
คณุสมบตัขิองตอซงัข �าว
ตอซงัข �าวหรอืฟางข�าวเป็นวสัดุ

ทีย่�อยสลายง�าย มีค�าอตัราส�วน
คาร �บอนต�อไนโตรเจนเฉลีย่ 99:1 มี
ปรมิาณธาตอุาหารหลกัของพืชได �แก�
ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั และโปแทสเซี
ยมเฉลีย่ 0.51 0.14 และ 1.55
เปอร �เซ็นต � มีปรมิาณธาตอุาหารรอง
ของพืชได �แก� แคลเซยีม แมกนีเซยีม
และซลัเฟอร �เฉลีย่ 0.47 0.25 และ
0.17 เปอร �เซ็นต �

การไถกลบตอซงั
หมายถงึ การไถกลบตอซงัข �าว

หรอืพืชไร�ทีม่ีอยู�ในไร�นาภายหลงั
จากการเก็บเกีย่วผลผลติ แล �วลงไป
ในดนิระหว�างการเตรยีมพืน้ที่
เพาะปลกูขณะทีด่นิมีความชืน้ และ
ปล�อยทิง้ไว �ช�วงระยะเวลาหน่ึง
เพื่อให �เกดิกระบวนการย�อยสลาย
ในดนิซึง่จะกลายเป็นแหล�งของ
อนิทรยีวตัถแุละ ธาตอุาหารพืช แล�ว
จงึปลกูพืชหลกัตามทีต่ �องการต�อไป

ในปัจจบุนัได �มีการนํา
เทคโนโลยทีางชวีภาพโดยการนํา
ปุ� ยอนิทรยี �น้ําทีไ่ด �การหมกัวสัดเุศษ
ปลา หอยเชอรี่ ผกัผลไม� หรอืเศษ
อาหารบ�านเรอืน โดยกจิกรรมของ
จลุนิทรยี �มาใช �ประโยชน �ในการหมกั
ตอซงั โดยปุ�ยอนิทรยี �น้ํามีประโยชน �
เป็นสารเสรมิการเจรญิเตบิโต
ประกอบด�วยฮอร �โมนออกซนิจบิ
เบอร �เรลลนิ ไซโตไคนิน และกรด
อนิทรยี �รวมถงึวติามินบหีลายชนิด
ช�วยในการกระตุ �นการเจรญิและ
เพิ่มจาํนวนของจลุนิทรยี �ดนิทาํ
หน�าทีย่�อยสลายตอซงัได �ดขีึน้ ตอซงั
อ�อนนุ�มย�อยสลายได�ง�าย และไถ
กลบสะดวกขึน้

ประโยชน �จากการไถกลบตอซงั
(1) ปรบัปรงุโครงสร �างของดนิให�มี
ความเหมาะสม
ทาํให�ดนิโปร�ง ร�วนซยุ ง�ายต�อ

การเตรยีมดนิ การปักดาํกล �า
การระบายอากาศของดนิเพิ่ม

มากขึน้
เพิ่มการซมึผ�านของน้ําได �อย�าง

เหมาะสม และการอุ �มน้ําของดนิให�ดี
ขึน้
(2) เป็นแหล�งสะสมธาตอุาหารพืช

ในดนิ
เป็นการเพิ่มธาตอุาหารให�แก�ดนิ

โดยตรง ทัง้ธาตอุาหาร
หลกั(ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั และ
โพแทสเซยีม) ธาตอุาหารรอง
(แคลเซยีม แมกนีเซยีมและกาํมะถนั)
และจลุธาตุ (เหล็ก แมงกานีส
ทองแดง สงักะสี โบรอน โมลบิดนัิม
และคลอรนี)
ช�วยดดูซบัธาตอุาหารในดนิ

ไม�ให �สญูเสยีไปจากดนิซึง่พืช
สามารถนําไปใช�ประโยชน �ได �
ช�วยรกัษาความสมดลุการ

เปลีย่นแปลงความเป็นกรดเป็นด�าง
ของดนิ
ช�วยลดความเป็นพิษของเหล็ก

และแมงกานีสในดนิ
ช�วยลดความเป็นพิษจากดนิเค็ม

(3) เพิ่มจลุนิทรยี �ทีเ่ป็นประโยชน �ใน
ดนิ
อนิทรยีวตัถเุป็นแหล�งอาหารและ

แหล�งพลงังานของจลุนิทรยี �ดนิมี
ผลทาํให �ปรมิาณและกจิกรรมของจลุิ
นทรยี �เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะกจิกรรมที่
เกีย่วข �องกบัการเปลีย่นแปลงธาตุ
อาหารในดนิให�อยู�ในรปูทีเ่ป็น
ประโยชน �ต�อพืช นอกจากนี้



อนิทรยีวตัถมุีลกัษณะคล�ายฟองน้ํา
ประกอบด�วยโพรงหรอืห �องขนาด
เล็กอยู�เป็นจาํนวนมาก จงึเป็นแหล�ง
ทีอ่ยู�อาศยัของจลุนิทรยี �และสตัว �
เล็กๆ ในดนิด �วย
การเพิ่มปรมิาณหรอืจาํนวนของ

จลุนิทรยี �ดนิมีผลช�วยลดปรมิาณ
เชือ้สาเหตโุรคพืชบางชนิดในดนิลด
น�อยลง

วธิกีารไถกลบตอซงัข �าว
เกษตรกรมีการปลกูข �าวเป็น

พืชหลกัเพียงอย�างเดยีวตลอดฤดู
เพาะปลกูโดยอาศยัน้ําฝน หลงัจาก

การเก็บเกีย่วข �าวให �ทิง้ฟางข �าวและ
ตอซงัไว �ในพืน้ทีข่องเกษตรกร เพื่อ
เป็นการคลมุผิวหน�าดนิ จากนัน้เมื่อ
เข �าสู�ต �นฤดฝูนประมาณปลายเดอืน
เมษายน หรอืต �นเดอืนพฤษภาคม
ให�ทาํการเตรยีมดนิพร �อมกบัการไถ
กลบตอซงัและฟางข�าว แล �วปฏบิตัิ
เช�นเดยีวกบัในเขตชลประทาน
โดยทาํการปล�อยน้ําเข �านาให�
ระดบัน้ําท�วมวสัดทุีไ่ถกลบ หลงัจาก
นัน้ใส�ปุ� ยอนิทรยี �น้ําในพืน้ที่ 1 ไร� ใช �
อตัรา 5 ลติร โดยให�เจอืจางกบัน้ํา
100 ลติร ก�อนราดลงในแปลงนาข�าว
หมกัทิง้ไว �ประมาณ 2 สปัดาห �
เพื่อให �ตอซงัข �าวเกดิการย�อยสลาย
แล�วจงึทาํเทอืกเตรยีมแปลงพร�อมที่
จะปลกูข �าวต�อ

ผลเสยีจากการเผาตอซงั
1. ทาํให�โครงสร �างของดนิ

เปลีย่นแปลงไป อนุภาคของดนิจบั
ตวักนัแน�นและแข็ง ทาํให �รากพืช
แคระแกร็น ไม�สมบรูณ �และอ�อนแอ
การหาอาหารลดลงรวมทัง้เชือ้โรค
พืชสามารถเข �าทาํลายได�ง�าย

2. สญูเสยีอนิทรยีวตัถแุละ
ธาตอุาหารในดนิ คาร �บอนและ
อนิทรยีวตัถใุนดนิเมื่อถกูเผาจะ
กลายเป็นก �าซคาร �บอนไดออกไซด �

สญูเสยีไปในบรรยากาศ ส�วนธาตุ
อาหารจะแปรสภาพให�อยู�ในรปูที่
สามารถสญูเสยีไปจากดนิได �ง�าย

3. ทาํลายจลุนิทรยี �และแมลงที่
เป็นประโยชน �ในดนิ ทาํให �ปรมิาณ
และกจิกรรมของจลุนิทรยี �ดนิลดลง
เช�น กจิกรรมการเปลีย่นก �าซ
ไนโตรเจนจากบรรยากาศให�อยู�ใน
รปูของสารประกอบไนโตรเจนทีพ่ืช
ใช �ประโยชน �ได � การแปรสภาพอนิ
นทรยี �ฟอสฟอรสัให�อยู�ในรปูของ
ฟอสเฟตทีล่ะลายน้ําได � และการ
ย�อยสลายอนิทรยีสารเป็นการเพิ่ม
ธาตอุาหารให�แก�ดนิ นอกจากนัน้ตวั
อ�อนของแมลงศตัรพูืช เช�น ตวัหํา้ ตวั
เบยีนทีอ่าศยัอยู�ในดนิหรอืตอซงัพืช
รวมทัง้จลุนิทรยี �ทีส่ามารถควบคมุ
โรคพืชถกูเผาทาํลายไป ซึง่หาก
ระบบนิเวศน �ของดนิไม�สมดลุจะทาํ
ให �การแพร�ระบาดของโรคเกดิได �
ง�ายขึน้

4. สญูเสยีน้ําในดนิ การเผา
ตอซงัพืชทาํให �ผิวดนิมีอณุหภมูิสงูถงึ
90 องศาเซลเซยีส น้ําในดนิจะ
ระเหยสู�บรรยากาศอย�างรวดเร็ว ให �
ความชืน้ของดนิลด

5. ทาํให�เกดิฝุ� นละออง เถ �าเขม�า
และก �าซหลายชนิดทีก่�อให �เกดิ



มลพิษและเป็นอนัตรายต�อสขุภาพ
โดยเฉพาะระบบทางเดนิหายใจ และ
เป็นสาเหตทุาํให �เกดิอบุตัเิหตบุน
ถนนหลวง เน่ืองจากเกดิควนัไฟบด
บงัทศันวสิยับรเิวณส�วนพืน้ทีก่าร
คมนาคมอย�างมาก

งานป�องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั
สํานักปลดั อบต.หนองหลกั

ด �วยความปรารถนา
ดจีาก….

นายสดุสาคร
ทองใบ

นายกองค �การบรหิารส�วน
ตาํบลหนองหลกั

ตอซงัข �าวตอซงัข �าวตอซงัข �าวตอซงัข �าว
รณรงค �งดการเผารณรงค �งดการเผา


