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คำ�นำ�

	 	 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การทำาการเกษตรยุคใหม่	 เกษตร	 4.0	
เกษตรแม่นยำา	 เกษตรอัจฉริยะ	 มาตรการการจำากัดการใช้สารเคมีในการกำาจัดวัชพืช
ที่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร	 อีกทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	
เกษตรกรมีอายุเฉลี่ยเกินกว่า	40	ปี	เครื่องจักรกลการเกษตรจึงเป็นนวัตกรรม	และ 
เทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี	 ประกอบกับเป็นทางเลือกอีกวิธีหนึ่ง
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชให้ได้ตรงตามความต้องการของตลาด	 ในการ 
เตรียมดินที่ดีช่วยให้การเกิดวัชพืชลดลง	 เป็นการลดปัจจัยการผลิตทางการป้องกัน
และกำาจัดวัชพืช	 เป็นกลไกในการพัฒนาการเกษตรยุคใหม่ของประเทศเพื่อทดแทน
แรงงานภาคการเกษตรที่นับวันจะหายากและขาดแคลน	 ลดต้นทุนการผลิต	 
เพ่ิมประสิทธิภาพทางการเกษตรท้ังเชิงปริมาณ	 คุณภาพ	และเวลา	 และเพ่ือยกระดับ
ความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีทางการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศ	
	 	 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดทำาคำาแนะนำาความรู้ทางการเกษตร	
เรื่อง	 เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลก�รเกษตรในก�รเตรียมดินท่ีดีเพ่ือลดก�รเกิดวัชพืช 
ให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมเทคโนโลยี

ทางการเกษตร	 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เคร่ืองจักรกล
การเกษตร	 ทำาให้สามารถลดต้นทุนปัจจัยการผลิตลง	 และเพิ่ม 
รายได้สุทธิให้กับเกษตรกรต่อไป

กรมส่งเสริมก�รเกษตร
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1

 ก�รส่งเสริมให้เกษตรกร	 กลุ่มเกษตรกร 
มีองค์ความรู้ในการทำาเกษตรกรรม	การเขตกรรมที่ดี	
ควบคู่ไปกับการเลือกใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ในการเขตกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
ช่วงระยะเวลา	 เป็นแนวทางที่กรมส่งเสริม
การเกษตร	 ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการ
ทำาการเกษตรสมัยใหม่	เกษตร	4.0	เกษตรแม่นยำา 
เกษตรอัจฉริยะ	 ทั้งนี้ได้พิจารณาดำาเนินงาน 
ส่งเสริมเทคโนโลยีการใช้เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร 
มาโดยตลอด	เพราะนอกจากจะช่วยให้เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิตได้แล้ว	ยังช่วยให้มีการ
ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรได้อย่างคุ้มค่า	และเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย
  ในประเทศไทยมีพืชไร่ที่เหมาะสมที่จะปลูก	 ได้แก่	 มันสำาปะหลัง	 
อ้อย	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 และสับปะรด	 ซึ่งถือเป็นพืชที่มีความสำาคัญทางเศรษฐกิจ	
และเป็นพืชที่ปลูกง่าย	 ต้องการการดูแลเอาใจใส่น้อย	 สามารถข้ึนได้ในสภาพดิน 
 ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำา	 ทนแล้ง	 และที่สำาคัญมีโรคและ 

แมลงศัตรูพืชรบกวนน้อย	 โดยผลผลิตพืชไร่ที่ได้ 
ส่วนใหญ่จะถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่าง	ๆ	 เช่น	แปรรูป 
เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นอาหารคน	 อาหารสัตว์ 
อุตสาหกรรม		อาหารหรือส่วนประกอบอ่ืน	ๆ		และ 
การทำาเอทานอล	 ซึ่งเป็นส่วนผสมของแก๊สโซออล์ 
เป็นต้น	 ดังนั้นการปลูกพืชไร่ท่ีให้ได้ผลผลิตสูง	 

ต้องคำานึงถึงหลักสำาคัญ	 3	 ประการ	 คือ	 การเลือก 
ใช้พันธ์ุที่ดี	 การใส่ปุ๋ยบำารุงดิน	 การควบคุมกำาจัดวัชพืช 

 	 		ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมแปลงปลูกอ้อยที่มีการจัดการที่ดี
ที่มา : www.kubotasolution.com

การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรกำาจัดวัชพืช
ที่มา : www.kasettumkin.com



กรมส่งเสริมการเกษตร

	 	 	 คือ	 พืชที่ไม่ต้องการให้เจริญเติบโตภายในแปลงปลูกพืชหลัก
เนื่องจากวัชพืชจะแย่งธาตุอาหาร	 น้ำา	 อาหารและแสงแดดของพืชหลักท่ีเพาะปลูก 
ซึ่งถือเป็นปัญหาที่สำาคัญและเกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำาจัดวัชพืช 
มากท่ีสุด	 ดังน้ัน	 จึงจำาเป็นต้องหาวิธีการที่จะกำาจัดวัชพืชในพืชไร่	 และพืชอื่น	 ๆ	 
อย่างได้ผลและประหยัดที่สุด	 สำาหรับการแบ่งประเภทของวัชพืชนั้น	 สามารถ 
แบ่งได้	2	ประเภทดังนี้
 1.  วัชพืชที่แบ่งต�มอ�ยุของวัชพืช	สามารถแบ่งได้	2	ชนิด	ได้แก่	
  1.1  วัชพืชล้มลุก	 หมายถึง	 วัชพืชที่มีอายุปีเดียว	 โดยทั่วไป 
จะมีวงจรชีวิตตั้งแต่งอกจากเมล็ด	 เจริญเติบโตออกดอกให้ผล	 และตาย	 ส่วนใหญ่ 
จะใช้เวลาไม่เกิน	 1	 ฤดู	 หรือ	 1	 ปี	 เท่านั้น	 วัชพืชชนิดน้ีจะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด	 
เช่น	ผักเบี้ย	ผักโขม	ผักยาง	หญ้าปากควาย	หญ้าตีนนก	เป็นต้น
  1.2  วัชพืชยืนต้น	 หรือวัชพืชข้ามปี	 หมายถึง	 วัชพืชที่มีอายุ
อยู่ได้หลายปี	 วัชพืชชนิดนี้นอกจากจะขยายพันธ์ุด้วยเมล็ดแล้ว	 ยังมีส่วนอื่น	 ๆ	 
ที่ใช้ขยายพันธุ์ได้อีก	 เช่น	หัว	ลำาต้นใต้ดิน	ราก	 เหง้าและไหล	 เป็นต้น	ตัวอย่างเช่น 
หญ้าคา	หญ้าขน	แห้วหมู	หญ้าแพรก	หญ้าชันกาด	สาบเสือ	ไมยราบ	เป็นต้น	
 2.  วัชพืชที่แบ่งออกต�มลักษณะของใบ	สามารถแบ่งได้	2	ชนิด	ได้แก่
  2.1  วัชพืชใบแคบ	 โดยท่ัวไปจะมีลักษณะใบยาว	 เส้นใบขนาน 
กับตัวใบ	 ลำาต้นกลมมีข้อ	 ปล้อง	 เห็นได้ชัดเจน	 ตัวอย่างเช่น	 หญ้าปากควาย	 
หญ้าข้าวนก	หญ้าคา	หญ้าตีนนก	หญ้าขจรจบ	เป็นต้น	
  2.2  วัชพืชใบกว้�ง	 ใบจะมีลักษณะกว้างมากกว่าแคบ	 ตัวใบ
อาจมีรูปร่างหลายแบบ	 เช่น	 รูปไข่	 รูปกลม	 รูปแฉก	 เป็นต้น	 เส้นใบจะสานกัน 
เป็นร่างแห	ตัวอย่างเช่น	ผักเบี้ย	ผักโขมหนาม	ผักเสี้ยนผี	สาบเสือ	ไมยราบ	เป็นต้น

2

วัชพืช

หญ้าข้าวนก หญ้าแพรก ผักเบี้ยหิน
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 ผศ.ดร.วิจ�รณ์ วิชชุกิจ ภาควิชาพืชไร่นา	 
คณะเกษตร	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และ 
คณะ	 ได้ทำาการศึกษาวิจัยและทดลองปฏิบัติงาน 
ในภาคสนามและในไร่ของเกษตรกรแล้วพบว่า	 
มีวิธีการจัดการวัชพืชในพืชไร่	 (มันสำาปะหลัง)	
หลายรูปแบบด้วยกัน	ซึ่งรูปแบบหนึ่งนั้นคือการ
ควบคุมวัชพืชด้วยการทำารุ่น
	 การทำารุ่น	หมายถึง	การกำาจัดวัชพืชโดย
การใช้เครื่องมือต่าง	 ๆ	 เช่น	 จอบ	 หรือคราด	 เป็นต้น	 
ซึ่งมี	3	วิธี	ได้แก่

 วิธีแรก	 คือ	 เมื่อปลูกพืชไร่ไปแล้ว	 ควรจะเริ่มทำารุ่นครั้งแรกให้เร็วที่สุด	 
ถ้าปล่อยให้วัชพืชขึ้นแข่งพืชหลักนานขึ้น	 ก็จะยิ่งทำาให้ผลผลิตของพืชไร่ลดลง	 
การทำารุ่นเหมาะสำาหรับพื้นที่ที่ปลูกพืชไร่ไม่มากนัก	สามารถใช้แรงงานในครอบครัว	
ซึ่งควรเริ่มทำาครั้งแรกภายใน	 1	 เดือน	 เมื่อทำารุ่นเสร็จแล้วจึงใส่ปุ๋ยและทำารุ่นอีก	 
2	คร้ัง	 คือ	 ท่ี	60	 วัน	และ	90	 วัน	หลังจากน้ันพุ่มใบพืชไร่จะชนกันคลุมพ้ืนท่ีได้หมด 
วัชพืชจะขึ้นรบกวนได้ยาก	 ในฤดูฝนควรจะเริ่มกำาจัดวัชพืชที่	 15	 วันหลังจากปลูก 
และจะทำาไปจนถึง	 120	 วัน	 หลังจากนั้นพุ่มใบพืชไร่จะชนกันคลุมพื้นท่ีได้หมด 
แต่ถ้าเป็นฤดูแล้งอาจจะต้องยืดเวลาของการทำารุ่น	 ขึ้นอยู่กับแรงงาน	 จำานวนหรือ
ความหนาแน่นของวัชพืชและสภาพแวดล้อม	เช่น	ปริมาณฝน	เป็นต้น	

คว�มสำ�คัญในก�รเตรียมดินที่ดี
เพื่อลดก�รเกิดวัชพืช

เตรียมแถวปลูกให้เหมาะสมกับพืช
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วิธีที่สอง	 คือ	 การใช้แรงงานสัตว์	 โดยใช้โค 
หรือกระบือ	 ติดไถหัวหมูไถดินระหว่างแถว 
พืชไร่	 เรียกว่า	 การแทงร่องหรือเดี่ยวร่อง 
ครั้งแรกจะเริ่มไถให้ดินพลิกเข้าหาโคนต้น 
มันสำาปะหลัง	 เรียกว่า	 เดี่ยวเข้าหรือแทงพนม 
โดยจะเร่ิมหลังจากปลูกมันสำาปะหลังประมาณ 
15	 วัน	 ซึ่งต้นวัชพืชยังมีขนาดเล็กเพ่ือให้ 

ก้อนดินที่เกิดจากการไถ	 (ขี้ไถ)	 จะกลบวัชพืชได้หมด	หลังจากนั้นประมาณ	30	วัน 
จะไถดินครั้งที่สอง	 โดยให้ขี้ไถออกจากโคนต้น	 เรียกว่า	 การเดี่ยวออกหรือแทงผ่า 
และใช้จอบถากวัชพืชระหว่างแถวต้นมันสำาปะหลังอีกครั้ง	 ซึ่งจะเหลือพื้นที่ท่ีจะ 
ต้องถากเพียงร้อยละ	 25	 เท่านั้น	 และครั้งที่สามจะไถดินเมื่อมันต้นสำาปะหลังอายุ 
3	 -	 4	 เดือน	 เนื่องจากต้นโตพุ่มใบชนกันไม่สะดวกจะใช้แรงงานสัตว์เพราะจะทำาให้ 
กิ่งหักหรือกระทบกระเทือนหัวมันสำาปะหลังได้	จึงจำาเป็นต้องใช้จอบถากแทน
 วิธีที่ส�ม	คือ	การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรพรวนระหว่างร่อง	จะทำาได้
ขณะพืชไร่ยังมีขนาดเล็ก	 อายุประมาณ	 1	 -	 2	 เดือนหลังปลูก	 เป็นเครื่องพรวนดิน 
ติดรถไถเดินตามหรือรถแทรคเตอร์	 พรวนดินระหว่างแถวพืชและใช้จอบถาก 
บริเวณใกล้	 ๆ	 ต้นมันสำาปะหลัง	 โดยจะลดพื้นที่การถากหญ้าได้ประมาณครึ่งหนึ่ง 
แต่ถ้าพืชไร่โตจะไม่สามารถกระทำาได้	 เพราะจะกระทบกระเทือนต่อการลงหัว 
และอาจทำาให้กิ่งฉีกหักง่าย	การใช้เครื่องพรวนดินระหว่างแถวนั้น	ควรจะขยายแถว 
พืชไร่ให้กว้างขึ้น	 และลดระยะระหว่างต้นลง	 เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ 
เช่น	 การใช้เครื่องพรวนดินติดท้ายแทรคเตอร์	 อาจจะใช้ระยะปลูกระหว่างต้น	 
75	 -	 80	 เซนติเมตร	 ระหว่างแถว	 1.10	 -	 1.50	 เมตร	 แทนระยะปลูกระหว่างต้น	 
1	เมตร	ระหว่างแถว	1	เมตร	เป็นต้น

การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรกำาจัดวัชพืชในไร่อ้อย
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	 ท้ังน้ี	 จากสภาวการณ์กีดกันตลาด
ทางการเกษตรของโลก	 ซึ่งใช้ผลิตผลทางการ
เกษตรในอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นอาหารคน	
อาหารสัตว์และอ่ืน	 ๆ	 มีการกีดกันทางการค้า 
สำาหรับประเทศท่ีใช้สารเคมีในการกำาจัดวัชพืช 
เพ่ือผลผลิตสินค้าทางการเกษตรค่อนข้างมาก 
และตกค้างในผลผลิตสินค้าเกษตร	 นโยบาย
ของรัฐบาลจึงกำาหนดแนวทางการยกเลิกการใช้สารเคมีจำานวน	 3	 ชนิด	 คือ	 
พาราควอต	 ไกลโฟเซต	 และคลอร์ไพริฟอส	 พร้อมทั้งกำาหนดมาตรการเพื่อลด 
ผลกระทบจากการยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตร	3	ชนิด	ดังนั้น	แนวทางหนึ่ง 
ที่สามารถนำามาใช้ทดแทนสารเคมีคือการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการ 
กำาจัดวัชพืช	 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เกษตรกรสามารถดำาเนินการได้และสามารถเข้าถึง	 
แต่ต้องศึกษาเรียนรู้และมีทักษะเก่ียวกับหลักการใช้และบำารุงรักษาเพ่ือให้เกิด 
การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน
 

การใช้สารเคมีทางการเกษตร



กรมส่งเสริมการเกษตร6

เครื่องจักรกลก�รเกษตร
ในก�รเตรียมดินที่ดีเพื่อลดก�รเกิดวัชพืช

	 ดินที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชควรจะต้องมีองค์ประกอบของดิน	
4	 ส่วน	 คือ	 ส่วนที่เป็นหินแร่หรืออนินทรียวัตถุ	 ประมาณร้อยละ	 45	 โดยปริมาตร	
ส่วนที่เป็นอินทรียวัตถุ	 ซึ่งเกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังหรือการสลายตัวของซากพืช 
และสัตว์	 ประมาณร้อยละ	 5	 โดยปริมาตร	 ส่วนที่เป็นช่องว่างขนาดใหญ่ในดิน	 
ซึ่งมีอากาศอยู่	 ประมาณร้อยละ	25	 โดยปริมาตร	และส่วนที่เป็นช่องว่างขนาดเล็ก 
ในดินซึ่งช่วยเก็บรักษาน้ำา	ประมาณร้อยละ	25	โดยปริมาตร

ช่องว่�งขน�ดใหญ่

ช่องว่�งขน�ดเล็ก

อนินทรียวัตถุ

45%

25%

25%
5%

ช่องว่�งขน�ดใหญ่

ช่องว่�งขน�ดเล็ก

อนินทรียวัตถุ

อินทรียวัตถุ

อินทรียวัตถุ

องค์ประกอบของดิน
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	 อย่างไรก็ตามดินโดยสภาพธรรมชาติทั่ว	 ๆ	 ไปจะมีความแตกต่างกัน 
ในสัดส่วนขององค์ประกอบข้างต้นทำาให้ดินแต่ละแห่งมีความเหมาะสมต่อการ 
เจริญเติบโตของพืชได้ไม่เท่ากัน	 ทั้งนี้อยู่กับวัตถุต้นกำาเนิดและพัฒนาการของดิน	 
แต่อย่างไรก็ตามสามารถแบ่งสภาพดินที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมดินให้กับพืช	 
3	 ด้านด้วยกัน	 คือ	 สภาพทางเคมี	 สภาพทางฟิสิกส์	 และสภาพทางชีวะของดิน	 
ดังนั้นโดยความหมายของหลักการเตรียมดิน	 จึงหมายถึงการปรับปรุงดินให้สภาพ
ทางฟิสิกส์	 สภาพทางเคมี	 และสภาพทางชีวภาพของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญ
เติบโตของพืชนั่นเอง	

	 จากที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าการเตรียมดินเป็นการปรับปรุงสภาพของดินให้ 
เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช	ดังนั้น	แนวทางปฏิบัติในการเตรียมแปลงปลูกพืช
โดยทั่วไป	ผู้ปฏิบัติควรกำาหนดวัตถุประสงค์ในการดำาเนินการแต่ละครั้งไว้	ดังนี้
 1.  เพื่อกำ�จัดวัชพืชให้หมดไปจ�กพื้นที่ปลูก	 ทั้งนี้เพื่อลดการแก่งแย่ง
ปัจจัยการผลิตพืช	 ไม่ว่าจะเป็น	 แสง	 น้ำา	 และแร่ธาตุอาหารต่าง	 ๆ	 ระหว่างวัชพืช 
กับพืชปลูก	ทำาให้พืชปลูกสามารถเจริญเติบโตงอกงามได้รวดเร็วขึ้น	โดยไม่มีคู่แข่ง
 2.  เพื่อปรับปรุงโครงสร้�ง สภ�พของดินในทุก ๆ ด้�นให้ดีขึ้น  
สมบัติดังกล่าว	 ได้แก่	 การมีช่องว่างอากาศในเม็ดดินเพิ่มขึ้น	การเพิ่มความสามารถ 
การเก็บรักษาความชื้นของดินและการระบายน้ำาของดิน	 ตลอดถึงการย่อยดินให้
แตกมีขนาดเหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของรากพืช
 3.  เพ่ือเป็นก�รจัดเตรียมแปลงปลูก 
เตรียมแถวปลูกให้เหมาะสมกับพืชท่ีจะปลูก	
ตลอดท้ังเพื่อการปฏิบัติการใช้เครื่องมือ	เครื่อง
ทุ่นแรงต่าง	ๆ	หลังจากที่พืชงอกแล้ว

วัตถุประสงค์ในก�รเตรียมดิน

เตรียมแถวปลูกให้เหมาะสมกับพืช



กรมส่งเสริมการเกษตร

 การเตรียมดินท่ีดีก่อนการปลูกพืชน้ัน	 มีความจำาเป็นอย่างมากนอกจากจะ 
เพื่อการงอกของเมล็ดตั้งแต่เริ่มการปลูก	การลดจำานวนคู่ต่อสู้คือ	วัชพืชที่ไปแก่งแย่ง
ปัจจัยการผลิต	 การปรับปรุงสมบัติทางฟิสิกส์ของดินในด้านต่าง	 ๆ	 และการจัดเตรียม 
แปลงปลูกให้เหมาะสมแล้ว	กิจกรรมหลังการเตรียมดินจะเป็นประโยชน์ต่อเนื่องกับ
ดินและพืชต่อไปดังนี้
 1.  ส�ม�รถเก็บคว�มชื้นในดินได้สูง	 ดินที่เก็บความชื้นได้สูงนั้นนับว่า 
มีความสำาคัญต่อพืชที่ปลูกในเขตพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งมาก	 เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว 
มักไม่ได้รับน้ำาฝนอย่างพอเพียงในฤดูกาลปลูก	 พื้นที่ลักษณะนี้หากจะไถท้ิงไว้ 
สักปีหนึ่งก็สามารถจะปลูกได้อย่างดี	 เพราะจากการที่เราไถทิ้งไว้นั้น	 น้ำาฝนจะถูก 
เก็บกักไว้ในดิน												และความช้ืนอันน้ีเม่ือรวมกับความช้ืนในระหว่างฤดูกาลเพาะปลูกพืช 
จะทำาให้พอเพียงต่อการเจริญเติบโตของพืช	 การสงวนความช้ืนในลักษณะน้ีอาจนำา
ไปใช้กับพื้นที่อื่น	ๆ	ได้	แม้ในเขตที่มีความชื้นแล้วก็ตาม
 2.  ก�รทำ�ล�ยวัชพืช	 วัชพืชใช้น้ำา 
และอาหารพืชในดินเป็นปริมาณมากการทำาลาย 
วัชพืชจึงเป็นปัจจัยสำาคัญอันหนึ่งในการรักษา
ความชื้น
 3.  ก�รถ่�ยเทอ�ก�ศของดิน 
แปลงเพาะปลูกพืชที่ได้เตรียมไว้อย่างดีนั้น
จะทำาให้อาหารพืชต่าง	 ๆ	 พร้อมที่จะถูกพืช
นำาไปใช้ได้ทันที	 เนื่องมาจากการถ่ายเทของ
อากาศได้อย่างทั่วถึงเป็นประการสำาคัญ	 ทั้งนี้
เพราะเหตุว่าอากาศมีความจำาเป็นต่อเม็ดดิน
อย่างมาก	 การเตรียมดินเท่ากับทำาให้ดินได้ 
ถูกอากาศ	 และจะทำาให้พวกแร่ธาตุอาหารพืช
ถูกนำาเอาไปใช้ได้ดีข้ึน	 โดยผ่านกระบวนการ
ทำาปฏิกิริยากับออกซิเจน	เช่น	การเกิดไนเตรท
ในดิน	เป็นต้น

8

ประโยชน์ในก�รเตรียมดินที่ดี

การไถกลบวัชพืช

การเตรียมดินที่ดีก่อนการปลูกพืช
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 4.  ทำ�ให้อินทรียวัตถุเกิดประโยชน์แก่ดิน	 ในดินที่เตรียมไว้อย่างดีนั้น 
พวกอินทรียวัตถุซ่ึงไถกลบหรือเพิ่มให้แก่ดินหรือให้ท้ัง	 2	 อย่างน้ันจะถูกกลบ 
อยู่ภายใต้ผิวดิน	 เมื่อวัตถุต่าง	 ๆ	 เหล่านั้นถูกรวมกับแร่ธาตุอาหารพืช	 ทำาให้เกิด 
การเพิ่มจุลินทรีย์ในดิน	 ส่งผลให้ดินมีความสามารถในการอุ้มน้ำาไว้ดีขึ้น	 และยัง 
ปรับปรุงสภาพของดินให้ดีอีกด้วย
 5.  ช่วยให้ดินย่อยและร่วนซุย 
ดินควรได้รับการไถพรวนเพ่ือให้เกิดการ 
ร่วนซุยได้ดี ก่อนการหว่านเมล็ดพืชหรือ 
ก่อนการปลูกพืช	 เพราะดินเหนียวที่มีความ
แน่นตัวไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 
ของพืช	 รวมท้ังจุลินทรีย์ในดิน	 และรากพืช 
ไม่สามารถทนทานต่อสภาพดินเช่นนี้ได้

 1.  ทำ�ง�นได้รวดเร็วและได้พ้ืนท่ีปลูกพืชม�กข้ึน	 ทันต่อช่วงเวลาฤดูกาล 
เพาะปลูกที่มีจำากัด	และสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง
 2.  ประหยัดค่�ใช้จ่�ย	ทดแทนแรงงานภาคการเกษตรที่ขาดแคลน
 3.  เพิ่มคว�มแม่นยำ�ในก�รทำ�ก�รเกษตร	สามารถลดต้นทุนด้านปัจจัย
การผลิต
 4. ปฏิบัติง�นได้ทุกขั้นตอนอย่�งประณีต	เช่น	ขั้นปลูก	ขั้นกำาจัดวัชพืช	
ขั้นใส่ปุ๋ย	ขั้นเก็บเกี่ยวและการนวด	เป็นต้น
 5.  ส�ม�รถลดก�รสูญเสียผลิตผล	ในช่วงการเก็บเกี่ยวและการนวด
 6.  เพิ่มประสิทธิภ�พและคุณภ�พก�รผลิต	 ตลอดจนเพิ่มรายได้ให้
เกษตรกร	ให้สูงขึ้น

ข้อดีของก�รใช้เครื่องจักรกลก�รเกษตร

การไถพรวนช่วยให้ดินย่อยและร่วนซุย



กรมส่งเสริมการเกษตร

 ขั้นตอนในการเตรียมดินสำาหรับปลูกพืชไร่ตามแนวทางในการปลูกพืช
แผนใหม่	 ปัจจุบันมักจะใช้เคร่ืองจักรมาทดแทนการใช้แรงงานคนกันอย่างแพร่หลาย 
ทำาให้ทำางานได้อย่างรวดเร็ว	 ได้พื้นที่ปลูกพืชมากขึ้นในเวลาที่จำากัด	 ขั้นตอน 
ในการเตรียมดินเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น	ประกอบด้วย	2	ขั้นตอนดังนี้
 1.  ก�รไถครั้งที่ 1 (primary tillage)
  เรียกวิธีก�รไถครั้งแรกนี้ว่� ไถบุกเบิกหรือไถดะ	 ทั้งนี้เพื่อพลิกดิน
และตากแดดเพื่อทำาลายส่วนของรากวัชพืช	 โดยใช้อุปกรณ์ไถแบบต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 
ไถหัวหมู	 (moldboard	plough)	สำาหรับพื้นที่ทำาการเกษตรมาเป็นระยะเวลานาน 
เก็บตอไม้	 และหินออกจากพื้นที่แล้ว	 ไถจานหรือไถกระทะ	 (disk	 plough)	 
สำาหรับพื้นที่บุกเบิกในระยะปีแรก	ๆ	ซึ่งมีหินหรือมีตอไม้ค่อนข้างมาก	และอุปกรณ์
เตรียมดิน	 เพื่อลดความเสียหายของเครื่องมือเครื่องจักร	 ประเภท	 Tines	 ได้แก่	 
ไถดินดาน	(subsoilers)	และไถสิ่ว	 (chisel	plough)	สำาหรับการเตรียมดินที่มีการ 
ไถเตรียมดินเป็นระยะเวลานาน	 ไถดินขั้นแรกให้มีความลึก	 เพื่อทำาลายชั้นดินดาน
ก่อนทำาการเตรียมดินขั้นต่อไป	 สำาหรับการเลือกใช้เครื่องมือขึ้นอยู่กับสภาพของ 
พื้นดิน	ชั้นดิน	และประวัติการเตรียมดิน
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เครื่องจักรกลก�รเกษตรในก�รเตรียมดิน

การไถบุกเบิกหรือไถดะ



เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรในการเตรียมดินที่ดีเพื่อลดการเกิดวัชพืช

   2.  ก�รไถครั้งที่ 2 (secondary tillage)
    เรียกก�รเตรียมดินโดยก�รไถครั้งที่ 2 นี้ว่� ไถแปร ไถพรวน 
ทั้งนี้เพื่อย่อยดินที่ได้จากการไถครั้งแรกให้ก้อนดินเล็กลง	 เหมาะสมต่อการ 
หว่านเมล็ดและการงอกของต้นพืช	 นอกจากนี้การไถครั้งที่	 2	 ยังช่วยเกลี่ยดิน 
ให้ผิวดินราบเรียบข้ึน	 หรือในบางครั้งจะมีอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะลูกกลิ้งเล็ก	 ๆ	 
ลากตามอีกครั้งหนึ่งเพื่อบดอัดผิวดินเล็กน้อย	 ทำาให้เมล็ดพืชไร่ที่หยอดตาม 
ภายหลังมีจุดสัมผัสกับเนื้อดิน	 สามารถรับความชื้นจากดิน	 งอกได้ดีและเร็วขึ้น	 
อุปกรณ์ที่ใช้	 ได้แก่	 จานพรวน	 (disk	 harrow)	 ไถพรวนจาน	 (disk	 tiller) 
พรวนจอบหมุน	 (rotary	 cultivartor)	 และไถพรวนเหล็กแหลม	 (tooth	 harrow	 
หรือ	 spike	 harrow)	 เป็นต้น	 การเลือกใช้เครื่องมือต้องพิจารณาสภาพของ 
เม็ดดิน	ชนิดของดิน	ความชื้นขณะทำาการย่อยดิน
	 	 	 	 การพลิกดินโดยใช้ไถช่วยแรง	 เราเรียกว่า	 การไถ	 ปัจจุบัน
ประเทศที่พัฒนาแล้วมักใช้รถแทรคเตอร์เป็นต้นกำาลังแทนแรงงานสัตว์เพราะ 
รถแทรคเตอร์	 ให้กำาลังมากกว่า	 ทำางานได้ยาวนานกว่า	 ทำาให้การไถมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นกว่าเดิม	ชนิดของไถที่นิยมใช้กันมาก	ได้แก่	ไถหัวหมูและไถจาน
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รถแทรคเตอร์เป็นต้นกำาลังแทนแรงงานสัตว์



กรมส่งเสริมการเกษตร

  2.1  ไถหัวหมู เป็นไถหลักของก�รเตรียมดิน ครั้งที่ 1 
    มีคุณสมบัติดีเด่น	 เช่น	 สามารถไถพลิกดินตื้นได้	 และไถพลิก 
ดินลึกได้ถึง	 60	 -	 100	 เซนติเมตร	 จึงช่วยคลุกผสมดินตื้นและลึกเข้าด้วยกัน 
ขณะไถได้ดีกว่าไถชนิดอ่ืน	 ๆ	 เป็นต้น	 อย่างไรก็ตามไถหัวหมูเหมาะสมที่จะใช้ 
กับพ้ืนที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว	 ไม่มีก้อนหินรากไม้	 หรือเศษของไม้อยู่ในดิน	 
ซึ่งจะเป็นอุปสรรคแก่การทำางานของไถหัวหมู	 ดังนั้น	 ไถชนิดนี้จึงเหมาะกับ 
สภาพดินทุ่งหญ้า	 ที่ดินนาทั่วไป	 ไม่เหมาะสมกับดินเปิดใหม่ที่มีรากไม้	 ตอไม้มาก	 
ดินที่เป็นทุ่งหญ้าควรใช้ไถหัวหมูชนิดที่ปีกปิดเพื่อพลิกดินกลบหญ้า	 การติดตั้ง 
ผาลไถสามารถติดตั้งได้	 1	 -	 8	 ผาล	 จำานวนผาลที่ติดตั้งขึ้นกับกำาลังของแทรคเตอร์	
ความแข็งของดิน	และความลึกของดินที่ต้องการไถ	
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ไถหัวหมู
ที่มา  : www.ocsb.go.th

การพลิกดินของไถหัวหมูที่ถูกต้อง
ที่มา : www.assz.ru
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  2.2 ไถจ�น เป็นเคร่ืองมือเตรียมดินคร้ังแรกเช่นเดียวกับไถหัวหมู 
		 	 	 	 แต่มีความเหมาะสมและขอบเขตการใช้งานท่ีแตกต่างกัน	 
จานที่ประกอบขึ้นในชุดไถจานครั้งที่	1	นี้	จะมีจำานวนผาล	2	ผาล	3	ผาล	ถึง	5	ผาล	
ขึ้นอยู่กับความลึกที่ต้องการไถ

    
  
	 	 ไถจานสามารถใช้ในพ้ืนท่ีที่ไถหัวหมูไม่อาจจะใช้งานได้ดีนัก	 เช่น	 
ดินแห้ง	 แข็งมากหรือดินเหนียวมากจนกระทั่งไม่อาจใช้ไถหัวหมูได้	 หรือกรณีพ้ืนท่ี
ดินเป็นป่าเปิดใหม่	 ซึ่งมักมีก้อนหินหรือเศษรากไม้ปะปนอยู่มากหากใช้ไถหัวหมู	 
จะทำาให้การลากจูงได้ของเคร่ืองยนต์สะดุดเพราะติดสิ่งกีดขวางเหล่านี้	 แต่ถ้าใช้ 
ไถจานจะสามารถกล้ิงข้ามส่ิงกีดขวางเหล่าน้ีได้	 ข้อเสียประการสำาคัญของไถจาน 
คือ	 ไม่สามารถพลิกขี้ไถได้อย่างเรียบร้อยเหมือนไถหัวหมู	 
ทำาให้วัชพืชงอกขึ้นภายหลัง	 โดยเฉพาะตรงบริเวณรอย
ซ้อนกันของแนวขี้ไถ	 ดังนั้นหากสภาพพื้นที่เหมาะสม	
ความชื้นพอดี	 การใช้ไถหัวหมูจะให้ผลในการเตรียม
ดินปราบวัชพืชได้ในระยะยาวดีกว่า	 อย่างไรก็ตาม
ในประเทศไทย	 เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้ไถจาน
สำาหรับพื้นที่ปลูกพืชไร่	
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ไถจาน 5 ผาล
ที่มา : https://sites.google.com/

การพลิกดินของไถจาน



กรมส่งเสริมการเกษตร

	 การเตรียมดินโดยการไถ	 เป็นการเตรียมพื้นที่ปลูกให้ลึก	 สามารถกำาจัด
วัชพืชให้หมด	ทำาให้ดินบนกับดินล่างคลุกเคล้ากันได้สม่ำาเสมอเรียบร้อยตลอดแปลง	
เป็นเรื่องจำาเป็นที่ต้องอาศัยเทคนิค	 และประสบการณ์ของผู้ไถเป็นอย่างยิ่ง	 ท้ังน้ี 
เพื่อให้สามารถควบคุมการไถได้งานที่มีคุณภาพ	รวดเร็ว	และประหยัดค่าใช้จ่าย	ดังนี้
 1. ก�รเตรียมดินครั้งที่ 2 โดยก�รพรวน	 หลังจากการไถครั้งที่	 1	 
มาแล้ว	 ซ่ึงโดยปกติจะเป็นการไถดินลึก	 และพลิกก้อนดินส่วนรากพืชขึ้นตากแดด
เพ่ือทำาลายวัชพืชให้ตายทั้งหมด	 ขี้ไถที่ถูกพลิกขึ้นมาจะใหญ่มาก	 ไม่เหมาะต่อการ
งอกของเมล็ดพืช	 ดังนั้นเพื่อย่อยขี้ไถที่ใหญ่จากการไถครั้งท่ี	 1	 ให้เล็กและละเอียด
เพียงพอ	 เหมาะสมต่อการงอกและเจริญเติบโตของเมล็ดและต้นกล้า	 จำาเป็นต้องมี
ปฏิบัติการทางดินครั้งที่	2
 2.  ใช้เครื่องมือเตรียมดินครั้งที่ 2 ได้โดยตรง	 ในการปลูกพืชบางชนิด 
หรือดินบางชนิดอาจไม่จำาเป็นต้องใช้ไถบุกเบิกเพื่อไถพลิกดินก่อนทุกครั้งเสมอไป 
แต่สามารถที่จะใช้เครื่องมือเตรียมดินครั้งที่	 2	 ได้โดยตรงทันที	 ซึ่งลักษณะ 
ปฏิบัติการเช่นนี้ควรต้องใช้ในแปลงปลูกที่มีเม็ดดินเป็นดินร่วนปนทราย	 หรือ 
ดินทราย	 อย่างไรก็ตามมักพบเสมอว่าการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเตรียมดิน 
น้อยกว่า	2	ครั้ง	กลับต้องเสียค่าใช้จ่ายสำาหรับค่าสารเคมีในการกำาจัดวัชพืชมากขึ้น	
เครื่องมือเตรียมดินครั้งที่	2	มีหลายชนิด	ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่	พรวนชนิดต่าง	ๆ	ดังนี้

เทคนิคก�รไถเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูก
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การเตรียมดินครั้งที่ 2 โดยการพรวน
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  2.1  จ�นพรวน	เป็นเครื่องมือเตรียมดินที่นิยมใช้มากที่สุดชนิดหนึ่ง	 
ชุดของจานพรวน	 จะมีจานหลาย	 ลูกบนเพลาเดียวกัน	 การหมุน	 ความคม	 
และน้ำาหนักของจาน	 จะเป็นตัวสับดินหรือขี้ไถแล้วเหวี่ยงดินที่ถูกย่อยแล้วให้ 
ออกเฉียงไปข้างหลัง	 เพื่อให้ดินเกิดการคลุกเคล้ากัน	 จานพรวนบางชนิดจะมี 
ขอบหนา	 ความคมของหยักบริเวณขอบนี้จะสับหญ้าหรือเศษรากพืชให้ขาด 
และย่อยให้เกิดการคลุกเคล้าได้ดีขึ้นจานพรวนที่มีขนาดใหญ่และน้ำาหนักมาก	 
ประเภทใช้ลากตามรถแทรคเตอร์	 อาจใช้เตรียมดินได้โดยตรงไม่ต้องใช้ไถบุกเบิก
ก่อนก็ได้
  2.2  ไถพรวนจ�น	 หรือบางคนเรียกว่า	 ผาลพรวน	 หรือผาลเจ็ด	
เพราะจานพรวนรุ่นแรก	 ๆ	 ที่นำามาใช้มี	 7	 ผาลในหน่ึงชุด	 ซึ่งเครื่องมือเตรียมดินน้ี
มีลักษณะการทำางานอยู่ระหว่างการไถกับการพรวน	 กล่าวคือจะนับเป็นการไถ 
คร้ังที่	 1	 ก็ได้	 หากใช้เป็นการไถบุกเบิก	 
แต่ให้ผลไม่ดีเท่าไถจานหรือจะเป็นการไถ 
ครั้งที่	2	ก็ได้	ถ้าใช้พรวนย่อยขี้ไถ	จานพรวน
นี้สามารถไถดินได้ระดับตื้น	 คือไถได้ดีที่ 
ความลึกประมาณ	 17	 เซนติเมตรเท่านั้น	 
ดังนั้น	 จึงไม่แนะนำาให้ใช้จานพรวนแบบนี้ 
ต่อเนื่องในทุก	 ๆ	 คร้ัง	 ของการไถเตรียมดิน
เพ่ือปลูกพืชไร่	 ทั้งน้ีเพราะการไถดินที่ตื้น	 
อาจมีปัญหาวัชพืช	 ตลอดจนการเกิดชั้น
ดินดานในระดับตื้นขึ้นได้ภายหลัง	 อย่างไร
ก็ตามเพื่อลดงานเตรียมดินในบางครั้ ง	 
หรือช่วงเวลาการเตรียมดินสั้น	 (หรือเรียกว่า	 
minimum	 tillage)	 วิธีการไถโดยใช้ 
จานพรวนแบบนี้ก็ยังเป็นที่นิยมใช้อยู่มาก
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พรวนจาน
ที่มา : http://www.b2bthai.com/

พรวนจาน 20 จาน
ที่มา : http://www.b2bthai.com/
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  2.3  พรวนจอบหมุน	 เครื่องมือเตรียมดินนี้จะไถได้ลึกเพียง	 
10	 –	 25	 เซนติเมตร	 ซึ่งขุดดินได้ไม่ลึกเท่ากับไถจาน	 แต่ถ้าเป็นชนิดพิเศษท่ีใช้ 
กับแทรคเตอร์ที่วิ่งช้ามากสามารถขุดดินได้ลึกถึง	 60	 เซนติเมตร	 จอบหมุน 
เป็นเครื่องมือเตรียมดินที่มีประสิทธิภาพดี	 เพราะสามารถจะไถและพรวนในขณะ
เดียวกันโดยไม่พลิกดินไปข้างผาลหรือจานเหมือนไถแบบอื่น	 ดังน้ันการใช้งาน 
จึงง่ายไม่จำาเป็นต้องมีความชำานาญมากนัก	 นอกจากนี้จอบหมุนยังใช้ได้ดีในท่ีนา 
ท่ีมีน้ำาขัง	 ซ่ึงไถแบบอื่นทำางานลำาบาก	 เพราะจอบหมุนมีแรงขับดันดี	 การย่อยดิน
ให้เล็กลงมากหรือน้อยโดยใช้พรวนจอบหมุนสามารถควบคุมได้โดยการปรับความ
สัมพันธ์ระหว่างความเร็วของแทรคเตอร์กับความเร็วของระบบหมุน
	 	 พรวนจอบหมุนสามารถทำางานต่าง	 ๆ	 ได้หลายอย่าง	 โดยการเลือก 
ชนิดและการจัดชุดของใบมีดหรือจอบ	 
เช่น	 ใช้ในงานยกร่องที่ต้องการดันดิน	 
2	ข้าง	หรือตรงกลาง	งานเตรียมดินของร่อง 
การพรวนระหว่างแถวหรืองานคราด	 หรือ
ทำาเทือก	 ฟันหญ้าขาดและก้อนดินร่วนแตก
ได้ดีแต่ต้องใช้กำาลังหมุนสูง	จึงเหมาะกับการ
ไถดินอ่อนและการคราด	 เป็นต้น	ส่วนใบมีด 
รูปดอกไม้มักใช้สำาหรับการคราดสำาหรับ 
ไถเกลียวมีข้อดี	 คือ	 ตอซังและรากหญ้าจะ
ไม่พันติดใบมีดเลย	แต่ข้อเสียคือใช้ไถดินแข็ง 
ไม่ได้	จึงมักนิยมใช้ไถดินอ่อนที่มีซากพืชหรือ
ตอซังที่เน่าเปื่อยอยู่	หรือใช้ไถยกร่อง	เพราะ
ไถจะพลิกดินไปด้านข้าง
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พรวนจอบหมุน
ที่มา : www.chokcai.co.th

พรวนจอบหมุน
ที่มา : www.siamkubota.co.th
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  2.4  ไถพรวนเหล็กแหลม	สำาหรับดินแข็งเครื่องมือเตรียมดินชนิดนี้
จะมีประสิทธิภาพการพรวนดินที่ด้อยกว่าชนิดอื่น	แต่จะสามารถปรับระดับได้ดีกว่า
ไถพรวนจาน	ไถพรวนเหล็กแหลมมีหลายแบบ	ซึ่งแบ่งตามรูปร่างของโครงไถ	

  2.5  ไถพรวนเหล็กสปริง	 เครื่องมือเตรียมดินชนิดนี้สามารถกด 
ลงไปในดินถึง	 10	 –	 15	 เซนติเมตร	 ซึ่งลึกกว่าไถพรวนเหล็กแหลม	 และเน่ืองจาก 
ใบมีดสั่นสะเทือนจากการทำางานสปริง	 ทำาให้ดินถูกแรงกระเทือนและแตกเป็น 
ก้อนเล็ก	 ๆ	 ดีขึ้น	 นอกจากนี้ใบมีดยังสามารถหลบการกระทบกับสิ่งกีดขวางได้	 
ใบมีดจึงไม่หักง่าย	 ไถพรวนสปริงที่ใช้แทรคเตอร์ขนาดใหญ่	 มักจะแข็งแรง	 
และมีลักษณะคล้ายกับไถย่อยดิน	 เนื่องจาก
ไถพรวนแบบนี้ไม่มีประสิทธิภาพในการเกลี่ย 
ปรับระดับดิน	 จึงมักนิยมใช้ไถพรวนปรับ 
ระดับ	 (knife	 harrows	 หรือ	 levelliup	 
harrows)	 ติดตั้งเพ่ิมเติมเพื่อการเกลี่ย	 
โดยการลากตามไถพรวนสปริง
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พรวนเหล็กแหลม
ที่มา : www.torthong.net

พรวนซี่สปริง
ที่มา : www.torthong.net
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 2.6   เครื่องมือเตรียมดินอื่น ๆ เช่น
	 	 	 1)		ไถย่อยดิน	 (cultivator	 หรือ	 ransome)	 จะทำางานคล้ายกับ
ไถพรวนแต่ทำางานเบากว่า	 โดยปกติตัวไถพรวนจะทำาให้ดินแตกและปรับระดับ
ไปพร้อมกัน	 แต่ไถย่อยดินจะตีดินให้เล็กลงไปอีกเล็กน้อย	 อย่างไรก็ดีการทำางาน 
ก็ไม่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนัก	 ไถย่อยดินที่ใบมีดแข็ง	 มักจะถูกใช้งานเหมือน 
กับไถสิ่ว	 ส่วนไถพรวนสปริงที่กล่าวถึงข้างต้นส่วนท่ีเป็นใบมีดแข็งจะถูกใช้งาน 
เหมือนกับไถย่อยแบบสปริง
	 	 	 2)		ไถยกร่อง	 (r idgers	
หรือ	 tisters)	 เป็นเครื่องมือที่ใช้ยกร่อง 
ในแปลงที่ไถแล้ว	หรือสำาหรับเกลี่ยคันร่องเดิม 
ให้เรียบอาจใช้อุปกรณ์เดียวกับไถย่อยดิน	 
แต่เปล่ียนใบมีดของไถก็ทำายกร่องได้	การยกร่อง 
อาจจะยกเป็นร่องเล็ก	 ๆ	หลาย	ๆ	 ร่อง	หรือ
ร่องใหญ่	 1	 -	 2	 ร่อง	 ก็ได้	 และไถยกร่อง	 
อาจจะติดต้ังหลังจอบหมุนเพ่ือให้มีการยกร่อง 
ขณะไถได้เลย
	 	 	 3)		ไถลูกกลิ้ง	 (rollers)	 การกล้ิงลูกกลิ้งหลังการไถนอกจาก 
จะช่วยบดดินให้แตกและทำาให้หน้าดินเรียบโดยเฉพาะแล้ว	 ยังช่วยให้มีช่องอากาศ
ระหว่างดินท่ีจะช่วยการงอกของเมล็ด	หรือการเจริญเติบโตของต้นอ่อน	 ในท่ีแห้งแล้ง 
การใช้ไถลูกกล้ิงจะให้ประโยชน์ด้านการป้องกันการระเหยน้ำาจากดินได้ดี	 ลูกกลิ้ง 
ที่น้ำาหนักมาก	 และเส้นผ่าศูนย์กลางส้ัน	 ๆ	 
จะมีประสิทธิภาพในการบดดินและปรับ
ระดับดีกว่า	 แต่มีข้อเสียที่ใช้กำาลังลากสูงกว่า	
ไถลูกกลิ้งที่เรียกว่าไถอัดดิน	 ชนิดมีร่องตาม
ขวางลูกกลิ้ง	 จะมีประสิทธิภาพในการบดดิน
สูงกว่าลูกกลิ้งที่ผิวเรียบ	เมื่อก้อนดินชุ่มเกินไป 
หรือแห้งเกินไป	 การใช้ไถลูกกลิ้งจะไม่ได้ผล
เท่าที่ควร
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ไถยกร่อง
ที่มา : www.lnwshop.com

ไถลูกกลิ้ง
ที่มา : www.croptedhsia.com
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   4)		ไถสิ่ว	 (Chisel	 plows)	 เป็นไถที่ใช้กับงานเตรียมดิน 
เฉพาะชนิด	 คือใช้ในการไถหน้าดินที่แข็งและเก็บเศษวัชพืชประเภทซากไม้ยืนต้น
ต่าง	 ๆ	 มักใช้กันมากในที่แห้งที่ไม่ต้องการพลิกดิน	 หรือไถลึกมาก	 เพราะจะทำาให้ 
เสียความชื้นในดิน
	 	 	 5)		ไถดินดาน	 (subsoiler)	 ประกอบด้วยส่วนไถมาตรฐาน 
และผาลที่คล้ายกับผาลไถส่ิว	 ใช้ในการไถดินดานโดยไม่พลิกดินที่ไถ	 ความลึก
ประมาณ	 30	 -	 75	 เซนติเมตร	 บางที 
จะติดตั้งไว้หลังไถหัวหมู	 การใช้ไถดินดาน 
ต้องใช้แรงลากมากเนื่องจากดินดานเป็น
ดินที่แข็ง	 ไถดินดานบางชนิดจะทำาให้ส่ัน 
ขณะแทรคเตอร์วิ่ง	 ซึ่งจะช่วยลดกำาลังฉุด 
ของเครื่องได้มาก
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ไถระเบิดดินดาน
ที่มา : Facebook กลกิจบ้านโป่ง
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	 การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการกำาจัด
วัชพืช	 จำาเป็นที่ต้องปรับรูปแบบการปลูกพืชจาก
วิธีการเดิม	 กล่าวคือขั้นตอนแรกต้องปรับพื้นที่
ให้ได้ระดับสม่ำาเสมอ	 เพื่อให้ใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรได้เต็มประสิทธิภาพ	การปลูก	(พืชไร่)	
เป็นแถวระยะระหว่างร่องหรือแถวอยู่ระหว่าง	
1.10	–	1.60	เมตร	เพื่อให้รถแทรคเตอร์สามารถ
วิ่งลากจูงเครื่องมือกำาจัดวัชพืชเข้าทำางานในแปลง
ปลูกได้	 
	 การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการกำาจัดวัชพืช	 สืบเนื่องจากการ
ทำาการเกษตรในปัจจุบันเน้นผลผลิตที่มีการตกค้างของสารเคมี	 เพราะการกีดกัน
ทางการค้าในผลผลิตเกษตรท่ีป้อนเข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรม	 โดยเฉพาะการแปรรูป
เป็นอาหารคน	 และอาหารสัตว์	 ด้วยวิธีการต่าง	 ๆ	 ดังนั้นทางเลือกทางหนึ่งท่ีจะนำา
มาใช้ทดแทนการกำาจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมีคือเครื่องจักรกลการเกษตร	 สำาหรับ
ในฉบับนี้จะไม่ลงลึก	 ปัจจุบันในไทยมีทั้งบริษัท	 และเกษตรกรมีใช้งานอย่างหลาก
หลาย	ขอกล่าวถึงเครื่องมือกำาจัดวัชพืชโดยสังเขป	มีดังนี้

เครื่องจักรกลก�รเกษตร
ในก�รกำ�จัดวัชพืช
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  1.  เครื่องมือกำ�จัดวัชพืชพ่วงท้�ยรถไถเดินต�ม
  2.  เครื่องมือกำ�จัดวัชพืชพ่วงท้�ยรถแทรคเตอร์
  3.  เครื่องตัดหญ้�
    3.1  เครื่องตัดหญ้�สะพ�ยหลัง
    3.2  เครื่องตัดหญ้�พ่วงท้�ยรถแทรคเตอร์
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พรวนกำาจัดวัชพืช คัทอะเวย์
ที่มา : www.agri-machine.blogspot.com/

พรวนจานยกร่อง
ที่มา : www.agri-machine.blogspot.com/

พรวนจานยกร่อง พร้อมใส่ปุ๋ย
ที่มา : www.kubotasolution.com

คราดสปริง
ที่มา : www.agri-machine.blogspot.com/
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	 ในแปลงปลูกพืชไร่	 การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการกำาจัดวัชพืช 
ส่วนใหญ่จะดำาเนินการกำาจัดวัชพืชใกล้เคียงกัน	จากการรวบรวมข้อมูลและสถิติต่าง	ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกล่าวได้ตามการดำาเนินการจัดการและขั้นตอนดังนี้	
 1.  ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์	 ในการปลูกต้องใส่ปุ๋ยรองก้นหลุม	 จำานวน	 
1	 ครั้ง	 พร้อมการหยอดเมล็ด	 ทำาการไถพรวนกำาจัดวัชพืชครั้งแรก	 หลังจาก 
การปลูกประมาณ	 15	 -	 25	 วัน	 ด้วยเครื่องพรวนกำาจัดวัชพืชพร้อมใส่ปุ๋ย	 และ 
ครั้งที่	2	หลังจากการปลูก	60	-	80	วัน	ด้วยเครื่องพรวนกำาจัดวัชพืชพร้อมใส่ปุ๋ย
 2.  มันสำ�ปะหลัง	ทำาการไถพรวนกำาจัดวัชพืชครั้งแรก	หลังจากการปลูก
ประมาณ	15	วัน	และครั้งที่	2	เมื่อปลูกจำานวน	60	และ	90	วัน	โดยการทำารุ่นเสร็จ
พร้อมใส่ปุ๋ยหลังจากนั้นพุ่มของใบจะเจริญเติบโตทรงพุ่มชนกันคลุมพื้นที่ก็จะยาก 
ที่จะเกิดวัชพืช
 3.  อ้อย ทำาการไถพรวนกำาจัดวัชพืชครั้งแรก	หลังจากการปลูกประมาณ	
50	 -	 60	 วัน	 ด้วยเครื่องพรวนกำาจัดวัชพืชพร้อมใส่ปุ๋ย	 และครั้งที่	 2	 หลังจาก 
การปลูก	90	-	120	วัน	ด้วยเครื่องพรวนกำาจัดวัชพืชพร้อมใส่ปุ๋ย
	 จากข้อมูลการจ้างกำาจัดวัชพืชในแปลงพืชไร่	 
จะไม่แตกต่างตามชนิดพืช	 เพราะเป็นการใช้เครื่องมือ
กำาจัดวัชพืชชนิดเดียวกัน	หรือใกล้เคียงกัน	จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตรในการ
กำาจัดวัชพืชทดแทนการใช้สารเคมี	 ของสำานักงาน
เกษตรเศรษฐกิจการเกษตรเปรียบเทียบกับการ
สำารวจข้อมูลการรับจ้างโดยทั่วไป	สรุปได้ดังนี้	

ก�รเปรียบเทียบก�รกำ�จัดวัชพืชโดยใช้เครื่องจักรกลก�รเกษตร

กับก�รใช้ส�รเคมี
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	 จากตารางสรุปได้ว่า	 ต้นทุนการผลิตเดิมโดยใช้สารเคมีในการกำาจัดวัชพืช 
และปรับเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรกลการเกษตรต้นทุนการผลิตเพิ่มมากข้ึนก็จริง	
แต่การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรจะช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณและ
คุณภาพเพ่ิมขึ้น	 ประมาณร้อยละ	 10	 โดยประมาณ	 เม่ือเทียบกำาไรสุทธิโดยรวม
ไม่แตกต่างกันมากนัก	 แต่การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรจะช่วยปรับคุณภาพ
ผลผลิตก่อนเข้าโรงงานแปรรูป	 เช่น	 ในการปลูกอ้อย	 ผลผลิตที่เข้าโรงงานน้ำาตาล	 
มีคุณภาพและปริมาณสูงขึ้น	 รวมทั้งจะไม่ถูก
หักเปอร์เซ็นต์จากการเผาใบอ้อยก่อนการ 
เก็บเก่ียว	 (เก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องเก็บเก่ียว
แบบลำา	 หรือแบบท่อน)	 อีกทั้งยังไม่มีสาร
เคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรที่เข้าสู่
กระบวนอุตสาหกรรม
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

มันสำาปะหลัง

อ้อย

5,603

7,365

13,531

+1,233

+782

+964

28

11

8

+850

+700

+900

15.17

9.5

6.65
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พรวนจอบหมุนสามารถจะไถ
และพรวนในขณะเดียวกัน



กรมส่งเสริมการเกษตร

ประม�ณก�รก�รใช้เครื่องจักรกลก�รเกษตรในก�รกำ�จัดวัชพืช

ทดแทนก�รใช้ส�รเคมีท�งก�รเกษตร

	 ข้อมูลการสำารวจราคาการจ้างกำาจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร
ในแปลงพืชไร่	 โดยการสำารวจจากผู้ประกอบการเอกชน	 และกลุ่มเกษตรกร	 
ถึงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการกำาจัดวัชพืช	 สำาหรับพืชไร่ 
3	 ชนิด	 ได้แก่	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 มันสำาปะหลัง	 และอ้อย	 ในจังหวัดพิษณุโลก	
เพชรบูรณ์	 ลพบุรี	 และจังหวัดสระบุรี	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลกำาหนดการบริหารจัดการ
และประมาณการในการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการกำาจัดวัชพืช
ทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร	รายละเอียดตามตารางนี้
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

มันสำาปะหลัง

อ้อย
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-
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-
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850

700

900
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เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรในการเตรียมดินที่ดีเพื่อลดการเกิดวัชพืช

ประม�ณก�รร�ค�เครื่องจักรกลก�รเกษตร

ในก�รเตรียมดินที่ดี เพื่อลดวัชพืช 

ชนิดพืช

ข้�วโพด

เลี้ยงสัตว์

1.  พื้นที่ขน�ดใหญ่

 ก�รเตรียมดิน

คร้ังท่ี	1	การไถเตรียมดิน 

ใช้รถแทรคเตอร์พ่วงไถ 

หัวหมู

คร้ังท่ี	2	การไถเตรียมดิน

ใช้พรวนแนวต้ัง	พรวนย่อย 

ดินให้มีขนาดเล็กลง

2.  พื้นที่ขน�ดเล็ก

 ก�รเตรียมดิน 

การไถเตรียมดิน	ใช้รถไถ

เดินตามพ่วงไถหัวหมู

-	รถแทรคเตอร์

ขนาด	70	-	120	แรงม้า

-	ไถหัวหมู

ขนาด	3	-	4	ผาล

-	พรวนแนวตั้ง

ความกว้าง	1.20	เมตร 

ขึ้นไป

-	รถไถเดินตาม

-	ไถหัวหมู	1	ผาล

-	ไถพรวน	2	-	3	จาน

1.5	-	2.5	ล้าน

150,000	-	350,000

150,000	-	250,000

80,000	-	100,000

10,000	-	15,000

9,000	-	10,000

วิธีก�รลดวัชพืช
เครื่องจักรกล
ก�รเกษตรที่ใช้

ประม�ณก�รร�ค�
(บ�ท)**
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กรมส่งเสริมการเกษตร

ชนิดพืช

มันสำ�ปะหลัง

1. พื้นที่ขน�ดใหญ่

 ก�รเตรียมดิน

คร้ังท่ี	1	การไถเตรียมดิน

ใช้รถแทรคเตอร์พ่วงไถ 

หัวหมู

คร้ังท่ี	2	การไถเตรียมดิน

ใช้พรวนแนวต้ัง	พรวนย่อย

ดินให้มีขนาดเล็กลง

2.  พื้นที่ขน�ดเล็ก

 ก�รเตรียมดิน 

คร้ังท่ี	1	การไถเตรียมดิน 

ใช้รถไถเดินตามพ่วงไถ 

หัวหมู

คร้ังท่ี	2	การไถเตรียมดิน

ใช้ผาลจาน	การใช้ 

เครื่องจักรกลขนาดใหญ่

กำาจัดวัชพืชทำาได้ยาก	

แต่สามารถใช้รถไถ

เดินตามขนาดเล็กได้

-	รถแทรคเตอร์

ขนาด	70	-	120	แรงม้า

-	ไถหัวหมู

ขนาด	3	-	4	ผาล

-	พรวนแนวต้ัง

ความกว้าง	1.20	เมตร	

ข้ึนไป

-	รถไถเดินตาม

-	ไถหัวหมู	1	ผาล

-	ไถพรวน	2	-	3	จาน

-	รถไถเดินตามพ่วง

จอบหมุน

1.5	-	2.5	ล้าน

150,000	-	350,000

150,000	-	250,000

80,000	-	100,000

10,000	-	15,000

9,000	-	10,000

40,000	-	50,000

วิธีก�รลดวัชพืช
เครื่องจักรกล
ก�รเกษตรที่ใช้

ประม�ณก�รร�ค�
(บ�ท)**
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เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรในการเตรียมดินที่ดีเพื่อลดการเกิดวัชพืช

ชนิดพืช

อ้อย

1.  พื้นที่ขน�ดใหญ่

 ก�รเตรียมดิน

คร้ังท่ี	1	การไถเตรียมดิน

ใช้รถแทรคเตอร์พ่วงไถ 

หัวหมู

คร้ังท่ี	2	การไถเตรียมดิน

ใช้พรวนแนวต้ัง	พรวนย่อย

ดินให้มีขนาดเล็กลง

2.  พื้นที่ขน�ดเล็ก

 ก�รเตรียมดิน 

คร้ังท่ี	1	การไถเตรียมดิน

ใช้รถไถเดินตามพ่วงไถ 

หัวหมู

คร้ังท่ี	2	การไถเตรียมดิน	

ใช้ผาลจาน

-	รถแทรคเตอร์

ขนาด	70	-	120	แรงม้า

-	ไถหัวหมู

ขนาด	3	-	4	ผาล

-	พรวนแนวต้ัง

ความกว้าง	1.20	เมตร	

ข้ึนไป

-	รถไถเดินตาม

-	ไถหัวหมู	1	ผาล

-	ไถพรวน	2	-	3	จาน

1.5	-	2.5	ล้าน

150,000	-	350,000

150,000	-	250,000

80,000	-	100,000

10,000	-	15,000

9,000	-	10,000

วิธีก�รลดวัชพืช
เครื่องจักรกล
ก�รเกษตรที่ใช้

ประม�ณก�รร�ค�
(บ�ท)**
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กรมส่งเสริมการเกษตร

บรรณ�นุกรม
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