
รายงานความก้าวหน้า 
โครงการการแก้ปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

ของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะท่ี 1 
 

รายงานความก้าวหน้า 
โครงการการแก้ปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 



โครงการการแก้ปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ระยะที่ 1 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วัตถุประสงค์ 
      1.  เพ่ือศึกษาบริบท ปัญหาและข้อจ ากัด ข้อเท็จจริง รวมทั้งปัจจัยและเงื่อนไขทั้ง
ระดับพ้ืนที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย ที่ส่งผลต่อการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร   
ในพื้นที่ 
 

      2.  เพ่ือศึกษาแนวทางและประเด็นการแก้ปัญหาและการพัฒนา รวมทั้ง แผนงาน     
และโครงการ/กิจกรรมในการแก้ปัญหาและการพัฒนาเพ่ือการจัดการและการใช้
ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
 

      3.  เพ่ือหากระบวนการ เทคโนโลยีที่เหมาะสม และกลไกในการจัดการและ                 
การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของ
กลุ่มเป้าหมายและกลไกที่เกี่ยวข้อง ( ระยะที่ 2-3 ) 



ผลที่จะได้รับ 
     1.  ทราบสภาพปัญหา ข้อจ ากัด ข้อเท็จจริง ตลอดจนปัจจัยและเง่ือนไขที่ส่งผลต่อ 
การเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
 

     2.  ได้แนวทาง ประเด็นการพัฒนาและ แผนงานรวมทั้งโครงการ/กิจกรรมในการ
จัดการและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของกลุ่มเป้าหมายและ     
พื้นที่เป้าหมาย 
 

     3.  ไดอ้งค์ความรู้ กระบวนการและวิธีการ เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งกลไก         
ในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผา         
โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและกลไกที่เกี่ยวข้อง(ระยะที่ 2 และ 3 ) 

โครงการการแก้ปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ระยะที่ 1 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



ประโยชน์ที่จะได้รับ 
     4.1  ได้ต้นแบบในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร        
แทนการเผาฯ ในระดับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และระดับชุมชน(พื้นที่เป้าหมาย) 
 

     4.2 เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย น ากระบวนการ เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
รวมทั้งรูปแบบกลไกในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรไปใช ้      
ในการจัดการและการใช้ประโยชน์ฯในระยะต่อไป 
 

     4.3 เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ในระดับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและพื้นที่ สามารถขยายผลภายในชุมชน และขยายไปยัง
พื้นที่อื่นๆในระยะต่อไป 
 

     4.4 ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและสามารถเพิ่มมลูค่าในเชิงเศรษฐกจิ        
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยการใช้ประโยชน์และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งใน
ระดับเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SME และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ 

โครงการการแก้ปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ระยะที่ 1 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



โครงการการแก้ปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ระยะที่ 1 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



พ้ืนที่เป้าหมายและการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย 
     พื้นที่น าร่อง 2 พื้นที่ในเขตจังหวัดขอนแก่น โดยจะมีเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร  
เป้าหมาย พื้นที่ละประมาณ 100 คน ดังนี้ 
 
     1.  คัดเลือกจากข้อมลูของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องและคัดเลอืกพื้นที่                     
ที่มีการเผาตอซังข้าวอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมและการให้
ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการของหน่วยงาน อปท. องค์กรที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และเกษตรกร 
 
     2.  คัดเลือกจากข้อมลูของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องและคัดเลอืกพื้นที่                     
ที่มีการเผาอ้อยอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมและการให้           
ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการของหน่วยงาน อปท. องค์กรที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และเกษตรกร 

โครงการการแก้ปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ระยะที่ 1 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



โครงการการแก้ปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ระยะที่ 1 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิธีการและแผนการด าเนินการ 



โครงการการแก้ปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ระยะที่ 1 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



หน่วยงานความร่วมมือ 
      หน่วยงานภาครัฐ 
  1) ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น   
  2) ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 
  3) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ขอนแก่น 
  4) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น 
  5) ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น 
  6) ส านักงานสภาเกษตรกร ขอนแก่น 
  7) ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพฒันาเกษตรกร ขอนแก่น 

โครงการการแก้ปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ระยะที่ 1 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



หน่วยงานความร่วมมือ 
      ภาคเอกชน 
  1) โรงงานน  าตาลมติรภูเวียง ขอนแก่น 
  2) โรงงานน  าตาลขอนแก่น 
  3) สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยน  าพอง 
  4) สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานกลาง 
 
  

โครงการการแก้ปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ระยะที่ 1 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



หน่วยงานความร่วมมือ 
      คณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  - คณะเกษตรศาสตร์ 
  - คณะวิทยาศาสตร์ 
  - คณะวิศวกรรมศาสตร ์
  - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
  - คณะศึกษาศาสตร์ 
   

โครงการการแก้ปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ระยะที่ 1 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



ปัญหาที่พบ 
         

โครงการการแก้ปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ระยะที่ 1 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



ปัญหาที่พบ 
         

โครงการการแก้ปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ระยะที่ 1 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



แนวทางในการแก้ปัญหา 
         

โครงการการแก้ปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ระยะที่ 1 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



แนวทางในการแก้ปัญหา 
         

โครงการการแก้ปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ระยะที่ 1 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



การออกแบบและจัดสร้าง “ชุดตัดตอฟาง” 
         

โครงการการแก้ปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ระยะที่ 1 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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1. รูใส่สลักยึดอุปกรณ์กับแทรกเตอร์ 
2. ก้านยึดแท่นสลัก 
3. มูลเร่ตามขนาด 12นิ ว 
4. โครงยึดปีกควบคุมร่องตัด 
5. ถาดปรับระดับความสูง 
6. หมุดยึดใบมีด 
7. โครงหน้าแทรกเตอร์ต้นก าลัง 
8. มูลเร่ต้นก าลังขนาด3นิ ว 
9. ลูกปืนยึดเพลาส่งก าลังขนาด 1นิ ว 2ชุด 
10. ก้านชักแกน สไล้ 
11. ห้องเกียร์ทดรอบ 
19. ใบตัด cutter bar 30ชุด 



การออกแบบและจัดสร้าง “ชุดตัดอ้อย” 
         

โครงการการแก้ปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ระยะที่ 1 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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1. มอเตอร์ไฟฟ้า 
2. ใบตัด 
3. แขนควบคุมทิศทาง 
4. รูใส่สลลักยึด 
5. เครื่องยนต์ต้นก าลัง 
6. มูลเร่ทดรอบ 
7. ล้อช่วยแรง 
8. เกียร์บล็อก 
9. โครงเครื่องตัด 
10. จุดหมุน 
11. โครงหน้ารถแทรกเตอร์ 
 



ภาพกิจกรรม 
         

โครงการการแก้ปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ระยะที่ 1 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



ภาพกิจกรรม 
         

โครงการการแก้ปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ระยะที่ 1 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



กิจกรรมตามแผนการด าเนินงานในระยะต่อไป 
 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาฯ และการตรวจสอบเติมเต็ม
ผลการศึกษา ตลอดจนร่วมกันการก าหนดแนวทางและประเด็นการแก้ปัญหาและการ
พัฒนา แผนงานและโครงการหรือกิจกรรมและกลไกในการขับเคลื่อนในการแก้ปัญหา
และพัฒนาตามแผนงาน  
 

 2. ทดสอบและปรับปรุงเครื่องมือการจัดการเพ่ือลดการเผาวัสดุเกษตรแบบมีส่วน
ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย จัดท าคู่มือในการใช้งานและการบ ารุงรักษาเครื่องมือ และ
ถ่ายทอดให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 
 

 3. ถ่ายทอดและออกแบบการน าวัสดุเกษตรมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์
ต่างๆ และจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบในแต่ละชนิดทดลองผลิตภัณฑ์การถ่ายทอด
เทคโนโลยี รวมทั้งการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เป็นระยะ 
         

โครงการการแก้ปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ระยะที่ 1 
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กิจกรรมตามแผนการด าเนินงานในระยะต่อไป 
 4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินโครงการในระยะที่ 1 แนวทาง แผนกิจกรรม
การปฏิบัติการ และกลไกในการขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาและพัฒนา ในระยะที่ 2 
ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานร่วมด าเนินโครงการและการขยายผลโครงการ 
 

    5. สรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการระยะที่ 1 และเตรียมข้อเสนอ
โครงการเพ่ือขอรับการอุดหนุนในระยะที่ 2 ( พ.ศ.2561 ) 
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ขอบคุณที่ติดตาม 
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