้ทาง
การเกษตร 
- ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าให้วสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร เช่น การอดักอ้นขายเป็นอาหารสัตว ์ 
- จัดให้ มีโรงงานรับซ้ือวัส ดุ เหลือใช้ทาง
การเกษตรเพื่อเป็นเช้ือเพลิงชีวมวล  
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ข้อเสนอแนะการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรเพ่ือลดการเผา ส าหรับผู้ท่ี
จัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยการวิธีการอ่ืน 
ประเด็น ข้อเสนอแนะ 
 - การสนับส นุนในการต่ อยอดผ ลิต เ ป็น

นวตักรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มรายไดใ้หเ้กษตรกร 
 

4.7 การทดสอบสมมุติฐานปัจจัยการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกร
เพ่ือลดการเผา กรณีศึกษา อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

การทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงผูท้  าการศึกษาไดก้ าหนดสมมติฐานไว ้8 ประเด็น เก่ียวกบัการ
จดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรเพื่อลดการเผา กรณีศึกษา อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดั
ขอนแก่น ประกอบดว้ยปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ลกัษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
จ านวนปีท่ีท าเกษตรกรรม รายไดเ้ฉล่ียครัวเรือน/เดือน ความรู้เก่ียวกบัผลกระทบรวมถึงอนัตราย
จากการเผา และประโยชน์ของเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ทศันคติต่อการเผาในท่ีโล่งและการ
น าเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรมาใชป้ระโยชน์ และปัจจยัสนบัสนุนจากภายนอก ผ่านกิจกรรม
ด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และผูเ้ก่ียวข้องเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรลดการเผา ใน
ระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา สามารถทดสอบสมมติฐานสามารถอธิบายการวิเคราะห์ความแตกต่างดว้ย
การใชส้ถิติ Independent Sample: t-test โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั 0.05 ตามการตั้ง
สมมุติฐานดงักล่าว เพื่อหาปัจจยัการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรของเกษตรกรเพื่อลดการเผา 
กรณีศึกษา อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น ดงัตารางท่ี 4.6  
 
ตารางท่ี 4.7 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน สรุปผล 

สมมติฐานท่ี 1 เพศ แตกต่างกนัเป็นปัจจยัในการจดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร
แตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 2 ประชากรท่ีมีช่วงอายุ แตกต่างกนัป็นปัจจยัในการจดัการวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรแตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 3 ลกัษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แตกต่างกนัเป็นปัจจยัในการ
จดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรแตกต่างกนั 
 

ยอมรับ 
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สมมติฐาน สรุปผล 

สมมติฐานท่ี 4 จ านวนปีท่ีท าเกษตรกรรมแตกต่างกัน เป็นปัจจยัในการจดัการวสัดุ
เหลือใชท้างการเกษตรแตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 5 รายไดค้รัวเรือนต่อเดือน แตกต่างกนัเป็นปัจจยัในการจดัการวสัดุเหลือ
ใชท้างการเกษตรแตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 6 ความรู้เก่ียวกบัผลกระทบรวมถึงอนัตรายจากการเผา และประโยชน์
ของเศษวสัดุเหลือใช้ แตกต่างกนัเป็นปัจจยัในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร
แตกต่างกนั 

ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 7 ทศันคติ ต่อการเผาในท่ีโล่งและการน าเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร
มาใช้ประโยชน์ แตกต่างกันเป็นปัจจัยในการจัดการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร
แตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 8 ปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก ผ่านกิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ 
ธุรกิจเอกชน และผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนุนให้เกษตรกรลดการเผา ในระยะเวลา 1 ปีท่ี
ผา่นมา แตกต่างกนัเป็นปัจจยัในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรแตกต่างกนั 

ยอมรับ 

 
จากตารางท่ี 4.7 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับปัจจัยการจัดการวสัดุเหลือใช้ทาง

การเกษตรของเกษตรกรเพื่อลดการเผา กรณีศึกษา อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น จากกลุ่มตวัอย่าง
ในการศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม สามารถอธิบายสรุป ดงัน้ี 

4.7.1 สมมติฐานท่ี 1  
 เพศ แตกต่างกนัเป็นปัจจยัในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรแตกต่างกนั  สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ Independent Sample T – test ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.05 
แสดงผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 4.8 
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ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของเพศ ในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 

Independent Samples Test 

       

เพศ N Mean 
Std. 

Deviation 
t 

Sig. (2-
tailed) 

1 เผา 194 1.50 0.501 -1.479 0.140 
2 น าไปใชป้ระโยชน์ 191 1.58 0.506     

  รวม 385 3 1     
หมายเหต ุ: นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
จากตารางท่ี 4.8. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของเพศ ในการจดัการวสัดุเหลือใช้ทาง

การเกษตรท่ี พบว่า เพศ ของเกษตรกรท่ีต่างกันมีวิธีการจัดการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรไม่
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (t = -1.479, Sig. (2-tailed) = 0.140 

4.7.2 สมมติฐานท่ี 2 
 ช่วงอายุ แตกต่างกนัเป็นปัจจยัในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรแตกต่างกนั  สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ Independent Sample T – test ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ เท่ากบั 0.05 
แสดงผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของอาย ุในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 

Independent Samples Test 

อายุ N Mean 
Std. 

Deviation 
t 

Sig. (2-
tailed) 

1 เผา 194 2.99 1.243 0.001 0.999 
2 น าไปใชป้ระโยชน์ 191 2.99 0.989     

  รวม 385 6 2     
หมายเหต ุ: นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของอาย ุในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 
พบวา่ ช่วงอายขุองเกษตรกรท่ีต่างกนัมีวิธีการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรไม่แตกต่างกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (t = 0.001, Sig. (2-tailed) = 0.999) 
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4.7.3 สมมติฐานท่ี 3 
 ลกัษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แตกต่างกนัเป็นปัจจยัในการจดัการวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรแตกต่างกนั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ Independent Sample T – test ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั 0.05 แสดงผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 4.10 
ตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของลกัษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในการ
จดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 

Independent Samples Test 

ลกัษณะการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

N Mean 
Std. 

Deviation 
t 

Sig. (2-
tailed) 

1 เผา 187 1.43 0.496 2.975 0.003 
2 น าไปใชป้ระโยชน์ 191 1.28 0.452    

  รวม 378 3 1     
หมายเหต ุ: นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 จากตารางท่ี  4.10 ผลการวิ เคราะห์ความแตกต่างของลักษณะการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร พบว่า ลักษณะการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมของเกษตรกรท่ีแตกต่างกนัมีวิธีการจดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรแตกต่างกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (t = 2.975, Sig. (2-tailed) = 0.003) 

4.7.4 สมมติฐานท่ี 4 
 จ านวนปีท่ีท าเกษตรกรรม แตกต่างกนัเป็นปัจจยัในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร
แตกต่างกนั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ Independent Sample T – test ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ เท่ากบั 0.05 แสดงผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 4.11 
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ตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของจ านวนปีท่ีท าเกษตรกรรม ในการจดัการวสัดุเหลือ
ใชท้างการเกษตร 

Independent Samples Test 

จ านวนปีท่ีท าเกษตรกรรม N Mean 
Std. 

Deviation 
t 

Sig. (2-
tailed) 

1 เผา 191 3.12 1.195 -1.252 0.211 
2 น าไปใชป้ระโยชน์ 189 3.26 1.042     

  รวม 380 6 2     
หมายเหต ุ: นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของจ านวนปีท่ีท าเกษตรกรรม ในการ
จดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร พบว่า จ านวนปีท่ีท าเกษตรกรรมของเกษตรกรท่ีต่างกนัมีวิธีการ
จดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 (t = -1.252, Sig. 
(2-tailed) = 0.211) 

4.7.5 สมมติฐานท่ี 5 
 รายได้เฉล่ียครัวเรือนต่อเดือน แตกต่างกันเป็นปัจจัยในการจัดการวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรแตกต่างกัน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ Independent Sample T – test ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั 0.05 แสดงผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 4.12 
 
ตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของรายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนต่อเดือน ในการจดัการวสัดุ
เหลือใชท้างการเกษตร 

Independent Samples Test 

รายได้เฉลีย่ครัวเรือน/เดือน N Mean 
Std. 

Deviation 
t 

Sig. (2-
tailed) 

1 เผา 192 2.04 1.106 0.236 0.813 
2 น าไปใชป้ระโยชน์ 190 2.02 1.031     

  รวม 382 4 2     
หมายเหต ุ: นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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 จากตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของรายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนต่อเดือน ในการ
จดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร พบว่า จ านวนปีท่ีท าเกษตรกรรมของเกษตรกรท่ีต่างกนัมีวิธีการ
จดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (t = 0236, Sig. (2-
tailed) = 0.813) 

4.7.6 สมมติฐานท่ี 6 
ความรู้ ของเกษตรกรเก่ียวกบัผลกระทบรวมถึงอนัตรายจากการเผา และประโยชน์ของเศษวสัดุ
เหลือใชท้างการเกษตรแตกต่างกนั เป็นปัจจยัในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรแตกต่างกนั  
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ Independent Sample T – test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั 
0.05 แสดงผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 4.13. 
 
ตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความรู้ ของเกษตรกรเก่ียวกับผลกระทบรวมถึง
อนัตรายจากการเผา และประโยชน์ของเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ในการจดัการวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตร 

Independent Samples Test 

ความรู้ N Mean 
Std. 

Deviation 
t 

Sig. (2-
tailed) 

1 เผา 194 6.5979 2.01887 -3.088 0.002 
2 น าไปใชป้ระโยชน์ 190 7.2474 2.10237     

  รวม 384 14 4     
หมายเหต ุ: นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

จากตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความรู้ ของเกษตรกรเก่ียวกบั
ผลกระทบรวมถึงอนัตรายจากการเผา และประโยชน์ของเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ในการ
จดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร พบวา่ ความรู้ ของเกษตรกรเก่ียวกบัผลกระทบรวมถึงอนัตราย
จากการเผา และประโยชน์ของเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรท่ีต่างกนั มีวิธีการจดัการวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (t = -3.088, Sig. (2-tailed) = 0.002) 

4.7.7 สมมติฐานท่ี 7 
 ทศันคติ ต่อการเผาในท่ีโล่งและการน าเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์
แตกต่างกันเป็นปัจจัยในการจัดการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรแตกต่างกัน  สถิติท่ีใช้ในการ
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วิเคราะห์ขอ้มูล คือ Independent Sample T – test ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ เท่ากบั 0.05 แสดงผล
การวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 4.14. 
 
ตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของทศันคติ ต่อการเผาในท่ีโล่งและการน าเศษวสัดุ
เหลือใชท้างการเกษตรมาใชป้ระโยชน์ ในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 

Independent Samples Test 

ทัศนคติ N Mean 
Std. 

Deviation 
t 

Sig. (2-
tailed) 

1 เผา 192 20.7865 2.56665 -1.735 0.083 
2 น าไปใชป้ระโยชน์ 188 21.3404 3.58265     

  รวม 380 42 6     
หมายเหต ุ: นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

จากตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของทศันคติ ต่อการเผาในท่ีโล่งและการน า
เศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ ในการจดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร พบว่า 
ทศันคติ ต่อการเผาในท่ีโล่งและการน าเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ ในการ
จดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรท่ีต่างกนั มีวิธีการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรไม่แตกต่าง
กนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (t = -1.735, Sig. (2-tailed) = 0.083) 

4.7.8 สมมติฐานท่ี 8 
 ปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก ผ่านกิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนุนใหเ้กษตรกรลดการเผา ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมาต่อเกษตรกร แตกต่างกนั
เป็นปัจจยัในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรแตกต่างกนั  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 
Independent Sample T – test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั 0.05 แสดงผลการวิเคราะห์ดงัตาราง
ท่ี 4.15 
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ตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก ผ่านกิจกรรม
ด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และผูเ้ก่ียวข้องเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรลดการเผา ใน
ระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมาต่อเกษตรกร ในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 

Independent Samples Test 

ปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก N Mean 
Std. 

Deviation 
t 

Sig. (2-
tailed) 

1 เผา 183 17.9781 9.25699 -3.653 0.000 
2 น าไปใชป้ระโยชน์ 186 21.6075 9.81239     

  รวม 369 40 19     
หมายเหต ุ: นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

จากตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัสนับสนุนจากภายนอก ผ่าน
กิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรลดการเผา 
ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมาต่อเกษตรกร  ในการจดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร พบว่า ปัจจยั
สนับสนุนจากภายนอก ผ่านกิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และผูเ้ก่ียวข้องเพื่อ
สนบัสนุนให้เกษตรกรลดการเผา ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมาต่อเกษตรกรท่ีต่างกนั มีวิธีการจดัการ
วสัดุเหลือใชท้างการเกษตรแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (t = -3.653, Sig. (2-tailed) = 
0.000) 
 

4.8 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
ผูว้ิจัยได้ด าเนินการจัดท าการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ในกลุ่มเกษตรกร ใน

อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น ประกอบไปดว้ยตวัแทนจากต าบลต่างๆ ในพื้นท่ี ดงัน้ี ต าบลบา้นไผ่ 
ต าบลในเมือง ต าบลเมืองเพีย ต าบลบา้นลาน ต าบลแคนเหนือ ต าบลภูเหล็ก ต าบลป่าปอ ต าบลหิน
ตั้ง ต าบลหนองน ้ าใส ต าบลหัวหนอง และเทศบาลต าบลบา้นไผ่ เร่ืองปัจจยัการจดัการวสัดุเหลือใช้
ในพื้นท่ี มีประเด็นสนทนาดงัน้ี ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุลกัษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
จ านวนปีท่ีท าอาชีพเกษตรกรรม รายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนต่อเดือน ความรู้ ทศันคติ และปัจจยัสนบัสนุน
จากภายนอก จากการด าเนินการสนทนากลุ่มได้รับข้อมูลจากบุคคลส าคัญ (key person) สรุป
ประเด็นไดด้งัน้ี  

เกษตรกร ต าบลภูเหล็ก กล่าวว่า วิธีการจดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรดว้ย
การเผาส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กบั งบประมาณเน่ืองจากใชง้บประมาณต ่าและประหยดัเวลาในการจดัการ 
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ทั้งน้ีหากตอ้งใช้เทคโนโลยีในการจดัการ เช่น การตดัออ้ยโดยเคร่ืองจกัรจะต้องใช้งบประมาณ
ค่อนขา้งสูง แต่ฤดูการตดัออ้ยมีเพียง 5 – 6 เดือนเท่านั้นท าให้ไม่คุม้ทุนในการจดัซ้ือเคร่ืองจกัรเพื่อ
น ามาใชใ้นพื้นท่ีเกษตรกรรมหรือลดการเผาใบออ้ย  

เกษตรกร ต าบลเมืองเพีย กล่าวว่า เน่ืองจากเกษตรกรบางครัวเรือนไม่ไดมี้การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมอาชีพหลกัเพียงอย่างเดียว ดงันั้นหลงัจากการเก็บเก่ียวจะตอ้งมีการเร่งจดัการวสัดุเหลือ
ใชท้างการเกษตรเพื่อจดัเตรียมพื้นท่ีในการเพาะปลูกพืชชนิดอ่ืนต่อไปจึงเลือกวิธีการเผา  

เกษตรกร เทศบาลต าบลบ้านไผ่ กล่าวว่า หากจะให้เกษตรกรลดการเผาวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรภาครัฐจะตอ้งมีการส่งเสริม ดงัน้ี กิจกรรมรณรงคล์ดการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรใน
พื้นท่ี รวมถึงฝึกอบรม ปฏิบติั เรียนรู้ในการลดการเผาวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร และการน าวสัดุ
เหลือใชท้างการเกษตรไปใชป้ระโยชน์  

เกษตรกร ต าบลหวัหนอง กล่าววา่ หากตอ้งการใหเ้กษตรกรมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการ
เผาวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรลดลง ภาครัฐควรมีการมีการประชาสัมพนัธ์ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
และมีความเขม้งวดในการด าเนินการทางกฎหมายแก่ผูก้ระท าผิด  

โดยมีบรรยากาศการบรรยากาศการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ดงัภาพท่ี 4.1 
ภาพท่ี 4.1 บรรยากาศการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
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4.9 การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In – depth Interview) 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการจดัท า การสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) กบับุคคลตวัแทนผูมี้ส่วน

ได้ส่วนเสียจ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ ตวัแทนภาครัฐ ตวัแทนปราชญ์ชาวบา้น และตวัแทนเกษตรกร  
มีประเด็นสรุปไดด้งัน้ี 

บุคคลท่ี 1 นางจารุวรรณ์ บุญน าพา เกษตรอ าเภอบ้านไผ่ กล่าวว่า  ชาวบ้านในพื้นท่ีมีการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรมาเป็นเวลานาน ดังนั้นการเผาวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นวิธีการท่ี
ชาวบา้นปฏิบติัมานานแลว้ แต่หน่วยงานภาครัฐไดมี้การออกกฎหมายเก่ียวกบัการจดัการวสัดุเหลือ
ใชท้างการเกษตรเม่ือไม่นานมาน้ีดงันั้นจึงส่งผลต่อการปรับตวัของเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐจึง
ตอ้งให้เวลาแก่เกษตรกรในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมรวมถึงให้ทางเลือกในการจดัการวสัดุเหลือ
ใชท้างการเกษตรดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายมากขึ้น 
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บุคคลท่ี 2 นายธชัชยั อคัฮาด ปราชญ์ชาวบา้น ต าบลภูเหล็ก กล่าวว่า เกษตรกรในต าบลภูเหลก็
บางส่วน มีวิธีการจัดการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยไม่ใช้วิธีการเผา เน่ืองจากได้รั บการ
ประชาสัมพนัธ์ และเขา้อบรมความรู้ในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรไปใชป้ระโยชน์ เช่น 
การน าไปท าปุ๋ ยหมกั น าไปเป็นอาหารสัตว ์รวมถึงน าไปคลุมหนา้ดินเพื่อเพิ่มความชุ่มช้ืนใหแ้ก่ดิน  

บุคคลท่ี 3 ตัวแทนเกษตรกร ต าบลเมืองเพีย กล่าวว่า กฎหมายห้ามเผาวสัดุเหลือใช้ท าง
การเกษตรไม่สามารถน ามาบงัคบัในพื้นท่ีไดข้องตนได ้เพราะขาดความเขม้งวดเน่ืองจากบริบทใน
พื้นท่ีมีวิถีการด าเนินชีวิตแบบพึ่งพาศยักนั เช่น การอะลุ่มอล่วยในพื้นท่ีในการจดัการวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรดว้ยการเผาเน่ืองจากมีความสัมพนัธ์แบบญาติพี่นอ้ง หรือหากมีการลุกลามของไฟใน
การเผาจากแปลงเกษตรอ่ืนมาสู่แปลงเกษตรของตนจะมีการด าเนินการไกล่เกล่ียและชดเชย
ค่าเสียหายกนัเองโดยไม่มีการด าเนินการทางกฎหมาย   

 โดยมีบรรยากาศการบรรยากาศการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview)  ดงัภาพท่ี 4.2 
ภาพท่ี 4.2 บรรยากาศการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) 
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บทที ่5 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษา เร่ือง “ปัจจยัการจดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรเพื่อลดการเผา 
กรณีศึกษา อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น” ผูศึ้กษาไดท้ าการรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี
ได้จากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี อ าเภอบ้านไผ่ จังหวดัขอนแก่น ซ่ึงมีทั้ งหมด 
จ านวน 12,116 คน (ส านักงานเกษตรอ าเภอบา้นไผ่  จงัหวดัขอนแก่น : ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 
2565) โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามหลกัสถิติ แบบโควตา้ (Quota  sampling) โดยค านึงถึงสัดส่วน
องคป์ระกอบของจ านวนผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรท่ีมีสัดส่วนแตกต่างกนัออกไปตามปริมาณของ
เกษตรกรท่ีอาศัยอยู่ในแต่ละต าบลของ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวดัขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล จ านวน 387 คน จากนั้นด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มูลด้วยวิธีทางสถิติ เพื่อศึกษา ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ลกัษณะการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ านวนปีท่ีท าเกษตรกรรมรายได้เฉล่ียครัวเรือนต่อปี สถานการณ์
ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร ปัจจยัด้าน ความรู้เก่ียวกับผลกระทบ
รวมถึงอนัตรายจากการเผา และประโยชน์ของเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ทศันคติต่อการเผาใน
ท่ีโล่งและการน าเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรไปใชป้ระโยชน์ และปัจจยัสนบัสนุนจากภายนอก 
ผ่านกิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และผู ้เก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนุนให้เกษตรกรลดการ
เผาในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการจดัการเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรของ
เกษตรกร อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น 

เพื่อสังเคราะห์ปัจจยัดงักล่าวน าไปเสนอแนวทางการในการบริหารจดัการเพื่อลดการเผา
วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร และเสนอแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรในการจดัการวสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตรไปใช้ประโยชน์เพื่อลดการเผา แก่เกษตรกร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพื้นท่ี เช่น 
ส านกังานเกษตรอ าเภอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ี อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงใน
บทน้ีจะได้น าเสนอการสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผลในแต่ละประเด็นตามวตัถุประสงค์ใน
การศึกษา และน าเสนอขอ้เสนอแนะท่ีจะน าผลการศึกษาไปใชใ้นอนาคต 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
จากการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล จ านวน 387 

คน เพื่อศึกษาปัจจยัการจดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรเพื่อลดการเผา  กรณีศึกษา 
อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงจะน าไปสู่แนวทางในการบริหารจดัการ และเสนอแนวทางการ
ส่งเสริมเกษตรกรในการจัดการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์เพื่อลดการเผา  แก่
เกษตรกร อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

5.1.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีมีสัดส่วนท่ี

เป็น เพศชาย เพศหญิง และเพศทางเลือก ในจ านวนท่ีแตกต่างกนัแบ่งออกเป็น เพศชาย จ านวน 180 
คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 เพศหญิง จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 และเพศทางเลือก จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามจ านวนมากท่ีสุดคือ อายุ
ระหวา่ง 38 -  54 ปี หรืออยูใ่นช่วง Generation X  คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมา อายรุะหวา่ง 55 - 72 
ปี  หรืออยู่ในช่วง Baby Boomers คิดเป็นร้อยละ  35.9 อายุระหว่าง 10 - 23 ปี  หรืออยู่ในช่วง 
Generation Z  คิดเป็นร้อยละ 18.1 อายุระหว่าง 24 - 37 ปี หรืออยู่ในช่วง Generation Y คิดเป็นร้อย
ละ 6.7 และอายุตั้งแต่ 73  ปีขึ้นไป ซ่ึงอยู่ในช่วง  Builders คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดบั มีลกัษณะ
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก  จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 และการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพเสริม จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 ระยะเวลาในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มากกว่า 10 ปีขึ้นไป มากท่ีสุด จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 57.9 
รองลงมาช่วง 5 - 10 ปี  จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 ช่วง 1 - 2 ปี จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.2 และสุดทา้ยช่วง 3 - 5 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 ตามล าดบั มีรายไดเ้ฉล่ียครัวเรือน
ต่อเดือนมากท่ีสุดอยู่ในช่วงน้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 
รองลงมา ช่วง 10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 ช่วง 20,001 – 
30,000 บาทต่อเดือน จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 และล าดับสุดทา้ย มากกว่า 30,001 บาท 
จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามล าดบั 

5.1.2 สถานการณ์ปัจจุบันท่ีเกีย่วข้องกบัการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นท่ี 
ผลการศึกษาพบวา่ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประสบปัญหาการจดัการวสัดุเหลือ

ใชท้างการเกษตร จากนาขา้วเป็น จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 จากไร่ออ้ย จ านวน 108 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.0 และ อ่ืนๆ เช่น จากมนัส าปะหลงั และการปลูกผกั จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.3 มีวิธีการก าจดัวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยวิธีการเผา จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 50.1 
และวิธีการน าไปใช้ประโยชน์ 191 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4 โดยส่วนมากก าจดัวสัดุเหลือใช้ทาง



83 
 
การเกษตรดว้ยวิธีการเผา ปีละ 1 คร้ัง จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 72 ปีละ 2 คร้ัง จ านวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.6 ปีละ มากกว่า 4 คร้ัง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 และนอ้ยสุด ปีละ 3 คร้ัง 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 และไดรั้บผลกระทบทางดา้นเศรฐกิจจากการเผาในท่ีโล่ง หรือเผา
วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เช่น ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล การป้องกนัมลพิษ และอ่ืนๆ ระดบั
มากท่ีสุด จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 ระดบัมาก จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1 ระดบัปาน
กลาง จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 ระดบันอ้ย จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 และไม่ได้
รับผลกระทบเลย จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 16.1 ไดรั้บผลกระทบทางดา้นสังคม จากการเผาใน
ท่ีโล่ง หรือเผาวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น  การร้องเรียน สร้างความเดือดร้อนต่อชุมชน และ
อ่ืนๆ ระดับมากท่ีสุด จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 ระดับมาก จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.7 ระดบัปานกลาง จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 ระดบันอ้ย จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.4 และไม่ได้รับผลกระทบเลย จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 ได้รับผลกระทบทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม จากการเผาในท่ีโล่ง หรือเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เช่น เขม่าควนั กล่ินควนั ดิน
เกิดการทรุดตวัลง และอ่ืนๆ ระดบัมากท่ีสุด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ระดบัมาก จ านวน 56 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 ระดบัปานกลาง จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 ระดบันอ้ย จ านวน 141 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 และไม่ได้รับผลกระทบเลย จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 ได้รับ
ผลกระทบทางดา้นสุขภาพ จากการเผาในท่ีโล่ง หรือเผาวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ระคาย
เคือง ระคายคอ แน่นหน้าอก หายใจถ่ี และมีอาการของโรคหอบหืด และอ่ืนๆ ระดับมากท่ีสุด 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ระดับมาก จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ระดับปานกลาง 
จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 ระดบัน้อย จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 และไม่ไดรั้บ
ผลกระทบเลย จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 

5.1.3 ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบรวมถึงอันตรายจากการเผา และประโยชน์ของเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีตอบ
ค าถามเก่ียวกบัความรู้ของเกษตรกรเก่ียวกับผลกระทบรวมถึงอนัตรายจากการเผา และประโยชน์
ของเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรแต่ละขอ้ไดถู้กตอ้งมีคะแนนเฉล่ีย 0.68 ซ่ึงอยู่ในระดบัสูง และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีขอ้ค าถามท่ีกลุ่มตวัอย่างตอบถูกมากท่ีสุด  คือขอ้ท่ี 6 การไถกลบตอ
ซังขา้วจะช่วยเพิ่มแร่ธาตุและเป็นปุ๋ ยช่วยปรับปรุงดินให้โปร่งและร่วนซุย มีคะแนนเฉล่ีย 0.86 ซ่ึง
อยู่ในระดบัสูง รองลงมาขอ้ท่ี 10 คนท่ีป่วยดว้ยโรคภูมิแพจ้ะแสดงอาการมากเม่ือไดรั้บฝุ่ นละออง
และควนัจากการเผาไหม้ มีคะแนนเฉล่ีย 0.84 ซ่ึงอยู่ในระดบัสูงเช่นกนัตามล าดบั ส่วนขอ้ค าถามท่ี
กลุ่มตวัอย่างตอบผิดหรือมีความเขา้ใจผิดมากท่ีสุด คือขอ้ท่ี 3 การเผาวสัดุเหลือใช้ทางเกษตรเป็น
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การกระท าท่ีไม่ผิดกฎหมาย ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างมีความเขา้ใจผิดว่า การเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร
เป็นการกระท าท่ีไม่ผิดกฎหมาย ซ่ึงขอ้เท็จจริงการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเป็นการกระท าท่ี
ผิดกฎหมาย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการประกาศ
พื้นท่ีควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. 2561 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 โดยกลุ่มตวัอย่างตอบ
ขอ้น้ีผิด มีคะแนนเฉล่ีย 0.47 ซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลาง และขอ้ท่ี 9 วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร ไม่
สามารถน ามาผลิตเป็นพลงังานชีวมวล  ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างตอบผิด ซ่ึงข้อเท็จจริงปัจุบันมีโรงงาน
หลายๆ แห่ง เช่น บริษทัมิตรผล บริษทั SCG บางพื้นท่ีรับซ้ือ ฟางขา้ว และใบออ้ย ตนัละ 1,000 บาท 
เพื่อใชเ้ป็นพลงังานชีวมวลในโรงงาน โดยกลุ่มตวัอย่างตอบขอ้น้ีผิด มีคะแนนเฉล่ีย 0.53 ซ่ึงอยู่ใน
ระดบัปานกลาง เช่นกนัตามล าดบั 

5.1.4 ทัศนคติต่อการเผาในท่ีโล่งและการน าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีตอบ

ค าถามเก่ียวกับทัศนคติต่อการเผาในท่ีโล่งและการน าเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้
ประโยชน์ อยู่ในระดบั ระดบัปานกลาง ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.51 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าความเห็นท่ี
มีคะแนนสูงสุด มีอยู่ 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 3 ท่านเห็นว่ารัฐควรลงทุนส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถน า
เศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร และขอ้ท่ี 4 ท่านเห็นว่ารัฐควรจดัอบรมให้ความรู้และฝึกทกัษะการ
ก าจดัเศษวสัดุเหลือใชอ้ย่างถูกวิธีอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง  โดยทั้ง 2 ขอ้ไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.12 ซ่ึงอยู่
ในระดบัดี รองลงมา คือขอ้ท่ี 1 ท่านเห็นวา่เกษตรกรควรมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการเผา
วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.00 ซ่ึงอยู่ในระดบัดี เช่นกนั และค าถามท่ีไดค้ะแนน
น้อยท่ีสุด คือขอ้ท่ี 5 ท่านเห็นว่ากฏหมายและขอ้บงัคบัของรัฐไม่สามารถแกไ้ขปัญหาการเผาวสัดุ
เหลือใชท้างการเกษตรในพื้นท่ีได ้ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.19 ซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่า ตามล าดบั 

5.1.5 ปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก ผ่านกิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และ
ผู้เกีย่วข้องเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรลดการเผา ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีตอบ
ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัสนบัสนุนจากภายนอก ผ่านกิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนุนใหเ้กษตรกรลดการเผา ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.20 ซ่ึง
อยู่ในระดับน้อย และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีขอ้ค าถามท่ีกลุ่มตวัอย่างตอบถูกมากท่ีสุด  
ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 8 โรงงานน ้าตาล/เอกชนอ่ืนๆ ใหค้วามร่วมมือและปฏิบติัตามนโยบาย ในการลดการเผา
วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรของภาครัฐบ่อยแค่ไหน มีคะแนนเฉล่ีย 2.33 ซ่ึงอยู่ในระดับน้อย 
รองลงมา คือ ขอ้ท่ี 9 เอกชนรับซ้ือฟางขา้ว/ใบออ้ยหลงัการเก็บเก่ียวบ่อยแค่ไหน มีคะแนนเฉล่ีย 
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2.32 ซ่ึงอยู่ในระดบันอ้ย และค าถามท่ีไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 6 ท่านพบการตรวจ/จบัปรับ ผู ้
เผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรบ่อยแค่ไหน มีคะแนนเฉล่ีย 2.07 ซ่ึงอยูใ่นระดบันอ้ย ตามล าดบั 

5.1.6  สรุปข้อเสนอแนะการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรเพ่ือลดการ
เผา 

ข้อเสนอแนะการจัดการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรเพื่อลดการเผาของ
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างใน อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงระบุไวใ้นแบบสอบถาม สามารถแบ่ง
ตามกลุ่มประเด็นต่างๆ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ขอ้เสนอแนะผูต้อบแบบสอบถามส าหรับผูท่ี้จดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรดว้ยการเผา 
 1. ท่านมีการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรดว้ยการเผาเพราะอะไร 
 วิธีการเผาเป็นวิธีการก าจดัวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรท่ี ลดตน้ทุนการผลิต ประหยดัทั้ง
ค่าใชจ่้ายและเวลา สะดวกรวดเร็ว ในการเตรียมพื้นท่ีเพื่อเพาะปลูกในรอบถดัไป รวมถึงไม่มีความรู้
ในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรดว้ยวิธีอ่ืนๆ  
 2. หากอนาคตไม่สามารถจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรดว้ยการเผาไดท้่านจะจดัการ
อยา่งไร 
 เกษตรกรไดเ้สนอแนะการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรดว้ยวิธีอ่ืนๆ แทน เช่น การไถ
กลบ น าไปท าปุ๋ ยหมกั คลุมโคนตน้ไมเ้พื่อรักษาความช้ืน อดักอ้นเพื่อเป็นอาหารสัตว ์
 3.ท่านมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร อยา่งไรบา้ง ท่ีสามารถ
เกิดประโยชน์เพื่อลดการเผา 
 เกษตรกรเสนอให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนเทคโนลโลยี เครืองมือ อุปกรณ์ รวมถึง
ความรู้ในการบริหารจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรและ เช่น การสนุบสนุนเคร่ืองบดยอ่ย เคร่ือง
อดัฟาง การอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในการน าฟางขา้วมาท าเห็ดฟาง วิธีการท าปุ๋ ยหมกั การ
ประดิษฐนวตักรรมจากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าใหก้บัครัวเรือน 
ขอ้เสนอแนะส าหรับผูท่ี้จดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรดว้ยการวิธีการอ่ืน 
 1. ท่านมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบา้งเก่ียวกบัการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 
 ใช้ระยะเวลาในการก าจดัค่อนขา้งนาน เพิ่มตน้ทุนในการผลิต ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายในการ
จา้งไถกลบ ประสบปัญหาดา้นแรงงาน ขาดอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรในการจดัการไม่เพียงพอ และไม่
มีความรู้วิธีการบริหารจดัวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 
 2. ท่านมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร อย่างไรบ้าง  ท่ี
สามารถเกิดประโยชน์เพื่อลดการเผา 
 การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรถึงผลเสียผลดีของการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร
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ดว้ยวิธีต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ และเพิ่มมูลค่าให้วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น การอดั
กอ้นขา้ยเป็นอาหารสัตว ์การขายเป็นเช้ือเพลิงชีวมวล รวมถึงการต่อยอดผลิตเป็นนวตักรรมต่างๆ 
เพื่อเพิ่มมูลค่า และรายไดเ้สริมใหก้บัเกษตรกร 

5.1.7 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน ซ่ึงผูท้  าการศึกษาไดก้ าหนดสมมติฐานไว ้8 ประเด็น เก่ียวกบั

ปัจจยัการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรของเกษตรกรเพื่อลดการเผา กรณีศึกษา อ าเภอบา้นไผ่ 
จังหวดัขอนแก่น ประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ลักษณะการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จ านวนปีท่ีท าเกษตรกรรม รายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนต่อเดือน ความรู้เก่ียวกบัผลกระทบ
รวมถึงอนัตรายจากการเผา และประโยชน์ของเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ทศันคติต่อการเผาใน
ท่ีโล่งและการน าเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรมาใชป้ระโยชน์  และปัจจยัสนบัสนุนจากภายนอก 
ผ่านกิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนุนให้เกษตรกรลดการ
เผา ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา โดยวิเคราะห์ความแตกต่างดว้ยการใชส้ถิติ Independent Sample: t-
test ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั 0.05 เพื่อหาปัจจยัการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร
ของเกษตรกรเพื่อลดการเผา กรณีศึกษา อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น สรุปไดด้งัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 เพศแตกต่างกนัเป็นปัจจยัในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรแตกต่าง
กนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมในการจดัการวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรของเกษตรกรท่ีไม่แตกต่างกัน ซ่ึงมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 (t = -1.479, Sig. (2-tailed) = 0.140) 

สมมติฐานท่ี 2 ประชากรท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกนั เป็นปัจจยัในการจดัการวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมในการจดัการวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรของเกษตรกรท่ีไม่แตกต่างกัน ซ่ึงมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 (t = 0.001, Sig. (2-tailed) = 0.999) 

สมมติฐานท่ี 3 ลกัษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแตกต่างกนั เป็นปัจจยัในการจดัการ
วสัดุเหลือใชท้างการเกษตรแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลกัษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แตกต่างกันมี
พฤติกรรมในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรของเกษตรกรท่ีแตกต่างกนั อย่างมีค่านยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 (t = 2.975, Sig. (2-tailed) = 0.003) 
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สมมติฐานท่ี 4 จ านวนปีท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมแตกต่างกนั เป็นปัจจยัในการจดัการ
วสัดุเหลือใชท้างการเกษตรแตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า จ านวนปีท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรของเกษตรกรท่ี ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงมากกว่าค่า
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 4 (t = -1.252, Sig. (2-tailed) = 0.211)  

สมมติฐานท่ี 5 รายไดค้รัวเรือนต่อเดือนแตกต่างกนั เป็นปัจจยัในการจดัการวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนต่อเดือน แตกต่างกนัมีพฤติกรรมใน
การจดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงมากกว่าค่านัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 5 (t = 0236, Sig. (2-tailed) = 0.813) 

สมมติฐานท่ี 6 ความรู้เก่ียวกบัผลกระทบรวมถึงอนัตรายจากการเผา และประโยชน์ของเศษ
วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร แตกต่างกนัเป็นปัจจยัในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรแตกต่าง
กนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู้เก่ียวกบัผลกระทบรวมถึงอนัตรายจากการเผา และ
ประโยชน์ของเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร แตกต่างกันมีระดับพฤติกรรมในการจดัการวสัดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรท่ีแตกต่างกัน อย่างมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานท่ี 6 (t = -3.088, Sig. (2-tailed) = 0.002) 

สมมติฐานท่ี 7 ทศันคติต่อการเผาในท่ีโล่งและการน าเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรมาใช้
ประโยชน ์แตกต่างกนัเป็นปัจจยัในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทศันคติต่อการเผาในท่ีโล่งและการน าเศษวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมในการจดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ของเกษตรกรท่ีไม่แตกต่างกนั อย่างมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 7 (t 
= -1.735, Sig. (2-tailed) = 0.083) 

สมมติฐานท่ี 8 ปัจจยัสนับสนุนจากภายนอก ผ่านกิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจ
เอกชน และผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนุนให้เกษตรกรลดการเผา ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา  แตกต่างกนั
เป็นปัจจยัในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรแตกต่างกนั (t = -3.653, Sig. (2-tailed) = 0.000) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัสนบัสนุนจากภายนอก ผ่านกิจกรรมด าเนินงานโดย
ภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนุนใหเ้กษตรกรลดการเผา ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา
ต่อเกษตรกร แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการจดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรท่ี
แตกต่างกนั อยา่งมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 8 
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5.1.8 สังเคราะห์ปัจจัยการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรเพ่ือลดการเผา
ของเกษตรกร อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

ผลการศึกษา พบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ความรู้ของเกษตรกร
เก่ียวกบัผลกระทบรวมถึงอนัตรายจากการเผา และประโยชน์ของเศษวสัดุ เหลือใช้ทางการเกษตร 
ปัจจยัสนบัสนุนจากภายนอก ผ่านกิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อ
สนับสนุนให้เกษตรกรลดการเผา ในระยะเวลา 1 ปี มีอิทธิพลส่งผลต่อพฤติกรรมการจดัการวสัดุ
เหลือใชท้างการเกษตร ของเกษตรกร อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น 

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
การศึกษาปัจจยัการจดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรเพื่อลดการเผา ของ

เกษตรกร อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น ดว้ยการสรุปผลจากขอ้มูลทางสถิติ และการสรุปผลขอ้มูล
ทางสังคมศาสตร์ จากการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – 
dept Interview) กลุ่มตวัอย่าง มีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั ปัจจยัการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร
ของเกษตรกรเพื่อลดการเผาในพื้นท่ี อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น ดงัน้ี 

5.2.1 ลกัษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร 
 จากขอ้มูลทางสถิติ พบว่าเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับลกัษณะการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมทั้งหมด จ านวน 378 คน แบ่งเป็น การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั
อย่างเดียว จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 และประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพเสริม 
จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 และทั้งสองกลุ่มมีการจดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรท่ี
แตกต่างกนั โดยมีการจดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรดว้ย การเผา จ านวน 187 คน และจดัการ
วสัดุเหลือใชท้างการเกษตรโดยการน าไปใชป้ระโยชน์จ านวน 191 คน  
 เม่ือพิจารณาความแตกต่างลกัษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรท่ีแตกต่าง
กันมีวิธีการจดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05  
(t = 2.975, Sig. (2-tailed) = 0.003) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
คือ เกษตรกรบางครัวเรือนมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว ดังนั้น
หลงัจากการเก็บเก่ียวจะตอ้งทีการเร่งจดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อจดัเตรียมพื้นท่ีในการ
เพาะปลูกพืชชนิดอ่ืนต่อไปจึงเลือกวิธีการเผา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิลาวรรณ นอ้ยภา (2564) 
ศึกษาเร่ืองการจดัการและลดการเผาในพื้นท่ีเกษตรของประเทศไทย พบว่า เกษตรกรส่วนหน่ึง
มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณผลผลิต จึงเร่งการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อให้ไดห้ลายรอบต่อปี โดยขาดการ
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จดัการท่ีดีและเลือกใช้วิธีการเผาเศษวสัดุทางการเกษตรแทนวิธีการอ่ืนๆ เพราะเป็นหนทางท่ี  ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว ตน้ทุนต ่า โดยเฉพาะการเผาใบออ้ย ตอซงัและฟางขา้ว และตอซงัขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ 

5.2.2 ความรู้ ของเกษตรกรเกี่ยวกับผลกระทบรวมถึงอันตรายจากการเผา และประโยชน์
ของเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

จากขอ้มูลทางสถิติ พบว่าเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม  ความรู้เก่ียวกบัผลกระทบรวมถึง
อนัตรายจากการเผา และประโยชน์ของเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร ทั้งหมด จ านวน 384 คน 
ทั้งหมดมีการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรโดยการเผา จ านวน 194 คน และจดัการวสัดุเหลือ
ใชท้างการเกษตรโดยการน าไปใชป้ระโยชน์จ านวน 190 คน พบว่าเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลกระทบรวมถึงอนัตรายจากการเผา และประโยชน์ของเศษวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร เฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง (�̅� = 0.68, S.D. = 0.433) โดยกลุ่มค าถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอบถูกมาก
ท่ีสุด คือ การไถกลบตอซังขา้วจะช่วยเพิ่มแร่ธาตุและเป็นปุ๋ ยช่วยปรับปรุงดินให้โปร่งและร่วนซุย 
คิดเป็นร้อยละ 85.5 และค าถามท่ีกลุ่มตวัอย่างตอบผิดมากท่ีสุด คือ การเผาวสัดุเหลือใชท้างเกษตร
เป็นการกระท าท่ีไม่ผิดกฎหมาย (ค าถามเชิงลบ) คิดเป็นร้อยละ 53.0 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอย่าง
มีความรู้เก่ียวกับผลกระทบรวมถึงอนัตรายจากการเผา และประโยชน์ของเศษวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรภาพรวมอยู่ในระดับสูง แต่ยงัมีความเข้าใจผิดเก่ียวกับกฎหมายห้ามเผาในท่ีโล่งซ่ึง
ครอบคลุมถึงการเผาวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วย เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการประกาศพื้นท่ีควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. 2561 และ ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 220 วรรคแรก ผูใ้ดกระท าใหเ้กิดเพลิงไหมแ้ก่วตัถุใดๆ แมเ้ป็นของตนเอง จน
น่าจะเป็นอนัตรายแก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพยข์องผูอ่ื้น ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่
เกิน 14,000 บาท เป็นตน้ 
 เม่ือพิจารณาความแตกต่าง ความรู้ของเกษตรกรเก่ียวกบัผลกระทบรวมถึงอนัตรายจากการ
เผา และประโยชน์ของเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร  ท่ีแตกต่างกนัมีวิธีการจดัการวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรแตกต่างกนั อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (t = -3.088, Sig. (2-tailed) = 0.002) 
ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – dept Interview) คือ เกษตรกรในต าบลภูเหล็ก
บางส่วนมีวิธีการจัดการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยไม่ใช้วิธีการเผา เน่ืองจากได้รับการ
ประชาสัมพนัธ์ และเขา้อบรมความรู้ในการจดัการวสัดุหลือใช้ในการเกษตรไปใชป้ระโยชน์ เช่น 
การน าไปท าปุ๋ ยหมกั น าไปเป็นอาหารสัตว ์รวมถึงน าไปคลุมหนา้ดินเพื่อเพิ่มความชุ่มช้ืนให้แก่ดิน 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงใจ ดวงทิพย (2557) ศึกษาเร่ืองการส่งเสริมศกัยภาพชุมชนเพื่อการ
จดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนั : ชุมชนมาตรฐาน หมู่บา้นปลอดการเผา ผลการศึกษาพบว่า 
ความถ่ีของการไดรั้บความรู้ข่าวสาร ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการปัญหาไฟป่าและ
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หมอกควนัท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และความถี่ของการไดรั้บข่าวสารท่ี
แตกต่างกนัมีผลตอ่ความคิดเห็นต่อมาตรการ การแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัของภาครัฐ ในปี 
2556 ทั้ ง 8 มาตรการ ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ณภทัร พงษ์เทิดศกัดิ (2558)  ศึกษาความรู้ความเขา้ใจและพฤติกรรมในการป้องกัน
ตนเองในภาวะหมอกควนัของประชาชน ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลจนัจวา้ อ าเภอแม่จนั จงัหวดั
เชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาหมอกควนัและพฤติกรรมการ
เผาในท่ีโล่ง มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ในขณะท่ีระดบัความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับปัญหาหมอกควนั และพฤติกรรมการป้องกันตนเองในภาวะหมอกควนัท่ีส่งผล
กระทบต่อสุขภาพมีความสัมพนัธ์กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง สถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ พชัรา และนิวฒัน์ (2555) ซ่ึงได้ศึกษาความตอ้งการบริการส่งเสริมการเกษตรของ
เกษตรกรชาวไร่อ้อยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพบว่า เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีความต้องการ
ความรู้เก่ียวกบัการผลิตออ้ยในระดบัมากในเร่ือง การป้องกนักนัและจดัโรคใบขาว การเลือกพนัธุ์
ออ้ย และการปรับปรุงบ ารุงดิน และตอ้งการบริการและสนับสนุนระดบัมากในเร่ือง การประกนั
ราคาออ้ย การติดต่อแหล่งพนัธุ์ออ้ย และการจดัหาแหล่งปุ๋ ยเคมีและสารเคมีราคาถูก ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น
วา่เกษตรกรยงัไม่ใหค้วามส าคญักบัผลท่ีเกิดขึ้นจากการเผาออ้ยก่อนตดัเท่าท่ีควร 

5.2.3 ปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก ผ่านกิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และ
ผู้เกีย่วข้องเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรลดการเผา ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา 

จากขอ้มูลทางสถิติ พบว่าเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม ปัจจยัสนบัสนุนจากภายนอก ผ่าน
กิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรลดการเผา 
ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา จ านวน 369 คน ทั้งหมดมีการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรโดยการ
เผา จ านวน 183 คน และจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรโดยการน าไปใชป้ระโยชน์จ านวน 186 
คน พบว่าเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างมีปัจจยัสนบัสนุนจากภายนอก ผ่านกิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ 
ธุรกิจเอกชน และผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนุนให้เกษตรกรลดการเผา ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา  เฉล่ีย
อยู่ในระดับน้อย (�̅� = 1.30, S.D. = 2.20) โดยกลุ่มค าถามท่ีกลุ่มตวัอย่างตอบอยู่ในระดับคะแนน
มากท่ีสุด คือ โรงงานน ้าตาล/เอกชนอ่ืนๆ ใหค้วามร่วมมือและปฏิบติัตามนโยบาย ในการลดการเผา
วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรของภาครัฐบ่อยแค่ไหน ได้คะแนนเฉล่ีย 2.33 ซ่ึงคะแนนเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัน้อย และค าถามท่ีกลุ่มตวัอย่างตอบอยู่ในระดบัคะแนนน้อยท่ีสุด คือ ท่านพบการตรวจ/จบั
ปรับ ผูเ้ผาวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรบ่อยแค่ไหน ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.07 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตวัอย่างไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนจากภายนอก ผ่านกิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และ
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ผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรลดการเผา ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ภาพรวมอยู่ในระดับ
นอ้ย  

เม่ือพิจารณาความแตกต่าง ปัจจยัสนับสนุนจากภายนอก ผ่านกิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ 
ธุรกิจเอกชน และผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรลดการเผาในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา  ท่ี
แตกต่างกนัมีวิธีการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรแตกต่างกนั อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 (t = -3.653, Sig. (2-tailed) = 0.000) สอดคลอ้งกบั การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
คือ หากจะให้เกษตรกรลดการเผาวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรภาครัฐจะตอ้งมีการส่งเสริม ดังน้ี 
กิจกรรมรณรงค์ลดการเผาวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นท่ี รวมถึงฝึกอบรม ปฏิบติั เรียนรู้ใน
การลดการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร และการน าวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรไปใชป้ระโยชน์ 
และหากตอ้งการให้เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการเผาวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ลดลง ภาครัฐควรมีการมีการประชาสัมพนัธ์ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และมีความเข้มงวดในการ
ด าเนินการทางกฎหมายแก่ผูก้ระท าผิด สอดคลอ้งกบั การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - dept Interview) คือ 
กฎหมายหา้มเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรไม่สามารถน ามาบงัคบัในพื้นท่ีไดข้องตนไดเ้พราะขาด
ความเข้มงวด เน่ืองจากบริบทในพื้นท่ีเป็นการมีวิถีการด าเนินชีวิตแบบพึ่งพาศัยกัน เช่น การ
อลุ่มอล่วยในพื้นท่ีในการจดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรดว้ยการเผาเน่ืองจากมีความสัมพนัธ์
แบบญาติพี่น้อง หรือหากมีการลุกลามของไฟในการเผาจากแปลงเกษตรอ่ืนมาสู่แปลงเกษตรของ
ตนจะมีการด าเนินการใกล่เกล่ียและชดเชยค่าเสียหายกนัเองโดยไม่มีการด าเนินการทางกฎหมาย 
สอดคลอ้งกบั ค าตอบกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัคะแนนนอ้ยท่ีสุด คือ ท่านพบการตรวจ/จบัปรับ ผูเ้ผา
วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรบ่อยแค่ไหน ซ่ึงไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.07 อยู่ในระดบัน้อย สอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ ตุลญา โรจน์ทังค า (2563) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนเก่ียวกับการ
ควบคุมการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนชุมชนท่ีไดรั้บการรณรงค์
ให้งดการเผามีความพร้อม ในการท่ีจะลด ละ เลิกการเผาทั้งมีความพร้อมในการท่ีจะเขา้ไปมีส่วน
ร่วมเก่ียวกับการควบคุมการเผาวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรและตอ้งการเขา้ไปมีส่วนร่วมตั้งแต่
ขั้นตอนการคิดริเร่ิมการพิจารณาตดัสินใจ ร่วมกนัวางแผน ร่วมปฏิบติัของกระบวนการดว้ยความ
สมคัรใจทุกขั้นตอนร่วมกบัหน่วยงานของภาครัฐ ซ่ึงแตกต่างกบัประชาชน ชุมชนท่ีไม่ไดรั้บการ
รณรงค์ให้งดการเผาท่ีส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมในการลด ละ เลิกการเผาทั้งไม่ตอ้งการจะมีส่วน
ร่วมเก่ียวกบัการควบคุมการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร แต่หากจะด าเนินการออกกฎหมายเพื่อ
มาควบคุมควรจะให้องค์กรปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินออกเป็นขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี คนในทอ้งถ่ิน
ยอ่มจะเขา้ใจบริบทของทอ้งถ่ิน มากกวา่ท่ีจะออกกฎหมายมาจากส่วนกลาง โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมนั้นประชาชน ควรจะตอ้งเป็นผูเ้ร่ิมตน้ในการก าหนดดว้ยการ จดัตั้งเป็นคณะกรรมการชุมชน
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เพื่อเขา้ร่วม ท างานกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี เพื่อให้ขอ้บงัคบัท่ีเกิดขึ้นมานั้นเกิดจาก 
ความสมคัรใจท่ีแทจ้ริงของประชาชนโดยให้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทหนา้ท่ี ในการ
สนบัสนุน การใหค้วามร่วมมืออ านวย ความสะดวกในดา้นต่างๆ อยา่งเหมาะสม  

 

5.3 แนวทางการในการบริหารจัดการเพ่ือลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพ้ืนท่ี 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  
จากการศึกษาปัจจัยการจัดการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรเพื่อลดการเผา 

กรณีศึกษา อ าเภอบ้านไผ่ จังหวดัขอนแก่น ผูว้ิจัยได้น าผลการศึกษาทางด้านสถิติ โดยใช้การ
เปรียบเทียบระหว่างปัจจยัสมมุติฐาน กบัวิธีการจดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรท่ีแตกต่างกัน
ระหว่าง การจดัการดว้ยวิธีการเผา กบัการจดัการดว้ยวิธีการน าไปใชป้ระโยชน์ รวบรวมขอ้มูลและ
ขอ้เสนอแนะจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กลุ่มเกษตรกร และการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In – dept Interview) บุคคลตวัแทนผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียจ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ ตวัแทนภาครัฐ 
ตวัแทนปราชญชาวบา้น และตวัแทนเกษตรกร ในพื้นท่ี อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น รวมถึงการ
ด าเนินงานลดการเผาในท่ีโล่ง และการบริหารจดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาประมวลผลและน าไปสู่การเสนอแนวทางการในการ
บริหารจดัการเพื่อลดการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรให้เหมาะกบับริบทในพื้นท่ี อ าเภอบา้นไผ่ 
จงัหวดัขอนแก่น ดงัน้ี  

ข้อเสนอแนะต่อเกษตรกร 
1. เกษตรกรควรเข้ารับการฝึกอบรมให้มากขึ้นและต่อเน่ือง เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ 

โดยเฉพาะความรู้เก่ียวกบัขอ้กฏหมายเก่ียวกบัการห้ามเผาในท่ีโล่งและวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร
รวมถึงความรู้เก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร และสามารถน าไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได ้รวมถึงลดตน้ทุนใน
การผลิต ซ่ึงเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากฟางและตอซังขา้ว โดยสามารถไถกลบเป็นปุ๋ ยพืช
สด ฟ้ืนฟูสภาพดิน อดัฟางขา้วเป็นกอ้น ใชเ้ล้ียงสัตว ์หรือจ าหน่ายเพิ่มรายได ้เพาะเห็ดฟางแบบกอง
เต้ียและท าเป็นโรงเรือนจากตอซังและฟางขา้ว หรือปรุงแต่งฟางขา้วเสริมธาตุอาหารเล้ียงสัตวเ์คี้ยว
เอ้ือง หรือผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ใบออ้ยเกษตรกรน าใบออ้ยไปอดัเป็นกอ้น ส่งขายให้โรงงาน
น ้าตาลใชเ้ป็นเช้ือเพลิงผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้า หรือสับและคลุกใบออ้ยลงในแปลงใหย้่อยสลายเป็น
ปุ๋ ยตามธรรมชาติและใชใ้บออ้ยปกคลุมหนา้ดิน 
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ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
1. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนท่ีเก่ียวข้องควรเร่งประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร

เก่ียวกบัมาตรการหา้มเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร รวมถึงการส่ือสารมาตราการทางกฎหมายของ
ภาครัฐ นโยบาย กฎระเบียบ หรือขอ้ตกลงไปยงัเกษตรกร ด้วยวิธีการเชิงรุก เช่น เสียงตามสาย
ประจ าหมู่บา้น หรือผ่านผูน้ าหรืออาสาสมคัรท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บา้นซ่ึงมีความใกลชิ้ดกบัเกษตรกร 
เป็นวิธีในการเขา้ถึงขอ้มูลของเกษตรกรท่ีง่ายและสะดวกกวา่วิธีการอ่ินๆ 

2. เกษตรอ าเภอ ส่งเสริมและเผยแพร่องคค์วามรู้ การท าการเกษตร อินทรียแ์ทนการเผา การใช้
เทคโนโลยกีารเกษตร ปลอดการเผาใหม้ากขึ้น รวมถึงการจดัการ การใชป้ระโยชน์เศษวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมสนบัสนุนการใชเ้คร่ืองจกัรกล โดยภาครัฐควรใหก้ารอุดหนุน หรือ
สนบัสนุน ช่วยเหลือดา้นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพอยา่งพอเพียง  

3. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน เปิดโอกาสให้มีการจดัการปัญหาท่ี
สอดคลอ้งกบัแต่ละพื้นท่ี เพื่อควบคุมการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร โดยมีการด าเนินการจดัตั้ง
คณะกรรมการชุมชนร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อร่วมกนัยกร่างขอ้บงัคบัท่ีเกิดขึ้นจาก
ความสมคัรใจของประชาชนในชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหน้าท่ีในการให้การ
สนบัสนุน ใหค้วามช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกต่างๆ ตามความเหมาะสม  

4. หน่วยงานภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีการพฒันาเคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ท่ีช่วยในการ
เก็บเก่ียวทางการเกษตรท่ีมีราคาต ่ากว่าการน าเขา้จากต่างประเทศ เพื่อให้เกษตรกรสามารถจดัซ้ือ/
หรือจดัจา้งในราคาท่ีต ่ากวา่ปัจจุบนั และยงัสามารถแกไ้ข ปัญหาการขาดแคลนแรงงานส าหรับเก็บเก่ียว
ไดอี้กดว้ย 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1. การน าผลการศึกษาไปปรับใช้ในพื้นท่ีอ่ืนๆ ในประเทศไทยสามารถด าเนินการไดแ้ต่ตอ้ง

ค านึงถึงบริบทในพื้นท่ี เน่ืองจากแต่ละพื้นท่ีมีการจดัการและสภาวะแวดลอ้มทั้งในเชิงสังคม และ
เศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั 
 

5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
เพื่อให้การด าเนินงานในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากยิง่ขึ้น ควรด าเนินการศึกษาประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น  
1. ควรศึกษาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม ทั้งกายภาพและชีวภาพ ศึกษาผลกระทบทางด้าน

เศรษฐกิจทั้งในทางบวกและทางลบ 
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2. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น ดา้นแรงงาน ดา้นงบประมาณ ดา้นเทคโนโลยีการเกษตร 
และดา้นมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เพื่อใหค้รอบคลุม
ทุกปัจจยัเก่ียวกบัการจดัการวสัดุเหลือชืทางการเกษตร 

3. ควรศึกษาเชิงลึกโดยกระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการ
วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างเหมาะสมกบับริบทพื้นท่ีและเพิ่มประสิทธภาพในการแกปั้ญหา
การเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรอยา่งย ัง่ยนื 
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ภาคผนวก ก 
 

ปัจจัยการจัดการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรเพ่ือลดการเผา 
กรณีศึกษา อ าเภอบ้านไผ่ จังหวดัขอนแก่น 

 แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร ของเกษตรกรเพื่อลดการเผากรณีศึกษา อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น 
แบบสอบถามฉบับนีม้ีทั้งหมด 6 ส่วน 8 หน้า 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 สถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรในพื้นท่ี 
 ส่วนท่ี 3 ความรู้เก่ียวกบัผลกระทบรวมถึงอนัตรายจากการเผา และประโยชน์ของเศษวสัดุ
เหลือใชท้างการเกษตร 
 ส่วนท่ี 4 ทัศนคติต่อการเผาในท่ีโล่งและการน าเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้
ประโยชน ์
 ส่วนท่ี 5 ปัจจยัสนับสนุนจากภายนอก ผ่านกิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจเอกชน 
และผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนุนใหเ้กษตรกรลดการเผา ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา 
 ส่วนท่ี 6 ขอ้เสนอแนะการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 
 
 ผูวิ้จยัหวงัเป็นอย่างยิง่ท่ีจะไดรั้บความร่วมมือจากท่านในการตอบค าถาม และขอบพระคุณ
ท่าน เป็นอยา่งยิง่ท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
 
            นายสุธีระ บุญญาพิทกัษ ์ 
        นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
      คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  
                  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัตวัท่านมากท่ีสุด 
1. เพศ 

 ชาย   หญิง   เพศทางเลือก 
2. อาย ุ

 Generation Z (10 - 23 ปี)   Generation Y (24 - 37 ปี) 
 Generation X (38 - 54 ปี)    Baby Boomers (55 - 72 ปี)  
 Builders (73 ปีขึ้นไป) 

3. ลกัษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
  อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลงัอยา่งเดียว  อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพเสริม 
4. จ านวนปีท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 1-2 ปี   3-5 ปี 
 5-10 ปี   มากกวา่ 10 ปีขึ้นไป 

5. รายไดเ้ฉล่ียครัวเรือน/เดือน 
 นอ้ยกวา่ 10,000 บาท            10,000 – 20,000 บาท 
 20,001 – 30,000 บาท            มากกวา่ 30,001 บาท 

ส่วนท่ี 2 สถานการณ์ปัจจุบันท่ีเกีย่วข้องกบัการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นท่ี 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1. ในชุมชนของท่านประสบปัญหาการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรชนิดใดมากท่ีสุด  

 ขา้ว    ออ้ย 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ .............................................. 

2. ท่านก าจดัวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรอยา่งไร (ตอบไม่เผาขา้มไปขอ้ท่ี 4) 
 เผา    น าไปใชป้ระโยชน์ 

3. ท่านก าจดัวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรดว้ยวิธีการเผาในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา บ่อยแค่ไหน  
 1 คร้ัง / ปี  2 คร้ัง / ปี  3 คร้ัง / ปี  4 คร้ังขึ้นไป/ปี 

4.  ท่านไดรั้บผลกระทบทางด้านเศรฐกจิจากการเผาในท่ีโล่ง หรือเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 
เช่น ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล การป้องกนัมลพิษ และอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัใด 

 ไม่ไดรั้บผลกระทบเลย 
 ไดรั้บผลกระทบนอ้ย 
 ไดรั้บผลกระทบปานกลาง 
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 ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก 
 ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมากท่ีสุด 

5. ท่านไดรั้บผลกระทบทางด้านสังคม จากการเผาในท่ีโล่ง หรือเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เช่น 
การร้องเรียน สร้างความเดือดร้อนต่อชุมชน และอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัใด 

 ไม่ไดรั้บผลกระทบเลย 
 ไดรั้บผลกระทบนอ้ย 
 ไดรั้บผลกระทบปานกลาง 
 ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก 
 ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมากท่ีสุด 

6. ท่านได้รับผลกระทบทางด้าน ส่ิงแวดล้อม จากการเผาในท่ีโล่ง หรือเผาวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร เช่น เขม่าควนั กล่ินควนั ดินเกิดการทรุดตวัลง และอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัใด 

 ไม่ไดรั้บผลกระทบเลย 
 ไดรั้บผลกระทบนอ้ย 
 ไดรั้บผลกระทบปานกลาง 
 ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก 
 ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมากท่ีสุด 

7. ท่านไดรั้บผลกระทบทางดา้นสุขภาพ จากการเผาในท่ีโล่ง หรือเผาวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
เช่น ระคายเคือง ระคายคอ แน่นหน้าอก หายใจถ่ี และมีอาการของโรคหอบหืด และอื่นๆ อยู่ใน
ระดบัใด 

 ไม่ไดรั้บผลกระทบเลย 
 ไดรั้บผลกระทบนอ้ย 
 ไดรั้บผลกระทบปานกลาง 
 ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก 
 ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 ความรู้เกีย่วกบัผลกระทบรวมถึงอนัตรายจากการเผา และประโยชน์ของเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงมากท่ีสุด 
ค าอธิบาย: ใช่      หมายถึง ขอ้ความนั้นถูกตอ้ง 
                 ไม่ใช่  หมายถึง ขอ้ความนั้น ไม่ถูกตอ้ง 
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ล าดับ ความรู้เกีย่วกบัผลกระทบรวมถึงอนัตรายจากการเผา และประโยชน์

ของเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
ใช่ ไม่ใช่ 

1 การเผาท าใหดิ้นเกิดการเส่ือมโทรม และมีผลต่อแร่ธาตุในดินท่ีลดลง    
2 การเผาหนา้ดินเป็นการฆ่าเช้ือราในดิน    
3 การเผาวสัดุเหลือใชท้างเกษตรเป็นการกระท าท่ีไม่ผิดกฎหมาย    
4 การเผาเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเป็นหน่ึงสาเหตุของโลกร้อน    
5 เศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรไม่มีธาตุอาหารท่ีส าคญัส าหรับการ

เจริญเติบโตของพืช  
  

6 การไถกลบตอซังขา้วจะช่วยเพิ่มแร่ธาตุและเป็นปุ๋ ยช่วยปรับปรุงดิน
ใหโ้ปร่งและร่วนซุย  

  

7 การน าเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาปกคลุมหน้าดิน ไม่ท าให้
ดินชุ่มช้ืนและลดการชะลา้งหนา้ดิน  

  

8 ปุ๋ ยหมกัจากวสัดุเหลือใชจ้ะท าใหดิ้นอุม้น ้าไดดี้ และดินจะไม่แขง็    
9 วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร ไม่สามารถน ามาผลิตเป็นพลงังานชีว

มวล  
  

10 คนท่ีป่วยดว้ยโรคภูมิแพจ้ะแสดงอาการมากเม่ือไดรั้บฝุ่ นละอองและ
ควนัจากการเผาไหม ้ 

  

 
ส่วนท่ี 4 ทัศนคติต่อการเผาในท่ีโล่งและการน าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงมากท่ีสุด  
ค าอธิบาย: 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
      4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
      3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
      2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
      1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
ล าดับ ทัศนคติต่อการเผาในท่ีโล่งและการน าเศษวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ท่านเห็นว่า เกษตรกรควรมีความรับผิดชอบต่ อ

ผลกระทบจากการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร  
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2 ท่านเห็นว่าการเผาพื้นท่ีเกษตรกรรมเป็นวิธีท่ีดีและ
รวดเร็วเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในรอบใหม่  

     

3 ท่านเห็นว่ารัฐควรลงทุนส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถ
น าเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรกลบัมาแปรรูปเป็น
ส่ิงท่ีสร้างรายไดเ้สริมใหก้บัครอบครัว  

     

4 ท่านเห็นว่ารัฐควรจัดอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะ
การก าจดัเศษวสัดุเหลือใช้อย่างถูกวิธีอย่างจริงจงัและ
ต่อเน่ือง 

     

5 ท่านเห็นว่ากฏหมายและขอ้บงัคบัของรัฐไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาการเผาวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรใน
พื้นท่ีได ้

     

6 ท่านเห็นว่ารัฐควรมีแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้มีการ
เผาพื้นท่ีทางการเกษตรอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง  

     

 
ส่วนท่ี 5 ปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก ผ่านกิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และ
ผู้เกีย่วข้องเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรลดการเผา ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา  

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัตวัท่านมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
ค าอธิบาย: 5 หมายถึง ปฏิบติัเป็นประจ า   (ทุกเดือน) 
     4 หมายถึง ปฏิบติัเป็นบ่อยคร้ัง    (เดือนเวน้เดือน) 
     3 หมายถึง ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง    (ทุก 3 เดือน) 
     2 หมายถึง ปฏิบติัเป็นนานๆคร้ัง   (1 คร้ัง/ปี) 
     1 หมายถึง ไม่ปฏิบติัเลย   (0 คร้ัง/ปี) 
ล าดับ ปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก ผ่าน

กิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจ
เอกชน และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุน
ให้เกษตรกรลดการเผา ในระยะเวลา 1 ปี
ท่ีผ่านมา 

ความถี่ในการปฏิบัติ 

ทุก
เดือน 

เดือน
เว้น
เดือน 

3 เดือน ปีละ
คร้ัง 

ไม่
ปฏิบัติ
เลย 
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การส่งเสริม/ให้ความรู้ จากหน่วยงานภาครัฐ 
เช่น เกษตรอ าเภอ/ต าบล อสม. ทสม. อบต./
เทศบาล 

     

1 ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลด
การเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรใน
พื้นท่ีบ่อยแค่ไหน 

     

2 ท่านได้เข้ารับการฝึกอบรม ปฏิบัติ  
เรียนรู้ในการลดการเผาวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรบ่อยแค่ไหน 

     

3 ท่านได้เขา้โครงการเรียนรู้เก่ียวกับ
การป้องกนัมลพิษท่ีเกิดจากการเผา
วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 

     

กฏหมาย/นโยบาย      
4 หน่ วยงานราชการ  มี กิ จกรรม

ประชาสัมพันธ์  กฎหมาย ข้อตกลง 
นโยบาย ในการลดการเผาวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรบ่อยแค่ไหน 

     

5 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และชุมชน
ร่วมกนัประชาสัมพนัธ์ สร้างความเขา้ใจ
ในการลดการเผาวัสดุ เหลือใช้ทาง
การเกษตรบ่อยแค่ไหน 

     

6 ท่านพบการตรวจ/จบัปรับ ผูเ้ผาวสัดุ
เหลือใชท้างการเกษตรบ่อยแค่ไหน 

     

ภาคเอกชน ปฏิบัติ
เป็น
ประจ า 

ปฏิบัติ
เป็น
บ่อย 
คร้ัง 

ปฏิบัติ
เป็น
บาง 
คร้ัง 

ปฏิบัติ
เป็น
นานๆ
คร้ัง 

ไม่
ปฏิบัติ
เลย 

7 โรงงานน ้ าตาล/เอกชนอ่ืนๆในพื้นท่ี
มีส่วนร่วมในการการรณรงค ์ในการ
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ล ด ก า ร เ ผ า วัส ดุ เ ห ลื อ ใ ช้ ท า ง
การเกษตรบ่อยแค่ไหน 

8 โรงงานน ้ าตาล /เอกชนอ่ืนๆ ให้
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะป ฏิ บั ติ ต า ม
นโยบาย ในการลดการเผาวสัดุเหลือ
ใชท้างการเกษตรของภาครัฐบ่อยแค่
ไหน 

     

9 เอกชนรับซ้ือฟางข้าว/ใบอ้อยหลัง
การเก็บเก่ียวบ่อยแค่ไหน 

     

 
ส่วนท่ี 6 ขอ้เสนอแนะการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรของเกษตรกรเพื่อลดการเผา 
ส าหรับผู้ท่ีจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยการเผา 
1. ท่านมีการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรดว้ยการเผาเพราะอะไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. หากอนาคตไม่สามารถจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรดว้ยการเผา ไดท้่านจะจดัการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3.ท่านมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการจดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร อย่างไรบา้ง  ท่ีสามารถเกิด
ประโยชน์เพื่อลดการเผา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ส าหรับผู้ท่ีจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยการวิธีการอ่ืน 
1. ท่านมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบา้งเก่ียวกบัการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. ท่านมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร อย่างไรบา้ง  ท่ีสามารถเกิด
ประโยชน์เพื่อลดการเผา 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
  ขอขอบพระคุณผูร่้วมตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 



 
 

ภาคผนวก ข 
 

การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา 

การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา ใช้วิธี IOC (Item – Objective Congruence Index) โดยให้
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ประเมินความตรงตามเน้ือหาของแต่ละขอ้ค าถามวา่มีความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค์ของการวิจยั กรอบแนวคิด หรือสามารถวดัไดต้ามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 
โดยท าเป็นตารางให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความสอดคลอ้งในแต่ละขอ้ค าถาม คือ ถา้ขอ้ค าถามมีความ
สอดคลอ้งให ้1 คะแนน ไม่แน่ใจให ้0 คะแนน และไม่สอดคลอ้งให ้-1 คะแนน จากนั้นน าความเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มาให้คะแนนตามเกณฑ์ แลว้กรอกลงในแบบวิเคราะห์ เพื่อหาค่าดัชนี
ความสอดคลอ้งระหว่างข้อค าถามและวตัถุประสงค์ของการศึกษา หรือ IOC (Item – Objective 
Congruence Index) 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC = 
∑R/n 

สรุปผล 

1 2 3 ใช้ได้ ปรับปรุง 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านมากท่ีสุด 

1 เพศ 
 ชาย 
 หญิง 
 เพศทางเลือก 

1 1 1 1 /  

2 อาย ุ
 10 - 23 ปี 
 24 - 37 ปี 
 38 - 54 ปี 
 55 - 72 ปี 
 มากกวา่ 73 ขึ้นไป 

1 1 1 1 /  
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ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC = 
∑R/n 

สรุปผล 

1 2 3 ใช้ได้ ปรับปรุง 
3 ลกัษณะการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม 
 อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพ 
 อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพเสริม 

1 1 1 1 /  

4 จ านวนปีท่ีประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

 1 - 2 ปี 
 3 - 5 ปี 
 5 - 10 ปี 
 มากกวา่ 10 ปีขึ้นไป 

1 1 1 1 /  

5 รายไดเ้ฉล่ียครัวเรือน/เดือน 
 นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
 10,000 – 20,000 บาท 
 20,001 – 30,000 บา 
 มากกวา่ 30,001 บาท 

1 1 1 1 /  

ส่วนท่ี 2 สถานการณ์ปัจจุบันท่ีเกีย่วข้องกบัการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นท่ี 
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงมากท่ีสุด 
1 ในชุมชนของท่านประสบปัญหา

การจดัการวสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตรชนิดใดมากท่ีสุด  

 ขา้ว 
 ออ้ย 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ .......... 

1 1 1 1 /  

2 ท่านก าจดัวสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตรอยา่งไร  

0 1 1 0.67 /  
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ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC = 
∑R/n 

สรุปผล 

1 2 3 ใช้ได้ ปรับปรุง 
(ตอบน าไปใชป้ระโยชน์ 
ขา้มไปขอ้ท่ี 4) 

 เผา 
 น าไปใชป้ระโยชน์ 

3 ท่านก าจดัวสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตรดว้ยวิธีการเผาในรอบ 1 
ปีท่ีผา่นมา บ่อยแค่ไหน  

 1 คร้ัง / ปี 
 2 คร้ัง / ปี 
 3 คร้ัง / ปี 
 4 คร้ังขึ้นไป / ปี 

1 1 1 1 /  

4 ท่านไดรั้บผลกระทบทางดา้นเศรฐ
กิจจากการเผาในท่ีโล่ง หรือเผาวสัดุ
เหลือใชท้างการเกษตร 
เช่น ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล 
การป้องกนัมลพิษ และอ่ืนๆ อยูใ่น
ระดบัใด 

 ไม่ไดรั้บผลกระทบเลย 
 ไดรั้บผลกระทบนอ้ย  
 ไดรั้บผลกระทบปานกลาง 
 ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก 
 ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมากท่ีสุด 

1 0 1 0.67 /  

5 ท่านไดรั้บผลกระทบทางดา้นสังคม 
จากการเผาในท่ีโล่ง หรือเผาวสัดุ
เหลือใชท้างการเกษตร เช่น การ
ร้องเรียน สร้างความเดือดร้อนต่อ
ชุมชน และอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัใด 

1 0 1 0.67 /  
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ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC = 
∑R/n 

สรุปผล 

1 2 3 ใช้ได้ ปรับปรุง 
 ไม่ไดรั้บผลกระทบเลย 
 ไดรั้บผลกระทบนอ้ย  
 ไดรั้บผลกระทบปานกลาง 
 ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก 
 ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมากท่ีสุด 

6 ท่านไดรั้บผลกระทบทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม จากการเผาในท่ีโล่ง 
หรือเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 
เช่น เขม่าควนั กล่ินควนั ดินเกิดการ
ทรุดตวัลง ลอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัใด 

 ไม่ไดรั้บผลกระทบเลย 
 ไดรั้บผลกระทบนอ้ย  
 ไดรั้บผลกระทบปานกลาง 
 ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก 
 ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมากท่ีสุด 

1 1 1 1 /  

7 ท่านไดรั้บผลกระทบทางดา้น
สุขภาพ จากการเผาในท่ีโล่ง หรือ
เผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เช่น 
ระคายเคือง ระคายคอ แน่นหนา้อก 
หายใจถ่ี และมีอาการของโรคหอบ
หืด และอ้ืน  ๆอยูใ่นระดบัใด 

 ไม่ไดรั้บผลกระทบเลย 
 ไดรั้บผลกระทบนอ้ย  
 ไดรั้บผลกระทบปานกลาง 
 ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก 
 ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมากท่ีสุด 

1 1 1 1 /  
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ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC = 
∑R/n 

สรุปผล 

1 2 3 ใช้ได้ ปรับปรุง 

ส่วนท่ี 3 ความรู้เกีย่วกบัผลกระทบรวมถึงอันตรายจากการเผา และประโยชน์ของเศษวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร 
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงมากท่ีสุด  
                 ใช่   ไม่ใช่ 
1 การเผาท าใหดิ้นเกิดการเส่ือมโทรม 

และมีผลต่อแร่ธาตุในดิน 
1 1 1 1 /  

2 การเผาหนา้ดินเป็นการฆ่าเช้ือราในดิน 1 1 1 1 /  
3 การเผาวสัดุเหลือใชท้างเกษตรเป็น

การกระท าท่ีไม่ผิดกฎหมาย 
1 1 1 1 /  

4 การเผาเศษวสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตร เป็นหน่ึงสาเหตุของโลก
ร้อน 

1 1 1 1 /  

5 เศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 
ไม่มีธาตุอาหารท่ีส าคญัส าหรับการ
เจริญเติบโตของพืช 

1 1 1 1 /  

6 การไถกลบตอซงัขา้วจะช่วยเพิ่มแร่
ธาตุและเป็นปุ๋ ยช่วยปรับปรุงดินให้
โปร่งและร่วนซุย 

1 1 1 1 /  

7 การน าเศษวสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตรปกคลุมหนา้ดินไม่ท าให้
ดินชุ่มช้ืนและลดการชะลา้งหนา้ดิน 

1 1 1 1 /  

8 ปุ๋ ยหมกัจากวสัดุเหลือใชจ้ะท าให้
ดินอุม้น ้าไดดี้ และดินจะไม่แขง็ 

1 1 1 1 /  

9 วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 
ไม่สามารถน ามาผลิตเป็นพลงังาน
ชีวมวล 

1 1 1 1 /  
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ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC = 
∑R/n 

สรุปผล 

1 2 3 ใช้ได้ ปรับปรุง 
10 คนท่ีป่วยดว้ยโรคภูมิแพจ้ะแสดง

อาการมากเม่ือไดรั้บฝุ่ นละอองและ
ควนัจากการเผาไหม ้

1 1 1 1 /  

ส่วนท่ี 4 ทัศนคติต่อการเผาในท่ีโล่งและการน าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ 
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงมากท่ีสุด  
                เห็นดว้ยมากท่ีสุด = 5   เห็นดว้ยมาก = 4   เห็นดว้ยปานกลาง = 3 
                เห็นดว้ยนอ้ย = 2   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด = 1 

1 ท่านเห็นวา่เกษตรกรควรมีความ
รับผิดชอบต่อผลกระทบจากการเผา
วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 

1 1 1 1 /  

2. ท่านเห็นวา่การเผาพื้นท่ีเกษตรกรรม
เป็นวิธีท่ีดีและรวดเร็วเพื่อเตรียมการ
เพาะปลูกในรอบใหม่ 

1 1 1 1 /  

3. ท่านเห็นวา่รัฐควรลงทุนส่งเสริมให้
เกษตรกรสามารถน าเศษวสัดุเหลือ
ใชท้างการเกษตรกลบัมาแปรรูปเป็น
ส่ิงท่ีสร้างรายไดเ้สริมใหก้บั
ครอบครัว 

1 1 1 1 /  

4 ท่านเห็นวา่รัฐควรจดัอบรมให้
ความรู้และฝึกทกัษะการก าจดัเศษ
วสัดุเหลือใชอ้ยา่งถูกวิธีอยา่งจริงจงั
และต่อเน่ือง 

1 1 1 1 /  

5 ท่านเห็นวา่กฏหมายและขอ้บงัคบั
ของรัฐไม่สามารถแกไ้ขปัญหาการ
เผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรใน
พื้นท่ีได ้

1 1 1 1 /  
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ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC = 
∑R/n 

สรุปผล 

1 2 3 ใช้ได้ ปรับปรุง 
6 ท่านเห็นวา่รัฐควรมีแนวทางป้องกนั

เพื่อไม่ใหมี้การเผาพื้นท่ีทางการ
เกษตรอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

1 1 1 1 /  

ส่วนท่ี 5 ปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก ผ่านกิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และ
ผู้เกีย่วข้องเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรลดการเผา ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัตวัท่านมากท่ีสุดเพียงขอ้
เดียว 
          5 หมายถึง ปฏิบติัเป็นประจ า     (ทุกเดือน) 
          4 หมายถึง ปฏิบติัเป็นบ่อยคร้ัง    (เดือนเวน้เดือน) 
          3 หมายถึง ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง   (ทุก 3 เดือน) 
          2 หมายถึง ปฏิบติัเป็นนานๆคร้ัง  (1 คร้ัง/ปี) 
          1 หมายถึง ไม่ปฏิบติัเลย   (0 คร้ัง/ปี) 
การส่งเสริม/ใหค้วามรู้ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น เกษตรอ าเภอ/ต าบล อสม. ทสม. อบต./
เทศบาล 

1 ท่านไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมรณรงคล์ด
การเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร
ในพื้นท่ีบ่อยแค่ไหน 

1 1 1 1 /  

2 ท่านไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมปฏิบติั 
เรียนรู้ในการลดการเผาวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรบ่อยแค่ไหน 

0 1 1 1 /  

3 ท่านไดเ้ขา้โครงการเรียนรู้เก่ียวกบั
การป้องกนัมลพิษท่ีเกิดจากการเผา
วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 

1 1 1 1 /  

กฏหมาย/นโยบาย 
4 หน่วยงานราชการ มีกิจกรรม

ประชาสัมพนัธ์ กฎหมาย ขอ้ตกลง 
1 1 1 1 /  
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ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC = 
∑R/n 

สรุปผล 

1 2 3 ใช้ได้ ปรับปรุง 
นโยบาย ในการลดการเผาวสัดุเหลือ
ใชท้างการเกษตรบ่อยแค่ไหน 

5 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และ
ชุมชนร่วมกนัประชาสัมพนัธ์ สร้าง
ความเขา้ใจในการลดการเผาวสัดุ
เหลือใชท้างการเกษตรบ่อยแค่ไหน 

1 1 1 1 /  

6 ท่านพบการตรวจ/จบัปรับ ผูเ้ผาวสัดุ
เหลือใชท้างการเกษตรบ่อยแค่ไหน 

1 1 1 1 /  

ภาคเอกชน/แรงงาน 
7 โรงงานน ้าตาล/เอกชนอ่ืนๆในพื้นท่ี

มีส่วนร่วมในการการรณรงค ์ในการ
ลดการเผาวสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตรบ่อยแค่ไหน 

1 1 1 1 /  

8 โรงงานน ้าตาล/เอกชนอ่ืนๆ ให้
ความร่วมมือและปฏิบติัตาม
นโยบาย ในการลดการเผาวสัดุเหลือ
ใชท้างการเกษตรของภาครัฐบ่อยแค่
ไหน 

1 1 1 1 /  

9 เอกชนรับซ้ือฟางขา้ว/ใบออ้ยหลงั
การเก็บเก่ียวบ่อยแค่ไหน 

1 0 1 1 /  

ส่วนท่ี 6 ข้อเสนอแนะการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรเพ่ือลดการเผา 
ส าหรับผูท่ี้จดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรดว้ยการเผา 

1 ท่านมีการจดัการวสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตรดว้ยการเผาเพราะอะไร 
(โปรดระบุ)……………………. 

1 1 1 1 /  
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ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC = 
∑R/n 

สรุปผล 

1 2 3 ใช้ได้ ปรับปรุง 
2 หากอนาคตไม่สามารถจดัการวสัดุ

เหลือใชท้างการเกษตรดว้ยการเผา 
ไดท้่านจะจดัการอยา่งไร 
(โปรดระบุ)……………………. 

1 1 1 1 /  

3 ท่านมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ
จดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 
อยา่งไรบา้ง ท่ีสามารถเกิดประโยชน์
เพื่อลดการเผา 
(โปรดระบุ)……………………. 

1 1 1 1 /  

ส าหรับผูท่ี้จดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรดว้ยการวิธีการอ่ืน 
1 ท่านมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบา้ง

เก่ียวกบัการจดัการวสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตร 
(โปรดระบุ)……………………. 

1 1 1 1 /  

2 ท่านมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ
จดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 
อยา่งไรบา้ง ท่ีสามารถเกิดประโยชน์
เพื่อลดการเผา 
(โปรดระบุ)……………………. 

1 1 1 1 /  



 
 

ภาคผนวก ค 
 

การตรวจสอบความเที่ยง 

การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า โดยวิธีของครอนบาค 
ส่วนท่ี 3 ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบรวมถึงอันตรายจากการเผา และประโยชน์ของเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร หาความเท่ียง (Reliability) ตามวิธีของครอนบาค ซ่ึงมีการใหค้ะแนนแบบ 0 และ 1 
 
คน/
ข้อ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

12 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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คน/
ข้อ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

21 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

23 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

24 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

25 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

28 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

30 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 

 
ผลท่ีได้จาการวิเคราะห์ 

Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on Standardized 

Items N of Items 
.732 .748 10 

 
Item Statistics 

 Mean 
Std. 

Deviation N 
การเผาท าใหดิ้นเกิดการเส่ือมโทรม และมีผลต่อแร่ธาตุในดินท่ีลดลง  .93 .254 30 

การเผาหนา้ดินเป็นการฆ่าเช้ือราในดิน  .73 .450 30 
การเผาวสัดุเหลือใชท้างเกษตรเป็นการกระท าท่ีไม่ผิดกฎหมาย  .77 .430 30 
การเผาเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเป็นหน่ึงสาเหตุของโลกร้อน  .97 .183 30 
เศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรไม่มีธาตุอาหารท่ีส าคญัส าหรับการ
เจริญเติบโตของพืช  

.80 .407 30 

การไถกลบตอซงัขา้วจะช่วยเพิ่มแร่ธาตุและเป็นปุ๋ ยช่วยปรับปรุงดินให้
โปร่งและร่วนซุย  

.93 .254 30 

การน าเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรมาปกคลุมหนา้ดิน ไม่ท าใหดิ้น
ชุ่มช้ืนและลดการชะลา้งหนา้ดิน  

.80 .407 30 

ปุ๋ ยหมกัจากวสัดุเหลือใชจ้ะท าใหดิ้นอุม้น ้าไดดี้ และดินจะไม่แขง็  .87 .346 30 

วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ไม่สามารถน ามาผลิตเป็นพลงังานชีวมวล  .77 .430 30 
คนท่ีป่วยดว้ยโรคภูมิแพจ้ะแสดงอาการมากเม่ือไดรั้บฝุ่ นละอองและ
ควนัจากการเผาไหม ้ 

.97 .183 30 

 
สรุปผล  

โดยสรุปแบบทดสอบในส่วนท่ี 3 น้ีมีค่าความเท่ียง จากการวิเคราะห์ดว้ยค่าประสิทธ์ิแอล
ฟ่า โดยวิธีของครอนบาค เท่ากบั 0.732 แสดงว่าเคร่ืองมือมีค่าความเช่ือถือสูง  
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ซ่ึงมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี  
0.01 – 0.20 หมายถึง มีค่าความเท่ียงต ่ามาก  
0.21 – 0.40 หมายถึง มีค่าความเท่ียงต ่า  
0.41 – 0.60 หมายถึง มีค่าความเท่ียงปานกลาง  
0.61 – 0.80 หมายถึง มีค่าความเท่ียงสูง  
0.81 – 1.00 หมายถึง มีค่าความเท่ียงสูงมาก 
 
ส่วนท่ี 4 ค าถามเกีย่วกบัทัศนคติต่อการเผาในท่ีโล่งและการน าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้
ประโยชน์ หาค่าความเท่ียง (Reliability) ตามวิธีของครอนบาค ซ่ึงมีการใหค้ะแนนแบบ 1, 2, 3, 4 
และ 5 
 
คน/ข้อ 1 2 3 4 5 6 

1 5 3 4 4 3 4 

2 5 5 5 5 3 3 

3 4 3 3 3 3 3 

4 5 5 5 5 1 5 

5 5 3 4 5 3 4 

6 5 5 3 4 3 5 

7 3 3 3 3 3 1 

8 2 4 2 2 4 2 

9 3 3 3 3 3 3 

10 3 3 3 3 3 3 

11 4 2 4 4 2 4 

12 2 4 2 2 4 2 

13 4 3 3 3 3 3 

14 4 3 4 3 2 3 

15 4 2 3 3 3 4 

16 3 3 3 3 3 3 

17 4 4 4 4 2 4 
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คน/ข้อ 1 2 3 4 5 6 

18 3 4 4 4 3 3 

19 3 3 3 3 3 3 

20 3 3 3 3 3 3 

21 2 4 2 2 4 2 

22 2 4 2 2 4 2 

23 5 5 5 5 1 5 

24 5 5 5 5 1 5 

25 5 1 5 5 1 5 

26 5 5 4 5 2 3 

27 5 5 5 5 1 5 
28 5 1 5 5 1 5 

29 5 5 4 4 2 4 

30 5 2 5 4 1 4 

 
ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์  
 

Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 
.517 .492 6 

 

Item Statistics 

 Mean 
Std. 

Deviation N 
ท่านเห็นวา่เกษตรกรควรมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบ
จากการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร  

3.93 1.112 30 

ท่านเห็นวา่การเผาพื้นท่ีเกษตรกรรมเป็นวิธีท่ีดีและ
รวดเร็วเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในรอบใหม่  

3.50 1.196 30 

ท่านเห็นวา่รัฐควรลงทุนส่งเสริมใหเ้กษตรกรสามารถน า
เศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรกลบัมาแปรรูปเป็นส่ิงท่ี
สร้างรายไดเ้สริมใหก้บัครอบครัว  

3.67 1.028 30 

ท่านเห็นวา่รัฐควรจดัอบรมใหค้วามรู้และฝึกทกัษะการ
ก าจดัเศษวสัดุเหลือใชอ้ยา่งถูกวิธีอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

3.70 1.055 30 

ท่านเห็นวา่กฏหมายและขอ้บงัคบัของรัฐไม่สามารถแกไ้ข
ปัญหาการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรในพื้นท่ีได ้

2.50 1.009 30 

ท่านเห็นวา่รัฐควรมีแนวทางป้องกนัเพื่อไม่ใหมี้การเผา
พื้นท่ีทางการเกษตรอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง  

3.50 1.106 30 

 
สรุปผล  

โดยสรุปแบบทดสอบในส่วนท่ี 4 น้ีมีค่าความเท่ียง จากการวิเคราะห์ดว้ยค่าประสิทธ์ิแอล
ฟ่า โดยวิธีของครอนบาค เท่ากบั 0.517 แสดงว่าเคร่ืองมือมีค่าความเช่ือถือปานกลาง  
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ซ่ึงมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี  
0.01 – 0.20 หมายถึง มีค่าความเท่ียงต ่ามาก  
0.21 – 0.40 หมายถึง มีค่าความเท่ียงต ่า  
0.41 – 0.60 หมายถึง มีค่าความเท่ียงปานกลาง  
0.61 – 0.80 หมายถึง มีค่าความเท่ียงสูง  
0.81 – 1.00 หมายถึง มีค่าความเท่ียงสูงมาก 
 
ส่วนท่ี 5 ปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก ผ่านกิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรลดการเผา ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา หาค่าความเท่ียง 
(Reliability) ตามวิธีของครอนบาค ซ่ึงมีการใหค้ะแนนแบบ 1, 2, 3, 4 และ 5 
 
คน/ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 

2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 

3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

5 2 2 2 3 3 3 4 4 4 

6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 4 4 3 4 4 3 3 3 3 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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คน/ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18 3 3 4 3 3 4 3 4 3 

19 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 2 1 1 1 1 2 4 3 2 

24 4 1 1 1 1 2 4 3 2 

25 2 2 2 2 2 2 5 5 5 

26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

27 2 1 2 3 2 1 3 3 3 

28 2 2 2 3 2 3 2 2 2 

29 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

30 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

 
ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์  

Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 
.952 .957 9 

 
Item Statistics 

 Mean 
Std. 

Deviation N 
ท่านไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมรณรงคล์ดการเผาวสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตรในพื้นท่ีบ่อยแค่ไหน 

1.70 .837 30 

ท่านไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม ปฏิบติั เรียนรู้ในการลดการเผาวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรบ่อยแค่ไหน 

1.53 .730 30 

ท่านไดเ้ขา้โครงการเรียนรู้เก่ียวกบัการป้องกนัมลพิษท่ีเกิดจาก
การเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 

1.60 .724 30 

หน่วยงานราชการ มีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ กฎหมาย ขอ้ตกลง นโยบาย 
ในการลดการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรบ่อยแค่ไหน 

1.80 .961 30 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และชุมชนร่วมกนัประชาสัมพนัธ์สร้าง
ความเขา้ใจในการลดการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรบ่อยแค่ไหน 

1.80 .887 30 

ท่านพบการตรวจ/จบัปรับ ผูเ้ผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรบ่อย
แค่ไหน 

1.77 .898 30 

โรงงานน ้าตาล/เอกชนอ่ืนๆในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการการรณรงค ์
ในการลดการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรบ่อยแค่ไหน 

2.00 1.203 30 

โรงงานน ้าตาล/เอกชนอ่ืนๆ ใหค้วามร่วมมือและปฏิบติัตาม
นโยบาย ในการลดการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรของ
ภาครัฐบ่อยแค่ไหน 

1.93 1.172 30 

เอกชนรับซ้ือฟางขา้ว/ใบออ้ยหลงัการเก็บเก่ียวบ่อยแค่ไหน 1.83 1.085 30 
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สรุปผล  

โดยสรุปแบบทดสอบในส่วนท่ี 4 น้ีมีค่าความเท่ียง จากการวิเคราะห์ดว้ยค่าประสิทธ์ิแอล
ฟ่า โดยวิธีของครอนบาค เท่ากบั 0.952 แสดงว่าเคร่ืองมือมีค่าความเช่ือถือสูงมาก  
ซ่ึงมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี  
0.01 – 0.20 หมายถึง มีค่าความเท่ียงต ่ามาก  
0.21 – 0.40 หมายถึง มีค่าความเท่ียงต ่า  
0.41 – 0.60 หมายถึง มีค่าความเท่ียงปานกลาง  
0.61 – 0.80 หมายถึง มีค่าความเท่ียงสูง  
0.81 – 1.00 หมายถึง มีค่าความเท่ียงสูงมาก 



 
 

ภาคผนวก ง 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

1. การวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
        เป็นสถิติพื้นฐานวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงบรรยายตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ลักษณะการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ านวนปีท่ีท าอาชีพเกษตรกรรม รายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนต่อเดือนจากกลุ่ม
ตวัอย่างวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อย
ละ (n = 387) 

 

 เพศ อาย ุ

ลกัษณะ
การ

ประกอบ
อาชีพ

เกษตรกร
รม 

จ านวนปีท่ี
ท า

เกษตรกรร
ม 

รายได้
เฉล่ีย

ครัวเรือน/
เดือน 

ชนิดพืชท่ี
ประสบ
ปัญหาใน
การจดัการ ระบุ 

N Valid 387 387 380 382 384 386 387 
Missing 0 0 7 5 3 1 0 

Mean 1.54 2.99 1.36 3.18 2.02 1.42  
Std. Deviation .504 1.125 .479 1.131 1.068 .625  
Minimum 1 1 1 1 1 1  
Maximum 3 5 2 4 4 3  
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1. เพศ 

เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ชาย 180 46.5 46.5 46.5 

หญิง 206 53.2 53.2 99.7 
ทางเลือก 1 .3 .3 100.0 
Total 387 100.0 100.0  

 
2. อาย ุ

อายุ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 10-23 ปี 70 18.1 18.1 18.1 

24-37 ปี 26 6.7 6.7 24.8 
38-54 ปี 141 36.4 36.4 61.2 
55-72 ปี 139 35.9 35.9 97.2 
มากกวา่73 ปี 11 2.8 2.8 100.0 
Total 387 100.0 100.0  
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3. ลกัษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ลกัษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลงั

อยา่งเดียว 
245 63.3 64.5 64.5 

อาชีพเกษตรกรรมเป็น
อาชีพเสริม 

135 34.9 35.5 100.0 

Total 380 98.2 100.0  
Missing System 7 1.8   
Total 387 100.0   

 

4. จ านวนปีท่ีท าเกษตรกรรม 
จ านวนปีท่ีท าเกษตรกรรม 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1-2 ปี 62 16.0 16.2 16.2 

3-5 ปี 30 7.8 7.9 24.1 
5-10 ปี 69 17.8 18.1 42.1 
มากกวา่ 10 ปี 221 57.1 57.9 100.0 
Total 382 98.7 100.0  

Missing System 5 1.3   
Total 387 100.0   

 

 

 

 

 

 

 



129 
 
5. รายไดเ้ฉล่ียครัวเรือน/เดือน 

รายได้เฉลีย่ครัวเรือน/เดือน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 163 42.1 42.4 42.4 

10,000 – 20,000 บาท 100 25.8 26.0 68.5 
20,001 – 30,000 บาท 70 18.1 18.2 86.7 
มากกวา่ 30,001 บาท 51 13.2 13.3 100.0 
Total 384 99.2 100.0  

Missing System 3 .8   
Total 387 100.0   

 
ส่วนท่ี 2 สถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรในพื้นท่ี 

ไดแ้ก่ ชุมชนของประสบปัญหาการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรชนิดใดมากท่ีสุด วิธีการก าจดั
วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกร จ านวนคร้ังการก าจดัวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรดว้ย
วิธีการเผาในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา ผลกระทบทาง ดา้นเศรฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสุขภาพ 
จากการเผาในท่ีโล่ง หรือเผาวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากกลุ่มตวัอย่างวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ (n = 387) 

 

การก าจดั
วสัดุเหลือ
ใชท้าง

การเกษตร 

จ านวน
เผาใน 1 

ปี 
ผลกระทบ
ดา้นเศรฐกิจ 

ผลกระทบ
ดา้นสังคม 

ผลกระทบ
ดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม 

ผลกระท
บดา้น
สุขภาพ 

N Valid 385 193 378 378 378 378 
Missing 2 194 9 9 9 9 

Mean 1.50 1.49 2.57 2.39 2.55 2.46 
Std. Deviation .501 .925 1.096 1.131 1.014 1.126 
Minimum 1 1 1 1 1 1 
Maximum 2 4 5 5 5 5 
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1. ในชุมชนของท่านประสบปัญหาการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรชนิดใดมากท่ีสุด 

ชนิดพืชท่ีประสบปัญหาในการจัดการ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ขา้ว 250 64.6 64.8 64.8 

ออ้ย 108 27.9 28.0 92.7 
อ่ืนๆ 28 7.2 7.3 100.0 
Total 386 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   
Total 387 100.0   

 
2. ท่านก าจดัวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรอยา่งไร  
 

การก าจัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid เผา 194 50.1 50.4 50.4 

น าไปใช้
ประโยชน์ 

191 49.4 49.6 100.0 

Total 385 99.5 100.0  
Missing System 2 .5   
Total 387 100.0   
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3. ท่านก าจดัวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรดว้ยวิธีการเผาในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา บ่อยแค่ไหน 
 

จ านวนเผาใน 1 ปี 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 คร้ัง 139 35.9 72.0 72.0 

2 คร้ัง 32 8.3 16.6 88.6 
3 คร้ัง 4 1.0 2.1 90.7 
มากกวา่ 4  คร้ัง 18 4.7 9.3 100.0 
Total 193 49.9 100.0  

Missing System 194 50.1   
Total 387 100.0   

 
 
4.  ท่านไดรั้บผลกระทบทางด้านเศรฐกิจจากการเผาในท่ีโล่ง หรือเผาวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
เช่น ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล การป้องกนัมลพิษ และอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัใด 

ผลกระทบด้านเศรฐกจิ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไม่ไดรั้บ

ผลกระทบ 
61 15.8 16.1 16.1 

กระทบนอ้ย 134 34.6 35.4 51.6 
กระทบปานกลาง 118 30.5 31.2 82.8 
กระทบอยา่งมาก 38 9.8 10.1 92.9 
กระทบมากท่ีสุด 27 7.0 7.1 100.0 
Total 378 97.7 100.0  

Missing System 9 2.3   
Total 387 100.0   
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5. ท่านไดรั้บผลกระทบทางด้านสังคม จากการเผาในท่ีโล่ง หรือเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เช่น 
การร้องเรียน สร้างความเดือดร้อนต่อชุมชน และอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัใด 

ผลกระทบด้านสังคม 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไม่ไดรั้บ

ผลกระทบ 
100 25.8 26.5 26.5 

กระทบนอ้ย 111 28.7 29.4 55.8 
กระทบปานกลาง 103 26.6 27.2 83.1 
กระทบอยา่งมาก 48 12.4 12.7 95.8 
กระทบมากท่ีสุด 16 4.1 4.2 100.0 
Total 378 97.7 100.0  

Missing System 9 2.3   
Total 387 100.0   

 
6. ท่านได้รับผลกระทบทางด้าน ส่ิงแวดล้อม จากการเผาในท่ีโล่ง หรือเผาวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร เช่นเขม่าควนั กล่ินควนั ดินเกิดการทรุดตวัลง และอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัใด 

ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไม่ไดรั้บ

ผลกระทบ 
55 14.2 14.6 14.6 

กระทบนอ้ย 141 36.4 37.3 51.9 
กระทบปานกลาง 114 29.5 30.2 82.0 
กระทบอยา่งมาก 56 14.5 14.8 96.8 
กระทบมากท่ีสุด 12 3.1 3.2 100.0 
Total 378 97.7 100.0  

Missing System 9 2.3   
Total 387 100.0   
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7. ท่านไดรั้บผลกระทบทางดา้นสุขภาพ จากการเผาในท่ีโล่ง หรือเผาวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
เช่น ระคายเคือง ระคายคอ แน่นหน้าอก หายใจถ่ี และมีอาการของโรคหอบหืด และอ่ืนๆ อยู่ใน
ระดบัใด 
 

ผลกระทบด้านสุขภาพ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไม่ไดรั้บ

ผลกระทบ 
90 23.3 23.8 23.8 

กระทบนอ้ย 108 27.9 28.6 52.4 
กระทบปานกลาง 112 28.9 29.6 82.0 
กระทบอยา่งมาก 51 13.2 13.5 95.5 
กระทบมากท่ีสุด 17 4.4 4.5 100.0 
Total 378 97.7 100.0  

Missing System 9 2.3   
Total 387 100.0   
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ส่วนท่ี 3 ความรู้เก่ียวกบัผลกระทบรวมถึงอนัตรายจากการเผา และประโยชน์ของเศษวสัดุ
เหลือใชท้างการเกษตรจากกลุ่มตวัอย่างวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดย
การแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ (n = 387) 

  

การเผาท า
ใหดิ้นเกิด
การเส่ือม
โทรม และ
มีผลต่อแร่
ธาตุในดิน
ท่ีลดลง 

การเผาหนา้
ดินเป็นการ
ฆ่าเช้ือราใน

ดิน 

*การเผา
วสัดุเหลือ
ใชท้าง

เกษตรเป็น
การกระท า
ท่ีไม่ผิด
กฎหมาย 

การเผาเศษ
วสัดุเหลือ
ใชท้าง

การเกษตร
เป็นหน่ึง
สาเหตุของ
โลกร้อน 

*เศษวสัดุ
เหลือใชท้าง
การเกษตร
ไม่มีธาตุ
อาหารท่ี
ส าคญั

ส าหรับการ
เจริญเติบโต
ของพืช 

N Valid 386 386 386 386 386 
Missing 1 1 1 1 1 

Mean 0.85 0.55 0.47 0.81 0.56 
Std. Deviation 0.360 0.498 0.500 0.390 0.497 
Minimum 0 0 0 0 0 
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การไถ
กลบตอซงั
ขา้วจะช่วย
เพิ่มแร่ธาตุ
และเป็น
ปุ๋ ยช่วย
ปรับปรุง
ดินให้

โปร่งและ
ร่วนซุย 

*การน าเศษ
วสัดุเหลือ
ใชท้าง

การเกษตร
มาปกคลุม
หนา้ดิน ไม่
ท าใหดิ้นชุ่ม

ช้ืน 

ปุ๋ ยหมกั
จากวสัดุ
เหลือใชจ้ะ
ท าใหดิ้น
อุม้น ้าไดดี้ 
และดินจะ
ไม่แขง็ 

*วสัดุเหลือ
ใชท้าง

การเกษตร 
ไม่สามารถ
น ามาผลิต
เป็นพลงังาน
ชีวมวล 

คนท่ีป่วย
ดว้ยโรค
ภูมิแพจ้ะ

แสดงอาการ
มากเม่ือ
ไดรั้บฝุ่ น
ละอองและ
ควนัจากการ
เผาไหม ้

N Valid 386 386 386 386 386 
Missing 1 1 1 1 1 

Mean 0.86 0.58 0.83 0.52 0.84 
Std. Deviation 0.350 0.494 0.379 0.500 0.365 
Minimum 0 0 0 0 0 

 
1. การเผาท าใหดิ้นเกิดการเส่ือมโทรม และมีผลต่อแร่ธาตุในดินท่ีลดลง 

การเผาหน้าดินเป็นการฆ่าเช้ือราในดิน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไม่ใช่ 174 45.0 45.1 45.1 

ใช่ 212 54.8 54.9 100.0 
Total 386 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   
Total 387 100.0   
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2. การเผาหนา้ดินเป็นการฆ่าเช้ือราในดิน 

การเผาหน้าดินเป็นการฆ่าเช้ือราในดิน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไม่ใช่ 174 45.0 45.1 45.1 

ใช่ 212 54.8 54.9 100.0 
Total 386 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   
Total 387 100.0   

 
3. การเผาวสัดุเหลือใชท้างเกษตรเป็นการกระท าท่ีไม่ผิดกฎหมาย 

*การเผาวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรเป็นการกระท าท่ีไม่ผิดกฎหมาย 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ใช่ 205 53.0 53.1 53.1 

ไม่ใช่ 181 46.8 46.9 100.0 
Total 386 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   
Total 387 100.0   

 
4. การเผาเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเป็นหน่ึงสาเหตุของโลกร้อน 

การเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นหน่ึงสาเหตุของโลกร้อน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไม่ใช่ 72 18.6 18.7 18.7 

ใช่ 314 81.1 81.3 100.0 
Total 386 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   
Total 387 100.0   
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5. เศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรไม่มีธาตุอาหารท่ีส าคญัส าหรับการเจริญเติบโตของพืช 

*เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไม่มีธาตุอาหารท่ีส าคัญส าหรับการเจริญเติบโต
ของพืช 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ใช่ 170 43.9 44.0 44.0 

ไม่ใช่ 216 55.8 56.0 100.0 
Total 386 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   
Total 387 100.0   

 
6. การไถกลบตอซงัขา้วจะช่วยเพิ่มแร่ธาตุและเป็นปุ๋ ยช่วยปรับปรุงดินใหโ้ปร่งและร่วนซุย 
การไถกลบตอซังข้าวจะช่วยเพิม่แร่ธาตุและเป็นปุ๋ยช่วยปรับปรุงดินให้โปร่งและ

ร่วนซุย 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไม่ใช่ 55 14.2 14.2 14.2 

ใช่ 331 85.5 85.8 100.0 
Total 386 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   
Total 387 100.0   
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7. การน าเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาปกคลุมหน้าดิน ไม่ท าให้ดินชุ่มช้ืนและลดการชะลา้ง
หนา้ดิน 

*การน าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาปกคลุมหน้าดิน ไม่ท าให้ดินชุ่มช้ืน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ใช่ 161 41.6 41.7 41.7 

ไม่ใช่ 225 58.1 58.3 100.0 
Total 386 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   
Total 387 100.0   

 
8. ปุ๋ ยหมกัจากวสัดุเหลือใชจ้ะท าใหดิ้นอุม้น ้าไดดี้ และดินจะไม่แขง็ 

ปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้จะท าให้ดินอุ้มน ้าได้ดี และดินจะไม่แข็ง 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไม่ใช่ 67 17.3 17.4 17.4 

ใช่ 319 82.4 82.6 100.0 
Total 386 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   
Total 387 100.0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



139 
 
9. วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ไม่สามารถน ามาผลิตเป็นพลงังานชีวมวล 

*วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ไม่สามารถน ามาผลติเป็นพลังงานชีวมวล 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ใช่ 184 47.5 47.7 47.7 

ไม่ใช่ 202 52.2 52.3 100.0 
Total 386 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   
Total 387 100.0   

 
10. คนท่ีป่วยดว้ยโรคภูมิแพจ้ะแสดงอาการมากเม่ือไดรั้บฝุ่ นละอองและควนัจากการเผาไหม ้
คนท่ีป่วยด้วยโรคภูมิแพ้จะแสดงอาการมากเม่ือได้รับฝุ่นละอองและควันจากการ

เผาไหม้ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไม่ใช่ 61 15.8 15.8 15.8 

ใช่ 325 84.0 84.2 100.0 
Total 386 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   
Total 387 100.0   
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ส่วนท่ี 4 ทัศนคติต่อการเผาในท่ีโล่งและการน าเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้
ประโยชน์ จากกลุ่มตวัอยา่งวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจง
ความถี่และค่าร้อยละ (n = 387) 

  

เกษตรกร
ควรมี
ความ

รับผิดชอบ
ต่อ

ผลกระทบ
จากการ
เผา 

**การเผา
พื้นท่ี

เกษตรกรรม
เป็นวิธีท่ีดี
ท่ีสุด 

รัฐควร
ควร

ส่งเสริม
ใหมี้การ
สร้าง

รายไดจ้าก
เศษวสัดุ
เหลือใช้
ทาง

การเกษตร 

รัฐควรมี
การให้

ความรู้ใน
การก าจดั
เศษวสัดุ
เหลือใช้
ทาง

การเกษตร 

**
กฏหมาย
และ

ขอ้บงัคบั
ไม่

สามารถ
แกปั้ญหา
การเผา
ได ้

รัฐควรมี
แนวทาง
ป้องกนั
ไม่ใหมี้
การเผา
พื้นท่ี
ทางการ
เกษตร 

N Valid 382 382 382 382 382 382 
Missing 5 5 5 5 5 5 

Mean 4.00 2.73 4.12 4.12 2.19 3.90 
Std. Deviation 1.052 1.330 1.029 1.010 1.160 1.110 
Minimum 1 1 1 1 1 1 
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1. ท่านเห็นวา่เกษตรกรควรมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 

เกษตรกรควรมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการเผา 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 11 2.8 2.9 2.9 

เห็นดว้ยนอ้ย 18 4.7 4.7 7.6 
เห็นดว้ยปานกลาง 91 23.5 23.8 31.4 
เห็นดว้ยมาก 102 26.4 26.7 58.1 
เห็นดว้ยมากท่ีสุด 160 41.3 41.9 100.0 
Total 382 98.7 100.0  

Missing System 5 1.3   
Total 387 100.0   

 
2. ท่านเห็นวา่การเผาพื้นท่ีเกษตรกรรมเป็นวิธีท่ีดีและรวดเร็วเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในรอบใหม่ 

**การเผาพื้นท่ีเกษตรกรรมเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid เห็นดว้ยมากท่ีสุด 82 21.2 21.5 21.5 

เห็นดว้ยมาก 98 25.3 25.7 47.1 
เห็นดว้ยปานกลาง 105 27.1 27.5 74.6 
เห็นดว้ยนอ้ย 37 9.6 9.7 84.3 
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 60 15.5 15.7 100.0 
Total 382 98.7 100.0  

Missing System 5 1.3   
Total 387 100.0   
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3. ท่านเห็นว่ารัฐควรลงทุนส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถน าเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรกลบัมา
แปรรูปเป็นส่ิงท่ีสร้างรายไดเ้สริมใหก้บัครอบครัว 

รัฐควรลงทุนส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถน าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 5 1.3 1.3 1.3 

เห็นดว้ยนอ้ย 24 6.2 6.3 7.6 
เห็นดว้ยปานกลาง 80 20.7 20.9 28.5 
เห็นดว้ยมาก 85 22.0 22.3 50.8 
เห็นดว้ยมากท่ีสุด 188 48.6 49.2 100.0 
Total 382 98.7 100.0  

Missing System 5 1.3   
Total 387 100.0   

 
4. ท่านเห็นว่ารัฐควรจดัอบรมให้ความรู้และฝึกทกัษะการก าจดัเศษวสัดุเหลือใช้อย่างถูกวิธีอย่าง
จริงจงัและต่อเน่ือง 

รัฐควรจัดอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการก าจัดเศษวัสดุเหลือใช้อย่างถูกวิธีอ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 5 1.3 1.3 1.3 

เห็นดว้ยนอ้ย 24 6.2 6.3 7.6 
เห็นดว้ยปานกลาง 73 18.9 19.1 26.7 
เห็นดว้ยมาก 100 25.8 26.2 52.9 
เห็นดว้ยมากท่ีสุด 180 46.5 47.1 100.0 
Total 382 98.7 100.0  

Missing System 5 1.3   
Total 387 100.0   
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5. ท่านเห็นว่ากฏหมายและข้อบังคับของรัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเผาวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรในพื้นท่ีได ้
 

**กฏหมายและข้อบังคับของรัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ได้ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid เห็นดว้ยมากท่ีสุด 145 37.5 38.0 38.0 

เห็นดว้ยมาก 86 22.2 22.5 60.5 
เห็นดว้ยปานกลาง 101 26.1 26.4 86.9 
เห็นดว้ยนอ้ย 34 8.8 8.9 95.8 
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 16 4.1 4.2 100.0 
Total 382 98.7 100.0  

Missing System 5 1.3   
Total 387 100.0   
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6. ท่านเห็นว่ารัฐควรมีแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้มีการเผาพื้นท่ีทางการเกษตรอย่างจริงจงัและ
ต่อเน่ือง 

รัฐควรมีแนวทางป้องกนัเพ่ือไม่ให้มีการเผาพื้นท่ีทางการเกษตรอย่างจริงจังแ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 12 3.1 3.1 3.1 

เห็นดว้ยนอ้ย 28 7.2 7.3 10.5 
เห็นดว้ยปานกลาง 99 25.6 25.9 36.4 
เห็นดว้ยมาก 89 23.0 23.3 59.7 
เห็นดว้ยมากท่ีสุด 154 39.8 40.3 100.0 
Total 382 98.7 100.0  

Missing System 5 1.3   
Total 387 100.0   
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ส่วนท่ี 5 ปัจจยัสนับสนุนจากภายนอก ผ่านกิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจเอกชน 
และผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรลดการเผา ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมาจากกลุ่มตวัอย่าง
วิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ (n = 
387) 
การส่งเสริม/ให้ความรู้ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น เกษตรอ าเภอ/ต าบล อสม. ทสม. อบต./เทศบาล 

  

เขา้ร่วม
กิจกรรมรณรงค์
ลดการเผาวสัดุ
เหลือใชท้าง
การเกษตรใน

พื้นท่ี 

เขา้รับการ
ฝึกอบรม ปฏิบติั 
เรียนรู้ในการลด
การเผาวสัดุเหลือ
ใชท้างการเกษตร 

เขา้โครงการ
เรียนรู้เก่ียวกบั
การป้องกนั

มลพิษท่ีเกิดจาก
การเผาวสัดุเหลือ
ใชท้างการเกษตร 

N Valid 380 379 381 
Missing 7 8 6 

Mean 2.11 2.11 2.09 
Std. Deviation 1.256 1.256 1.232 
Minimum 1 1 1 

 
กฏหมาย/นโยบาย 

  

กิจกรรม
ประชาสัมพนัธ์

เก่ียวกบั 
ขอ้ตกลง และ
นโยบาย ในการ

ลดการเผา 

ความเขม้งวดใน
การตรวจและจบั
ปรับ ผูเ้ผาวสัดุ
เหลือใชท้าง
การเกษตร 

อปท.ออก
ขอ้ตกลงในการ
ลดการเผา

บ่อยคร้ังแค่ไหน 
N Valid 378 379 379 

Missing 9 8 8 
Mean 2.24 2.29 2.07 
Std. Deviation 1.250 1.289 1.290 
Minimum 1 1 1 
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ภาคเอกชน 

  

โรงงานน ้าตาล
รับซ้ือผลผลิต
ออ้ยเผาราคาต ่า
กวา่ออ้ยสด 

โรงงานน ้าตาล
ใหค้ิวรับซ้ือออ้ย
เผาก่อนออ้ยสด 

เอกชนรับซ้ือฟาง
ขา้วหลงัการเก็บ
เก่ียวปล่อยคร้ัง

แค่ไหน 
N Valid 372 372 373 

Missing 15 15 14 
Mean 2.26 2.33 2.32 
Std. Deviation 1.384 1.382 1.394 
Minimum 1 1 1 

 
การส่งเสริม/ให้ความรู้ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น เกษตรอ าเภอ/ต าบล อสม. ทสม. อบต./เทศบาล 
1. ท่านไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมรณรงคล์ดการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรในพื้นท่ีบ่อยแค่ไหน 

การเข้าร่วมกจิกรรมรณรงค์ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นท่ี 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไม่ปฏิบติัเลย 158 40.8 41.7 41.7 

ปีละคร้ัง 109 28.2 28.8 70.4 
ทุก 3 เดือน 55 14.2 14.5 85.0 
เดือนเวน้เดือน 25 6.5 6.6 91.6 
ทุกเดือน 32 8.3 8.4 100.0 
Total 379 97.9 100.0  

Missing System 8 2.1   
Total 387 100.0   
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2. ท่านไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม ปฏิบติั เรียนรู้ในการลดการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรบ่อยแค่ไหน 

การเข้ารับการฝึกอบรม ปฏิบัติ เรียนรู้ในการลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไม่ปฏิบติัเลย 157 40.6 41.2 41.2 

ปีละคร้ัง 118 30.5 31.0 72.2 
ทุก 3 เดือน 52 13.4 13.6 85.8 
เดือนเวน้เดือน 23 5.9 6.0 91.9 
ทุกเดือน 31 8.0 8.1 100.0 
Total 381 98.4 100.0  

Missing System 6 1.6   
Total 387 100.0   

 
3. ท่านไดเ้ขา้โครงการเรียนรู้เก่ียวกบัการป้องกนัมลพิษท่ีเกิดจากการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 

การเข้าโครงการเรียนรู้เกีย่วกับการป้องกนัมลพษิท่ีเกดิจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไม่ปฏิบติัเลย 157 40.6 41.2 41.2 

ปีละคร้ัง 118 30.5 31.0 72.2 
ทุก 3 เดือน 52 13.4 13.6 85.8 
เดือนเวน้เดือน 23 5.9 6.0 91.9 
ทุกเดือน 31 8.0 8.1 100.0 
Total 381 98.4 100.0  

Missing System 6 1.6   
Total 387 100.0   
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กฏหมาย/นโยบาย 
4. หน่วยงานราชการ มีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ กฎหมาย ขอ้ตกลง นโยบาย ในการลดการเผาวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรบ่อยแค่ไหน 

กจิกรรมประชาสัมพนัธ์เกีย่วกบั ข้อตกลง และนโยบาย ในการลดการเผา 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไม่ปฏิบติัเลย 131 33.9 34.7 34.7 

ปีละคร้ัง 119 30.7 31.5 66.1 
ทุก 3 เดือน 69 17.8 18.3 84.4 
เดือนเวน้เดือน 24 6.2 6.3 90.7 
ทุกเดือน 35 9.0 9.3 100.0 
Total 378 97.7 100.0  

Missing System 9 2.3   
Total 387 100.0   

 
5. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และชุมชนร่วมกนัประชาสัมพนัธ์ สร้างความเขา้ใจในการลดการเผาวสัดุเหลือ
ใชท้างการเกษตรบ่อยแค่ไหน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนร่วมกนัประชาสัมพนัธ์ สร้างความเข้าใจในการ

ลดการเผา 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไม่ปฏิบติัเลย 126 32.6 33.2 33.2 

ปีละคร้ัง 123 31.8 32.5 65.7 
ทุก 3 เดือน 67 17.3 17.7 83.4 
เดือนเวน้เดือน 20 5.2 5.3 88.7 
ทุกเดือน 43 11.1 11.3 100.0 
Total 379 97.9 100.0  

Missing System 8 2.1   
Total 387 100.0   
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6. ท่านพบการตรวจ/จบัปรับ ผูเ้ผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรบ่อยแค่ไหน 

พบการตรวจ/จับปรับ ผู้เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไม่ปฏิบติัเลย 170 43.9 44.9 44.9 

ปีละคร้ัง 107 27.6 28.2 73.1 
ทุก 3 เดือน 44 11.4 11.6 84.7 
เดือนเวน้เดือน 21 5.4 5.5 90.2 
ทุกเดือน 37 9.6 9.8 100.0 
Total 379 97.9 100.0  

Missing System 8 2.1   
Total 387 100.0   

 
ภาคเอกชน 
7. โรงงานน ้ าตาล/เอกชนอ่ืนๆในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการการรณรงค ์ในการลดการเผาวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรบ่อยแค่ไหน 

โรงงานน ้าตาล/เอกชนอ่ืนๆในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการการรณรงค์ ในการลดการเผา 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไม่ปฏิบติัเลย 151 39.0 40.6 40.6 

ปฏิบติัเป็นนานๆ
คร้ัง 

93 24.0 25.0 65.6 

ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง 54 14.0 14.5 80.1 
ปฏิบติัเป็นบ่อยคร้ัง 27 7.0 7.3 87.4 
ปฏิบติัเป็นประจ า 47 12.1 12.6 100.0 
Total 372 96.1 100.0  

Missing System 15 3.9   
Total 387 100.0   
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8. โรงงานน ้ าตาล/เอกชนอ่ืนๆ ให้ความร่วมมือและปฏิบติัตามนโยบาย ในการลดการเผาวสัดุเหลือ
ใชท้างการเกษตรของภาครัฐบ่อยแค่ไหน 
 

โรงงานน ้าตาล/เอกชนอ่ืนๆ ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบาย ในการลดการเผา 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไม่ปฏิบติัเลย 146 37.7 39.2 39.2 

ปฏิบติัเป็นนานๆ
คร้ัง 

79 20.4 21.2 60.5 

ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง 68 17.6 18.3 78.8 
ปฏิบติัเป็นบ่อยคร้ัง 35 9.0 9.4 88.2 
ปฏิบติัเป็นประจ า 44 11.4 11.8 100.0 
Total 372 96.1 100.0  

Missing System 15 3.9   
Total 387 100.0   

 
9.  เอกชนรับซ้ือฟางขา้ว/ใบออ้ยหลงัการเก็บเก่ียวบ่อยแค่ไหน 

เอกชนรับซ้ือฟางข้าว/ใบอ้อยหลงัการเกบ็เกีย่ว 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไม่ปฏิบติัเลย 153 39.5 41.0 41.0 

ปฏิบติัเป็นนานๆ
คร้ัง 

73 18.9 19.6 60.6 

ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง 65 16.8 17.4 78.0 
ปฏิบติัเป็นบ่อยคร้ัง 39 10.1 10.5 88.5 
ปฏิบติัเป็นประจ า 43 11.1 11.5 100.0 
Total 373 96.4 100.0  

Missing System 14 3.6   
Total 387 100.0   
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2. การวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
        เป็นสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานของความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม ดว้ย
การทดสอบค่า t-test, โดยใชส้ถิติ Independent Sample: t-test โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
เท่ากบั 0.05 
1. สมมติฐานท่ี 1 เพศ แตกต่างกนัมีระดบัพฤติกรรมในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรของ
เกษตรกรท่ีแตกต่างกนั 

Independent Samples Test 

       

เพศ N Mean 
Std. 

Deviation 
t 

Sig. (2-
tailed) 

1 เผา 194 1.50 0.501 -1.479 0.140 
2 น าไปใชป้ระโยชน์ 191 1.58 0.506     

  รวม 385 3 1     
 
2. สมมติฐานท่ี 2 อายุ แตกต่างกนัมีระดบัพฤติกรรมในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรของ
เกษตรกรท่ีแตกต่างกนั 

Independent Samples Test 

อายุ N Mean 
Std. 

Deviation 
t 

Sig. (2-
tailed) 

1 เผา 194 2.99 1.243 0.001 0.999 
2 น าไปใชป้ระโยชน์ 191 2.99 0.989     

  รวม 385 6 2     
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3. สมมติฐานท่ี 3 ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  แตกต่างกันมีระดับพฤติกรรมในการ
จดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรของเกษตรกรท่ีแตกต่างกนั 

Independent Samples Test 

ลกัษณะการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

N Mean 
Std. 

Deviation 
t 

Sig. (2-
tailed) 

1 เผา 187 1.43 0.496 2.975 0.003 
2 น าไปใชป้ระโยชน์ 191 1.28 0.452    

  รวม 378 3 1     
 
4. สมมติฐานท่ี 4 จ านวนปีท่ีท าเกษตรกรรม แตกต่างกนัมีระดบัพฤติกรรมในการจดัการวสัดุเหลือ
ใชท้างการเกษตรของเกษตรกรท่ีแตกต่างกนั 

Independent Samples Test 

จ านวนปีท่ีท าเกษตรกรรม N Mean 
Std. 

Deviation 
t 

Sig. (2-
tailed) 

1 เผา 191 3.12 1.195 -1.252 0.211 
2 น าไปใชป้ระโยชน์ 189 3.26 1.042     

  รวม 380 6 2     
 
5. สมมติฐานท่ี 5 รายได้เฉลีย่ครัวเรือน/เดือน แตกต่างกนัมีระดบัพฤติกรรมในการจดัการวสัดุเหลือ
ใชท้างการเกษตรของเกษตรกรท่ีแตกต่างกนั 

Independent Samples Test 

รายได้เฉลีย่ครัวเรือน/เดือน N Mean 
Std. 

Deviation 
t 

Sig. (2-
tailed) 

1 เผา 192 2.04 1.106 0.236 0.813 
2 น าไปใชป้ระโยชน์ 190 2.02 1.031     

  รวม 382 4 2     
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6. สมมติฐานท่ี 6 ความรู้ ของเกษตรกรเก่ียวกบัผลกระทบรวมถึงอนัตรายจากการเผา และประโยชน์
ของเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรแตกต่างกนัมีระดบัพฤติกรรมในการจดัการวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น ท่ีแตกต่างกนั 

Independent Samples Test 

ความรู้ N Mean 
Std. 

Deviation 
t 

Sig. (2-
tailed) 

1 เผา 194 6.5979 2.01887 -3.088 0.002 
2 น าไปใชป้ระโยชน์ 190 7.2474 2.10237     

  รวม 384 14 4     
 
7. สมมติฐานท่ี 7 ทัศนคติ ต่อการเผาในท่ีโล่งและการน าเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้
ประโยชน์แตกต่างกันมีระดับพฤติกรรมในการจดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกร 
อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น ท่ีแตกต่างกนั 

Independent Samples Test 

ทัศนคติ N Mean 
Std. 

Deviation 
t 

Sig. (2-
tailed) 

1 เผา 192 20.7865 2.56665 -1.735 0.083 
2 น าไปใชป้ระโยชน์ 188 21.3404 3.58265     

  รวม 380 42 6     
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8. สมมติฐานท่ี 8 ปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก ผ่านกิจกรรมด าเนินงานโดยภาครัฐ ธุรกิจเอกชน 
และผูเ้ก่ียวข้องเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรลดการเผา ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมาต่อเกษตรกร 
แตกต่างกนัมีระดบัพฤติกรรมในการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรของเกษตรกร อ าเภอบา้นไผ่ 
จงัหวดัขอนแก่น ท่ีแตกต่างกนั 

Independent Samples Test 

ปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก N Mean 
Std. 

Deviation 
t 

Sig. (2-
tailed) 

1 เผา 183 17.9781 9.25699 -3.653 0.000 
2 น าไปใชป้ระโยชน์ 186 21.6075 9.81239     

  รวม 369 40 19     
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