
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

เรื่อง 

การทดสอบและพัฒนาจอบหมุนเพื่อสับใบอ้อยส าหรับรถแทรกเตอร์ 

  ต่ ากว่า 50 แรงม้าให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

------------------------ 

1.ชุดโครงการวิจัย:  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรส าหรับอ้อย 

2.โครงการวิจัย:  โครงการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพพ้ืนที่กิจกรรม 

3.ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การทดสอบและพัฒนาจอบหมุนเพื่อสับใบอ้อยส าหรับรถแทรกเตอร์ 

  ต่ ากว่า 50 แรงม้าให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Testing and Development of Rotary Cultivator with 50 Hp 

Tractor Suitable for Sugarcane Field in the Northeastern Region 

4.คณะผู้ด าเนินงาน  

หัวหน้าการทดลอง นายกลวัชร  ทิมินกุล สังกัด ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 
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2.นายยุทธนา อาจหาญชาญพงษ์    สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 
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5.พินิจ จิรัคคกุล ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 

6.นายสรรเสริญ เสียงใส ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น 

7.นายอมฤตย์ วงศ์ศิริ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี 

 

( แบบฟอร์ม) แบบ 1 



5.บทคัดย่อ     

 เครื่องสับกลบใบอ้อยแบบจอบหมุนเครื่องต้นแบบที่ได้ท าการวิจัยและพัฒนาโดยสถาบันวิจัยเกษตร

วิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ได้น ามาทดสอบการใช้งานในการสับกลบใบอ้อยและการประยุกต์ใช้งานแบบอ่ืนๆ

คือ การเจียรตออ้อยหลังการตัดและการก าจัดวัชพืชและพรวนดินในภาคอีสานนั้น จากผลการทดสอบจะเห็นว่า

สามารถใช้งานได้ดี และการใช้จอบหมุนทั้งสองแบบในการสับกลบใบอ้อยคือแบบส าหรับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก 

24 แรงม้า หรือที่เรียกว่าแบบวิ่งในร่องกับแบบส าหรับรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง 45 แรงม้า หรือที่เรียกว่าแบบวิ่ง

คร่อมร่อง นั้นให้ผลในเชิงประสิทธิภาพการสับกลบที่ไม่มีความแตกต่างกันแต่ในแง่การสิ้นเปลืองน้ ามันและราคา

เครื่องจักรมีความแตกต่างกันคือเครื่องเล็กจะสิ้นเปลืองน้ ามันและมีราคาถูกกว่า จากการทดสอบเครื่องสับกลบใบ

อ้อยทั้งสองแบบ โดยแบบที่1 ใช้แทรกเตอร์คูโบต้า ขนาด 24 แรงม้า ใช้ความเร็วเกียร์ L.2 รอบ...2,500..รอบต่อ/

นาที พบว่า สามารถสับกลบใบอ้อยที่ความหนาของใบอ้อยที่ 10 ซม ได้มีความสามารถในการสับกลบใบอ้อย 

89.12% โดยมีความสามารถในการท างาน 2.12 ไร่/ชั่วโมง มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงที่ 1.5 ลิตร/ไร่ มี

ความสามารถในการสับกลบใบอ้อย 79.24% และแบบที่2 ใช้แทรกเตอร์คูโบต้า ยี่ห้อ รุ่น 45 แรงม้า   เกียร์ L.2  

รอบ...2,500..รอบต่อ/นาที  ผลการทดสอบพบว่า สามารถสับใบอ้อยที่มีความหนาเฉลี่ย 15 ซม ความ

ความสามารถในการสับใบอ้อย 89.12%  พบว่าความสามารถในการท างาน 2.01 ไร่ต่อชั่วโมง มีประสิทธิภาพใน

การสับกลบ 89.23% มีอัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 3.06 ลิตรต่อไร่ นอกจากนี้ยังได้น ามาทดสอบการใช้งานแบบ

อ่ืนคือการใช้ส าหรับเจียรตออ้อยหลังการตัดและใช้ก าจัดวัชพืชและพรวนดินในแปลงอ้อยรุ่นพบว่าสามารถใช้งาน

ได้ดี ในการที่จะตัดสินใจครอบครองเครื่องจักรจะต้องพิจารณาหลายๆปัจจัยประกอบกัน เช่นมีรถแทรกเตอร์

ขนาด 37-50 แรงม้าอยู่แล้ว จึงควรจะซื้อจอบหมุนสับใบอ้อยแบบคร่อมร่องเป็นต้น หลังจากได้มาครอบครองแล้ว

นั้น ในการน ามาใช้งานเครื่องสับกลบใบอ้อยให้มีประสิทธิภาพนั้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น ชนิดของดิน สภาพพ้ืนที่ 

ขนาดและรูปร่างของแปลงอ้อย ความชื้นของดิน ความหนาของใบอ้อย ระยะเวลาของการทิ้งใบอ้อยในแปลงหลัง

การตัดกล่าวคือ ชนิดของดิน สภาพพ้ืนที่ ขนาดและรูปร่างของแปลงอ้อย ความชื้นของดิน ความหนาของใบอ้อย 

ระยะเวลาของการทิ้งใบอ้อยในแปลงหลังการตัด  



6.ค าน า                                 

 ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องสับกลบใบอ้อย 

 การเก็บเกี่ยวอ้อยของไทยด าเนินการทั้งการเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคน และด้วยเครื่องเกี่ย วอ้อย 

ซึ่งมีโดยส่วนใหญ่ได้มีการรณรงค์ให้ไม่เผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ

คุณภาพของอ้อยที่ส่งโรงงานน้ าตาล แต่อย่างไรก็ตามภายหลังการเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ  เกษตรกรจ านวนมาก

โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังนิยมเผาใบอ้อย เพ่ือป้องกันปัญหาไฟไหม้หลังจากที่

อ้อยตอมีการงอกแล้ว(ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น , 2545) ซึ่งการเผาดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายมาก ทั้งนี้

เนื่องจากจะท าให้ได้รับผลิตน้อยกว่าแปลงที่ไม่ถูกเผาหรือแปลงที่มีใบอ้อยคลุม   นอกจากนี้การเผาใบอ้อย ยังอาจ

ท าให้เกิดไฟลุกลามไปติดแปลงข้างเคียงก่อให้เกิดความเสียหายของอ้อยตอในแปลงข้างเคียงแล้ว ยังท าให้เกิด

อุบัติเหตุในการจราจร ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ตามมา (อรรถสิทธิ์ และคณะ, 2541)  อย่างไรก็ตามโรงงานน้ าตาล 

เกษตรกร และหน่วยงานราชการได้มีการน้ าเข้าเครื่องมือมาเพ่ือแก้ปัญหา แต่ไม่ได้รับการยอมรับการน าไปใช้งาน

เท่าท่ีควรอันเนื่องจากสมรรถนะในการท างาน และราคาของเครื่องจักรที่สูง พร้อมนี้ได้มีงานวิจัยหลายงานเพื่อการ

จัดการใบอ้อยหลังการเก็บเก่ียว และลดการเผาใบอ้อย 

งานวิจัยหนึ่งเพ่ือแก้ปัญหาการเผาใบอ้อยคือการสับกลบใบอ้อยให้คลุกเคล้าในดิน  คือจอบหมุนเพ่ือสับ

กลบใบอ้อย เช่น จอบหมุนสับกลบใบอ้อยของศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี และของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม โดย

สุภาษิตและคณะ (2548)  ทั้งมีการผลิตและจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ และได้รับการยอมรับน าไปใช้งานในระดับหนึ่ง 

อย่างไรก็ตามพบว่าการใช้งานยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควรอันเนื่องมาจากมีราคาจ าหน่ายค่อนข้างสูง และเหมาะกับ

การใช้รถแทรกเตอร์ต้นก าลังขนาดใหญ่  (มากกว่า 50 แรงม้า)  ประกอบกับปัจจุบันมีการใช้รถแทรกเตอร์ขนาด

กลาง (45-50 แรงม้า) มากขึ้นและต้องการขนาดของจอบหมุนสับกลบใบอ้อยในขนาดที่เล็กลง ซึ่งสถาบันวิจัย

เกษตรวิศวกรรมได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาจอบหมุนสับกลบใบอ้อยส าหรับขนาดรถ

แทรกเตอร์ดังกล่าวซึ่งจะส าเร็จพร้อมต่อการเผยแพร่ในปี 2555 แต่เนื่องจากเป็นการพัฒนาส าหรับพ้ืนที่ปลูกอ้อย

ภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ และสภาพของดินที่แตกต่างกันส่งผลต่อสมรรถนะการท างานของเครื่องสับกลบใบอ้อย

มาก ดังนั้นเพ่ือให้เครื่องสับกลบใบอ้อยดังกล่าวสามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวาง ตอบสนองความนิยมหรือการ

เปลี่ยนแปลงขนาดของแทรกเตอร์ต้นก าลัง สนับสนุนการรณรงค์ลดการเผาใบอ้อย ลดความเสียหายจากการเกิด

ไฟไหม้ในแปลงอ้อยตอที่ส่งผลต่อผลผลิต และการเพ่ิมอินทรียวัตถุให้กับพ้ืนที่ปลูกอ้อยมาก ดังนั้นการทดสอบและ

พัฒนาเครื่องสับกลบใบอ้อยชนิดพ่วงลากด้วยแทรกเตอร์ขนาดต่ ากว่า 50 แรงม้ามีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ

ทดสอบการสับกลบใบอ้อยในภาคอีสาน 

 



7.วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

- รถแทรกเตอร์ขนาดกลางต่ ากว่า 50 แรงมา้และขนาดเล็กขนาด 24 แรงม้า 

- จอบหมุนต้นแบบสับกลบใบอ้อย 2 ขนาด คือแบบพ่วงท้ายเยื้องข้างหรือวิ่งคร่อมร่องส าหรับรถ

ไถขนาด 30 แรงม้าขึ้นไปแต่ไม่เกิน 50 แรงม้าและแบบพ่วงท้ายตรงกลางส าหรับรถไถขนาดเล็กตั้งแต่ 24 

แรงม้าแต่ไม่เกิน30แรงม้าใช้วิ่งในร่อง 

- เทปวัดระยะทาง 

- นาฬิกาจับเวลา  

- อุปกรณ์วัดน้ ามันแบบหลอดแก้ว 1 ชุด 

- เครื่องมือเก็บตัวอย่างดิน 1 ชุด , เครื่องมือเก็บตัวอย่างใบอ้อย 1 ชุด  

- เครื่องชั่งน้ าหนักดิน 1 เครื่อง  

- ตู้อบตัวอย่างดิน 1 เครื่อง 

วิธีการ 

1.ทดสอบการท างานจอบหมุนสับใบอ้อยชนิดพ่วงติดรถแทรกเตอร์ขนาดต่ ากว่า  50 แรงม้าโดย

ใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นจอบหมุนที่ได้มีการพัฒนามาใช้ส าหรับการสับกลบใบอ้อยแล้ว โดยคุณยุทธนา อาจ

หาญชาญพงศ์ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตรมาท าการทดสอบมีทั้งหมด  2 แบบ คือ

แบบส าหรับรถแทรกเตอร์ขนาด 24 แรงม้าใช้วิ่งในร่องอ้อยและแบบส าหรับรถแทรกเตอร์ขนาดกลางต่ า

กว่า 50 แรงม้า ใช้วิ่งคร่อมร่องอ้อย ทดสอบกับสภาพดินที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 สภาพดิน ค่าความ

แน่นของใบที่เหมาะสมกับการใช้งาน รวมทั้งการน าไปใช้งานในรูปแบบอ่ืน เช่น การก าจัดวัชพืชและ

พรวนดิน การเจียรตอ และเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรค โดยการใช้ค่าชี้ผลสมรรถนะ  

   

รูปที่ 1.รถแทรคเตอร์ขนาด 24 แรงม้า พร้อมพ่วงอุปกรณ์จอบหมุนที่ใช้ในการสับกลบใบอ้อย 



    

รูปที่ 2.รถแทรคเตอร์ขนาด 45 แรงม้า พร้อมพ่วงอุปกรณ์จอบหมุนที่ใช้ในการสับกลบใบอ้อย 

โดยมีปัจจัยที่ต้องศึกษาคือค่าชี้ผลสมรรถนะได้แก่ 

ความสามารถในการท างาน 

อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 

ขนาดของใบอ้อยที่ถูกสับ 

เปอร์เซ็นต์การสับกลบ 

และปัญหา อุปสรรคอื่นๆ 

2.วิเคราะห์ผลการทดสอบ สรุป ผลการใช้และเขียนรายงาน 

สถานที่ด าเนินการ 
 

แปลงอ้อยของเกษตรกร อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ทดสอบการสับใบอ้อย 
แปลงอ้อยของเกษตรกร อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ทดสอบการก าจัดวัชพืชและพรวนดิน 
แปลงอ้อยของเกษตรกร อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ทดสอบการเจียรตอ 

 

8.ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องและผลงานวิจัยที่ผ่านมา 

ในปี 2540 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ได้พัฒนาจอบหมุนโดยการถอดใบมีดที่อยู่ตรงกับแถวอ้อยออกแล้ว

ใช้จอบหมุนคร่อมร่องอ้อย ซึ่งจากผลการทดลองโดย อรรถสิทธิ์ บุญธรรม และคณะในปี 2544 พบว่า การใช้จอบ

หมุนสับใบและเศษซากอ้อยคลุกเคล้าลงดินได้ดี แต่มีข้อแม้ว่าใบอ้อยถ้าหนาจะพันใบมีด  

ในปี 2548 สุภาษิต และคณะ ได้ออกแบบจอบหมุนส าหรับพรวนดินและสับใบอ้อยให้พ่วงรถ

แทรกเตอร์ขนาด 80-90 แรงม้า โดยติดพ่วงแบบ 3 จุด ออกแบบให้เยื้องขวาเพ่ือสับกลบใบอ้อยในร่องอ้อย 



ซึ่งจะท างานได้ในแปลงที่มีระยะการปลูกอ้อยตั้งแต่ 1.2 เมตรเป็นต้นไป การท างานของจอบหมุนนี้ได้รับก าลัง

จากเพลาอ านวยก าลังของรถแทรกเตอร์ที่มีความเร็วรอบ 540 รอบต่อนาที เพ่ือส่งก าลังไปยังห้องเกียร์แล้ว

ถ่ายทอดไปยังเฟืองโซ่ซึ่งอยู่ด้านข้างแล้วส่งก าลังไปหมุนเพลาจอบหมุนด้วยความเร็วรอบ 500 รอบต่อนาที 

เพลาจานหมุนมีจานยึดใบจอบหมุน 4 จาน ในแต่ละจานมีใบจอบหมุนแบบ L ผสม C 6  ใบ ชุดใบจอมหมุน

ทั้งหมดเรียงตัวเป็นเกลียวลักษณะที่ไม่ให้ใบกระทบพื้นดินพร้อมกัน ซึ่งใช้ก าลังในการท างานน้อยสุด โดยจอบ

หมุนที่ออกแบบมีประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่ 89.64% ความยาวใบอ้อยก่อนการสับกลบ 257.8 

มิลลิเมตร ความยาวใบอ้อยหลังสับกลบ 58.9 มิลลิเมตร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ใบที่สั้นลง 78.6 เปอร์เซ็นต์ การ

กลบใบอ้อย 96 เปอร์เซ็นต์ โดยมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 4.11 ลิตรต่อไร่ 

ผลการทดสอบการสับใบอ้อย 

 ตารางท่ี1ผลการทดสอบสับใบอ้อยด้วยจอบหมุนสับใบอ้อยขนาดส าหรับรถแทรกเตอร์ 24 แรงม้า 

แถว / ซ้ า ความยาวใบ (cm) น้ าหนกัใบ (g) ความหนา 

  ก่อนสับ หลังสับ ก่อนสับ หลังสับ ของใบออ้ย (cm) 

 1/1 94 15 500 20 10 

 1/2 104 25 400 40 7 

 1/3 74 14 100 40 3 

2/1 53 28 140 100 5 

2/2 121 17 180 80 4 

2/3 62 14 160 100 4.5 

3/1 91 13 100 80 6.8 

3/2 69 25 260 230 12 

3/3 92 37 400 200 11 

4/1 86 36 220 180 11.5 

4/2 84 31 500 160 8 

4/3 120 24 200 140 5 

เงื่อนไขในการทดสอบ 

- ขนาดของแปลง           กว้าง …..6…. เมตร 

 



  

 

  

 

 

 

 

สถานที่ที่ท าการทดสอบ  อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

แทรกเตอร์คูโบต้า……..รุ่น 2808…ขนาด 24 แรงม้า…. 

   เกียร์ L.2  รอบ...2,500..รอบต่อ/นาที   โรตารี่ขนาดส าหรับรถแทรกเตอร์ 24แรงม้า 

 การทดสอบการใช้งานในแปลงของเกษตรกร แปลงตรงข้ามศูนย์มีชัยที่อ าเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ด้วยรถ

แทรกเตอร์คูโบต้า  24  แรงม้า ที่เกียร์รถแทรกเตอร์ low 2 ที่ความเร็วรอบเพลาอ านวยก าลัง 540 รอบต่อนาที 

ความเร็วรอบของรถแทรกเตอร์ ที่ 2,500 รอบต่อนาที  

 พบว่า สามารถสับกลบใบอ้อยที่ความหนาของใบอ้อยที่ 10 ซม ได้มีความสามารถในการสับกลบใบอ้อย 

89.12% โดยมีความสามารถในการท างาน 2.12 ไร่/ชั่วโมง มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงที่ 1.5 ลิตร/ไร่ มี

ความสามารถในการสับกลบใบอ้อย 79.24%  

  

ยาว …..144….เมตร 

  - เวลาที่ใช้ในการทดสอบ          19.97     นาที 

 - น้ ามันที่ใช้ในการทดสอบ         1,150     มิลลิลิตร 

 - เวลา 20 เมตร         1. 35.82    นาที 

 

  

2. 36.81    นาที 

 

  

3. 36.31    นาที 

 

  

4. 36.25    นาที 

  - ระยะหา่งระหวา่งแถว        1 เมตร  60  เซนติเมตร ความชื้นดิน 3.17 % 



 

รูปที่3 ผลการสับกลบใบอ้อยในแปลงทดสอบด้วยจอบหมุนส าหรับรถแทรกเตอร์ขนาด 24 แรงม้า 

 

รูปที่4 ผลการสับกลบใบอ้อยในแปลงทดสอบด้วยจอบหมุนขนาดเล็กส าหรับรถแทรกเตอร์ขนาด45แรงม้า 



ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสับใบอ้อยด้วยจอบหมุนสับใบอ้อยขนาดส าหรับรถแทรกเตอร์ 45 แรงม้า 

แถว / ซ้ า ความยาวใบ (cm) น้ าหนักใบ (g) ความหนา 

  ก่อนสับ หลังสับ ก่อนสับ หลังสับ ของใบอ้อย (cm) 

 1/1 41 13 500 240 10 

 1/2 35 13 500 300 12 

 1/3 20 14 400 240 5 

2/1 26 10 300 40 4.5 

2/2 31 13 300 100 6 

2/3 32 11 300 100 5 

3/1 25 8 400 100 6 

3/2 23 9 520 160 10 

3/3 26 10 300 60 4 

4/1 26 10 220 140 2 

4/2 24 11 200 140 2 

4/3 24 14 280 200 4 

เงื่อนไขในการทดสอบ 

- ขนาดของแปลง           กว้าง …..6.60…. เมตร 

  

ยาว …..194….เมตร 

  - เวลาที่ใช้ในการทดสอบ          22.12     นาที 

 - น้ ามันที่ใช้ในการทดสอบ        1,350     มิลลิลิตร 

 - เวลา 20 เมตร         1. 30.65    นาที 

 

  

2. 30.96    นาที 

 

  

3. 31.72    นาที 

 

  

4. 30.81    นาที 

  - ระยะหา่งระหวา่งแถว        1 เมตร  60  เซนติเมตร ความชื้นดิน 4.93 % 



 

 

 

 

การทดสอบต้นแบบทดสอบในแปลงของเกษตรกร แปลงบ้านหนองปอแดง ที่อ าเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

ด้วยรถแทรกเตอร์คูโบต้าขนาด 45 แรงม้า ที่ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 2,500 รอบ ใช้เกียร์ low 2 ที่ความเร็ว

รอบเพลาอ านวยก าลัง 540 รอบต่อนาที  

 ผลการทดสอบพบว่า สามารถสับใบอ้อยที่มีความหนาเฉลี่ย 15 ซม ความความสามารถในการสับใบอ้อย 

89.12%  พบว่าความสามารถในการท างาน 2.01 ไร่ต่อชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการสับกลบ 89.23% มีอัตราการ

ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 3.06 ลิตรต่อไร่  

 หมายเหต;ุแปลงทดสอบมีชนิดดินเป็นดินเหนียวมีลูกรังปน 

ส่วนการเปรียบเทียบผลผลิตจากการใช้เครื่องมือ โดยเปรียบเทียบจากผลการตรวจหา organic matter 

ในห้องปฏิบัติการในตารางท่ี 3 พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างแปลงที่สับกลบใบอ้อยและไม่สับกลบใบ 

  ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์หาค่าอินทรีย์วัตถุในดิน(OM) หลังการทดสอบการสับใบอ้อย ในช่วงเวลา8 

เดือนหลังการทดสอบ 

  

 

 

 

 

 

สถานที่ที่ท าการทดสอบ  อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  (แปลงหนองปอแดง) 

แทรกเตอร์คูโบต้า ยี่ห้อ คูโบตา……..รุ่น …45 แรงม้า…. 

   เกียร์ L.2  รอบ...2,500..รอบต่อ/นาที   ใช้โรตารี่ขนาดส าหรับรถแทรกเตอร์ขนาด 45 แรงม้า 

 
นน.แห้ง(มิลลิกรัม/ดิน 1 กก) soil pH EC(microS/cm) OM% 

 
ใบ ราก 1:1 1:5 

  
แปลงที่ ไถ ไม่ไถ ไถ ไม่ไถ ไถ ไม่ไถ ไถ ไม่ไถ ไถ ไม่ไถ 

1 60 55 250 160 6.4 6.9 33 49 0.73 0.70 

2 65 600 250 225 5.4 6.9 17 49 0.57 0.62 

3 200 515 550 370 5.3 6.0 19 22 0.63 0.61 

4 955 1150 355 365 5.1 5.3 14 17 0.53 0.55 



การทดสอบการใช้งานในรูปแบบอ่ืน 

คือ การเจียรตอและการก าจัดวัชพืชและพรวนดิน 

  

รูปที่5 การใช้จอบหมุนเพ่ือการเจียรตออ้อยหลังการตัด 

การเจียรตออ้อยหลังการตัด 

การใช้เครื่องสับใบอ้อยในการเจียรตออ้อยหลังการตัดเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเครื่องสับใบอ้อย

อีกแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้ได้ผลดีโดยจากการน าไปสาธิตทดลองใช้ในแปลงเกษตรกรที่ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 

มีความสนใจและได้ให้ทัศนะจากการมาชมการสาธิตในครั้งนั้นว่า การงอกของต้นอ้อยที่ผ่านการเจียรตอ(รูปที่6ก)

จะงอกจากใต้ดินเหมือนอ้อยที่ปลูกใหม่ ซึ่งเกษตรกรมีความเชื่อว่าเป็นลักษณะการงอกที่ดีเทียบกับที่ไม่ได้เจียรตอ

(รูปที่6ข)จะมีการแตกกอเหมือนตะไคร้หรือแขนงซึ่งเกษตรกรเชื่อว่าเมื่อต้นอ้อยเจริญเติบโตจะไม่แข็งแรงและล า

ต้นจะมีขนาดเล็ก 

   

รูปที่6 ก.การงอกของอ้อยหลังการเจียรตอ ข.ไม่เจียรตอ ค.อ้อยงอกหลังเจียรตอ 

การก าจัดวัชพืชและพรวนดินในแปลงอ้อย 

จากรูปที่7 การใช้เครื่องสับใบอ้อยในการก าจัดวัชพืชและพรวนดินก็เป็นอีกการน ามาประยุกต์การใช้

ประโยชน์ ได้น าไปทดสอบที่บ้านโนนอินทร์แปลง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่นก็ได้รับความสนใจจากเกษตรกรที่ไปชม

การสาธิตการทดสอบ และเกษตรกรได้ให้ทัศนะว่าสามารถก าจัดหญ้าได้ดีและท าให้ดินร่วนซุยรากอ้อยสามารถ

ชอนไชได้ดี 



   

รูปที่7 การใช้จอบหมุนเพ่ือการก าจัดวัชพืชและการพรวนดินในไร่อ้อย 

สรุปและวิจารณ์ผลการทดสอบ 

 เครื่องสับกลบใบอ้อยแบบจอบหมุนเครื่องต้นแบบที่ได้ท าการวิจัยและพัฒนาโดยสถาบันวิจัยเกษตร

วิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ได้น ามาทดสอบการใช้งานในการสับกลบใบอ้อยและการประยุกต์ใช้งานแบบอ่ืนๆ

คือ การเจียรตออ้อยหลังการตัดและการก าจัดวัชพืชและพรวนดินในภาคอีสานนั้น จากผลการทดสอบจะเห็นว่า

สามารถใช้งานได้ดี และการใช้จอบหมุนทั้งสองแบบในการสับกลบใบอ้อยคือแบบส าหรับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก 

24 แรงม้า หรือที่เรียกว่าแบบวิ่งในร่องกับแบบส าหรับรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง 45 แรงม้า หรือที่เรียกว่าแบบวิ่ง

คร่อมร่อง นั้นให้ผลในเชิงประสิทธิภาพการสับกลบที่ไม่มีความแตกต่างกันแต่ในแง่การสิ้นเปลืองน้ ามันและราคา

เครื่องจักรมีความแตกต่างกันคือเครื่องเล็กจะสิ้นเปลืองน้ ามันและมีราคาถูกกว่าดังนั้นการที่จะตัดสินใจครอบครอง

เครื่องจักรจะต้องพิจารณาหลายๆปัจจัยประกอบกัน เช่นมีรถแทรกเตอร์ขนาด37-50 แรงม้าอยู่แล้วควรจะ

ตัดสินใจซื้อจอบหมุนสับใบอ้อยแบบคร่อมร่องเป็นต้น หลังจากได้มาครอบครองแล้วนั้น ในการน ามาใช้งานเครื่อง

สับกลบใบอ้อยให้มีประสิทธิภาพนั้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น ชนิดของดิน สภาพพ้ืนที่ ขนาดและรูปร่างของแปลง

อ้อย ความชื้นของดิน ความหนาของใบอ้อย ระยะเวลาของการทิ้งใบอ้อยในแปลงหลังการตัดกล่าวคือ 

 ชนิดของดิน มีผลต่อการสับเช่นดินเหนียวและมีลูกรังปนจะมีความแข็งและแรงต้านการสับของจอบหมุน

มากกว่าดินร่วนหรือดินทราย ส่งผลต่อการสึกหรอของใบจอบหมุนและอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันดังนั้นใบมีดของ

จอบหมุนที่ใช้ส าหรับภาคอีสานควรจะมีค่าความแข็งที่สูงกว่าใช้ในเขตภาคกลางเนื่องจากสภาพดินในภาคอีสาน

ส่วนใหญ่จะมีลูกรังปน 

 สภาพพ้ืนที่ ขนาดและรูปร่างของแปลงอ้อย มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานในเชิงพ้ืนที่ในแปลงที่มี

รูปทรงที่เป็นเรขาคณิตจะสามมารถท างานได้ไวกว่าที่ไม่มีรูปทรง 

ความชื้นของดินจากผลการทดสอบทั้งสองแปลงผลการสับกลบมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนั้นแสดงว่าค่า

ความชื้นของดินนั้นมีผลต่อการสับกลบใบอ้อยโดยตรงโดยมีการทดสอบการสับกลบใบอ้อยในแปลงเกษตรกรที่ 

อ าเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี ก็ได้ด าเนินการในลักษณะเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันที่ชนิดของดินซึ่งเป็นดินทราย

และดินมีความชื้นสูงกว่าพบว่าในสภาพดินที่เป็นทรายและมีความชื้นสูงกว่าจะสามารถสับกลบใบอ้อยได้ดีกว่า



สภาพดินเหนียวปนลูกรังซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการสับกลบและความสิ้นเปลืองน้ ามันจะน้อยลงแต่

ไม่มีการบันทึกการทดสอบเนื่องจากเป็นการสาธิตการทดสอบ 

ความหนาของใบอ้อย แปลงที่มีใบอ้อยหนาเช่นจากผลการทดสอบในแปลงตรงข้ามศูนย์มีชัยมีความหนา

ของใบเฉลี่ยที่7.3ซมแต่แปลงบ้านหนองปอแดงมีความหนาของใบเฉลี่ยที่ 5.8 ซมซึ่งบางกว่าจึงส่งผลให้ได้ผลการ

สับกลบมีค่าสูงขึ้นด้วยโดยทั่วไปการใช้จอบหมุนสับใบอ้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต้องมีความหนาของใบเฉลี่ยไม่

เกิน 10 ซม ถ้าหนากว่านี้จะเกิดปัญหาการพันของใบอ้อยกับใบของจอบหมุนท าให้การท างานติดขัด 

ระยะเวลาของการทิ้งใบอ้อยในแปลงหลังการตัด ถ้าทิ้งช่วงปล่อยให้ใบอ้อยหลังการตัดไว้ในแปลงนานๆ

จะสามารถ สับใบได้ดีกว่าสับหลังการตัดทันทีแต่ทั้งนี้มีข้อจ ากัดของการใช้เครื่องมือคือเมื่อทิ้งช่วงนานอ้อย

จะโตท าให้เวลาปฏิบัติงานเกิดความเสียหายกับต้นอ้อยได้จึงควรที่จะท าการสับกลบใบไม่เกิน3เดือนหลังการตัด 

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ค านวณดังนี้  

 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือค านวณหาค่าใช้จ่ายในการใช้งานและจุดคุ้มทุนในการลงทุนซื้อ

เครื่องจักรกลในการสับกลบใบอ้อย  

การค านวณต้นทุนการถือครองการใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตร 

 ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้หรือถือครองเครื่องจักรกลเกษตรค านวณจากผลรวมต้นทุนคงท่ี และต้นทุน

ผันแปรมีสูตรในการค านวณดังนี้ 

 1. ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคา ค่าดอกเบี้ย แต่ในครั้งนี้เฉพาะค่าเสื่อมราคาและค่าดอกเบี้ย

เท่านั้นที่น ามาคิดต้นทุน ส่วนค่าโรงเรือน ค่าภาษี และค่าประกัน ไม่น ามาพิจารณา ทั้งนี้ เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีการ

สร้างโรงเรือนเพ่ือเก็บรักษาเครื่องจักรกลเกษตรเป็นการเฉพาะ หรือหากมีการสร้างแต่เป็นการสร้างแบบง่ายๆ มี

ค่าใช้จ่ายไม่มากนักตลอดจนไม่พบว่ามีการจ่ายภาษี และท าประกันภัยให้กับเครื่องจักรกลเกษตร โดยค านวณจาก

สมการดังนี ้

ต้นทุนคงท่ี = ค่าเสื่อมราคา + ดอกเบี้ย    

ค่าเสื่อมราคา = (P-S)/L 

ค่าดอกเบี้ย = (P+S)/2*(i/100) 

โดยที่ P = ราคาซื้อเครื่องจักร (บาท) 

S = ราคาซากของเครื่องจักร (บาท) 



L = อายุการใช้งานเครื่องจักร (ปี) 

i =  อัตราดอกเบี้ย (เปอร์เซนต์ต่อปี) 

 2. ต้นทุนผันแปร เป็นค่าใช้จ่าย ที่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานประกอบด้วย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่า

น้ ามันหล่อลื่น ค่าซ่อมบ ารุงรักษา ค่าแรงงานคนขับ  

1 ค านวณจุดคุ้มทุนของการใช้งานจอบหมุนติดรถแทรกเตอร์ ในกรณีที่เกษตรกรมีรถแทรกเตอร์ 45 แรงม้า  

 ในกรณีนี้จะคิดจากค่าเฉลี่ยการท างานเมื่อติดพ่วงกับรถแทรกเตอร์ขนาด 45 แรงม้า  

   ราคาต้นทุนจอบหมุนติดรถแทรกเตอร์ขนาด 34 และ 50 แรงม้า ราคา 65,000 บาท    

   อายุการใช้งานจอบหมุน  7  ปี 

   ราคาจอบหมุนหลังจากหมดอายุการใช้งาน 0 บาท 

   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ  10 

   จ านวนชั่วโมงในการท างาน  8 ชั่วโมง/วัน 

   อัตราการท างาน  2   ไร่/ชั่วโมง  

   ค่าบ ารุงรักษาจอบหมุน 5.33 % ของต้นทุนต่อ 100 ชั่วโมง 

   ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  30 บาท/ลิตร 

   อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 3 ลิตร/ไร่ 

   สมมติให้ใช้จอบหมุนเตรียมดินปีละ x ไร่ 

 

ค่าต้นทุนคงท่ี        

 ค่าเสื่อมราคาของจอบหมุน (65,000-0)/7 = 9,285.71/x  บาท/ไร่ 

 ค่าดอกเบี้ยในการลงทุนของจอบหมุน (65.000+0)/0.1/2 = 3,250/x บาท/ไร่ 

 



ค่าต้นทุนผันแปร 

   ค่าใช้จ่ายจากน้ ามันเชื้อเพลิง  90 บาท/ไร่ 

 ค่าใช้จ่ายจากคนขับ และ แทรกเตอร์ 200 บาท/ไร่ 

 ค่าบ ารุงรักษาจอบหมุน (5.33*65,000)/(100*100*2) = 17.32x บาท/ไร่ 

 ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 90+200+9,285.71/x +3,250/x บาท/ไร่ = 290+12535.71/X บาท/ไร่  (1) 

 จุดคุ้มทุนของการใช้งานจอบหมุนส าหรับสับกลบใบอ้อย สามารถค านวณได้เมื่อ ต้นทุนในการใช้งานจอบ

หมุนในสมการ (1) เท่ากับค่าจ้างในการสับกลบใบอ้อย โดยค่าจ้างในการสับกลบใบอ้อยไร่ละ 350 บาท  

 ต้นทุนในการใช้งานจอบหมุนส าหรับการเตรียมดิน =ค่าจ้างในการสับกลบใบอ้อย  

290+12535.71/X = 350 

X = 208.93 ไร่/ปี  

2 ค านวณจุดคุ้มทุนของการใช้งานจอบหมุนติดรถแทรกเตอร์ ในกรณีที่เกษตรกรมีรถแทรกเตอร์ 24 แรงม้า  

  ในกรณีของการใช้จอบหมุนกับรถแทรกเตอร์ 24 แรงม้า สามารถใช้งานทั้งการสับกลบใบอ้อย 

และ การก าจัดวัชพืช ดังนั้นจะท าการวิเคราะห์การใช้งานทั้งสองกรณี  

   ราคาจอบหมุนสับกลบใบอ้อยและก าจัดวัชพืชส าหรับรถ 24 แรงม้า 39,000 บาท 

   อายุการใช้งานจอบหมุน  7 ปี 

   ราคาจอบหมุนหลังจากหมดอายุการใช้งาน 0 บาท 

   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ  10  

   จ านวนชั่วโมงการท างาน 8 ชั่วโมง/วัน 

   อัตราการสับกลบใบอ้อย  1.95 ไร่/ชม 

   อัตราการก าจัดวัชพืช 2.05 ไร่/ชม 

   ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  30 บาท/ลิตร 

   อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงสับกลบใบอ้อย  1.58 ลิตร/ไร่ 



   อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงก าจัดวัชพืช  1.35 ลิตร/ไร่  

   สมมติให้จอบหมุนพรวนดินและก าจัดวัชพืช ปีละ x ไร่ 

   ค่าแรงคนขับและรถแทรกเตอร์   200 บาท/ไร่ 

 การค านวณต้นทุนการใช้งานส าหรับการสับกลบใบอ้อยและการก าจัดวัชพืช ค านวณจากผลรวมของ

ค่าใช้จ่ายคงที่ต่อปีและค่าใช้จ่ายผันแปรต่อปีโดย  

ค่าต้นทุนคงท่ี  

   ราคาจอบหมุน 39,000 บาท 

   ค่าเสื่อมราคา = (39,000-0)/7 = 5,571/x  บาท/ไร่ 

   ค่าดอกเบี้ยในการลงทุน (39.000+0)/0.1/2 = 1,950/x บาท/ไร่ 

ต้นทุนผันแปร  

     ค่าใช้จ่ายจากน้ ามันเชื้อเพลิงสับกลบใบอ้อย 58.5  บาท/ไร่ 

      ค่าใช้จ่ายจากการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงก าจัดวัชพืช  61.8 บาท/ไร่ 

   ค่าใช้จ่ายจากคนขับ และ แทรกเตอร์ส าหรับก าจัดวัชพืชและสับกลบใบอ้อย 400 บาท/ไร่ 

   ค่าบ ารุงรักษาจอบหมุน (5.33*39,000)/(100*100*2) = 10.39x บาท/ไร่ 

 ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 58.5+61.8+400+5,571/x +1,950/x บาท/ไร่ = 520.3+7,521/X บาท/ไร่  (1) 

 จุดคุ้มทุนของการใช้งานจอบหมุนส าหรับสับกลบใบอ้อยสามารถค านวณได้เมื่อต้นทุนในการใช้งานจอบ

หมุนในสมการ (1) เท่ากับค่าจ้างในการสับกลบใบอ้อยโดยค่าจ้างในการสับกลบใบอ้อยไร่และก าจัดวัชพืชไร่ละ750

บาท  

 ต้นทุนในการใช้งานจอบหมุนส าหรับการเตรียมดิน =ค่าจ้างในการสับกลบใบอ้อย  

520.3+7,521/X = 750 

X = 32.74 ไร่/ปี  



ค าขอบคุณ 

 งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยทีมงานหลายฝ่าย เครื่องต้นแบบจากคุณยุทธนา อาจหาญชาญพงษ์ 

คุณสุภาษิต เสงี่ยมพงศ์ จากสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ที่เอ้ือเฟ้ือเครื่องต้นแบบ ทีมงานทดสอบจากศูนย์วิจัย

เกษตรวิศวกรรมขอนแก่นที่ช่วยด าเนินการทดสอบ คณะที่ปรึกษาจากศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น คุณทักษิณา  ศันส

ยะวิชัย  คุณศรีสุดา ทิพยรักษ์ คุณวันทนา เลิศศิริวรกุล  
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