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สถาบนัวจิยัเกษตรวศิวกรรม  

บทคัดย่อ 

เคร่ืองฝังปุ๋ยท่ีเกษตรกรใชส้ าหรับบ ารุงออ้ยตอภายในประเทศ จะมีคุณลกัษณะของเคร่ืองจะข้ึนอยู่

กบัสภาพพื้นท่ีปลูกในแต่ละภาคซ่ึงมีผลจากห่างระหวา่งร่องของออ้ย 80 ซม. และ 150 ซม. ชนิดของเคร่ืองมี

ทั้งแบบ 2 หรือ 4 ขาไถ อตัราการฝังปุ๋ย 30-75 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรจะฝังปุ๋ยลึก 10-30 ซม. อตัราการ

ท างาน 6-10 ไร่ต่อวนั ใชต้น้ก าลงัรถแทรกเตอร์ขนาด 80 แรงมา้ข้ึนไป ราคาประมาณ 60,0000-80,000 บาท 

หากน าไปรับจา้งคิดค่าจา้ง 300-400 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรจะรีบฝังปุ๋ยทนัทีหลงัเก็บเก่ียวออ้ย ส่วนปริมาณ

ปุ๋ยท่ีใชเ้กษตรกรจะพิจารณาจากสภาพของดินและน ้าท่ีออ้ยจะไดรั้บ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการวิเคราะห์

ดินก่อนใส่ปุ๋ยเน่ืองจากเห็นวา่มีความยุง่ยาก ในส่วนของโรงงานน ้าตาลจะส่งเสริมปัจจยัการผลิตต่างๆ และ

ความรู้ทางวชิาการออ้ย รวมทั้งสนบัสนุนการจดัหาคร่ืองจกัรกลออ้ยใหแ้ก่เกษตกร รวมทั้งท าแปลงตวัอยา่ง 

ใหก้บัเกษตรกรท่ีอยูใ่นโควตา้ของโรงงาน 

บทน า 

 ออ้ยเป็นวตัถุดิบของอุตสาหกรรมน ้ าตาล ซ่ึงมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศหลาย

ประการกล่าว คือ 1) มีการบริโภคน ้ าตาลในประเทศปีละประมาณ 1.6-1.7 ลา้นตนั คิดเป็นมูลค่าประมาณ 

17,000-19,000 ล้านบาท 2) มีการส่งออกน ้ าตาลจ าหน่ายในตลาดโลกปีละกว่า 3 ล้านตนั น ารายได้เข้า

ประเทศประมาณ 40,000-50,000 ลา้นบาทต่อปี ท าให้ประเทศไทยเป็นอนัดบั 4 ของโลก รองจาก บราซิล 

อินเดีย และจีน มีสัดส่วนตลาดร้อยละ 9.5  ของตลาดโลก 3) เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยจะมีรายไดจ้ากการจ าหน่าย

ออ้ยทั้งหมดประมาณ 45,000 ลา้นบาท  4) เป็นตลาดแรงงานใหญ่มีผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งดา้นแรงงานตดัออ้ยและ

แรงงานในโรงงานน ้ าตาล ในช่วงฤดูตดัออ้ยประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงตน้เดือนเมษายน จะมีการ

จา้งแรงงานไม่ต ่ากว่า 600,000 คน ทั้งน้ียงัไม่รวมถึงแรงงานในการบรรทุกและขนส่งออ้ย 5) ความส าคญั

ดา้นพลงังาน รัฐบาลไดต้ั้งคณะกรรมการเอธานอลแห่งชาติข้ึน เพื่อแกปั้ญหาวกิฤตเร่ืองราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

โดยมีโครงการจดัตั้งโรงงานแอลกอฮอล์ เพื่อใชผ้สมในน ้ ามนัเบนซีลในอตัราส่วน 1:10 ซ่ึงสามารถใชไ้ดดี้

เทียบเท่าน ้ามนัเบนซีล 95 (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร,2553 ) 
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 กรมวิชาการเกษตร (2554) ไดแ้นะน าขั้นตอนการปลูกออ้ยขา้มแลง้ ประกอบดว้ย การเตรียมดิน 

การเตรียมพนัธ์ุโดยเลือกพนัธ์ุจากแปลงท่ีเจริญเติบโตดีตรงพนัธ์ุปราศจากโรคแมลงอายุประมาณ 8-10 เดือน 

การปลูกดว้ยแรงงานคนหรือเคร่ืองปลูกในระบบแถวเด่ียวหรือแถวคู่ การใส่ปุ๋ยหากเป็นออ้ยปลูกหรือออ้ย

ตอจะใส่ในปริมาณท่ีแตกต่างกนัควรใส่ให้เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน การก าจดัวชัพืชด้วยแรงงานคน 

เคร่ืองจกัรหรือใช้สารเคมี การให้น ้ าในช่วงท่ีฝนทิ้งช่วง การท าแนวป้องกันไฟ และการเก็บเก่ียวด้วย

แรงงานคนหรือเคร่ืองจกัร ปัจจยัท่ีจ  าเป็นส าหรับการเจริญเติบโตของออ้ยมี 6 ปัจจยั คือ แสงสวา่ง ท่ียึดราก 

ความร้อน อากาศ น ้ า และธาตุอาหาร ซ่ึงออ้ยไดจ้ากดินถึง 4 ปัจจยั ดงันั้นถา้ดินดีจะท าให้ออ้ยมีผลผลิตสูง 

และลดตน้ทุนการผลิตลงได้ โดยธาตุอาหารหรือปุ๋ยท าให้ดินดีหากมีการใช้อย่างถูกตอ้งและเหมาะสมกบั

ช่วงเวลาท่ีพืชตอ้งการ  ซ่ึงปุ๋ยมีส่วนส าคญัในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ท่ีปัจจุบนัไดเ้นน้การเพิ่มผลผลิต

ต่อไร่มากกวา่การเพิ่มผลผลิตโดยการขยายพื้นท่ี 

 ปุ๋ยเคมีท่ีใส่ในไร่อ้อยนั้ นมีธาตุอาหารหลักท่ีส าคัญคือ ไนโตรเจน (N) , ฟอสฟอรัส (P) , 

โพแทสเซียม (K) ส่วนธาตุอ่ืนๆ เช่น แคลเซียม (Ca) , แมกนีเซียม (Mg) , โบรอน (B) และ ทองแดง(Ca)มี

ผสมอยูบ่า้งแต่ก็มีจ  านวนนอ้ย ซ่ึงไนโตรเจนนบัวา่มีราคาแพงท่ีสุดในปุ๋ยทั้งหมด เพราะเป็นสารอาหารหลกั

ในการเจริญเติบโตของออ้ย ใบ และล าตน้ซ่ึงจะส่งผลต่อผลผลิตออ้ยโดยตรง  

  ปุ๋ยเคมีท่ีใส่ให้แก่ออ้ย โดยเฉพาะไนโตรเจนมีการสูญเสียได้หลายทาง เน่ืองจากกระบวนการ

ต่างๆท่ีใส่ลงไปในดิน การสูญเสียของธาตุอาหารท่ีใส่ลงไปในดินโดยท่ีออ้ยไม่ไดน้ าไปใช ้ถือไดว้า่ เป็นการ

ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายโดยไม่ก่อประโยชน์ ถา้สามารถลดการสูญเสียลงได ้จะเป็นการลดตน้ทุนการผลิตท าให้

ใช้ปุ๋ยอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนเม่ือใส่ปุ๋ยไนโตรเจนลงในดิน ปุ๋ยจะไดรั้บความช้ืนแลว้ละลายพร้อมทั้ง

แตกตวัเป็นไอออน (NH4+ , NO3-) ท่ีพืชดูดไปใช้ได้พร้อมทั้งเกิดการสูญเสียตลอดเวลาโดยกระบวนการ

ต่างๆ เช่น 

 1.กระบวนการชะลา้ง (run off) ถา้ใหน้ ้ามากๆ หรือฝนตกชุกจะพดัพาปุ๋ยไหลบ่าออกไปจากแปลง 
 2.กระบวนการชะปุ๋ยลงลึกเลยรากออ้ย (leaching) เกิดในสภาพท่ีฝนตกชุก หรือให้น ้ ามากๆ และ
ดินมีอตัราการซึมน ้าสูง น ้าจะพาปุ๋ยลงลึกจนเลยรากออ้ยไป 
 3.กระบวนการระเหิด (volatilization) ไนโตรเจนในรูปของไอออน NH4+ จะเปล่ียนรูปเป็นก๊าซ
แอมโมเนีย ระเหยข้ึนสู่อากาศ 
 4.กระบวนการการระเหย (denitrification) มกัเกิดในสภาพน ้ าขงั หรือดินอ่ิมตวัด้วยน ้ าแล้วขาด
ออกซิเจน ไนโตรเจนจะเปล่ียนรูปเป็นก๊าซลอยไปในอากาศ 
 5.กระบวนการสูญเสียชั่วคราว (immobilization) เกิดข้ึนมากในดินท่ีมีเศษซากพืชท่ียงัไม่ย่อย
สลายมากๆ เม่ือซากพืชเหล่าน้ีอยู่ในดินจุลินทรียจ์ะท าการย่อยสลายแล้วเพิ่มปริมาณตวัเองอย่างรวดเร็ว 
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ในขณะท่ีเพิ่มจะดูดดึงเอาไนโตรเจนจากดินและปุ๋ยไปใชด้ว้ย จึงท าให้ออ้ยขาดไนโตรเจนต่อเม่ือซากพืชถูก
ยอ่ยสลายหมด จุลินทรียข์าดอาหารจึงตายลง พร้อมทั้งปลดปล่อยไนโตรเจนออกมาใหม่ ซ่ึงจะสังเกตไดว้่า
ถา้ปลูกออ้ยลงไปในดินท่ีไถกลบซากพืชใหม่ๆออ้ยจะเหลือง หรือออ้ยตอท่ีมีใบและเศษซากออ้ยท่ียงัไม่
สลายตวั ท าให้อ้อยตอไม่เขียวเหมือนอ้อยปลูกเพราะขาดไนโตรเจน นอกจากกระบวนการทั้ ง 5 แล้ว 
ไนโตรเจนจากปุ๋ยยงัอาจถูกดูดยึดไวใ้นดินจนออ้ยมาสามารถดูดมาใชไ้ด ้งานวิจยัของหลายๆประเทศพบวา่ 
ออ้ยดูดใชธ้าตุอาหารไดไ้ม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต ์ของปุ๋ยท่ีใส่ลงไป 
 สถาบนัวจิยัพืชไร่ (2547) รายงานวา่ระยะปลูกออ้ยท่ีเกษตรกรทางภาคกลางและภาคเหนือปลูก มี
ระยะห่างระหวา่งแถวประมาณ 150 ซม. แต่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีระยะห่างระหวา่งแถวประมาณ 
80 ซม. โดยเฉพาะเม่ือตอนท่ีออ้ยมีอายปุระมาณ 2-3 เดือน ซ่ึงเป็นการใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 2 ออ้ยจะมีความสูง
ประมาณ 150 ซม. ซ่ึงจะเป็นอุปสรรคต่อการน าเคร่ืองฝังปุ๋ยติดแทรกเตอร์เขา้ไปใส่ปุ๋ยในไร่ออ้ย เน่ืองมาจาก
ความสูงของออ้ย และระยะห่างระหวา่งแถวปลูก ซ่ึงเกินขีดจ ากดัของขนาดแทรกเตอร์และเคร่ืองฝังปุ๋ยท่ีจะ
น าเขา้ไปในไร่ออ้ยได ้ ลกัษณะของดินก็มีความส าคญัในการใหปุ๋้ยแก่ออ้ยเช่นเดียวกนั และสถาบนัวจิยัพืช
ไร่ไดท้ดสอบและแนะน าในการใหปุ๋้ยสูตรท่ีเหมาะกบัสภาพดิน  และ  อตัราการใหปุ๋้ยดงัน้ี 
 1.ดินเหนียวกบัดินร่วน ดินลกัษณะน้ีมกัจะมีธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยู่บา้งจึงเนน้หนกั

ทางดา้นธาตุไนโตรเจน  ซ่ึงสามารถแนะน าเป็นปุ๋ยเคมีสูตร 14-14-14 , 15-15-15 หรือ 16-16-16 อตัรา 40-50 

กิโลกรัมต่อไร่  โดยใส่คร้ังแรกหลงัปลูก 1 เดือน  หรือหลงัแต่งตอทนัที  ใส่คร้ังท่ี 2 หลงัปลูกหรือแต่งตอ 2-

3 เดือน  ถา้ไม่สะดวกท่ีจะใชปุ๋้ยสูตรท่ีกล่าวมาน้ี  อาจใชปุ๋้ยสูตรอ่ืนท่ีหาไดต้ามทอ้งตลาด เช่น 16-8-8 , 20-

10-10 ,16-6-6 , 18-8-8 หรือ 25-7-7  อตัรา 70-90 กิโลกรัมต่อไร่  โดยแบ่งคร่ึงใส่หลงัปลูกหรือหลงัแต่งตอ

ทนัที  ส่วนอีกคร่ึงหน่ึงใส่หลงัปลูกหรือหลงัแต่งตอ 2-3 เดือน  ถา้พื้นท่ีปลูกมีน ้ าชลประทาน  ควรเพิ่มปุ๋ยยู

เรีย  อตัรา 15-20 กิโลกรัมต่อไร่  หรือปุ๋ยแอมโมเนียซลัเฟต อตัรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ ในการใส่คร้ังท่ี 2 

 2.ดินทราย ดินทรายมกัจะขาดธาตุโพแทสเซียม  เน่ืองจากถูกชะล้างจากอนุภาคดินได้ง่าย  จึง

แนะน าให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-12-12 ,13-13-13 หรือ 14-14-21 อตัรา 40-60 กิโลกรัมต่อไร่  โดยใส่พร้อมปลูก

หรือหลงัแต่งตอ 20 กิโลกรัม  ส่วนท่ีเหลือใส่คร้ังท่ี 2 ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 21-0-0 อตัรา 30-40 กิโลกรัมต่อไร่ 

หรือ 46-0-0 อตัรา 15-20 กิโลกรัมต่อไร่  โดยใส่หลงัปลูกหรือหลงัแต่งตอ 60 วนั  อาจใช้ปุ๋ยสูตรอ่ืนท่ีมีขาย

ตามทอ้งตลาดได ้เช่น 16-8-14 , 15-5-20 หรือ 16-11-14 โดยใส่ในอตัราเดียวกนั คือ 40-60 กิโลกรัมต่อไร่  

ส าหรับออ้ยท่ีมีน ้ าชลประทานให้เพิ่มปุ๋ยยูเรีย อตัรา 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต อตัรา 

25-30 กิโลกรัมต่อไร่ ในการใส่คร้ังท่ี 2 เช่นเดียวกบัในสภาพดินเหนียวและร่วน 
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 บริษทั Kahuku (2001) ในฮาวาย ไดร้ายงานวา่การให้ปุ๋ยในไร่ออ้ย ปกติเกษตรกรจะใส่ปุ๋ย 3 คร้ัง 

คร้ังท่ี 1 หลงัหลงัจากแต่งตอทนัที หรือภายใน 1 เดือน หลงัจากนั้นจะใส่คร้ังท่ี 2 หลงัจากปลูกหรือแต่งตอ

ประมาณ 2-3 เดือน ซ่ึงออ้ยจะมีความสูงประมาณ 150 ซม. ในบางพื้นท่ีอาจมีการใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 3 ซ่ึงก็ข้ึนกบั

พื้นท่ีตอนออ้ยแตกปลอ้ง และเม่ือออ้ยมีอายุ 1 ปี ปลายปีจะมีการตดัออ้ยเพื่อส่งโรงงานน ้ าตาล คือในช่วง

เดือน กนัยายน-มีนาคม เม่ือเกษตรกรเก็บเก่ียวหรือตดัแลว้จะเหลือตอออ้ย ตอจะแตกใหม่ เกษตรกรก็จะตอ้ง

บ ารุงรักษาโดยการใส่ปุ๋ยอีก 1 คร้ัง การให้ปุ๋ยจะใส่ปุ๋ยโดยฝังปุ๋ยลึกลงไปประมาณ 25 ซม.ทั้ง 2 ขา้งของกอ

ออ้ยห่างจากกลางกอประมาณ 20 ซม.เป็นแนวยาวโดยตลอด ซ่ึงบริเวณดงักล่าวนั้นมีรากมากท่ีสุด ทั้งน้ี

เพื่อใหก้ารใชธ้าตุอาหารท่ีไดจ้ากปุ๋ยเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 Humbert & Martin Haiwai University (1998) ไดใ้หข้อ้แนะน าในการใชปุ๋้ยดงัน้ี ไม่ควรใส่ปุ๋ยบน
ผวิดิน ควรใส่ฝังลงในดินหรือมีการกลบปุ๋ย หลงัใส่ปุ๋ยแลว้ อยา่ใหน้ ้าขงั ควรมีการระบายน ้า หากใส่ปุ๋ย
ในขณะดินมีความช้ืน หรือใหน้ ้าตามทนัทีเพื่อใหปุ๋้ยละลาย ท าใหอ้อ้ยดูดไปใชไ้ดง่้าย  และไม่ปลูกออ้ยทนัที
หลงัจากไถกลบใบและเศษซากออ้ย ควรทิ้งใหใ้บยอ่ยสลายก่อนจึงปลูกออ้ยแลว้ใส่ปุ๋ย และไม่ใหน้ ้ามากเกิน
ความจ าเป็น 

การใหปุ๋้ยออ้ยท่ีดีท่ีสุดคือการฝังกลบปุ๋ย โดยมีระยะห่างและความลึกท่ีเหมาะสมท่ีรากออ้ยสามารถ
น าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท าใหมี้การพฒันาเคร่ืองจกัรกลเกษตร ท่ีเรียกวา่เคร่ืองฝังปุ๋ยลากจูงดว้ยรถ
แทรกเตอร์มีทั้งแบบ 1 แถว และแบบ 2 แถว ซ่ึงเคร่ืองฝังปุ๋ยแต่ละแบบนั้นมีขอ้ดี ขอ้ดอ้ยต่างกนั  บางแบบ
นั้นใชไ้ดดี้ในอีกพื้นท่ีหน่ึง แต่ใชไ้ม่ไดใ้นอีกพื้นท่ีหน่ึง เช่น เคร่ืองฝังปุ๋ยแบบแถวเดียวนั้นสามารถฝังปุ๋ยได้
ตรงกลางระหวา่งแถวปลูกและใชง้านกรณีตน้ออ้ยสูงได ้ เม่ือเทียบกบัเคร่ืองฝังปุ๋ยแบบ 2 แถวสามารถฝังปุ๋ย
ไดใ้กลก้บัรากของออ้ยมากกวา่แต่ใชใ้นกรณีตน้ออ้ยสูงไม่ได ้ หรือลอ้อดัดิน มีขอ้ดีคือสามารถกลบฝังปุ๋ยใน
ดินเพื่อลดการสูญเสียธาตุอาหารของปุ๋ย และลดการสูญเสียความช้ืนจากดิน หากน าไปใชใ้นสภาพแปลงท่ี
เป็นดินเลนจะท าใหดิ้นจะไปเกาะท่ีลอ้อดัจนไม่สามารถท างานต่อได ้ เป็นตน้ โดยเคร่ืองฝังปุ๋ยท่ีใชใ้น
ประเทศก็มีหลายแบบ  คณะผูว้จิยัจึงมีความคิดท่ีจะส ารวจเคร่ืองฝังปุ๋ยท่ีใชก้นัอยูภ่ายในประเทศ เพื่อ
รวบรวมขอ้มูล สมรรถนะการท างาน ตลอดจนขอ้ดี ขอ้ดอ้ยของเคร่ืองแต่ละแบบมาเป็นแนวทางให้
เกษตรกรเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี 

วตัถุประสงค์ 
ศึกษา และรวบรวมขอ้มูลการใชเ้คร่ืองฝังปุ๋ยในไร่ออ้ยภายในประเทศ  เพื่อเป็นขอ้มูลใหเ้กษตรกร 

สามารถเลือกใชเ้คร่ืองฝังปุ๋ยไดต้รงกบัความตอ้งการในกบัสภาพพื้นท่ี  
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วธีิด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

1.แบบส ารวจขอ้มูล 

2.เคร่ืองมือบนัทึกขอ้มูล เช่น กลอ้งถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์  

3.เคร่ืองมือวดัขนาด เช่น เวอร์เนียร์ ตลบัเมตร 

วธีิการ 

 1.ศึกษาขอ้มูลจากแหล่งปฐมภูมิ ไดแ้ก่เกษตรกร โรงงานน ้าตาล และผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรกลเกษตร   

 2.ศึกษาขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิโดยการคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารจากแหล่งต่าง ๆ อาทิ กรมวชิาการ

เกษตร เอกสารวชิาการเก่ียวกบัออ้ย  และส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย   

 3.รวบรวมขอ้มูล สรุปผล และจดัท ารายงาน  

 

เวลาและสถานทีด่ าเนินการ 

เร่ิมตน้ ตุลาคม 2554 ส้ินสุด กนัยายน 2555 โดยด าเนินการท่ี สถาบนัวจิยัเกษตรวศิวกรรม และพื้นท่ี

ปลูกออ้ยในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 

 

ผลและวจิารณ์ผล  

ในกิจกรรมน้ีจะเป็นการส ารวจเคร่ืองจกัรกลท่ีใชก้บัออ้ยตอ ซ่ึงวธีิการปลูกออ้ยในปัจจุบนัปี 2555  

โดยทัว่ไปเกษตรกรจะเร่ิมปลูกตน้พนัธ์ุท่ีเรียกวา่ออ้ยปลูก แลว้ตดัออ้ยหรือเก็บเก่ียวผลผลิตแลว้จะปล่อยให้

ออ้ยงอกใหม่เรียกวา่ ตอ 1 หลงัจากนั้นจะรอใหเ้จริญเติบโตแลว้เก็บเก่ียว รอให้ออ้ยงอกใหม่เรียกวา่ ตอ 2 

เกษตรกรจะรอใหอ้อ้ยงอกใหม่ และเก็บเก่ียวแลว้ปล่อยใหง้อกใหม่เรียกวา่ตอ 3 ซ่ึงเกษตรกรจะไวต้อ 1 ถึง 6 

จึงจะร้ือแปลงแลว้ปลูกตน้พนัธ์ุใหม่อีกคร้ังเน่ืองจากออ้ยตอใหผ้ลผลิตนอ้ยเกินไป โดยทัว่ไปออ้ยท่ีเกษตรกร

เก็บเก่ียวมีอาย ุ 8-12 เดือน ข้ึนอยูก่บัพนัธ์ุ ดงัแสดงในภาพท่ี  1 ซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะเผาก่อนท่ีจะตดัหรือเก็บ

เก่ียวดว้ยแรงงานคน หลงัเก็บเก่ียวหรือตดัออ้ยแลว้มีสภาพแปลงดงัแสดงในภาพท่ี 2 แลว้เกษตรกรจะรีบ

ด าเนินการบ ารุงตอหรือใส่ปุ๋ยโดยใชเ้คร่ืองฝ่ังปุ๋ยติดรถแทรกเตอร์ ดงัแสดงในภาพท่ี 3 
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ภาพที ่1 สภาพแปลงออ้ยก่อนเก็บเก่ียว 

 

   
 

ภาพที ่2 แปลงออ้ยท่ีเก็บเก่ียวแลว้ 

 

  
 

ภาพที ่3 เคร่ืองฝังปุ๋ยขณะท างาน 
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เป็นท่ีทราบกนัดีวา่การใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณ และช่วงเวลาท่ีเหมาะสมจะท าใหอ้อ้ยเจริญเติบโตให้

ผลผลิตสูง ปุ๋ยหรือธาตุอาหารจะเขา้สู่ล าตน้ของออ้ยทางรากซ่ึงอยูลึ่กจากผวิดิน 0-30 ซม. ท าใหเ้กิดการ

พฒันาเคร่ืองจกัรกลเกษตรส าหรับใส่ปุ๋ยในระดบัท่ีรากออ้ย คือเคร่ืองฝังปุ๋ย มีส่วนประกอบหลกัคือถงัใส่ปุ๋ย 

ท่อน าปุ๋ย ขาไถเปิดร่องดิน ใบมีดตดัใบออ้ย และลอ้ควบคุมการปล่อยปุ๋ย ดงัแสดงในภาพท่ี 4  วธีิการใชง้าน

ของเกษตรกรจะใชร้ถแทรกเตอร์ลากพว่งเคร่ืองฝังปุ๋ยคล่อมระหวา่งแถวออ้ย ใชก้ดขาไถเขา้ไปในดินความ

ลึก 10-30 ซม. ขณะเคล่ือนท่ีลอ้ควบคุมการปล่อยปุ๋ยจะสัมผสัดินท าใหก้ลไกการปล่อยปุ๋ยท างาน ท าใหปุ๋้ย

ไหลมาตามท่อน าปุ๋ยเขา้สู่ร่องดินท่ีขาไถเปิดไว ้ 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการส ารวจพื้นท่ีปลูกออ้ย โดยอา้งอิงจากแผนท่ีของส านกังานคณะกรรมการออ้ย

และน ้าตาลปี 2554 ดงัแสดงในภาพท่ี 5 โดยแยกออกเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 

 

 
 

ภาพที ่4 ตวัอยา่งเคร่ืองฝังปุ๋ยท่ีจ  าหน่ายในทอ้งตลาด 

ถงัใส่ปุ๋ย 

ท่อน า

ขาไถ 

ใบมีดตดัใบออ้ย 

ลอ้ควบคุม 



8 
 

 
ภาพที ่5 พื้นท่ีปลูกออ้ย 

1.ภาคเหนือ 

ผลการสอบถามเกษตรกรในจงัหวดั นครสวรรค ์พิษณุโลก สุโขทยั อุตรดิตถ์ เคร่ืองฝังปุ๋ยท่ี

เกษตรกรใชง้านมี 2 แบบคือ แบบท่ี 1 เป็นผูผ้ลิตในจงัหวดันครสวรรค ์  มี 2 หรือ 4 ขาไถ ราคา

ประมาณ 9 หม่ืนกวา่บาท ใชต้น้ก าลงัรถแทรกเตอร์ตั้งแต่ 80 แรงมา้ ข้ึนไป ดงัแสดงในภาพท่ี 6 

แบบท่ี 2 เป็นของอู่ทอ้งถ่ินผลิตจ าหน่าย โดยเกษตรกรท่ีซ้ือมาใชง้านซ่ึงมีราคาต ่ากวา่ของผูผ้ลิตราย

ใหญ่ 10-20 เปอร์เซ็นต ์ ดงัแสดงในภาพท่ี 7 และ 8  ส่วนวธีิการใชง้านนั้นเกษตรกรจะฝังปุ๋ยทนัที

หลงัเก็บเก่ียวออ้ย ซ่ึงในส่วนน้ีเกษตรกรมีความเขา้ใจดีเน่ืองจากโรงงานน ้าตาลไดส่้งเสริมให้

เกษตรกรมีความรู้เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตสูงสุด ในส่วนชนิดปุ๋ย ระยะเวลา และปริมาณท่ีใส่ เกษตรกร

มกัจะใชปุ๋้ยตามแหล่งท่ีหาได ้ เช่น อาจใชสิ้นเช่ือของร้านคา้ในทอ้งถ่ิน ของโรงงานน ้าตาล เม่ือเกบ็
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เก่ียวออ้ยไดผ้ลผลิตแลว้จะน าเงินไปช าระค่าปุ๋ย ส่วนเกษตรกรท่ีมีเงินทุนพียงพอมกัจะซ้ือปุ๋ยไวใ้ช้

เอง และปริมาณปุ๋ยท่ีใส่มกัจะยดึตามความเช่ือของแต่ตนเองตามสภาพดิน มีส่วนนอ้ยท่ีจะวเิคราะห์

ค่าปุ๋ยในดินก่อนท่ีจะใส่ ยกเวน้ในเกษตรกรรายใหญ่จะส่งดินไปวเิคราะห์ก่อนใส่ปุ๋ย ในส่วนของ

เกษตรกรรายยอ่ยมกัจา้งเหมาผูท่ี้มีเคร่ืองฝังปุ๋ยพร้อมรถแทรกเตอร์ อตัราค่าจา้ง 350-400 บาท/ไร่ 

ในส่วนของรายใหญ่เกษตรกรจะมีเคร่ืองท่ีใชใ้นการปลูกออ้ยครบวงจร ดงัแสดงในภาพท่ี 9   

        

   
 

ภาพที ่6 เคร่ืองฝังปุ๋ยท่ีผลิตในจงัหวดันครรสวรรค์ 

 

 
 

ภาพที ่7 สัมภาษณ์เกษตรกรจงัหวดัอุตรดิตถ์ 
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ภาพที ่8  เคร่ืองฝังปุ๋ยท่ีผลิตในจงัหวดัอุตรดิตถ์ 

  
 

ภาพที ่9 เกษตรกรรายใหญ่มีเคร่ืองจกัรปลูกออ้ยครบวงจร  

 

ในส่วนของโรงงานน ้าตาลไทยเอกลกัษณ์ จงัหวดัอุตรดิตถ ์และโรงงานน ้าตาลเกษตรไทย 

 จงัหวดันครสวรรค ์ จะมีฝ่ายไร่ท าหนา้ท่ีส่งเสริมปัจจยัการผลิตใหแ้ก่เกษตรกรในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ผลิตออ้ย อาทิ ปุ๋ย เคร่ืองฝังปุ๋ย เคร่ืองตดัออ้ย มาใชใ้นไร่ออ้ย  โดยมีการแบ่งพื้นท่ีการปลูกออกเป็นเขตยอ่ย

แลว้ส่งเจา้หนา้ท่ีไปส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกร ดงัแสดงในภาพท่ี 10 และ 11 
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ภาพที ่10 การแบ่งเขตพื้นท่ีปลูกออ้ย 

   
 

ภาพที ่11 โรงงานน ้าตาลจะส่งเสริมปัจจยัการผลิตแก่เกษตรกร 

2.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ผลการสัมภาษณ์เกษตรกรในจงัหวดั ชยัภูมิ อุดรธานี ขอนแก่น หนองบวัล าภู ดงัแสดงในภาพท่ี 12 

มีรูปแบบการใชง้านเคร่ืองฝังปุ๋ยคลา้ยกบัภาคเหนือ คือจะใชเ้คร่ืองฝังปุ๋ยท่ีผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน เน่ืองจากหาซ้ือ

ง่าย ดงัแสดงในภาพท่ี 13 ส่วนโรงงานน ้าตาล อาทิโรงงานน ้าตาลมิตรภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ จะมีฝ่ายไร่ท า

หนา้ท่ีส่งเสริมใหเ้กษตรกรฝังปุ๋ยบ ารุงตอทนัทีภายใน 2 สปัดาห์ หลงัจากเก็บเก่ียวออ้ย 
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ภาพที ่12 การสัมภาษณ์เกษตรกร 

   
 

ภาพที ่13 เคร่ืองฝังปุ๋ยท่ีผลิตในทอ้งถ่ิน 

3.ภาคกลาง 

เกษตรกรท่ีปลูกออ้ยแถบจงัหวดั กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี จะใชเ้คร่ืองฝังปุ๋ยของผูผ้ลิตราย

ใหญ่ 3 ราย คือผูผ้ลิตในอ าเภอบา้นโป่งจงัหวดัราชบุรี ใชก้บัตน้ก าลงัแทรกเตอร์ขนาด 80 แรงมา้ข้ึนไป ดงั

แสดงในภาพท่ี 14  ราคาประมาณ 7-8 หม่ืนบาท มีทั้งชนิดขาไถ 2 และ 4 ขา อตัราใส่ปุ๋ย 30 – 75 กิโลกรัมต่อ

ไร่ ข้ึนอยูก่บัการปรับอตัราทดของลอ้ควบคุม  และผูผ้ลิตในอ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ใชก้บัตน้

ก าลงัแทรกเตอร์ขนาด 70 แรงมา้ข้ึนไป ราคาประมาณ 8 หม่ืนกวา่บาท และผูผ้ลิตในอ าเภอพนมทวน 

จงัหวดักาญจนบุรี  ใชแ้ทรกเตอร์ตน้ก าลงัขนาด 80  แรงมา้ มีทั้งแบบขาไถ 2 หรือ 4 ขา ราคาประมาณ 6 

หม่ืนกวา่บาท อตัราใส่ปุ๋ย ประมาณ 30 – 75 กิโลกรัมต่อไร่ เช่นเดียวกนั ดงัแสดงในภาพท่ี 15 โดยเกษตรกร

ซ้ือไปใชมี้อตัราการท างาน 6-10 ไร่ต่อวนั หรือหากน าไปรับจา้งในพื้นท่ีจะคิดราคา 300-350 บาทต่อไร่ โดย

ปุ๋ยท่ีใชเ้จา้ของไร่ออ้ยเป็นผูจ้ดัหา   
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ภาพที ่14 เคร่ืองฝังปุ๋ยผลิตในจงัหวดัราชบุรี (ซา้ย) และนครปฐม(ขวา) 

 

ภาพที ่15 เคร่ืองฝังปุ๋ยท่ีผลิตในจงัหวดักาญจบุรี  

สรุปผล  

 เคร่ืองฝังปุ๋ยท่ีเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยใชส้ าหรับบ ารุงตอออ้ย ลกัษณะของเคร่ืองจะข้ึนอยูก่บัสภาพ

พื้นท่ีปลูกในแต่ละภาค ซ่ึงจะมีผลต่อระห่างระหวา่งร่องของออ้ย มี 2 แบบคือ ระยะห่าง 80 ซม. และ 150 

ซม. ชนิดของเคร่ืองมีทั้งแบบ 2 หรือ 4 ขาไถ มีอตัราการฝังปุ๋ย 30-75 กิโลกรัมต่อไร่ ข้ึนอยูก่บัอตัราทดของ

เฟืองโซ่ เกษตรกรจะฝังปุ๋ยลึก 10-30 ซม. อตัราการท างาน 6-10 ไร่ต่อวนั ใชต้น้ก าลงัรถแทรกเตอร์ขนาด 80 

แรงมา้ข้ึนไป ราคาประมาณ 60,0000-80,000 บาท หากน าไปรับจา้งคิดค่าจา้ง 300-400 บาทต่อไร่ โดยปุ๋ย

เจา้ของไร่ออ้ยเป็นผูจ้ดัหา ส่วนปริมาณปุ๋ยท่ีใชเ้กษตรกรจะพิจารณาจากสภาพของดินและน ้าท่ีออ้ยจะไดรั้บ 

เพื่อปรับปริมาณปุ๋ยใหเ้หมาะสมกบัสภาพแปลงของตนเอง ส่วนใหญ่ไม่มีการวิเคราะห์ดินก่อนใส่ปุ๋ย

เน่ืองจากเห็นวา่มีความยุง่ยาก ในส่วนของโรงงานน ้าตาลจะส่งเสริมปัจจยัการผลิตต่างๆ อาทิ ความรู้ทาง

วชิาการออ้ย เคร่ืองจกัรกลออ้ย ใหก้บัเกษตรกรท่ีอยูใ่นโควตา้ของโรงงานเพื่อใหไ้ดว้ตัถุดิบออ้ยป้อนโรงงาน 
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