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รายงานความกาวหนา 

โครงการแกไขปญหาการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

........................................................... 

1. ชื่อโครงการ   

โครงการแกไขปญหาการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

2. ชื่อ-สกุล และตําแหนงหัวหนาโครงการ    

นายภูมิภักด  พิทักษเข่ือนขันธ   

รักษาการแทนรองผูอํานวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สังกัด สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

หมายเลขโทรศัพท  081-5455916 Email : poopit@kku.ac.th 

 

5. คณะผูรวมโครงการและสังกัด 

            ปรากฏตามเอกสารแนบทายรายงาน 

 

6. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 12 เดือน ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2560 ถึง เดือนพฤษภาคม  2561 

 

7. งบประมาณ 

ไดรับการอุดหนุนจากฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน  700,000 บาท 

 

8. ประเภททุนท่ีสนับสนุน   

ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบบูรณาการวิจัยเชิงพื้นที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

9. วัตถุประสงคโครงการ  

9.1  เพื่อศึกษาบริบท ปญหาและขอจํากัด ขอเท็จจริง รวมทั้งปจจัยและเงื่อนไขทั้งระดับพื้นที่เปาหมาย

และกลุมเปาหมาย ที่สงผลตอการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในพื้นที่ 

9.2  เพื่อศึกษาแนวทางและประเด็นการแกปญหาและการพัฒนา รวมทั้ง แผนงานและโครงการ/กิจกรรม

ในการแกปญหาและการพัฒนาเพื่อการจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

9.3  เพื่อหากระบวนการ เทคโนโลยีที่เหมาะสม และกลไกในการจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุ

เหลือใชจากการเกษตรเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของกลุมเปาหมายและกลไกที่เกี่ยวของ ( ระยะที่ 2-3 ) 
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10. ผลท่ีจะไดรับ 

10.1  ทราบสภาพปญหา ขอจํากัด ขอเท็จจริง ตลอดจนปจจัยและเงื่อนไขที่สงผลตอการเผาวัสดุเหลือใช

ทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่เปาหมายของโครงการ 

10.2  ไดแนวทาง ประเด็นการพัฒนาและ แผนงานรวมทั้งโครงการ/กิจกรรมในการจัดการและการใช

ประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรของกลุมเปาหมายและพื้นที่เปาหมาย 

10.3  ไดองคความรู กระบวนการและวิธีการ เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม รวมทั้งกลไกในการจัดการและการใช

ประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรทดแทนการเผาโดยการมีสวนรวมของเกษตรกรกลุมเปาหมายและกลไกที่

เกี่ยวของ (ระยะที่ 2 และ 3 ) 

 

11. ประโยชนท่ีจะไดรับ 

11.1  ไดตนแบบในการจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร แทนการเผาฯใน

ระดับเกษตรกร กลุมเกษตรกร และระดับชุมชน(พื้นที่เปาหมาย) 

11.2  เกษตรกรกลุมเปาหมายและพื้นที่เปาหมาย นํากระบวนการ เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งรูปแบบ

กลไกในการจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางเกษตรไปใชในการจัดการและการใชประโยชนฯใน

ระยะตอไป 

11.3  เกิดแหลงเรียนรูดานการจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในระดับ

เกษตรกร กลุมเกษตรกรและพื้นที่ สามารถขยายผลภายในชุมชนและขยายไปยังพื้นที่อื่นๆในระยะตอไป 

11.4  ลดการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและสามารถเพิ่มมูลคาในเชิงเศรษฐกิจจากวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตรโดยการใชประโยชนและการแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆทั้งในระดับเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน SME 

และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของไดอยางเปนระบบ 

 

12. กรอบแนวคิดในการดําเนินโครงการ 

การดําเนินโครงการในครั้งน้ี จะแบงออกเปน 3 ระยะ ที่เนน กระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวน

เสียทั้งทางตรงและทางออมของพื้นที่โดยกระบวนการและเทคนิคที่กระตุนใหเกิดความตระหนักในปญหาและ

ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนทั้งตอเกษตรกรรวมทั้งชุมชน ฯลฯ และถือเปนความรับผิดชอบในการแกไขปญหาและการ

พัฒนาโดยผูเกี่ยวของของพื้นที่ เปนหลัก ประกอบดวย  ระยะที่ 1  การสรางความรวมมือและกระตุนใหพื้นที่

เปาหมายที่ไดรับการคัดเลือกเห็นความสําคัญและมีคณะทํางานในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบรวมกับคณะทํางานหลัก

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเรียนรูและพัฒนาทักษะในกระบวนการในการประเมินบริบทและสถานการณ

ปญหาการเผาวัสดุเหลือใชจากการเกษตรที่จะสงผลกระทบตอเกษตรกรและชุมชน การวิเคราะหและการคนหา

แนวทางและประเด็นในการแกปญหา การจัดการและการใชประโยชนทดแทนการเผา  การกําหนดแผนงานและ

โครงการ รวมทั้งกลไกในการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการ   ระยะที่ 2  จะเปนการเรียนรูและพัฒนาทักษะเพื่อ

การแกปญหา การจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพและบริบทของ

พื้นที่ ผานการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่ไดกําหนดรวมกัน การสรุปบทเรียน การถอดบทเรียนและการขยาย



 3

ผลในพื้นที่ตนเองและพื้นที่อื่น และในระยะที่ 2 ตอเน่ืองไปถึง ระยะที่ 3จะเปนการจัดการและการใชประโยชน

จากวัสดุเหลือใชจากการเกษตร เพื่อลดการเผาและเปลี่ยนเปนการนําวัสดุเหลือใชจากการเกษตรมาแปรรูปเพื่อ

การใชประโยชนและการเพิ่มมูลคาใหมากข้ึน ทั้งน้ีจะกระตนใหเกิดกลุมวิสาหกิจหรือกลุมอาชีพในการจัดการและ

การแปรรูปวัสดุเหลือใชจากการเกษตรในพื้นที่และการเช่ือมโยงกับภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวของทั้งน้ีโดยมี

หนวยงาน อปท. สถาบันการศึกษาในพื้นที องคกรเครือขายการพัฒนาในพื้นที่ และภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวของ 

เปนกลไกรวมในการรวมกระบวนการเรียนรูและการเสริมความรู เพื่อการแกปญหา ดวยกระบวนการ วิธีการ 

รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาใหเกิดผลิตภัณฑใหมๆ จากการจัดการและการใชประโยชนจาก

วัสดุเหลือใชจากการเกษตรของพื้นที่อยางเปนระบบซึ่งจะขยายผลและเปนตนแบบรวมทั้งแหลงเรียนรูใหกับพื้นที่

อื่นๆ ในระยะตอไป ตลอดจนการเช่ือมโยงในการนําวัสดุเหลือใชจากการเกษตรไปเพิ่มมูลคาโดยการพัฒนาเปน

ผลิตภัณฑตางๆของภาคธุรกิจเอกชนรวมกับชุมชน และการทํากิจกรรม CSR ( Corporate Social 

Responsibility ) ของบริษัทเอกชนในระยะตอไป อีกทางหน่ึงดวยดังรายละเอียดปรากฎตามกรอบแนวคิดฯ 

ตอไปน้ี 
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13. ขอบเขตในการดําเนินงาน ในระยะที่ 1 

จะดําเนินการเฉพาะวัตถุประสงขอที่ 2.1 และ 2.2 และผลที่จะไดรับหรือผลผลิตตามขอ 3.1 และ 3.2 

ตามกรอบเวลาในระยะที่ 1 ( 6 เดือน ) 

 

14. พ้ืนท่ีเปาหมายและการคัดเลือกพ้ืนท่ีเปาหมาย 

พื้นที่นํารอง 2 พื้นที่ในเขตจังหวัดขอนแกน โดยจะมีเกษตรกรและกลุมเกษตรกรเปาหมาย ตําบลละ

ประมาณ 100 คนดังน้ี 

14.1 คัดเลือกตามเกณฑที่กําหนด ในพื้นที่ที่มีการเผาตอซังขาวอยางตอเน่ือง โดยกระบวนการการมีสวน

รวมและการใหความรวมมือเขารวมโครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของ ชุมชน และเกษตรกร 

14.2 คัดเลือกตามเกณฑที่กําหนด ในพื้นที่ที่มีการเผาออยอยางตอเน่ือง โดยกระบวนการการมีสวนรวม

และการใหความรวมมือเขารวมโครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของ ชุมชน และเกษตรกร 

 

15. ระยะเวลา 12 เดือน ( ระยะที่ 1) 

 

16. วิธีดําเนิงาน 

         ใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ( Participatory Action Research – PAR )  การ

พัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม (Participatory Technology Development – PTD ) และ เศรษฐกิจ

สรางสรรค ( Creative Economy ) 

 

17. แผนการดําเนินงาน 

ลําดับท่ี กิจกรรม/วิธีการ ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. 

 

ศึกษาและรวบรวมขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของรวมทั้ง

ออกแบบกระบวนการ เทคนิค เครื่องมือและกลไกในการ

ดําเนินโครงการ 

เดือนที่ 1-2 

 

คณะทํางานโครงการ 

 

2. 

 

ประสานขอความรวมมือในการดําเนินโครงการกับผูเกี่ยวของ

ทั้งหนวยงานรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ องคกรเกษตรกร  

เดือนที่ 3 

 

คณะทํางานโครงการและ

คณะทํางานระดับพื้นที ่

3. จัดต้ังคณะทํางานระดับพื้นที่( Core team ) รวมวางแผนและ

รายละเอียดการดําเนินงานตลอดโครงการรวมทั้งการคัดเลือก

กลุมเกษตรกรเปาหมายในพื้นที ่

เดือนที่ 3-4 

 

คณะทํางานโครงการและ

คณะทํางานระดับพื้นที ่

4. ศึกษาบริบท ปญหา ขอจํากัด ขอเท็จจริง ปจจัยและเงื่อนไขที่

สงผลตอการเผาวัสดุเหลือใชจากการเกษตรในระดับกลุม

เกษตรกรกลุมเปาหมายและแนวทางการแกปญหาในเบื้องตน  

 

เดือนที่ 4-5 

 

คณะทํางานโครงการและ

คณะทํางานระดับพื้นที ่
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ลําดับท่ี กิจกรรม/วิธีการ ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ 

5. ออกแบบเครื่องมือในการจัดการเพื่อลดการเผาวัสดุเกษตรและ

ทดสอบ ปรับปรุงแบบมีสวนรวมกับกลุมเปาหมาย 

เดือนที่ 5-6 

 

คณะทํางานโครงการและ

คณะทํางานระดับพื้นที ่

6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอผลการศึกษาฯ และการ

ตรวจสอบเติมเต็มผลการศึกษา ตลอดจนรวมกันการกําหนด

แนวทางและประเด็นการแกปญหาและการพัฒนา  แผนงาน

และโครงการหรือกิจกรรมและกลไกในการขับเคลื่อนในการ

แกปญหาและพัฒนาตามแผนงาน 

เดือนที่ 7 

 

คณะทํางานโครงการและ

คณะทํางานระดับพื้นที ่

7. ทดสอบและปรับปรุงเครื่องมือการจัดการเพื่อลดการเผาวัสดุ

เกษตรแบบมีสวนรวมกับกลุมเปาหมาย จัดทําคูมือในการใช

งานและการบํารุงรักษาเครื่องมือ และถายทอดใหเกษตรกร

กลุมเปาหมาย 

เดือนที่ 8-9 

 

คณะทํางานโครงการและ

คณะทํางานระดับพื้นที ่

8. 

 

 

ถายทอดและออกแบบการนําวัสดุเกษตรมาใชประโยชนใน

รูปแบบผลิตภัณฑตางๆ และจัดทําผลิตภัณฑตนแบบในแตละ

ชนิดทดลองผลิตภัณฑการถายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการแถลง

ขาวตอสื่อมวลชน เปนระยะ 

เดือนที่ 9-10 คณะทํางานโครงการและ

คณะทํางานระดับพื้นที ่

9. 

 

 

 

 

ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินโครงการในระยะที่ 1 

แนวทาง แผนกิจกรรมการปฏิบัติการ และกลไกในการ

ขับเคลื่อนในการแกปญหาและพัฒนา ในระยะที่ 2 รวมกับ

กลุมเปาหมายและหนวยงานรวมดําเนินโครงการและการขยาย

ผลโครงการ 

เดือนที่ 11 คณะทํางานโครงการและ

คณะทํางานระดับพื้นที ่

10. สรุปและจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการระยะที่ 1 และ

เตรียมขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการอุดหนุนในระยะที่ 2 ( 

พ.ศ.2561 ) 

เดือนที่ 11-12 คณะทํางานโครงการ 

 

18. ความกาวหนาของการดําเนินโครงการ      

18.1  การศึกษารวบรวมเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของ 

คณะทํางานโครงการ ไดทําการศึกษารวบรวมเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของ จากรายงานผลการศึกษาที่

เกี่ยวกับสาเหตุของการเผาวัสดุเกษตรของเกษตรกร ซึ่งไดแก การเผาออย และฟางขาว เครื่องมือและการจัดการ

วัสดุเกษตร ( ออยและฟาง – ตอฟางขาว ) การใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ( ใบออยและฟาง – 

ตอฟางขาว )  เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและการพัฒนา ตามวัตถุประสงคของโครงการ สําหรับรายะเอียดของ

การศึกษารวบรวมเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของดังกลาว  ปรากฎตามเอกสารแนบทายรายงานฉบับน้ี 
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18.2  การประสานขอความรวมมือในการดําเนินโครงการกับผูเกี่ยวของทั้งหนวยงานรัฐ ภาคเอกชนที่

เกี่ยวของ และองคกรเกษตรกร รวมทั้งการคัดเลือกกลุมเกษตรกรเปาหมายในพื้นที่ 

คณะทํางานโครงการ ไดประสานเชิญและขอความรวมมือหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชนและองคกรเกษตรกร เปนหนวยงานรวมดําเนินโครงการในระดับพื้นที่ รวมทั้งการวางแผนการดําเนิน

โครงการและการคัดเลือกกลุมเกษตรกรเปาหมายในพื้นที่ 

ประกอบดวย 

18.2.1  หนวยงานภาครัฐ 

1) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดขอนแกน   

2) สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน 

3) สํานักงานพฒันาที่ดินเขต 5 ขอนแกน 

4) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแกน 

5) สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแกน 

6) สํานักงานสภาเกษตรกร ขอนแกน 

7) สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ขอนแกน 

18.2.2  ภาคเอกชน 

1) โรงงานนํ้าตาลมิตรภูเวียง ขอนแกน 

2) โรงงานนํ้าตาลขอนแกน 

3) สมาคมกลุมชาวไรออยนํ้าพอง 

4) สมาคมชาวไรออยอีสานกลาง 

18.2.3  กลุมเกษตรกรเปาหมาย 

1) กลุมเกษตรกรชาวไรออย นํ้าพอง(สมาชิกสมาคมกลุมชาวไรออยนํ้าพอง) 

2) กลุมเกษตรกรผูปลูกขาวอําเภอซําสูง(สมาชิกสภาเกษตรกร ขอนแกน) 

3) กลุมเกษตรกรผูปลูกขาวอําเภอบานไผ(สมาชิกสภาเกษตรกร ขอนแกน) 

4) กลุมเกษตรกรชาวไรออยหนองเรือ(สมาชิกสมาคมชาวไรออยอีสานกลาง) 

 

18.3  การศึกษาปญหา ขอจํากัด ปจจัยและเงื่อนไขที่เปนสาเหตุของการเผาวัสดุเกษตรและแนวทางการ

แกปญหาในเบื้องตน 

จากผลการประชุมและสัมภาษณผูแทนของกลุมเกษตรกรเปาหมาย สามารถสรุปปญหาสาเหตุ ปจจัยและ

เงื่อนไขที่เปนสาเหตุของการเผาวัสดุเกษตร ตามแผนภาพ ที่ 1(ออย) และ 2  (ฟางและตอฟางขาว) ดังน้ี 
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สําหรับแนวทางในการแกไขปญหา(การจัดการและการใชประโยชน) เพื่อลดการเผาออย และลดการเผา

ฟางและตอฟางของเกษตรกร ปรากฏตามแผนภาพที่ 3 และ 4 ดังน้ี 
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18.4  การออกแบบเครื่องมือในการจัดการเพื่อลดการเผาวัสดุเกษตรและทดสอบ ปรับปรุงแบบมีสวน

รวมกับกลุมเปาหมาย 

ในเบื้องตนน้ี คณะทํางานโครงการและที่ปรึกษาโครงการ ไดออกแบบเครื่องมือในการลดปญหาการเผา

วัสดุเหลือใชทางการเกษตร ตามแนวทางตาม ขอ 18.3 ทั้งน้ี ไดออกแบบชุดตัดตอฟาง จัดสรางชุดตัดตอฟาง

ตนแบบ และทําการทดสอบในเบื้องตนกับกลุมเกษตรกร(อําเภอบานไผ) ซึ่งยังมีขอจํากัดและขอเสนอแนะบาง

ประการในการปรับปรุงชุดตัดตอฟางดังกลาว ทั้งน้ี คณะทํางานโครงการและที่ปรึกษา กําลังอยูระหวางการ

ปรับปรุงฯ และกําหนดทดสอบเพื่อเก็บขอมูลประสิทธิภาพและอื่นๆของชุดตัดตอฟาง และจะนํากลับไปทดสอบ

และเก็บขอมูลรวมกับกลุมเกษตรกรอําเภอบานไผ และกลุมเกษตรกรอําเภอซําสูง ในชวงตอไป ตามแผนงานที่

กําหนดไว  สําหรับแบบรางชุดตัดตอฟาง และชุดตัดตอฟางตนแบบ (ไดดําเนินการย่ืนขอจดอนุสิทธิบัตรกับทาง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา มหาวิทยาลัยขอนแกน แลว ) ปรากฎตามภาพที่ 1 และ 2  ดังน้ี 

 

ภาพท่ี 1  แบบรางอุปกรณ / ชุดตัดตอฟาง และคําอธิบาย 

 
1. รูใสสลักยึดอุปกรณกับแทรกเตอร 

2. กานยึดแทนสลัก 

3. มูลเรตามขนาด 12น้ิว 

4. โครงยึดปกควบคุมรองตัด 

5. ถาดปรับระดับความสูง 

6. หมุดยึดใบมีด 

7. โครงหนาแทรกเตอรตนกําลัง 

8. มูลเรตนกําลังขนาด3น้ิว 

9. ลูกปนยึดเพลาสงกําลังขนาด 1น้ิว 2ชุด 
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10. กานชักแกน สไล 

11. หองเกียรทดรอบ 

19. ใบตัด cutter bar 30ชุด    

 

ภาพท่ี 2  ภาพอุปกรณ / ชุดตัดตอฟางตนแบบที่ใชทดสอบกับพื้นที่ของกลุมเกษตรกร         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          สําหรับชุดตัดออยในเบื้องตน ไดทําการออกแบบ และอยูระหวางการจัดสรางเปนเครื่องตนแบบ 

เพื่อทําการทดสอบและเก็บขอมูลประกอบการปรับปรุงกับกลุมเกษตรกรชาวไรออยนํ้าพองในเร็วๆน้ี ซึ่งมีรางแบบ

ชุดตัดออยในเบื้องตน (ไดดําเนินการย่ืนขอจดอนุสิทธิบัตรกับทางสํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน แลว )  ปรากฎตาม ภาพที่ 3 ดังน้ี 
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ภาพท่ี 3 แบบรางชุดตัดออยในเบื้องตน และคําอธิบาย 

 

 
1. มอเตอรไฟฟา 

2. ใบตัด 

3. แขนควบคุมทิศทาง 

4. รูใสสลลักยึด 

5. เครื่องยนตตนกําลัง 

6. มูลเรทดรอบ 

7. ลอชวยแรง 

8. เกียรบล็อก 

9. โครงเครื่องตัด 

10. จุดหมุน 

11. โครงหนารถแทรกเตอร 
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19.  กิจกรรมตามแผนการดําเนินงานในระยะตอไป 

19.1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอผลการศึกษาฯ และการตรวจสอบเติมเต็มผลการศึกษา 

ตลอดจนรวมกันการกําหนดแนวทางและประเด็นการแกปญหาและการพัฒนา แผนงานและโครงการหรือกิจกรรม

และกลไกในการขับเคลื่อนในการแกปญหาและพัฒนาตามแผนงาน  

19.2  ทดสอบและปรับปรุงเครื่องมือการจัดการเพื่อลดการเผาวัสดุเกษตรแบบมีสวนรวมกับ

กลุมเปาหมาย จัดทําคูมือในการใชงานและการบํารุงรักษาเครื่องมือ และถายทอดใหเกษตรกรกลุมเปาหมาย 

19.3  ถายทอดและออกแบบการนําวัสดุเกษตรมาใชประโยชนในรูปแบบผลิตภัณฑตางๆ และจัดทํา

ผลิตภัณฑตนแบบในแตละชนิดทดลองผลิตภัณฑการถายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการแถลงขาวตอสื่อมวลชน เปน

ระยะ 

19.4  ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินโครงการในระยะที่ 1 แนวทาง แผนกิจกรรมการปฏิบัติการ และ

กลไกในการขับเคลื่อนในการแกปญหาและพัฒนา ในระยะที่ 2 รวมกับกลุมเปาหมายและหนวยงานรวมดําเนิน

โครงการและการขยายผลโครงการ 

   19.5  สรุปและจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการระยะที่ 1 และเตรียมขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการ

อุดหนุนในระยะที่ 2 ( พ.ศ.2561 ) 

 

20. สรปุความกาวหนาในการดําเนินงานของโครงการ 

การดําเนินโครงการ เปนไปตามแผนที่กําหนดไว คิดเปนรอยละ 50 จากแผนการดําเนินงานตลอด

โครงการ โดยเฉพาะเครื่องจักรเครื่องมือในการลดปญหาการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ทั้งชุดตัดออย และชุด

ตัดตอฟาง เปนนวัตกรรมและผลงานใหมของมหาวิทยาลัยขอนกน ที่คาดวาจะสามารถขยายผลทั้งในเชิงสาธาณะ 

เชิงนโยบายและเชิงพาณิชย  ไดเกินกวาเปาหมายที่ต้ังไว รวมทั้งจะเปนการเพิ่มจํานวนทรัพยสินทางปญญาไดตาม

นโยบายและเปาหมายของมหาวิทยาลัยขอนแกน อีกทางหน่ึง   

 

21. ปญหาและขอจํากัดในการดําเนินโครงการ 

               - ไมมี – 
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23. สรุปการใชจายเงินของโครงการ(นับถึงวันรายงานความกาวหนา) 

23.1  รายรับ   420,000 บาท (งวดแรก รอยละ 60 จากงบประมาณอุดหนุนทั้งสิ้น 700,000 บาท ) 

23.2 รายจาย 

23.2.1  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของฝายเลขานุการโครงการ 

23.2.2  คาใชสอย 

1) คาเดินทางคณะทํางานในการดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

2) คาอาหารและเครื่องด่ืมในการประชุมคณะทํางานหนวยงานรวม และกลุมเปาหมาย 

3) คาจางเหมาการทบทวนเอกสารประกอบการดําเนินงาน 

4) คาจางเหมาในการเขียนรางแบบรายละเอียดในการใชงานและจัดสรางชุดตัดตอฟาง 

5) คาจางเหมาในการเขียนรางแบบรายละเอียดในการใชงานและจัดสรางชุดตัดออย  

6) คาจางเหมาจัดสรางชุดตัดตอฟางตนแบบ 

7) คาจางเหมาปรับปรุงชุดตัดตอฟางตนแบบ 

8) คาจางเหมาจัดสรางชุดตัดออยตนแบบ 

23.2.3 คาวัสดุ 

1) คาถายเอกสารทั่วไปและรายงานความกาวหนา 

23.2.4 คาสาธาณูปโภค 

1) คาโทรศัพทในการติดตอประสานงาน 

ของหัวหนาโครงการ(เหมาจาย) 500 บาท * 6 เดือน  

2) คาโทรศัพทในการติดตอประสานงาน 

ของคณะทํางานและฝายเลขาโครงการ 3 คน * 300 บาท * 6 เดือน 

                                                                    

 

 รวมทั้งสิ้น                                             บาท 

                                                                             (                                             ) 

                                               คิดเปนรอยละ         ของงบประมาณที่ไดรับในงวดแรก 

 

 

                                                              

                                                                 ลงช่ือ                                         หัวหนาโครงการ 

                                                                         (นายภูมิภักด  พิทักษเข่ือนขันธ) 

                                                                                มกราคม 2561 
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เอกสารแนบทายรายงานความกาวหนา 

 

1. รายชื่อคณะทํางานโครงการ 

1.1 คณะท่ีปรึกษา 

 1) รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี                        

2) ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย                                                      

3) รศ.ดร.สุจินต  สิมารักษ                                                       

4) รศ.ดร.สุวิทย  เลาหศิริวงศ  

5) รศ.ดร.ประสิทธ์ิ  ใจศิล                                                         

6) นายสุรพล  ภูมิพระบุ                                                           

ที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษา 

 

1.2 คณะทํางานโครงการ 

 1) นายภูมิภักด  พิทักษเข่ือนขันธ  

 

2) ดร.วิเชียร  เกิดสุข    

3) รศ.ดร.ชุลีมาศ  บุญไทย อิวาย    

4) ดร.จีรวัฒน  สนิทชน           

5) ผศ.ดร.พัชรินทร  สงศรี             

6) รศ.ดร.ยศ  บริสุทธ์ิ        

7) ผศ.ดร.วรรณวิภา แกวประดิษฐ พลพินิจ 

8) ผศ.ดร.สันติไมตรี กอนคําดี 

9) ผศ.ดร.พัชรี สุริยะ 

10) ผศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ     

11) ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง    

12) ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ   

13) ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพ็ชรบูรณินทร  

14) ดร.กิตติเวช  ขันติยะวิชัย 

15) ดร.ดาวรุวรรณ  ถวิลกาล      

16) อ.ชวนะพล  นวมสวัสด์ิ      

17) รศ.ดร.กฤตพา  แสนชัยธร    

18) ดร.หิรัญ  แสวงแกว           

19) นายประทีป  ชวยเกิด   

        

รักษาการแทนรองผูอํานวยการสถาบัน

เพื่อพัฒนาสังคม  

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม      

คณะเกษตรศาสตร  

คณะเกษตรศาสตร                            

คณะเกษตรศาสตร                           

คณะเกษตรศาสตร  

คณะเกษตรศาสตร  

คณะเกษตรศาสตร  

คณะเกษตรศาสตร  

คณะเกษตรศาสตร  

คณะเกษตรศาสตร  

คณะเกษตรศาสตร  

คณะวิทยาศาสตร                    

คณะวิศวกรรมศาสตร                        

คณะศึกษาศาสตร                            

คณะสถาปตยกรรมศาสตร                   

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี              

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม                

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม   

 

หัวหนาโครงการ 

 

รองหัวหนาโครงการ

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

 



 18

20) นายดิรก สาระวดี 

 

21) นายชัยนิยม  สินทร            

22) นางวชิราพร  เกิดสุข   

   

23) นางสุปราณี  วานมนตรี            

24) นายพิชาน  ศาสตรวาทิต 

25) นายจิตติ  กิจพงษประพันธ        

26) นางปุณณภา  นามพิลา            

สถาบันความมั่นคง นํ้า พลังงาน และ

อาหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน         

สํานักงานอธิการบดี                          

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 

 

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม                                       

คณะทํางาน 

 

คณะทํางาน 

คณะทํางานและ

เลขานุการโครงการ 

ผูชวยเลขานุการ 

ผูชวยเลขานุการ

ผูชวยเลขานุการ

ผูชวยเลขานุการ 

 

2.  การทบทวนเอกสาร 

2.1 ปญหา สาเหตุและผลกระทบของการเผาวัสดุเกษตร(ออย) เครื่องมือและอุกรณในการตัดออยและการใช

ประโยชนจากใบออย 

1. สาเหตุการเผาออย 

 - ขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยว  

 - สะดวกในการเก็บเกี่ยว  

 - ประหยัดเวลาในการเก็บเกี่ยว 

 - กรณีใบออยแหงที่ปกคลุมหนาดิน เจาของไรกลัวการลักลอบแอบเผาจากบุคคลอื่นซึ่งอาจเปนสาเหตุของ

เพลิงไหมจึงเผาเองและควบคุมเพลิงเอง  

 - เผาเพื่อเตรียมดินปลุกในกรณีที่มีใบออยปกคลุมหนาดินจนทําใหรถแทรกเตอรลื่น ไถไมไป  

 - โรงงานนํ้าตาลเรงการนําเขาออยจากเกษตรกร จึงทําใหเกษตรกรตองเรงการเก็บเกี่ยวไปดวย 

 - รถแทรกเตอรที่ใชในการเก็บเกี่ยวทําใหออยเกิดความเสียหายระหวางการเก็บเกี่ยว 

 - ราคาออยสดและออยไฟไหม ไมแตกตางกันมาก  

 - การตัดออยสดเสียคาใชจายมากกวา 

 - แรงงานตัดออยสวนมากเลือกรับงานที่มีการเผากอน เพราะสามารถทํางานไดงายกวา 

2. ผลกระทบของการเผาออย 

 2.1 ดานสิ่งแวดลอม  

 - การเผาออยทําใหเกิดควันไฟ สงผลใหเกิดตอกาซเรือนกระจกสูบรรยากาศ 

 - เขมาและเถาที่เกิดข้ึนจากการเผารบกวนผูที่พักอาศัยบริเวณน้ัน 

 - เพิ่มการตายของแมลงที่อาศัยและหาอาหารจากแปลงออย อาจเปนการเพิ่มโอกาสในการระบาดของ

หนอนศัตรูพืชเพราะแมลงศัตรูพืชเขามาวางไขไดงาย 

 - ทําลายสารอาหารและโครงสรางดิน ทําใหเกิดการสูญเสียความช้ืนในดิน 

 - เพิ่มการตายของสิง่มีชีวิตที่อาศัยอยูในดิน เชน ไสเดือน เปนตน 
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 - ศัตรูพืชเพิ่มข้ึน การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพิ่มข้ึนทําใหเกิดการตกคางของสารเคม ี

 - มีการใชนํ้าในปริมาณที่สูงข้ึน ทําใหสูญเสียทรัพยากร 

 2.2 ดานผลผลิต 

 - การเผาออยกอนการเก็บเกี่ยวทําใหรสชาติของออยไมดีและคุณภาพของออยลดลง เก็บรักษาไวไดไม

นาน 

 - การเผาออยทําใหใบออยปกคลุมดินหายไป ทําใหวัชพืชข้ึนไดงายและแยงอาหารออย สงผลใหตนออย

แคระแกร็น  

 2.3 ดานเศรษฐกิจ 

 - สูญเสียการมูลคาจากการใชประโยชนจากใบออย 

 - สูญเสียปุยธรรมชาติที่ไดจากซากออย ทําใหมีการเสียคาใชจายกับการซื้อปุย 

 - นํ้าหนักออยลดลง อาจสงผลตอรายไดของเกษตรกร 

 - เสียคานํ้าเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากดินไมมีความช้ืน 

 2.4 ดานอุตสาหกรรม 

 - ออยที่ผานการเผาจะมีการละลายของนํ้าตาลเปนคราบเหนียวรอบๆเปลือกออย ทําใหเศษดินทรายติด

มากับลําตนของออย สงผลใหเครื่องจักรโรงงานชํารุดเสียหาย 

 2.5 ดานสุขภาพ 

 - ผูคนที่สัญจรในที่ที่มีการเผาจะมีทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได 

 - คนในชุมชนน้ันจะไดรับกาซเรือนกระจก และเขมาควันสงผลตอระบบทางเดินหายใจของคนในชุมชน 

3. การแกปญหาการเผาออย 

 - เพิ่มคาจางแรงงานในการตัดออยสด 

 - เพิ่มราคาของออยสด หรือลดราคาของออยไฟไหม 

 - โรงงานนํ้าตาลควรจัดหารถตัดออยเพื่อชวยเหลือเกษตรกร เน่ืองจากรถตัดออยมีราคาสูงเกษตรกรไม

สามารถซื้อได 

 - โรงงานนํ้าตาลควรสรางแรงจูงใจในการตัดออยสด โดยการแจกของรางวัลหรืออื่น  ๆ

 - ปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีตอสิ่งแวดลอมใหแกเกษตรกร 

 - ใหรัฐบาลกําหนดใหโรงงานมีการตรวจสอบคุณภาพออยกอนผลิตนํ้าตาล 

 - รัฐบาลควรสนับสนุนการวิจัยการใชประโยชนจากออย 

4.  เครื่องมือ/เครื่องใช ในการตัดออย 

 - รถตัดออยสดที่มีกลไกไมซับซอนและมีราคาถูกกวารถที่นําเขาจากตางประเทศ 

 - เครื่องสับใบออยและตอออยลงดินระหวางแถวออยตอ เพื่อปองกันการเกิดเพลิงไหมจากใบออยแหง 

(อรรถสิทธ์ิ และคณะ, 2548) 

 - เครื่องสางใบออย 
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5. การใชประโยชนและการเพิ่มมูลคาจากใบออยแทนการเผา 

 - ใชปรับปรุงบํารุงดิน ทําการไถกลบใบและเศษซากออยลงในดินโดยตรง เพื่อยอยสลายเปนปุยในดิน

ตอไป เปนการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณ เหมาะกับการเพาะปลูกพืช อีกทั้งสามารถลด

ตนทุนในการใชปุยเคมีไดอีกดวย 

 - ใชเปนอาหารสัตว ยอดและใบออยสามารถนํามาใชเปนอาหารสําหรับโคกระบือไดทั้งในลักษณะสด แหง

และหมัก โดยใชเลี้ยงสัตวรวมกับหญาหรือใชเปนอาหารหยาบแทนหญา แตตองเสริมดวยอาหารขนหรือใบพืช

ตระกูลถ่ัวตางๆ เชน ใบกระถิน ใบมันสําปะหลัง เพื่อเพิ่มคุณคาทางโภชนาการ 

 - ใชเปนพลังงานทดแทน เศษวัสดุเหลือใชในไรออย เชน ยอดและใบออยเปนชีวมวล (Biomass) หรือ

สารอินทรียที่เปนแหลงกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติประเภทหน่ึง 

 - ประโยชนอื่นๆ ใบออยสามารถนํามาผลิตกระดาษได โดยกระดาษใบออยสามารถนําไปทําบรรจุภัณฑ 

เชน กลองหอของขวัญ หรือทําเปนของที่ระลึกในเทศกาลตาง  ๆ

 

2.2 ปญหา สาเหตุและผลกระทบของการเผาวัสดุเกษตร(ตอฟาง/ฟางขาว) เครื่องมือและอุกรณในการกําจัด

ตอฟาง/ฟางขาวและการใชประโยชนจากฟางขาว / ตอฟาง 

1. สาเหตุการเผาตอซังและฟางขาว 

 - เรงการผลิต เพราะรอใหฟางสลายตัวจะใชเวลานาน ถามีฟางจะทําเทือกลําบาก 

 - เช่ือวากําจัดโรคแมลงที่อยูในดิน ขอน้ีถูกตองตายหมดทั้งดีและราย 

 - เช่ือวาข้ีเถาจากการเผาทําใหขาวงาม ถูกตองเพราะใชเคมีจนดินเปนกรด ข้ีเถาเปนดางขาวจึงงามแต

ระยะแรกตอไปดินจะเลวข้ึนกวาเดิมทุกๆป 

 - กําจัดเมล็ดขาวดีด จริง แตไมหมดเพราะความรอนไมไดกระจายไปทั่วแปลง 

 - สะดวกและรวดเร็วในการไถ  

 - ประหยัดคาใชจายกําจัดตอซัง 

2. ผลกระทบของการเผาตอซังและฟางขาว 

 2.1 ดานสิ่งแวดลอม  

 - การเผาตอซังทําใหเกิดควันไฟ สงผลใหเกิดตอกาซเรือนกระจกสูบรรยากาศ 

 - เขมาและเถาที่เกิดข้ึนจากการเผารบกวนผูที่พักอาศัยบริเวณน้ัน 

 - เพิ่มการตายของแมลงที่อาศัยและหาอาหารจากแปลงนาขาว 

 - ทําลายสารอาหารและโครงสรางดิน ทําใหเกิดการสูญเสียความช้ืนในดิน 

 - มีการใชนํ้าในปริมาณที่สูงข้ึน ทําใหสูญเสียทรัพยากร 

 - เพิ่มการตายของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในดิน เชน ไสเดือน เปนตน 

 - ศัตรูพืชเพิ่มข้ึน การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพิ่มข้ึนทําใหเกิดการตกคางของสารเคม ี

 - ทําใหดินจับตัวกันแนนและแข็ง การชอนไชของรากพืชในดินเปนไปไดยาก 
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2.2 ดานเศรษฐกิจ 

 - สูญเสียการมูลคาจากการใชประโยชนจากตอซังขาว 

 - สูญเสียปุยธรรมชาติที่ไดจากตอซังขาว ทําใหมีการเสียคาใชจายกับการซื้อปุย 

 - ดินเสียสภาพทําใหตนขาวเจริญเติบโตไดไมเต็มที่ สงผลตอผลผลิตที่ไดใหมีผลผลิตตํ่าลงดวย 

 2.3 ดานสุขภาพ 

 - ผูคนที่สัญจรในที่ที่มีการเผาจะมีทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได 

 - คนในชุมชนน้ันจะไดรับกาซเรือนกระจก และเขมาควันสงผลตอระบบทางเดินหายใจของคนในชุมชน 

3. การแกปญหาการเผาตอซังและฟางขาว 

 - การไถกลบตอซัง 

 - การนําตอซังและฟางขาวไปใชประโยชน 

 - การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อนแกปญหาการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 

4. เครื่องมือ/เครื่องใชในการกําจัดตอซังและฟางขาว 

 - รถไถนา 

5. การใชประโยชนและการเพิ่มมูลคาจากตอซังและฟางขาวแทนการเผา 

 - ฟางชวยทําใหผืนนาที่ถูกฟางปกคลุมมีสภาพจุลนิเวศน เหนือผิวดิน มีความเหมาะสมตอการที่สิ่งมีชีวิต 

เชน จุลินทรีย ไสเดือน กิ้งกือ มีชีวิตอยูและขยายพันธุออกไป ทําใหเกิดการยอยดินใหรวนซุยสามารถระบายนํ้า

และอากาศไดดี 

 - ฟางขาวเปนอาหารของโค กระบือ โดยเฉพาะในชวงที่ขาดแคลนหญาสด 

 - มูลจากโค กระบือที่ไดจะเปนปุยคอกที่เพิ่มมูลคาใหแกดินและนาขาว 

 - ใชฟางขาวเปนวัสดุที่ใชการเพาะเห็ดในโรงเห็ด 

 - ใชฟางขาวทําปุยหมักในนาขาว 

 

2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือและอุปกรณในการตัดฟางขาว / ตอฟาง 

สุรพล  ภูมิพระบุ , การออกแบบสรางและพัฒนาเครื่องมือเกี่ยวตอฟางขาวหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวชนิด

อุปกรณประกอบรถไถเดินตาม , ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน , 2548. 

 

 

     

 

                

 

 

 


