
 

 

 

 

 

 

 
 

61-13  โครงการแกไขปญหาการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการแกไขปญหาการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนโครงการ

ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบบูรณาการวิจัยเชิงพื้นที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดสนับสนุนใหสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม โดยความรวมมือจากคณาจารยและนักวิจัยที่เกี่ยวของคณะตาง 

ดําเนินโครงการโดยมีระยะเวลาในการดําเนินโครงการเปนเวลา 1 ป ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2560 เปนตนไป โดยมีวัตถุประสงค 3 

ประการ คือ 

 

 

 

 

 

 
 

1.  เพื่อศึกษาบริบท ปญหาและขอจํากัด ขอเท็จจริง รวมทั้งปจจัยและเงื่อนไขทั้งระดับพื้นที่เปาหมายและกลุมเปาหมาย ที่

สงผลตอการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในพื้นที่    

2.  เพื่อศึกษาแนวทางและประเด็นการแกปญหาและการพัฒนา รวมทั้ง แผนงานและโครงการ/กิจกรรมในการแกปญหา

และการพัฒนาเพื่อการจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และ  

3.  เพื่อหากระบวนการ เทคโนโลยีที่เหมาะสม และกลไกในการจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชจากการเกษตร

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของกลุมเปาหมายและกลไกที่เกี่ยวของ  

วิธีการดําเนินโครงการเนนวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม)  

กลุมเปาหมายจากการคัดเลือกรวมกับหนวยงานรวมดําเนินโครงการ ไดแก สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน สํานักงาน

สภาเกษตรกร จังหวัดขอนแกน สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดขอนแกน และสมาคมกลุมชาวไรออยนํ้าพอง 

จังหวัดขอนแกน จํานวน 2 กลุม คือ 1) กลุมเกษตรกรผูปลูกขาวอําเภอบานไผ 2) กลุมเกษตรกรผูปลูกขาวอําเภอซําสูง และกลุม

เกษตรกรปลูกออยนํ้าพอง 1 กลุม  

ผลการดําเนินโครงการในระยะท่ี 1  

ขอจํากัดที่เปนสาเหตุของการเผาวัสดุเกษตรของเกษตรกร  กลุมเกษตรกรผูปลูกขาว เกิดจากการขาดแคลนแรงงานใน

การเตรียมการเพาะปลูกขาว มีคาใชจายหรือตนทุนในการจัดการสูง สภาพของที่นาโดยเฉพาะนาที่ดอนซึ่งไถกลบ ยาก การลุกลาม

ของไฟปาหรือการเผาฟางหรือตอฟางจากที่นาแปลงอื่น รวมทั้งการใชประโยชนจากฟางหรือตอฟางยังมีนอย  แตในปจจุบัน การ

เผาฟางและตอฟางขาวเริ่มลดลงมาก คาดวานาจะไมเกินรอยละ 10 ที่ยังมีการเผาอยู เน่ืองจากไดรับการสงเสริมดานการจัดการ

จากหนวยงานรัฐ โดยเฉพาะนาแปลงใหญ การรวมกลุมการจัดการ และมีการรับซื้อฟางขาวแพรหลายมากข้ึน      สวนกลุม

เกษตรกรผูปลูกออย เกิดจากปจจัยสําคัญทั้งตัวเกษตรกรหรือเจาของไรออย ที่ขาดแคลนแรงงานในการตัดออย หากตัดออยโดยไม

เผาจะมีตนทุนสูงมาก ตองการขายออยใหทันตามเวลาที่กําหนด รวมทั้งการขาดเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม ถึงแมจะมีรถ

ตัดออยใหบริการ แตมีราคาแพงมาก เปนตน  นายทุนรับซื้อออย เปนปจจัยที่เรงใหเกษตรกรเผาออยเพื่อใหตัดงายและสามารถ

รวบรวมสงโรงงานนํ้าตาลไดทันตามเวลาและโควตาที่กําหนด  โรงงานนํ้าตาล มีความตองการออยเพื่อปอมโรงงานใหทันตามเวลา

ในการเปดและปดหีบออย (ประมาณไมเกิน 6 เดือน / ป ) และรับซื้อทั้งออยสดและออยเผา ซึ่งราคาไมแตกตางกันมาก จึงเปน

ปจจัยเรงใหมีการเผาออยกอนตัด นอกจากน้ันยังเกิดจากการที่บุคคลอื่นเผาออยและลุกลามมาติดไรออยของเกษตรกร ตลอดจนไฟ

ปา   นอกจากน้ัน การใชประโยชนจากใบออยและยอดออย ยังมีนอยมาก  
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แนวทางในการแกปญหาการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรของเกษตรกรผูปลูกขาว  

กลุมเกษตรกรไดเสนอแนวทาง กลาวคือ ควรสนับสนุนหรือสงเสริมใหมีเครื่องมือหรืออุปกรณที่เหมาะสมในการตัดตอฟาง

กอนการไถกลบเพื่อเตรียมการปลูกขาวในฤดูการถัดไป เชน เครื่องตัดตอฟาง เครื่องสับหรือหั่นตอฟาง  การนําฟางมาใชประโยชน

และการเพิ่มมูลคาใหกับฟางหรือตอฟาง โดยพัฒนาเปนผลิตภัณฑตางๆ ที่นอกเหนือจากการใชประโยชนทั่วๆไป ( อาหารหยาบโค

และกระบือ ทําปุย วัสดุเพาะเห็ด เปนตน )  ตลอดจนการรวมกลุมเพื่อการจัดการและการใชประโยชนจากฟางและตอฟางที่เปน

ระบบ  สวนแนวทางการแกปญหาของกลุมเกษตรกรผูปลูกออย น้ัน ไดเสนอใหมีการสงเสริมหรือสนับสนุนเครื่องมือหรืออุปกรณ

ที่เหมาะสมตอเกษตรกรรายยอยในการตัดออย เชน รถตัดหรือเครื่องตัดออยขนาดเล็กที่มีราคาไมสูงนัก  การนําใบออยและยอด

ออยมาใชประโยชนหรือเพิ่มมูลคาในรูปแบบตางๆ และมีความตองการใหเกิดการรวมกลุมการจัดการและการใชประโยชนจากใบ

ออยและยอดออยอยางเปนระบบ ( ปจจุบัน เกษตรกรกลุมเปาหมาย ยังไมไดมีการจัดต้ังหรือรวมกลุมอยางเปนทางการ ) 

1.  การพัฒนาชุดอุปกรณการจัดการวัสดุเหลือใชจากการเกษตร 

1.1  ชุดอุปกรณตัดฟางและตอฟางขาว 

1.2  ชุดอุปกรณตัดออยแบบแขนกล ชนิดติดหนารถไถ 

1.3  ชุดอุปกรณตัดออยแบบแขนกล ชนิดติดหลังรถไถ 

2.  การนําฟางขาวมาใชประโยชนหรือการเพ่ิมมูลคาฟางขาว 

สําหรับเกษตรกรผูปลูกขาว จะไดแก ฟางขาว และตอซัง ซึ่งนอกเหนือจากการใชประโยชนโดยทั่วไป อันไดแก การใชเปน

วัสดุเพาะเห็ด การใชเปนอาหารหยาบแกสัตวในฤดูแลง หรือการจําหนายใหกับผูอื่นเพื่อนําไปอัดเปนฟางกอนในราคาแปลงนาละ

ประมาณ 30-50 บาท เปนตน ซึ่งยังไมไดนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑเพื่อเปนการเพิ่มมูลคาใหกับฟางขาวมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 

ดังน้ัน คณะทํางานโครงการฯ จึงไดรวบรวมแนวคิดและตัวอยางการนําฟางขาวมาใชประโยชนในรูปแบบตางๆโดยเฉพาะ การเพิ่ม

มูลคาใหกับฟางขาว โดยการข้ึนรูปและทําเปนผลิตภัณฑเพื่อการใชสอย และสามารถทําเปนผลิตภัณฑเพื่อการจําหนาย ในระยะ

ตอไป อาทิ การข้ึนรูปเปนเชือก เพื่อการทอเปนผืนและใชประดิษฐเปนภาชนะหรือผลิตภัณฑจากธรรมชาติ เชน ตระกราหรือชลอม

ใสผลิตภัณฑทางการเกษตร เฟอรนิเจอรจากฟางขาว กระถางตนไมจากฟางขาว เปนตน โดยไดทําการถายทอดแนวคิดและฝกการ

นําฟางขาวมาข้ึนรูปเปนเชือก เพื่อการนําไปเตรียมทดลองทําเปนผลิตภัณฑตางๆ ในระยะที่ 2 เน่ืองจากฟางขาวของกลุมเกษตรกร

มีอยูไมมากนัก    (จําหนายแบบยกแปลงใหกับคนอื่นเพื่อนําไปอัดเปนฟางกอนในราคาแปลงนาละประมาณ 30-50 บาท หรืออื่นๆ

ไปกอนหนาน้ี) 

3.  ขอเสนอในการดําเนินโครงการในระยะตอไป (ระยะท่ี 2) 

3.1 การจัดการเพ่ือลดการเผาวัสดุเหลือใชจากการเกษตรและการใช

ประโยชนหรือการเพ่ิมมูลคาจากฟางขาวและตอฟางขาว 

1)  การปรับปรุงและพัฒนาชุดอุปกรณตัดฟางและตอฟางตนแบบที่ทําการ

ทดลองและไดขอสรุปในดานเทคนิคกอนการไถกลบเพื่อชวยใหการไถกลบงายข้ึน 

เพื่อทําการทดสอบและถายทอดใหเปนทางเลือกแกเกษตรกรกลุมเปาหมายและ

เกษตรกรรายอื่นๆหรือกลุมวิสาหกิจชุมชนในทองถ่ิน  

2)  การออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณรวบรวมและลําเลียงฟางและตอ

ฟาง พวงกับชุดอุปกรณตัดฟางและตอฟาง เพื่อความสะดวกในการรวบรวมฟาง

และตอฟางที่ตัดแลวไปใชประโยชน    

3)  การออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณอัดแรงและข้ึนรูปฟางขาว (แมพิม

อัดฟาง) เพื่อการนําฟางขาวมาประดิษฐเปนภาชนะ เชน กระถางตนไมหรือกระถาง

เพาะกลาพืชผัก เปนตน และ 

4)  การประดิษฐฟางขาวเปนผลิตภัณฑหัตถกรรมและเฟอรนิเจอร หรือผลิตภัณฑอื่นๆ เชนกระถางตนไมหรือกระถางเพาะ

กลาพืชผัก เปน หรือผลิตภัณฑสรางสรรคอื่นๆ เพื่อการใชประโชนหรือการเพิ่มมูลคาจากฟางขาว ทั้งการใชสอยในครัวเรือน และ

การจําหนายเปนรายไดเสริม หรือการขยายผลในเชิงพาณิชย 

3.2  การจัดการเพ่ือลดการเผาวัสดุเหลือใชจากการเกษตรและการใชประโยชนหรือการเพ่ิมมูลคาจากใบออย 

1) การปรับปรุงพัฒนาชุดอุปกรณตัดออย ชุดที่ 2 (ชนิดติดหลังรถไถ) โดยแยกตนกําลังออกจากรถไถ(แทรกเตอร) เพื่อการ

ประหยัดพลังงาน ซึ่งนักวิจัยตองไปศึกษาแรงบิดและการคํานวนหาความเร็วรอบใหเหมาะสม     

2)  การออกแบบและพัฒนาอุปกรณรูดใบออยออก ขณะทําการตัด เพื่อความสะดวกในการรวบรวมและนําใบออยไปใช

ประโยชน   



3)  การออกแบบและพัฒนาชุดรวบรวมและวางแนวตนออย หลังจากตัดตนใหลมลงเปนแนวเดียวกัน (การวางไลน ตนออย 

) เพื่อความสะดวกในการรวบรวมตนออยและการลําเลียงข้ึนรถบรรทุกออย            

4)  การออกแบบและพัฒนาชุดยกออยหลังการเก็บเกี่ยวแลวโดยใชรวมกับรถไถ(แทรกเตอร)ทดแทนรถคีบตนออย ซึ่งตอง

เชาจากเอกชนที่มีราคาคาเชาสูง    

5)  การทดลองปลูกออยแบบยกรองและมีระยะหางระหวางกอออย ประมาณ 2 เมตรเศษ (รถแทรกเตอรสามารถเคลื่อนที่

ไดระหวางกอออย ) เพื่อความสะดวกในการจัดการวัชพืชและการดูแลบํารุงตนออยต้ังแตเริ่มตน การจัดการใบออยเพื่อนําไปใช

ประโยชนเปนระยะ และความสะดวกในการตัดออย การรวบรวมตนออยและใบออยดวยชุดอุปกรณตัดออย อุปกรณรูดใบ อุปกรณ

ลําเลียงและรวบรวมตนออยที่ติดต้ังกับแทรกเตอร เปนตน  และ 

6)  การนําใบออยไปใชประโยชนและการเพิ่มมูลคาจากใบออยในรูปแบบตางๆ และ 

7)  การแปรรูปออยเปนผลิตภัณฑอาหารและเครื่องด่ืมหรือผลิตภัณฑอื่นๆจากนํ้าออย เพื่อเปนทางเลือกใหแกกล ุม

เกษตรกรในการพึ่งตนเอง โดยไมจําเปนตองขายออยทั้งหมดใหกับโรงงานนํ้าตาล    

4.  ขอเสนอแนะในการวิจัยท่ีเก่ียวของ 

4.1  การจัดการและการใชประโยชนจากฟางขาวและตอฟางขาว 

1)  การพัฒนาความคิดสรางสรรคดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการผลิตภัณฑหรือสิ่งประดิษฐ หรืออื่นๆเพื่อการ

เพิ่มมูลคาจากฟางขาวและตอฟางขาว ในระดับเกษตรกรรายยอยและกลุมวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการรุนใหม  และในระดับ 

SME 

2)  การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 ในการรวบรวมฟางขาวและตอฟางขาวหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการนําไปใช

ประโยชนและการเพิ่มมูลคา  ในระดับเกษตรกรรายยอยและกลุมวิสาหกิจชุมชน  ผูประกอบการรุนใหม  และ  ในระดับ SME 

4.2 การจัดการและการใชประโยชนจากใบออยและยอดออย 

1)  การวิจัยและพัฒนาพลังงานไฮเทนใบออย และความคุมคาในเชิงพาณิชย 

2)  การวิจัยและพัฒนาพลังงานไฮเทนจากออย และความคุมคาในเชิงพาณิชย 

3)  การพัฒนาความคิดสรางสรรคดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการผลิตภัณฑหรือสิ่งประดิษฐ หรืออื่นๆเพื่อการ

เพิ่มมูลคาจากใบออยและยอดออย ในระดับเกษตรกรรายยอยและกลุมวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการรุนใหม  และในระดับ SME 

4)  การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 ในการรวบรวมใบออย หลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการนําไปใชประโยชนและการ

เพิ่มมูลคา  ในระดับเกษตรกรรายยอยและกลุมวิสาหกิจชุมชน  ผูประกอบการรุนใหม  และ  ในระดับ SME 

รายงานผลการดําเนินโครงการติดตามจาก เว็ปไซด rsdi.kku.ac.th 
       

61-14  ปรับปรุงอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา

อ า ค า ร ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  ไ ด รั บ

งบประมาณปรับปรุงภายในอาคารโดยช้ัน 4 ฝงทิศ

ตะวันออกจะเปนหองขนาด 3 x 4 เมตร จํานวน 6 

หอง ฝงทิศตะวันตกจะเปนหองประชุมใหญ (เดิม) 

และหองขนาด 3 x 4 เมตร จํานวน 3 หอง 

ปรับปรุงหองนํ้าและทางเดิน 

ช้ัน 3 ฝงทิศตะวันออกจะเปนหองขนาด  3 x 4 

เมตร จํานวน 6 หอง ฝงทิศตะวันตกจะเปนหอง

ประชุมหรือหองเอนกประสงค 3 หอง ปรับปรุง

หองนํ้าและทางเดิน 

ช้ัน 2 ฝงทิศตะวันออกจะเปนหองขนาด  3 x 4 เมตร จํานวน 6 หอง และ

มีหองคอมพิวเตอรแมขาย (server) 1 หอง ฝงทิศตะวันตกจะเปนหองประชุม

หรือหองเอนกประสงค 2 หอง ปรับปรุงหองนํ้าและทางเดิน  

ใชเวลาปรับปรุงประมาณ 7 เดือน ในเบ้ืองตนบุคลากรท้ังหมดจะยายจากชั้นตางๆ ลงมารวมกันอยูท่ีชั้น 1 สํานักงานเลขา 

ขออภัยในความไมสะดวกในการติดตอราชการ 

 

 
 ติดตามขาวสารและขอมูลยอนหลังท่ี http://rsdi.kku.ac.th 


