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การปลูกข้าวในประเทศไทย
การปลูกขา้วนั้นเกิดข้ึนควบคู่ไปกบัวฒันธรรมไทยมากวา่ 5,500 ปีมาแลว้ โดย

หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญักคื็อเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีเป็นภาชนะไวใ้ส่ขา้ว ในสมยั
สุโขทยั ศิลาจารึกยงัถูกบนัทึกไวด้ว้ยขอ้มูลท่ีระบุถอ้ยค าวา่ "ในน ้ามีปลา ในนามีขา้ว" 
นอกจากน้ีส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในประวติัศาสตร์กคื็อการเปิดเสรีทางการคา้กบัต่างประเทศใน
สมยัอยธุยา ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหข้า้วเขา้มามีบทบาทส าคญัในการเป็นสินคา้ส่งออกของ
ประเทศไทยตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา



การปลูกข้าวในประเทศไทย
 ในปัจจุบนัประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกขา้วประมาณ 65 ลา้นไร่

คิดเป็นพ้ืนท่ีประมาณร้อยละ 20 ของพื้นท่ีทัว่ประเทศ ภาคกลาง 
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนท่ีท านามากท่ีสุด รองลงมา
ไดแ้ก่ ภาคเหนือ และภาคใตต้ามล าดบั



การผลติข้าวนาปรังและข้าวนาปี ปี 60

การผลติข้าวนาปรัง ปี 61
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ตอซัง ฟางข้าว
 ประเทศไทยมพีื้นทีป่ลูกขา้วประมาณ 65 ลา้นไร่ หรอืประมาณ

รอ้ยละ 20 ของพื้นทีท่ ัง้ประเทศ ไดผ้ลผลติขา้ว 24 ลา้นตนั มฟีาง

ขา้วเฉลีย่ประมาณปีละ 25.45 ลา้นตนั และมปีรมิาณตอซงัขา้วที่

ตกคา้งอยู่ในนาขา้ว 16.9 ลา้นตนัต่อปี ดงันัน้จงึนบัไดว้า่มปีรมิาณ

ฟางขา้วและตอซงัขา้วมากทีสุ่ดเมือ่เปรยีบเทยีบกบัตอซงัพชืชนิดอืน่ 

โดยมปีรมิาณฟางขา้วและตอซงัมากทีสุ่ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

คอืจ านวน 13.7 และ 9.1 ลา้นตนัต่อปี รองลงมาคอืภาคกลางและ

ภาคตะวนัออกมจี านวนฟางขา้วและตอซงั 6.2 และ 4.1 ลา้นตนัต่อปี 

และในพื้นทีป่ลูกขา้ว 1 ไร่ มปีรมิาณฟางขา้วและตอซงั โดยเฉลีย่ปี

ละ 650 กโิลกรมั



ตารางแสดงปริมาณตอซังและฟางข้าวในแต่ละภาคของประเทศไทย (ล้านตันต่อปี)

ภาค
ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง

รวม
ตอซัง ฟางข้าว ตอซัง ฟางข้าว

เหนือ 2.80 4.24 0.12 0.19 7.36

ตะวนัออกเฉียง
เหนือ

9.03 13.61 0.11 0.18 22.93

กลางและ
ตะวนัออก

3.32 5.01 0.79 1.20 10.32

ใต้ 0.63 0.95 0.04 0.07 1.69

ปริมาณรวม 15.80 23.81 1.08 1.64 42.33



การเผาตอซัง ฟางข้าว
 การเผาตอซงั ฟางขา้วสร้างปัญหาหมอกควนั และฝุ่ นละอองในประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนแลว้  ยงัมีผลต่อคุณสมบติัดินและ
เศรษฐกิจของประเทศ ดงัน้ี 
1. การเผาตอซงัภายหลงัการเกบ็เก่ียวขา้ว เป็นการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์าก
พ้ืนดินสู่บรรยากาศ ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดภาวะโลกร้อน
2. การเผาตอซงัท าใหดิ้นแน่นทึบ อตัราการซึมของน ้าชา้ลง การไหลทางแนวราบสูงข้ึน ท าให้
เกษตรกรตอ้งใชน้ ้ามากกวา่ปกติในการปลูกพืช
3. การเผาตอซงัท าใหป้ริมาณไนโตรเจนบนผวิดินลดลง ส่วน pH ของผวิดิน
เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย เม่ือน ้าท่วมคราวต่อไปจะมีการปรับ pH ใหเ้ขา้สภาพเดิมอีก
4. ปริมาณจุลินทรียห์ลายชนิดลดลงหลงัการเผาตอซงั
5. การเผาตอซงัท าใหสู้ญเสียธาตุอาหารท่ีควรจะหมุนเวียนลงในดิน



ในพ้ืนท่ีปลูกขา้ว 65 ลา้นไร่ มีปริมาณตอซงัฟางขา้วหลงัเกบ็เก่ียวประมาณ 42 ลา้นตนั 
คิดเป็นมูลค่าของธาตุอาหารหลกัคือไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 44,886 ลา้นบาท 
และปริมาณธาตุอาหารท่ีสูญเสียไปกบัการเผา 11,468 ลา้นบาทต่อปี ดงัตาราง

ปริมาณและมูลค่าของธาตุอาหารหลกัในตอซังฟางข้าวและความสูญเสียจากการเผา

ธาตุอาหาร ปริมาณ (%)
ปริมาณต่อไร่

(กก./ไร่)
มูลค่าธาตุอาหาร

(บาท/ไร่)
มูลค่าการสูญเสีย

(บาท/ไร่)

ไนโตรเจน 0.59 3.5 133 124

ฟอสฟอรัส 0.08 1.1 47 9

โพแทสเซียม 1.56 11.3 391 78

มูลค่า (บาท/ไร่) 571 211

มูลค่ารวมทั้งประเทศ (ล้านบาท/ปี) 44,886 11,468

ข้อมูลดงักล่าวเปรียบเทยีบจากราคาแม่ปุ๋ยยูเรีย (46 – 0 - 0) ฟอสเฟต (0 – 46 - 0) และโพแทช (0 – 0 - 60)



 การเผาตอซงั ฟางขา้ว ก่อใหเ้กิดมลพิษปล่อย
ข้ึนสู่บรรยากาศ โดยเฉพาะฝุ่ นละอองขนาดเลก็
สามารถลอยตวัอยูใ่นบรรยากาศไดเ้ป็นเวลานาน
และถูกพดัพาเป็นระยะทางไกลจากแหล่งก าเนิด ซ้ึง
ในฝุ่ นละอองขนาดเลก็จะมี Black Carbon ซ่ึงมี
คุณสมบติัดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย ์ท าให้โลกร้อน
ข้ึน

การเผาตอซัง ฟางข้าว



 69 เปอร์เซ็นต ์ของพื้นท่ีปลูกขา้วในประเทศไทย หรือ
ประมาณ 44.85 ลา้นไร่ เผาตอซงั ฟางขา้ว 

ขา้ว 1 ไร่ มปีรมิาณฟางขา้วและตอซงั โดยเฉลีย่ปีละ 650 กโิลกรมั

ดงันั้น ประเทศไทยจะมีปริมาณตอซงั ฟางขา้วท่ีถูกเผา
ประมาณ 29.15 ลา้นตนัต่อปี



จากงานวิจยั Black Carbon Emission from Paddy Field Open Burning in 
Thailand ของคณะเทคโนโลยพีลงังานและส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี ( http://www.ipcbee.com/vol6/no2/20-F10108.pdf )
ซ่ึงไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบัอตัราการปลดปล่อย Black Carbon จากการเผาบนพื้นท่ี
นา ในจงัหวดัสมุทรสาครและจงัหวดันครสวรรค ์ผลการวิจยัพบวา่ การเผาตอซงั 
ฟางขา้ว ในพื้นท่ีโล่ง 1 กิโลกรัม จะมีอตัราการปลดปล่อย Black Carbon อยู่
ในช่วง 0.04 - 0.08 กรัม โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 0.06 กรัม

ประเทศไทยมีการเผาตอซงั ฟางขา้ว 29.15 ลา้นตนัต่อปี คิดเป็นกิโลกรัมคือ 
29,150 ลา้นกิโลกรัมต่อปี จะมีอตัราการปลดปล่อย Black Carbon จากการเผา
ตอซงั ฟางขา้ว ประมาณ 1,749  ลา้นกรัมต่อปี หรือเท่ากบั 1,749 ตนัต่อปี

http://www.ipcbee.com/vol6/no2/20-F10108.pdf


เป้าหมายของมูลนิธิฯ คือลดการเผาบนพื้นท่ีการเกษตร 400,000 ไร่ ทัว่ประเทศ
ภายใน 3 ปี  ถา้เฉพาะขา้ว เราจะลดการเผาตอซงั ฟางขา้ว ได ้260 ลา้นกิโลกรัม 
ลดอตัราการปลดปล่อย Black Carbon ไปได ้15.6 ตนั

เกษตรปลอดการเผา  2.MKV
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