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การจัดการและลดการเผาในพ้ืนท่ีเกษตร 
ของประเทศไทย 

วิลาวรรณ น้อยภา และ วาสฐิี ภักดีลุน 
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มีนาคม 2564 

ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นควันในประเทศไทย
ท่ีมีต้นตอปัญหามาจากหลายสาเหตุ โดยได้ส่งผล
กระทบในวงกว้างมากข้ึนเร่ือย ๆ ในระหว่างเดือน
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยเฉพาะช่วงท่ี
อากาศอุ่นข้ึนหลังจากท่ีมวลอากาศเย็นเคลื่อนออก
จากประเทศไทยแล้ว และในเดือนกุมภาพันธ์ท่ีเป็น
รอยต่อระหว่างฤดูหนาวกับฤดูร้อนซึ่งอากาศ
ค่อนข้างน่ิง ตรงกับช่วงการเก็บเก่ียวผลผลิตทาง
การเกษตรของเกษตรกร และหลังจากน้ันมักมี 
การเผาในพ้ืนท่ีเกษตร ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในการก่อ
เกิดปัญหาดังกล่าว                                                                          ภาพ: https://images.app.goo.gl/255DbZD1RToqZUxD6 
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ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจกระจายท่ัวทุก
ภูมิภาคของประเทศ เกษตรกรส่วนหน่ึงมุ่งเน้นการเพ่ิม
ปริมาณผลผลิต จึงเร่งการผลิตพืชเศรษฐกิจเพ่ือให้ได้หลาย
รอบต่อปี โดยขาดการจัดการท่ีดี และเลือกใช้วิธีการเผา 
เศษวัสดุทางการเกษตรแทนวิธีการอ่ืน ๆ เพราะเป็นหนทาง
ท่ีง่าย สะดวก รวดเร็ว ต้นทุนตํ่า โดยเฉพาะการเผาใบอ้อย 
ตอซังและฟางข้าว และตอซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

การเผาส่วนใหญ่จะเกิดในพ้ืนท่ีข้าวนาปรัง ร้อยละ 57 
รองลงมาเป็นการเผาในไร่อ้อยโรงงาน ร้อยละ 47 เผาใน
พ้ืนท่ีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 35 และเผาในพ้ืนท่ีข้าวนาปี 
ร้อยละ 29 (Attavanich and Pengthamkeerati, 2018) 

การเผาในพ้ืนท่ีเกษตรเหล่าน้ันเป็นแหล่งท่ีมาของฝุ่นควัน 
ท่ีเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในช่วงหลังเก็บเ ก่ียวและช่วง 
การเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูก มักเห็นเปลวไฟลามในทุ่งกว้าง 
เกิดฝุ่นควันเขม่ากระจายท่ัวบริเวณ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ 
(2561) ระบุว่าเป็นการเผาในพ้ืนท่ีเกษตรก่อให้เกิดฝุ่น
ละออง PM2.5 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของปริมาณ PM2.5 
ท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน โดยยังมีแหล่งกําเนิดอ่ืน ๆ ได้แก่ รถยนต์

และการจราจร ร้อยละ 72.5 โรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ 
17 และแหล่งท่ีมาอ่ืน ๆ อีกบางส่วน 

“เกษตรกรยังมีความเช่ืออีกว่า การเผาช่วยควบคุม

ศัตรูพืช และทําให้ไถพรวนดินง่ายขึ้น แม้จะมีการใช้

เคร่ืองจักรกลช่วยในการเตรียมดินและการเก็บเกี่ยว

ได้บ้าง แต่เคร่ืองจักรกลเหล่านั้นมีราคาสูง อีกทั้ง 

เป็นภาระในการซ่อมบํารุง จึงยังพบเห็นการเผาในพ้ืนที่

เกษตรเกิดขึ้นเร่ือย ๆ” เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท้องถ่ิน 
ต่าง ๆ ให้ข้อมูลท่ีสอดคล้องกัน 

 “ความจําเป็นในการเผาใบอ้อย คือ เผาใบก่อนเก็บ

เกี่ยว โดยเฉพาะก่อนไถเตรียมดิน ไม่ง้ันเตรียมดิน

ไม่ได้ ถ้าคนไหนมีรถไถสับใบก็จะไถบ่อย 2-3 คร้ัง 

ถ้าเป็นเกษตรกรรายกลางจะมีเคร่ืองมือสามารถทําได้ 

แต่เกษตรกรรายเล็กไม่มี จึงจําเป็นต้องเผา” เกษตรกร
หลายคนมีความเช่ือแบบน้ี 
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ทราบกันดีว่าเศษวัสดุทางการเกษตรทุกประเภท สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง รวมถึงสามารถพัฒนาต่อ
ยอดจากนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เกษตรกรหลายๆ คนจึง
นิยมนําเศษวัสดุทางการเกษตรท่ีเหลือท้ิงในแปลงนํามาคลุม
โคนต้นไม้ คลุมแปลงปลูกผัก เพ่ือเก็บรักษาความช้ืนและ
เป็นท่ีอยู่ของจุลินทรีย์ เม่ือย่อยสลายจะเป็นปุ๋ยให้พืช บาง
คนนําเศษวัสดุทางการเกษตรท่ีเหลือท้ิงในแปลงมาผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ หรือผลิตเป็นอาหารสัตว์ เช่น การนําเปลือกข้าวโพด
มาหมักเป็นอาหารเลี้ยงโค อัดก้อนฟางข้าวเพ่ือนําไปเลี้ยงโค
และกระบือ เป็นต้น นอกจากน้ี ฟางข้าวหรือใบอ้อยยัง

นําไปอัดก้อนจําหน่ายเป็นเช้ือเพลิงชีวมวลให้กับโรงงาน
นํ้าตาลได้อีกด้วย  

กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่อ้อยโรงงานบ้านแจงงาม จังหวัด
สุพรรณบุรี เล่าว่า “ปัจจุบันทางกลุ่มไม่ได้มีการเผาใบ

อ้อยแล้ว แต่ได้นําใบอ้อยมาอัดก้อนแล้วขายให้กับ

โรงงานนํ้าตาลมิตรผล ด่านช้าง ในราคาตันละ 1,000 

บาท เพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิงชีวมวล ซึ่งเป็นการเพ่ิม

รายได้ให้กับตนอีกทางหนึ่ง” 

 

                                     ภาพ: https://images.app.goo.gl/KEEhuMVd6wKAip1B7

กลุ่ มนาแปลงใหญ่  ( ข้ าว )  ตําบลบ้านแพน จังห วัด
พระนครศรีอ ยุธยา ใ ห้ ข้อมูลในทิศทางเ ดียวกันว่า  
“ทางกลุ่มได้เข้าร่วมโครงการของ บริษัท SCG ที่รับ

ซื้อฟางข้าว เพ่ือช่วยลดปัญหาการเผาฟาง และใช้เป็น

พลังงานทดแทนในโรงงานปูนซีเมนต์ ในราคาตันละ 

1,000 บาท ซึ่งดีกว่าการเผาทิ้งมาก”  

การนําฟางข้าวมาเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดฟางเพ่ือจําหน่าย
เพ่ิมรายได้ แม้ทําอยู่ในวงจํากัดไม่ก่ีราย แต่ได้สร้างรายได้
เป็นกอบเป็นกําได้เกือบตลอดปี ส่วนวัสดุเหลือจากการ
เพาะเห็ดฟางสามารถนํากลับไปบํารุงดินและยังช่วยลด
ต้นทุนค่าปุ๋ยได้อีกด้วย 

นอกจากน้ี ยังมีอีกหลายแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีเกษตรกร
เ ร่ิมทํากัน ซึ่ ง ช่วยลดการเผาในพ้ืนท่ีเพาะปลูก อาทิ  

ฟางและตอซังข้าว สามารถไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด ฟ้ืนฟู
สภาพดิน อัดฟางข้าวเป็นก้อน ใช้เลี้ยงสัตว์ หรือจําหน่าย
เพ่ิมรายได้ เพาะเห็ดฟางแบบกองเต้ียและทําเป็นโรงเรือน
จากตอซังและฟางข้าว หรือปรุงแต่งฟางข้าวเสริมธาตุ
อาหารเลี้ยงสัตว์เค้ียวเอ้ือง หรือผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ  

ส่วน ใบอ้อย เกษตรกรนําใบอ้อยไปอัดเป็นก้อน ส่งขายให้
โรงงานนํ้าตาลใช้เป็นเช้ือเพลิงผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า  
หรือสับและคลุกใบอ้อยลงในแปลงให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ย 
ตามธรรมชาติและใช้ใบอ้อยปกคลุมหน้าดิน  

ต้น ซัง และใบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สามารถผลิตเป็นปุ๋ย
อินทรีย์ โดยการไถกลบเร่งการย่อยสลาย ทําปุ๋ยหมักจากซัง
ข้าวโพด ช่วยลดต้นทุนการใส่ปุ๋ยในการปลูกพืชในฤดูกาล
ต่อไป หรืออัดก้อนใบข้าวโพด หรือปรุงแต่งเสริมธาตุอาหาร
ท่ีจําเป็นสําหรับใช้เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
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                                                         ภาพ: ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี (2563)

อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนวิถีสู่เกษตรแบบปลอดการเผา
ได้ค่อย ๆ ขยายวงกว้างข้ึน มีการจัดการไร่อ้อยแบบ 
ปลอดการเผา เร่ิมต้ังแต่การคัดเลือกพันธ์ุอ้อยท่ีกาบใบหลุด
ร่วงง่าย ใช้รถตัดอ้อยสดทดแทนแรงงานคน ถ้าไม่มีรถตัด
อ้อยจะมีการสางใบอ้อยก่อนเก็บเก่ียว เพ่ือลดปัญหาอ้อย
ล้ม หลังจากการเก็บเก่ียวอ้อยก็ใช้เคร่ืองสับใบอ้อยระหว่าง
แถวอ้อยตอ ไถกลบใบและเศษซากอ้อยให้คลุกเคล้าลงดิน 
จะทําให้อ้อยตอมีการเจริญเติบโตดีข้ึน ให้ผลผลิตสูงและ 
ไว้ตอได้นานหลายปี หากไม่มีเคร่ืองสับใบอ้อยลงดิน  
ก็สามารถเกลี่ ย ใบอ้อยคลุมดินแล้วไถกลบเศษวัสดุ 

ทางการเกษตรลงดิน ควบคู่ไปกับการใช้สารอินทรีย์สําหรับ
เร่งการย่อยสลายหรือนํ้าหมักชีวภาพ  

หากมีการส่งเสริมการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม 
ให้กับโรงงานต่าง ๆ อาทิ การป้องกันมลพิษอย่างย่ังยืน  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการสนับสนุน
งบประมาณ หรือลดดอกเบ้ียเงินกู้การเช่าซื้อเคร่ืองจักร
ให้กับเกษตรกร เช่น รถตัดอ้อยสด รถไถขนาดใหญ่ เป็นต้น 
เพ่ือลดการเผา ก็จะช่วยให้เกษตรแบบปลอดการเผาขยาย
ผลได้เร็วย่ิงข้ึน

การจดัการการจดัการการจดัการการจดัการเผาเผาเผาเผาอยา่งยั่งยนือยา่งยั่งยนือยา่งยั่งยนือยา่งยั่งยนื

การจัดการเผาในพ้ืนท่ีเพาะปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ
อ้อย มีความเก่ียวข้องกับเกษตรกรไทย กว่า 20 ล้านคน  
ท่ัวประเทศ จําเป็นต้องอาศัยกฎระเบียบท่ีชัดเจนและ 
มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง พร้อมกับความร่วมมือในระดับ
พ้ืนท่ีซึ่งต้องมีกติกาในการจัดการอย่างเข้มข้น ข้อบัญญัติ
ท้องถ่ินซึ่งประกาศโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก็เป็น
อีกทางเลือกหน่ึงซึ่ งเปิดโอกาสให้มีการจัดการปัญหา 
ท่ีสอดคล้องกับแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือป้องกันปัญหาท่ีเกิดซ้ําทุกปี 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีไร่อ้อย ท่ีนา และไร่ข้าวโพด ท่ีพบว่ามัก
มีการเผาเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต  

หากจําเป็นต้องเผา ต้องมีการจัดระเบียบพร้อมแผนการเผา 
และแจ้งผลให้เ จ้าหน้า ท่ีราชการฝ่ายปกครองทราบ  
หรือการจัดการระบบผังแปลงอ้อย ให้เคร่ืองจักรกล 
หรือรถดับเพลิงเข้าพ้ืนท่ีได้สะดวกหากเกิดเหตุไฟไหม้  
หรือมีการกําหนดเขตห้ามเผาเด็ดขาดรวมถึงการบังคับ 
ใ ช้กฎหมายอย่างจริง จัง  สํ าหรับพ้ืนท่ีซึ่ งอาจไ ด้ รับ
ผลกระทบสูง เช่น พ้ืนท่ีใกล้แหล่งชุมชน โรงพยาบาล 
โรงเรียน เป็นต้น
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เกษตรกรกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่อ้อยโรงงานบ้าน
แจงงาม จังหวัดสุพรรณบุรี เสนอว่า “อยากให้มี

ค่าส่วนต่างระหว่างอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้

ให้มาก ๆ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกร

รักษาอ้อยสดส่งเข้าโรงงาน” 

 

ภาพ: โครงการพัฒนาแนวทางการควบคุมปัญหาการเผา 
       ในพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพ่ือแก้ไขปัญหา PM2.5 ใน 
       ประเทศไทย (2564) 

 
ท่ีมา: ดัดแปลงมาจากหลักการการจัดการมลพิษ 

การปรับใช้หลักการข้างต้นน้ียังต้องใช้ เวลา แม้ ว่ามี
เกษตรกรบางกลุ่มเร่ิมปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต ซึ่งปัจจุบัน
อาจจะขยายผลได้ยังไม่มาก แต่สามารถสร้างความเช่ือม่ัน
ให้กับสังคมได้เห็นว่าภาคการเกษตรไม่ได้น่ิงเฉยกับปัญหา 
PM2.5 แม้จะไม่ใช่สาเหตุหลักของปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็ตาม  
และเป็นโอกาสท่ีหน่วยงานภาครัฐจะเข้ามาส่งเสริม 
อย่างจริงจัง เพราะช่วยให้ปัญหาน้ีคลี่คลายได้เร็วย่ิงข้ึน 

ท้ังน้ี การเปลี่ยนพฤติกรรมการเผาในพ้ืนท่ีเกษตรไม่ใช่ 
เร่ืองง่ายท่ีจะเปลี่ยนแปลงกันได้เร็ว หรือเร่งรัดกันได้ในเวลา

อันสั้น เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย 
ใช้แรงงานเป็นหลัก ท้ังยังมีปัญหารายได้น้อย หากต้องการ
นําเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรขนาดใหญ่มาใช้
ทดแทนการเผาจะถือเป็นราคาค่างวดของเกษตรกรท่ีต้อง
ได้รับการ ส่งเสริมแบบค่อยเป็นค่อยไป และอาจต้องมี 
การลงโทษควบคู่กัน หากสามารถจัดการเผาในพ้ืนท่ี
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่าน้ีได้ ก็จะสามารถลดปัญหา 
PM2.5 ลงได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

  

หลักการป้องกนั ควบคุม และลดการเผาหลักการป้องกนั ควบคุม และลดการเผาหลักการป้องกนั ควบคุม และลดการเผาหลักการป้องกนั ควบคุม และลดการเผา    

• การป้องกันไม่ให้เกิดการเผา ต้องรณรงค์และส่งเสริมให้ทําเกษตรแบบปลอดการเผา ส่งเสริมการผลิตท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม พร้อม ๆ กับมีการสนับสนุนเทคโนโลยีในภาคการเกษตรทดแทนการเผา 

• การควบคุมการเผา จําเป็นอย่างย่ิงต้องจัดระเบียบการเผา พร้อมวางแผนและแจ้งการเผา การจัดการระบบแปลง 
ให้เคร่ืองจักรกลเข้าพ้ืนท่ีได้สะดวก กําหนดเขตห้ามเผาและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รวมถึงควบคุมและจํากัดพ้ืนท่ี
เสี่ยงและพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

• การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตร ครอบคลุมวัสดุทางการเกษตรทุกประเภท พัฒนานวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมจัดการระบบตลาดรองรับ 

• การลดการเผา ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยกลไก กติกาในระดับพ้ืนท่ีร่วมในการจัดการ อาจต้องมีข้อบัญญัติท้องถ่ิน มีหน่วย
เคลื่อนท่ีเร็วเพ่ือเฝ้าระวังและติดตาม พร้อมมีศูนย์บริหารการจัดการเผาของจังหวัดเพ่ือร่วมบริหารจัดการและสั่งการ 
เป็นต้น 
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