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บทคัดย่อ 
 

 การสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์จะท าก่อนการตัดอ้อยประมาณ 2 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
แรงงานเข้าตัดอ้อยได้สะดวก อากาศระบายได้ดี ล าต้นอ้อยได้รับแสงแดด อ้อยและตาอ้อยมีความสมบูรณ์มากขึ้น 
เปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อยสูงขึ้น เครื่องสางใบอ้อยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะใช้สางใบอ้อยส าหรับตัดอ้อยเข้าโรงงาน 
แต่ไม่สามารถใช้สางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์ได้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบกลไกการสางใบอ้อย
ส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์ โดยประยุกต์ใช้ระบบถ่ายทอดก าลังอุทกสถิต เพ่ือให้ลูกตีสางใบสามารถเคลื่อนที่ขึ้น -ลงใน
แนวดิ่งโดยพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาด 25 แรงม้า สามารถสางใบอ้อยที่ระยะความสูงจากพ้ืนดินขึ้นไปจนถึงระยะ 
3.5 ม. การควบคุมความเร็วรอบการหมุนของลูกตีสางใบใช้ตัวควบคุมแบบฟัซซี มีลักษณะการท างานโดยการป้อน
ความเร็วรอบที่ต้องการควบคุมผ่านตัวควบคุมแบบฟัซซี ตัวควบคุมแบบฟัซซีจะไปเปิดวาล์วควบคุมอัตราการไหล
ให้น้ ามันไฮดรอลิคไปขับมอเตอร์ไฮดรอลิคซึ่งต่ออยู่กับชุดลูกตีสางใบของเครื่องสางใบอ้อยท าให้เกิดการหมุนตีสาง
ใบอ้อยขึ้น โดยใช้สัญญาณป้อนกลับเป็นอุปกรณ์วัดความเร็วรอบที่ติดตั้งไว้ ท าการทดสอบกับอ้อยพันธุ์ LK92-11 
ขอนแก่น 3 อู่ทอง 84-12 K95-84 และก าแพงแสน 01-12 ที่มีอายุ 11 เดือน ใน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มีความสูง
ตั้งแต่ 2.31 – 2.93 ม. ที่ความเร็วในการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์เฉลี่ย 2.09 กม./ชม. (Low 2) ความเร็วเชิงเส้น
ในแนวดิ่งของลูกตีสางใบ 0.5 ม./วินาที ทิศทางการหมุนของลูกตีสางใบหมุนตีขึ้น พบว่า ความสามารถในการ
ท างานของเครื่องจักรจริง 1.88 ไร่/ชม. ประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่ 69.97% อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
2.36 ล./ไร ่ล าต้นอ้อยเสียหายเฉลี่ย 3.41% ตาอ้อยเสียหายเฉลี่ย 1.28% และมีเปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อยเฉลี่ย 
68.57% เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานคนที่ใช้มีดสางใบพบว่า ความเสียหายของตาอ้อย  ล าอ้อย และเปอร์เซ็นต์
ความงอกของอ้อยมีค่าไม่แตกต่างกัน ส่วนการหมุนของลูกตีสางใบที่ควบคุมด้วยตัวควบคุมแบบฟัซซีจะมีความเร็ว
และมีความแม่นย าในขณะที่ลูกตีสางใบเริ่มหมุนจากจุดหยุดนิ่งจนถึงความเร็วรอบที่ต้องการควบคุมได้ ดี เกิดค่า 
Overshoot ขึ้นเล็กน้อย โดยเครื่องสางใบอ้อยต้นแบบมีราคา 134,000 บาท ค่าจ้างสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท า
พันธุ์ 300 บาท/ไร่ ท างาน 8 ชม./วัน ดังนั้นจากผลวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เครื่องสางใบอ้อยต้นแบบมีจุดคุ้มทุน
ที่ 175.61 ไร่ 
 
ค าส าคัญ: เครื่องสางใบอ้อย ระบบไฮดรอลิค ตัวควบคุมแบบฟัซซีลอจิก 
-------------------------------------------- 
1ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  
2ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรมจันทบุรี 27 หมู่ 1 ต าบลพลับพลา อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 
3กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเก่ียว หมู่ 13 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
4ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จ.อุบลราชธานี กรมวิชาการ
เกษตร 
5กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 



ABSTRACT 
 

 The pruning of sugarcane leaves were usually done two months before harvesting in order 

to facilitate the human labors in harvesting and to avoid traditional burning of the sugarcane 

leaves. Generally, the sugarcane leaf pruning machine was used to harvest sugarcane for factory. 

However it couldn’t remove sugarcane leaves for planting because the seed bud was damaged 

about 60 – 70%. The objective of this research was the design and mechanism developing of 

Sugarcane Leaf Pruning for planting. So it applied the hydrostatic power transmission for the 

Sugarcane Leaf Pruning Roller which could to move in a vertical direction by tow the small tractor 

25 hp. It could to remove the sugarcane leaves form the ground up to 3.5 m. The rotation of the 

Sugarcane Leaf Pruning Roller was controlled by Fuzzy - based rotation control. The operation 

was entered the rotation which was the Input Setpoint into the controller. The controller will 

open a proportional valve that the hydraulic oil moves to drive the motor hydraulic which 

connected the rotation system and using the rotary encoder was feedback signal. It was tested 

with the LK92-11, Khon Kaen 3, Uthong 84-12, K95-84 and Kamphaeng Saen 01-12 sugarcane 

cultivars which had 11 years old in Sikhio district, Nakhon Ratchasima province and 2.31 – 2.93 m 

for the height of sugarcane. The experiments were conducted at a forward speeds of 2.09 km h-

1, a linear velocity of the Sugarcane Leaf Pruning Roller of 0.5 m s-1 and upward direction of the 

Sugarcane Leaf Pruning Roller. The experimental results showed that the average damage of seed 

bud was 1.28%, the average damage of stalk was 3.41%, 1.88 rai per hour for the performance, 

2.36 liter per rai for the fuel consumption and the average germination percentage of sugarcane 

was 68.57%. The average damage of seed bud, stalk and germination percentage were not 

significantly different as compared to the human labors. The results of controller showed that 

the fuzzy based control was efficiently controlled the stable oscillatory rotation for a pruning of 

sugarcane leaves. Fuzzy-based controller had high speed and accuracy for a pruning of sugarcane 

leaves although it gave a few overshoot. The cost of the Sugarcane Leaf Pruning Machine was 

134,000 baht, 300 baht per rai for the earnings of Sugarcane Leaf Pruning and 8 hours per day for 

working. So the Break Even point was 175.61 rais. 
 

Keywords: Sugarcane Leaf Pruning Machine, Hydraulic system, Fuzzy logic controller 



ค าน า 

 

 กระบวนการผลิตอ้อยในประเทศไทยเป็นกระบวนการผลิตที่ใช้แรงงานคนเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะใน

ขั้นตอนการปลูก และการเก็บเกี่ยว ส าหรับขั้นตอนการเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคนเป็นการตัดอ้อยเผาใบ 60.46 % 

ส่วนการตัดอ้อยแบบไม่เผาใบ 39.54 % ทั้งนี้เนื่องจากความยากล าบากในการตัดท าให้ความสามารถในการตัด

น้อยกว่าการตัดแบบเผาใบประมาณ 50% แม้ว่ามีอัตราค่าจ้างสูงกว่าประมาณ 20% (วิชัย และคณะ, 2554) ส่วน

ขั้นตอนในการปลูกอ้อยเริ่มจากการใช้แรงงานคนเข้าไปสางใบอ้อยและตัดอ้อยเป็นล าเพ่ือน าไปใช้เป็นท่อนพันธุ์ใน

การปลูก การปลูกอาจใช้แรงงานคนหรือเครื่องปลูกอ้อยซึ่งในประเทศไทยนิยมใช้เครื่องปลูกอ้อยชนิดใช้ต้นพันธุ์ 

(whole stalks type)  

 

ในการตัดอ้อยเพ่ือน าไปใช้เป็นท่อนพันธุ์จ าเป็นต้องใช้แรงงานคนจ านวนมาก ค่าจ้างแรงงานสูง และ

ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานจากการตัดอ้อยไม่เผาใบ โดยปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีแนวโน้มรุนแรง

มากขึ้นท านองเดียวกันกับขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ทั้งยังมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานมากกว่า เนื่องจากปัจจุบัน

เกษตรกรนิยมปลูกอ้อยปลายฤดูฝน คือช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนมากขึ้นจากการปลูกในฤดูปลูกปกติ โดยการ

ปลูกอ้อยปลายฤดูฝนมีระยะเวลาปลูกเพียง 45 วัน เป็นช่วงที่ดินมีความชื้นเหมาะสม และให้เปอร์เซ็นต์การงอก

ของอ้อยสูงสุด (อรรถสิทธิ์ และคณะ, 2555) ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องใช้แรงงานจ านวนมากกว่า ทั้งเพ่ือการตัดอ้อย

เพ่ือเตรียมท่อนพันธุ์ปลูก และท าการปลูกให้ทันเวลา 

 

 จากภาวะปัจจุบันที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และมีแนวโน้มรุนแรงมากข้ึน ท าให้มีอู่ในท้องถิ่น 

และโรงงานผู้ผลิตเครื่องจักรกลเกษตรหลายรายได้มีการพัฒนาเครื่องปลิดหรือสางใบอ้อยก่อนที่จะท าการตัดอ้อย

เพ่ือให้แรงงานคนเข้าตัดได้สะดวกในแบบที่แตกต่างกันไปหลายแบบ โดยเครื่องที่พัฒนาสามารถสางใบอ้อยส าหรับ

อ้อยตัดเข้าโรงงานแต่ไม่สามารถใช้สางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์ได้ เนื่องจากตาอ้อยสูญเสียประมาณ 60-70% 

(อรรถสิทธิ์ และคณะ, 2551) ประกอบกับการตัดอ้อยส าหรับปลูกท าพันธุ์นั้น กรมวิชาการเกษตร (2547) ได้ให้

ข้อแนะน าว่าใช้วิธีการสางใบก่อนที่จะตัดอ้อย 2 เดือนล่วงหน้า เพ่ือให้แรงงานคนเข้าตัดได้สะดวก ความสะอาด

จากการสางใบเพียงพอส าหรับแสงแดดส่องผ่าน อากาศระบายได้ดีท าให้ปล้องอ้อยขยาย น้ าหนักเพ่ิมขึ้น อ้อยมี

ความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ท าให้ตาอ้อยมีความสมบูรณ์มากขึ้นตามไปด้วย เมื่อน าไปตัดท าพันธุ์ปลูกอ้อยจะมีเปอร์เซ็นต์

ความงอกสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยก าจัดไข่และตัวอ่อนของเพลี้ยต่างๆ ที่เป็นศัตรูอ้อย นอกจากนี้ใบอ้อยที่ตัด

สางแล้วจะคลุมดิน ท าให้เก็บความชื้นในดิน และป้องกันวัชพืชเจริญเติบโต การสางใบอ้อยก่อนตัดเพ่ือน ามาใช้เป็น

ท่อนพันธุ์จึงเป็นที่นิยมทั่วไป การสางใบส าหรับตัดอ้อยท าพันธุ์พบแต่การใช้แรงงานคน เนื่องจากแรงงานคนจะใช้



มีดสางใบในการสาง ท าให้ตาอ้อยเสียหาย 9 - 12% ซึ่งเกษตรกรยอมรับส าหรับการปลูกท าพันธุ์ (อรรถสิทธิ์ และ

คณะ, 2551) 

 

 ในปี พ.ศ. 2559 ตฤณสิษฐ์และคณะได้มีการวิจัยและพัฒนาเครื่องสางใบอ้อยเช่นเดียวกัน เป็นการสางใบ

เพ่ืออ านวยความสะดวกในขั้นตอนการตัดอ้อยเพ่ือน าไปใช้เป็นท่อนพันธุ์ ลักษณะของเครื่องใช้กลไกแบบ Slider – 

Crank แสดงในภาพที่ 1 ท าให้ลูกตีสางใบอ้อยสามารถเคลื่อนที่ขึ้น-ลงในแนวดิ่ง รวมถึงสามารถปรับรอบการหมุน

ของลูกตีสางใบอ้อยให้เหมาะสมกับแรงดึงใบอ้อยที่เปลี่ยนไปตามความสูงของอ้อย โดยใช้ต้นก าลังเป็นมอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสตรง สามารถใช้งานได้ดีกับอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีแรงดึงใบอ้อยต่ าที่สุด (ตฤณสิษฐ์ และ

คณะ, 2559) มีความสามารถในการท างาน 0.84  ไร่/ชม. และมีอัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 4.11 ล./ไร่ แต่มี

ข้อจ ากัดบางประการ อาทิการใช้ต้นก าลังในการหมุนตีสางใบอ้อยด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าให้ก าลังที่จ ากัดหากใบอ้อยมี

ปริมาณหนาแน่นมาก จึงเป็นการใช้เพื่อการผลิตท่อนพันธุ์เฉพาะอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 และอาจมีอายุการใช้งานสั้น 

ในงานวิจัยนี้ได้แก้ปัญหาข้อด้อยของเครื่องสางใบอ้อยแบบใช้กลไก Slider – Crank โดยใช้ระบบถ่ายทอดก าลัง

แบบอุทกสถิต (ระบบไฮดรอลิค) ซึ่งเป็นระบบที่ให้ก าลังสูงมาใช้เป็นต้นก าลังทั้งการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงในแนวดิ่งของ

ลูกตีสางใบอ้อย และการหมุนของลูกตีสางใบอ้อย ให้สามารถสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์อ่ืนๆที่มีแรงดึงใบสูง

กว่าอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ได้ทั้งหมด รวมถึงมีความสามารถในการท างานสูงกว่า และอัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงต่ า

กว่า 

  

 การควบคุมรอบการหมุนของลูกตีสางใบอ้อยซึ่งรับภาระไม่คงที่จะควบคุมที่วาล์วควบคุมอัตราการไหล 

เพ่ือควบคุมอัตราการไหลของน้ ามันไฮดรอลิคก่อนเข้ามอเตอร์ไฮดรอลิคซึ่งใช้เป็นอุปกรณ์ขับลูกตีสางใบ  ระบบนี้

เรียกว่า Servo Electro-hydraulic System (SEHS) ซ่ึงเป็นระบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear) การหาสมการที่แม่นย า

เพ่ือใช้ในระบบควบคุมค่อนข้างซับซ้อน (Kwanchai, 2011) ดังนั้นระบบควบคุมแบบฟัซซี (Fuzzy Controller) 

ซึ่งเป็นระบบควบคุมที่มีความคงทนต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของระบบทางพลศาสตร์  และไม่ต้องการข้อมูลที่

แม่นย า (K. Edge, 1997) ประกอบกับผลตอบสนองการควบคุมระบบ SEHS โดยใช้ตัวควบคุมแบบฟัซซีดีกว่าตัว

ควบคุมแบบพีไอด ี(ตฤณสิษฐ์, 2561) จึงมีความสะดวก และเหมาะสมกับการน ามาใช้ออกแบบตัวควบคุม  

  



 
 

ภาพที่ 1 เครื่องสางใบอ้อยแบบใช้กลไก Slider – crank 

ที่มา : ตฤณสิษฐ์ และคณะ (2559) 

 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยประกอบด้วย 1) เพ่ือสร้างเครื่องสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์ให้สามารถ

สางใบอ้อยกับพันธุ์อ้อยที่มีแรงดึงใบสูง กาบใบแน่น ได้แก่พันธุ์ LK92-11 อู่ทอง 84-12 K95-84 ก าแพงแสน 01-

12 และพันธุ์ขอนแก่น 3 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูก 2) ประสิทธิภาพการท างานของเครื่อง ความเสียหายของตาอ้อย 

และล าอ้อย รวมถึงเปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อยเปรียบเทียบกับแรงงานคน 3) ประสิทธิภาพการควบคุมรอบการ

หมุนของลูกตีสางใบอ้อยด้วยตัวควบคุมแบบฟัซซี 

 

วิธีด าเนินการ 

 

อุปกรณ์ 

 

1. โครงสร้าง และลักษณะจ าเพาะของเครื่องสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์ 

 

 เครื่องสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์ที่ออกแบบ และสร้างแสดงในภาพที่ 2 ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 

ส่วนคือโครงยึดต่อกับรถแทรกเตอร์แบบจุดพ่วง 3 จุดอิสระ โครงเครื่องมือ และชุดลูกตีสางใบอ้อย โดยโครงยึดต่อ

กับรถแทรกเตอร์เชื่อมต่อกับโครงเครื่องมือ ลูกตีสางใบอ้อยมี 2 ลูก มีลักษณะเป็นทรงกระบอกกลวง เส้นผ่าน

ลูกตีสางใบออ้ย 



ศูนย์กลาง 248 มม. ยาว 1,000 มม. วางในทิศทางขนานกับพ้ืน บริเวณพ้ืนที่ผิวติดตั้งเอ็นตัดหญ้า โดยติดตั้งห่าง

กัน 50 มม. สามารถถอดเปลี่ยนได้เมื่อสึกหรอ ขณะท างานลูกตีสางใบอ้อยจะหมุนรอบแกนหมุนที่ติดตั้งอยู่บน

โครงเครื่องมือ และท าให้เอ็นตัดหญ้าหมุนตีสางใบอ้อยลงมา ระยะห่างระหว่างลูกตีสางใบอ้อย 970 มม. 

 

 โครงเครื่องมือส่วนแรกเป็นคานในแนวขวางพ้ืนที่หน้าตัดสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 100 x 110 มม. ยาว 800 

มม. ส่วนที่สองเป็นเสา 2 ต้นวางในแนวดิ่งท าด้วยเหล็กกล่อง ขนาด 65 x 158 มม. หนา 2 มม. สูง 1,800 มม. 

ประกอบเป็นจุดยึดกระบอกสูบไฮดรอลิคและระบบส่งก าลังโดยใช้โซ่ล าเลียงซึ่งยึดติดกับคานในแนวตามยาว ส่วนที่

สามเป็นคานในแนวตามยาวท าด้วยเหล็กกล่อง ขนาด 65 x 158 มม. หนา 2 มม. ยาว 1,740 มม. ประกอบเป็น

คานหลักส าหรับยึดจุดหมุน และลูกตีสางใบอ้อยทั้ง 2 ลูก 

 

 
 

ภาพที่ 2 โครงสร้างของเครื่องสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์ 

 

2.  อุปกรณ์ไฮดรอลคิ 

 

2.1 ปั๊มไฮดรอลิคขนาด 55 มล./รอบ อัตราการไหล 119 ล./นาท ีความเร็วรอบสูงสุด 2,500 รอบ/นาท ีที่ความดัน 

210 บาร์ จ านวน 2 ตัว โดยต่อกับเพลาอ านวยก าลังเพ่ือใช้เป็นต้นก าลัง 

2.2 วาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบปรับด้วยไฟฟ้า จ านวน 2 ตัว เพ่ือควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฮดรอลิค 

และความเร็วของกระบอกสูบไฮดรอลิค  



2.3 มอเตอร์ไฮดรอลิคขนาด 100 มล./รอบ แรงบิดสูงสุด 264 นิวตัน-เมตร ความเร็วสูงสุด 3,000 รอบ/นาที ที่

ความดัน 172 บาร์ ต่อกับชุดลูกตีสางใบอ้อย เพ่ือหมุนตีสางใบอ้อย 

2.4 กระบอกสูบไฮดรอลิคชนิดสองทิศทางหนึ่งก้านสูบ ขนาดกระบอกสูบ 250 มม. ความดันใช้งาน 21 เมกกะ

ปาสคาล ความเร็วสูงสุด 6 ม./วินาที ระยะการชักสูงสุด 3500 มม.   

2.5 ถังน้ ามันไฮดรอลคิขนาด 25 ล. ติดตั้งบนโครงหลังที่นั่งคนขับ ส าหรับส่งน้ ามันไฮดรอลิคไปใช้ในระบบ 

2.6 วาล์วลดความดัน ติดตั้งก่อนเข้าวาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบปรับด้วยไฟฟ้า เพ่ือป้องกันความเสียหายของ

อุปกรณ์จากความดันเกินในระบบ 

2.7 อุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยอากาศขนาด 250 กิโลแคลอรี/ชม. ที่อุณหภูมิ 30 °ซ โดยต่อจากมอเตอร์       

ไฮดรอลคิ และกระบอกสูบไฮดรอลิค เพ่ือระบายความร้อนของน้ ามันหลังการใช้งาน 

 

3.  อุปกรณ์วัดและควบคุม 

 

3.1 อุปกรณ์วัดความเร็วรอบ Rotary Encoder แบบให้สัญญาณออกเป็นอนาล็อก จ านวน 2 ตัว 

3.2 ความต้านทานปรับค่าได้ (Potentiometer-Volume)  

3.3 อุปกรณ์ขยายสัญญาณแรงดันไฟฟ้า (Valve Amplifier)  

3.4 บอร์ดควบคุมขนาดเล็ก (Microcontroller) ยี่ห้อ Arduino Mega 2560 

3.5 คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 

3.6 แบตเตอรี่ขนาด 50 แอมป์ 12 โวลต์ 2 ลูก ต่ออนุกรม 

 

4.  อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดลักษณะทางกายภาพต้นอ้อย และเก็บตัวอย่างใบอ้อย 

 

4.1  ตลับเมตร 

4.2  เวอร์เนียแคลิเปอร์ 

4.3  เครื่องชั่งสปริงดิจิทัลแบบแขวนขนาด 8 กก. 

4.4  สายเมตรวัดความยาว 

4.5  ไม้เมตรวัดความสูง 

4.6  เครื่องชั่งน้ าหนักขนาด 30 กก. 

47   กระสอบส าหรับใส่ใบอ้อยขนาด 5 กก. 

 



5.  รถแทรกเตอร์ 

 

รถแทรกเตอร์ที่ใช้ทดสอบยี่ห้อ Kubota รุ่น B2440 ขนาด 24 แรงม้า เกียร์เดินหน้า 9 เกียร์ ขับเคลื่อน 4 

ล้อ ให้แรงม้าสูงสุด 24.3 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ 2,600 รอบต่อนาที และมีความเร็วรอบเพลาอ านวยก าลังใน

เกียร์ 1 540 รอบต่อนาท ีความเร็วรอบเพลาอ านวยก าลังในเกียร์ 2 980 รอบต่อนาที 

 

6.  อุปกรณ์วัดที่ใช้ทดสอบเครื่องสางใบอ้อย 

 

6.1  ตลับเมตร 

6.2  นาฬิกาจับเวลา 

6.3  หลักปักวัดระยะ 

6.4  กล้องถ่ายรูป  

6.5  ปูนขาว 

6.6  กระบอกตวงวัดน้ ามันขนาด 1800 มล.  

 

7.  เครื่องมือ และวัสดุที่ใช้ในการสร้างไถระเบิดดินดานชนิดสั่นที่ขา 2 ขา 

 

7.1  เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 

7.2  เครื่องเชื่อมแก๊ส 

7.3  เครื่องกลึง 

7.4  เครื่องเจาะ          

7.5  เครื่องตัด  

7.6  เครื่องดัด  

7.7  เหล็กส าหรับท าโครงสร้าง  

7.8  เหล็กเพลา  

7.9  โซ่ส่งก าลังเบอร์ 50 พร้อมเฟือง 2 ชุด  

7.10  ตลับลูกปืน 6 ตัว พร้อมบูททองเหลือง 

 



วิธีการ 

 

1.  การติดตั้งระบบถ่ายทอดก าลังแบบอุทกสถิต (ระบบไฮดรอลิค) กับเครื่องสางใบอ้อย 

 

ระบบไฮดรอลิคที่ท าการติดตั้งส าหรับใช้ในการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงของลูกตีสางใบอ้อย และการหมุนของลูกตี

สางใบอ้อยดังนี้  

 

1. ปั๊มไฮดรอลิคขนาด 55 มล./รอบ อัตราการไหล 119 ล./นาที ความเร็วรอบสูงสุด 2,500 รอบ/นาที ที่ความดัน 

210 บาร์ จ านวน 2 ตัว โดยต่อกับเพลาอ านวยก าลังเพ่ือใช้เป็นต้นก าลัง 

2. วาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบปรับด้วยไฟฟ้า จ านวน 2 ตัว เพ่ือควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฮดรอลิค 

และความเร็วของกระบอกสูบไฮดรอลิค  

3. มอเตอร์ไฮดรอลิคขนาด 100 มล./รอบ แรงบิดสูงสุด 264 นิวตัน-เมตร ความเร็วสูงสุด 3,000 รอบ/นาที ที่

ความดัน 172 บาร์ ต่อกับชุดลูกตีสางใบอ้อย เพ่ือหมุนตีสางใบอ้อย 

4. กระบอกสูบไฮดรอลิคชนิดสองทิศทางหนึ่งก้านสูบ ขนาดกระบอกสูบ 250 มม. ความดันใช้งาน 21 เมกกะ

ปาสคาล ความเร็วสูงสุด 6 ม./วินาที ระยะการชักสูงสุด 3500 มม.   

5. ถังน้ ามันไฮดรอลคิขนาด 25 ล. ติดตั้งบนโครงหลังที่นั่งคนขับ ส าหรับส่งน้ ามันไฮดรอลิคไปใช้ในระบบ 

6. วาล์วลดความดัน ติดตั้งก่อนเข้าวาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบปรับด้วยไฟฟ้า เพ่ือป้องกันความเสียหายของ

อุปกรณ์จากความดันเกินในระบบ 

7. อุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยอากาศขนาด 250 กิโลแคลอรี/ชม. ที่อุณหภูมิ 30 °ซ โดยต่อจากมอเตอร์ไฮดรอ

ลิค และกระบอกสูบไฮดรอลิค เพ่ือระบายความร้อนของน้ ามันหลังการใช้งาน 

 

1.1 วงจรไฮดรอลิคส าหรับการเคลื่อนที่เชิงเส้นในแนวดิ่งของลูกตีสางใบอ้อยของเครื่องสางใบอ้อยส าหรับอ้อย

ตัดท าพันธุ์  

 

วงจรไฮดรอลิคส าหรับการเคลื่อนที่เชิงเส้นในแนวดิ่งของลูกตีสางใบอ้อยแสดงในภาพที่ 3 หลักการท างาน

เริ่มจาก เพลาอ านวยก าลัง (1) หมุนที่ความเร็วรอบ 540 รอบต่อนาที ส่งก าลังผ่านชุดเฟือง อัตราทด 1:4 ขับปั๊ม 

ไฮดรอลิค (2) ขนาด 55 ซีซีต่อรอบ ที่ความเร็วรอบ 2,160 รอบต่อนาที ดึงน้ ามันจากถังไฮดรอลิค (3) ขนาด 25 

ลิตร ผ่านตัวกรองน้ ามัน (4) มีอัตราการไหลประมาณ 98 ลิตรต่อนาที มีวาล์วควบคุมความดันแบบปรับด้วยมือ (5) 

ที่ 250 บาร์ ถ้าความดันในระบบเกิน 250 บาร์ น้ ามันจะถูกส่งกลับเข้าถังผ่านวาล์วลดความดัน (6) น้ ามันที่มีความ



ดันไม่เกิน 250 บาร์ ถูกส่งผ่านระบบท่อไปยังวาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบปรับด้วยไฟฟ้า (7) ซึ่งจะ เปิด หรี่ 

หรือปิดวาล์วด้วยตัวต้านทานปรับค่าได้ และต่อไปยังกระบอกสูบไฮดรอลิค (8) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอก

สูบ 6 ½” x 79” ซึ่งต่อกับชุดกลไกการเคลื่อนที่ของลูกตีสางใบอ้อย ท าให้ลูกตีสางใบอ้อยเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่ง

ตามความสูงของต้นอ้อย น้ ามันที่ผ่านกระบอกสูบไฮดรอลิคจะเกิดความร้อนซึ่งแปรผันกับขนาดของภาระงานจะ

ถูกส่งไปยังตัวระบายความร้อนแบบพัดลมระบายอากาศ (9) ขนาด 250 กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง เพ่ือระบายความ

ร้อน โดยผ่านวาล์วควบคุมทิศทางการการไหล (10) และวาล์วกันกลับ (11) (12) และส่งกลับเข้าถังน้ ามันไฮดรอ

ลิคหมุนเวียนตลอดการใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 วงจรไฮดรอลิคส าหรับการเคลื่อนที่ของลูกตีสางใบอ้อยของเครื่องสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์ 

 

1.2 วงจรไฮดรอลิคส าหรับระบบส่งก าลังของลูกตีสางใบอ้อยของเครื่องสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์  

 

วงจรไฮดรอลิคส าหรับระบบส่งก าลังของลูกตีสางใบอ้อยแสดงดังภาพที่ 4 หลักการท างานเริ่มจาก เพลา

อ านวยก าลังหมุนที่ความเร็วรอบ 540 รอบต่อนาที ส่งก าลังผ่านชุดเฟืองอัตราทด 1:4 ขับปั๊มไฮดรอลิคขนาด 55  

ซีซีต่อรอบ ที่ความเร็วรอบ 2,160 รอบต่อนาท ีมีอัตราการไหลประมาณ 98 ลิตรต่อนาที มีวาล์วควบคุมความดันที่ 

250 บาร์ น้ ามันไฮดรอลิคถูกส่งผ่านระบบท่อไปยังวาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบปรับด้วยไฟฟ้า ซึ่งจะ เปิด หรี่ 

1 

2 

3 

4 

5 

0 – 250 bar 

PTO 

6 

7 

8 

9 

10 

  11 

  12 



หรือปิดวาล์วด้วยตัวควบคุมแบบฟัซซี (Fuzzy Controller) ตามต าแหน่งที่ติดตั้ง proximity sensor และต่อไปยัง

มอเตอร์ไฮดรอลิค ขนาด 100 ซีซีต่อรอบ แรงบิดสูงสุด 264 นิวตัน-เมตร ซึ่งต่อกับชุดกลไกการหมุนของลูกตีสาง

ใบอ้อย น้ ามันที่ผ่านมอเตอร์ไฮดรอลิคจะเกิดความร้อนซึ่งแปรผันกับขนาดของภาระงานจะถูกส่งไปยังตัวระบาย

ความร้อนแบบพัดลมระบายอากาศขนาด 250 กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง เพ่ือระบายความร้อน และส่งกลับเข้าถัง

น้ ามันไฮดรอลิคหมุนเวียนตลอดการใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 วงจรไฮดรอลิคส าหรับระบบส่งก าลังของลูกตีสางใบอ้อยของเครื่องสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์ 

  

 ผลการติดตั้งระบบไฮดรอลิคกับเครื่องสางใบอ้อยแสดงในภาพที่ 5  

 

  

มาตรวัดความดัน 

0 – 250 bar 

P.T.O 

วาล์วลดความดัน 

วาล์วควบคุมอัตราการไหล 

มอเตอร์ไฮดรอลิค 

ปั๊มไฮดรอลิค 

ตัวกรองน้ ามัน ถังน้ ามัน 

ฝาถังน้ ามัน 

มาตรวัดอุณหภูม ิ

ในถังน้ ามัน 

อุปกรณ์ระบายความ

ร้อนด้วยอากาศ 

วาล์วกันกลับ 



   
 

 
 

ภาพที่ 5 การติดตั้งระบบไฮดรอลิคเข้ากับเครื่องสางใบอ้อย 
 

2.  การติดตั้งอุปกรณ์วัด และควบคุม 

 

 การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบการหมุนของลูกตีสางใบ แสดงวงจรการติดตั้ง และอธิบายการ

ท างานในภาพที่ 6 โดยมอเตอร์ไฮดรอลิคจะขับภาระซึ่งประกอบไปด้วยชุดกลไกการตีสางใบอ้อย และใบอ้อย โดย

รับน้ ามันไฮดรอลิคเพ่ือใช้ในการถ่ายทอดก าลังจากวาล์วควบคุมอัตราการไหล การหมุนของลูกตีสางใบจะถูกวัดที่

วาล์วควบคุมอัตราการไหล 

ปั๊มไฮดรอลิค 

มอเตอร์ไฮดรอลิค 

กระบอกสูบไฮดรอลิค 

ตัวระบายความร้อนด้วยอากาศ 

ถังใส่น้ ามัน 



เพลาขับลูกตีสางใบโดย Encoder ในหน่วย รอบต่อนาที ไปแสดงผลที่หน้าจอ LCD ที่ตู้ควบคุม และเป็นสัญญาณ

ป้อนกลับ 

 

การควบคุมอัตราการไหลของน้ ามันไฮดรอลิค เพ่ือไปควบคุมความเร็วในการหมุนขับภาระของมอเตอร์  

ไฮดรอลิค โดยควบคุมที่วาล์วปรับอัตราการไหล เรียกระบบนี้ว่า Servo Electro-hydraulic System หรือ SEHS 

การควบคุมกระท าโดยโปรแกรมควบคุมการหมุนของลูกตีสางใบด้วยตัวควบคุมแบบฟัซซี ซึ่งเขียนด้วยโปรแกรม  

Arduino 1.6.9 ในคอมพิวเตอร์ผ่านบอร์ดควบคุม ซึ่งจะค านวณสัญญาณควบคุมตามสัญญาณสั่งงานและสัญญาณ

ป้อนกลับ สัญญาณสั่งงานจากบอร์ดควบคุมจะถูกขยายด้วยอุปกรณ์ขยายสัญญาณแรงดันไฟฟ้า (Valve 

Amplifier) ก่อนส่งไปยังวาล์วควบคุมอัตราการไหล 

 

 
 

ภาพที่ 6 วงจรควบคุมการหมุนของลูกตีสางใบอ้อยของเครื่องสางใบอ้อย ส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์ 

 

3. การออกแบบตัวควบคุมระบบ Servo Electro-hydraulic System หรือ SEHS โดยใช้ตัวควบคุมแบบ  

ฟัซซี (Fuzzy Controller)  

   

การท างานของระบบเริ่มจากการก าหนดค่า input อ้างอิงเป็น ความเร็ว (Vd) ระบบจะสั่งงานตามค่า

ผิดพลาดที่เกิดขึ้นค่าแรกในขณะที่ยังไม่มีค่าป้อนกลับ เมื่อท าการสางใบอ้อย ตัววัดความเร็วรอบ (Rotary 

Encoder) จะเป็นตัวส่งค่าป้อนกลับเป็นสัญญาณความเร็ว (V) ในหน่วย รอบ/นาที มาเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิง 



(Vd)  มีค่าตั้งแต่   0 – 1000 รอบ/นาที เพ่ือค านวณหาค่าผิดพลาด E และอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าผิดพลาด Ed 

เป็น 2 input ไปเข้ากฎฟัซซี เพ่ือเป็น output ควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้กับวาล์วควบคุมอัตราการไหล (UFuzzy) ถ้า

ค่าป้อนกลับมากกว่าค่าอ้างอิงท าให้ค่าผิดพลาดมีค่าเป็นลบ ดังนั้นแรงดันไฟฟ้า  output จะลดลง ถ้าค่าป้อนกลับ

น้อยกว่าค่าอ้างอิงจะท าให้ค่าผิดพลาดมีค่าเป็นบวก ดังนั้นแรงดันไฟฟ้า output จะเพ่ิมข้ึน โดยที่  

 

Vd  = ค่า input อ้างอิง 

E  = ค่าผิดพลาดของความเร็วรอบการหมุนของลูกตีสางใบ 

   = Vd - V   

Ed  = อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าผิดพลาดความเร็วรอบการหมุนของลูกตีสางใบ 

UFuzzy  = เอาต์พุตในการเปิด ปิด Proportional Valve โดยใช้ตัวควบคุมแบบฟัซซี 

 

การท างานของระบบโดยรวม ดังแสดงในภาพที่ 7  

 

 
 

ภาพที่ 7 Block Diagram ของตัวควบคุมแบบฟัซซีในการควบคุม Proportional Valve 

 

 โปรแกรมควบคุมการหมุนของลูกตีสางใบด้วยตัวควบคุมแบบฟัซซี ถูกเขียนในโปรแกรม Matlab แสดงใน

ภาพที่ 8 โดยเริ่มต้นจากการป้อนค่าสัญญาณสั่งงาน Input ผ่าน Signal builder block ปรับช่วงสัญญาณให้

เหมาะสมด้วย Rate transition block ก่อนเข้า Fuzzy logic controller block สัญญาณควบคุมจะถูกส่งออก

ไปที่ขา Tx1 ของบอร์ดควบคุม Arduino mega 2560 เพ่ือใช้ในการเปิด หรี่ หรือ ปิด วาล์วควบคุมอัตราการไหล 

ส่วนสัญญาณป้อนกลับจะถูกส่งจาก Encoder ในรูปสัญญาณ Analog เข้าขา A0 ของบอร์ดควบคุม และใช้

เปรียบเทียบกับสัญญาณสั่งงานโดยดูได้จาก Scope block 

 

 

 



 
 

 
ภาพที่ 8 โปรแกรมควบคุมการหมุนของลูกตีสางใบอ้อยด้วยโปรแกรม Matlab 



การต่อคอมพิวเตอร์ส าหรับใส่ค่า Input Setpoint และอุปกรณ์วัดความเร็วรอบ (Encoder) ผ่านบอร์ด
ควบคุม Arduino mega 2560 แสดงในภาพที่ 9 โดยสัญญาณที่วัดจากอุปกรณ์วัดเป็นสัญญาณอนาล็อก 0-5 
โวลต์ ต่อเข้ากับพอร์ตอนาล็อกของบอร์ดควบคุมที่พอร์ต A0 ส่วนคอมพิวเตอร์ต่อผ่านพอร์ต USB โดยบอร์ด
ควบคุมจะส่งสัญญาณสั่งงานเป็นอนาล็อก 0-5 โวลต์ผ่านพอร์ต TX1 ส าหรับเปิด หรี่ หรือปิดที่วาล์วควบคุมการ
ไหลผ่านอุปกรณ์ขยายสัญญาณแรงดันไฟฟ้า (Valve Amplifier) และส่งสัญญาณที่วัดจากอุปกรณ์วัดความเร็วรอบ
ไปแสดงผลที่หน้าจอแสดงผล LCD ผ่านพอร์ต TX0, TX3, RX3, TX2, RX2 และ AX1 ต่อเข้ากับพอร์ต DT, D6, 
D5, D4, EN และ RW ของ หน้าจอแสดงผล LCD ตามล าดับ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9 การต่ออุปกรณว์ัด และคอมพิวเตอร์ผ่านบอร์ดควบคุมส าหรับส่งสัญญาณสั่งงานผ่านอุปกรณ ์
  ขยายสัญญาณแรงดันไฟฟ้า และหน้าจอแสดงผล LCD 
 

Encoder 

TX1 

DT 

D6 

D5 

D4 

EN 

RW
 

Computer  



4.ปริมาณใบอ้อยที่ได้จากการสางใบ แรงดึงใบอ้อย และรอบการหมุนของลูกตีสางใบอ้อยที่ท าให้ตาอ้อย และ

ล าอ้อยของอ้อยท้ัง 5 พันธุ์เสียหายน้อยที่สุด 

 

4.1 ปริมาณใบอ้อยท่ีได้จากการสางใบ ลักษณะทางกายภาพของอ้อย และแรงดึงใบอ้อย 
 

เกษตรกรจะเริ่มตัดอ้อยท าพันธุ์เมื่ออ้อยมีอายุประมาณ 10 – 11 เดือน 
 

4.1.1 พันธุ์ LK92-11  
 

จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นของตฤณสิษฐ์ และคณะ ในปี 2561 เกี่ยวกับปริมาณใบอ้อยที่ได้จากการสางใบ 

และลักษณะทางกายภาพของอ้อยพันธุ์ LK92-11 ในพ้ืนที่ปลูกอ้อย ต. คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นอ้อย

ปลูกใหม่อายุ 11 เดือน ระยะห่างระหว่างแถวปลูก 1.5 ม. ปลูกร่องคู่ ใช้รถปลูกอ้อยปลูก เฉลี่ย 4 ซ้ า แสดงใน

ตารางที่ 1 และแรงดึงใบอ้อยเฉลี่ย 4 ซ้ า แสดงในตารางที่ 2    

 

ตารางท่ี 1 ปริมาณใบอ้อยที่ได้จากการสางใบ และลักษณะทางกายภาพของอ้อยพันธุ์ LK92-11 เฉลี่ย 4 ซ้ า 

 
ลักษณะทาง

กายภาพของ

อ้อย 

จ านวนวัด (ครั้ง) เฉลี่ย 

1 2 3 4 

ความสูงของ

อ้อย (ม.) 

2.41 2.27 2.17 2.38 2.31 

เส้นผา่น

ศูนย์กลางล า

(ซม.) 

3.40 3.30 3.70 3.30 3.43 

เส้นรอบวงล า 

(ซม.) 

11.00 9.00 10.00 9.80 9.95 

ปริมาณใบอ้อย

จากการสางใบ  

(กิโลกรัม/ไร)่ 

1,474.78 1,535.21 1,501.64 1,489.73 1,500.34 

 

 

 



ตารางท่ี 2 แรงดึงใบอ้อยของอ้อยพันธุ์ LK92-11 เฉลี่ย 4 ซ้ า 

 
ช่วงความสูง

ของอ้อย 

แรงดึงใบอ้อย (นิวตัน) เฉลี่ย 

1 2 3 4 

0 - 100 (ซม.) 10.01 17.66 16.68 14.72 14.77 

100 – 200 

(ซม.) 

28.45 31.39 26.49 24.53 27.72 

มากกว่า 200 

(ซม.) 

50.03 51.99 61.80 40.22 51.01 

 

4.1.2 พันธุ์ ขอนแก่น 3 
 

จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นของตฤณสิษฐ์ และคณะ ในปี 2561 เกี่ยวกับปริมาณใบอ้อยที่ได้จากการสางใบ 

และลักษณะทางกายภาพของอ้อยพันธุ์ ขอนแก่น 3 ในพ้ืนที่ปลูกอ้อย ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นอ้อย

ตอ 1 อายุ 11 เดือน ระยะห่างระหว่างแถวปลูก 1.5 ม. ปลูกร่องคู่ ใช้รถปลูกอ้อยปลูก เฉลี่ย 4 ซ้ า แสดงในตาราง

ที่ 3 และแรงดึงใบอ้อยเฉลี่ย 4 ซ้ า แสดงในตารางที่ 4    

 

ตารางท่ี 3 ปริมาณใบอ้อยที่ได้จากการสางใบ และลักษณะทางกายภาพของอ้อยพันธุ์ ขอนแก่น 3 เฉลี่ย 4 ซ้ า 

 
ลักษณะทาง

กายภาพของ

อ้อย 

จ านวนวัด (ครั้ง) เฉลี่ย 

1 2 3 4 

ความสูงของ

อ้อย (ม.) 

2.52 2.60 2.43 2.60 2.54 

เส้นผา่น

ศูนย์กลางล า

(ซม.) 

3.30 3.40 3.30 3.00 3.25 

เส้นรอบวงล า 

(ซม.) 

9.80 10.40 10.70 10.00 10.23 

ปริมาณใบอ้อย

จากการสางใบ  

(กิโลกรัม/ไร)่ 

1,278.66 1,303.48 1,167.01 1,269.84 1,254.75 

 



ตารางท่ี 4 แรงดึงใบอ้อยของอ้อยพันธุ์ ขอนแก่น 3 เฉลี่ย 4 ซ้ า 

 
ช่วงความสูง

ของอ้อย 

แรงดึงใบอ้อย (นิวตัน) เฉลี่ย 

1 2 3 4 

0 - 100 (ซม.) 5.49 6.73 8.02 5.78 6.51 

100 – 200 

(ซม.) 

12.75 16.64 18.47 17.07 16.23 

มากกว่า 200 

(ซม.) 

29.41 31.47 28.65 30.58 30.03 

  

 
4.1.3 พันธุ์ อู่ทอง 84-12 
 

จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นของตฤณสิษฐ์ และคณะ ในปี 2561 เกี่ยวกับปริมาณใบอ้อยที่ได้จากการสางใบ 

และลักษณะทางกายภาพของอ้อยพันธุ์ อู่ทอง 84-12 ในพ้ืนที่ปลูกอ้อย ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็น

อ้อยตอ 4 อายุ 11 เดือน ระยะห่างระหว่างแถวปลูก 1.5 ม. ปลูกร่องคู่ ใช้รถปลูกอ้อยปลูก เฉลี่ย 4 ซ้ า แสดงใน

ตารางที่ 5 และแรงดึงใบอ้อยเฉลี่ย 4 ซ้ า แสดงในตารางที่ 6    

 

ตารางท่ี 5 ปริมาณใบอ้อยที่ได้จากการสางใบ และลักษณะทางกายภาพของอ้อยพันธุ์ อู่ทอง 84-12 เฉลี่ย 4 ซ้ า 

 
ลักษณะทาง

กายภาพของ

อ้อย 

จ านวนวัด (ครั้ง) เฉลี่ย 

1 2 3 4 

ความสูงของ

อ้อย (ม.) 

2.50 2.52 2.66 2.00 2.42 

เส้นผา่น

ศูนย์กลางล า

(ซม.) 

3.10 3.40 3.60 3.50 3.40 

เส้นรอบวงล า 

(ซม.) 

10.30 9.60 11.10 10.80 10.45 

ปริมาณใบอ้อย

จากการสางใบ  

(กิโลกรัม/ไร)่ 

1,266.07 1,303.45 1,294.77 1,345.03 1,302.33 

 



ตารางท่ี 6 แรงดึงใบอ้อยของอ้อยพันธุ์ อู่ทอง 84-12 เฉลี่ย 4 ซ้ า 

 
ช่วงความสูง

ของอ้อย 

แรงดึงใบอ้อย (นิวตัน) เฉลี่ย 

1 2 3 4 

0 - 100 (ซม.) 11.13 12.47 14.01 12.12 12.43 

100 – 200 

(ซม.) 

24.75 22.41 23.83 21.78 23.19 

มากกว่า 200 

(ซม.) 

42.37 45.62 40.06 44.38 43.11 

 
4.1.4 พันธุ์ K95-84 
 

จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นของตฤณสิษฐ์ และคณะ ในปี 2561 เกี่ยวกับปริมาณใบอ้อยที่ได้จากการสางใบ 

และลักษณะทางกายภาพของอ้อยพันธุ์ K95-84 ในพ้ืนที่ปลูกอ้อย ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นอ้อยตอ 1 

อายุ 11 เดือน ระยะห่างระหว่างแถวปลูก 1.5 ม. ปลูกร่องคู่ ใช้รถปลูกอ้อยปลูก เฉลี่ย 4 ซ้ า แสดงในตารางที่ 7 

และแรงดึงใบอ้อยเฉลี่ย 4 ซ้ า แสดงในตารางที่ 8  

   

ตารางที่ 7 ปริมาณใบอ้อยที่ได้จากการสางใบ และลักษณะทางกายภาพของอ้อยพันธุ์ K95-84 เฉลี่ย 4 ซ้ า 

 
ลักษณะทาง

กายภาพของ

อ้อย 

จ านวนวัด (ครั้ง) เฉลี่ย 

1 2 3 4 

ความสูงของ

อ้อย (ม.) 

2.93 2.90 2.96 2.93 2.93 

เส้นผา่น

ศูนย์กลางล า

(ซม.) 

4.20 3.90 4.40 4.70 4.30 

เส้นรอบวงล า 

(ซม.) 

12.00 11.80 12.30 11.90 12.00 

ปริมาณใบอ้อย

จากการสางใบ  

(กิโลกรัม/ไร)่ 

1,194.83 975.95 1,078.46 1,135.96 1,096.30 

 



ตารางท่ี 8 แรงดึงใบอ้อยของอ้อยพันธุ์ K95-84 เฉลี่ย 4 ซ้ า 

 
ช่วงความสูง

ของอ้อย 

แรงดึงใบอ้อย (นิวตัน) เฉลี่ย 

1 2 3 4 

0 - 100 (ซม.) 9.81 8.83 5.87 9.81 8.58 

100 – 200 

(ซม.) 

15.70 17.66 22.56 16.83 18.19 

มากกว่า 200 

(ซม.) 

29.43 33.35 31.39 32.37 31.64 

  

 

4.1.5 พันธุ์ก าแพงแสน 01-12 
 

จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นของตฤณสิษฐ์ และคณะ ในปี 2561 เกี่ยวกับปริมาณใบอ้อยที่ได้จากการสางใบ 

และลักษณะทางกายภาพของอ้อยพันธุ์ ก าแพงแสน 01-12 ในพ้ืนที่ปลูกอ้อย ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

เป็นอ้อยปลูกใหม่ อายุ 11 เดือน ระยะห่างระหว่างแถวปลูก 1.5 ม. ปลูกร่องคู่ ใช้รถปลูกอ้อยปลูก เฉลี่ย 4 ซ้ า 

แสดงในตารางที่ 9 และแรงดึงใบอ้อยเฉลี่ย 4 ซ้ า แสดงในตารางที่ 10 

 

ตารางท่ี 9 ปริมาณใบอ้อยที่ได้จากการสางใบ และลักษณะทางกายภาพของอ้อยพันธุ์ ก าแพงแสน 01-12 เฉลี่ย 4 

ซ้ า 
 

ลักษณะทาง

กายภาพของ

อ้อย 

จ านวนวัด (ครั้ง) เฉลี่ย 

1 2 3 4 

ความสูงของ

อ้อย (ม.) 

2.2 2.26 2.52 2.37 2.34 

เส้นผา่น

ศูนย์กลางล า

(ซม.) 

3.2 3.4 3.3 3.5 3.35 

เส้นรอบวงล า 

(ซม.) 

10.6 10.3 9.8 11.1 10.45 

ปริมาณใบอ้อย

จากการสางใบ  

(กิโลกรัม/ไร)่ 

1,366.71 1,401.21 1,307.68 1,395.02 1,367.66 

 



ตารางท่ี 10 แรงดึงใบอ้อยของอ้อยพันธุ์ ก าแพงแสน 01-12 เฉลี่ย 4 ซ้ า 
 

ช่วงความสูง

ของอ้อย 

แรงดึงใบอ้อย (นิวตัน) เฉลี่ย 

1 2 3 4 

0 - 100 (ซม.) 17.66 14.72 10.67 12.75 13.95 

100 – 200 

(ซม.) 

22.56 23.54 18.68 20.85 21.41 

มากกว่า 200 

(ซม.) 

32.37 37.28 38.26 36.13 36.01 

  

การวัดความสูงของอ้อยแสดงดังภาพที่ 10 และวัดปริมาณใบอ้อยที่ได้จากการสางใบใน 1 ไร่ แสดงดังภาพ

ที่ 11 โดยปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณใบอ้อยใน 1 ไร่ สรุปได้ 3 ปัจจัยคือ 

 

1. ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมในการปลูก หมายถึง ชุดดิน การให้น้ า  ความอุดมสมบูรณ์ของดินและสภาพ

ภูมิอากาศ 

2. ปัจจัยจากเกษตรกรผู้ปลูกซึ่งก็คือวิธีการปลูก การวางท่อนพันธุ์อ้อย ระยะห่างระหว่างแถวปลูก ในกรณีใช้

เครือ่งปลูกจะรวมถึงความเร็วของแทรกเตอร์ที่ใช้ต่อพ่วงกับเครื่องปลูก เนื่องจากจะมีผลต่อความถี่ในการ

วางท่อนพันธุ์อ้อย 

3. ปัจจัยจากพันธุ์อ้อย ได้แก่การแตกกอของอ้อย อ้อยปลูกใหม่ หรืออ้อยตอ 
 

               
 

   ภาพที่ 10 การวัดความสูงของอ้อย        ภาพที่ 11 การวัดปริมาณใบอ้อยที่ได้จากการสางใบใน 1 ไร่ 



 จากการวัดแรงดึงใบโดยใช้เครื่องชั่งสปริงดึงทั้งใบและกาบใบออกดังภาพที่ 12 และน าข้อมูลแรงดึงใบอ้อย

เฉลี่ยแต่ละพันธุ์มาเขียนกราฟ จะได้กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงใบกับความสูงของอ้อยดังภาพที่ 13 

ท าให้ทราบว่าแรงดึงใบจะแปรผันตามความสูง เนื่องจากใบอ้อยบริเวณที่สูงกว่านั้นอ่อนกว่าใบอ้อยบริเวณช่วงที่

ต่ าลงมาซึ่งแห้งกว่า  

 

 
 

  ภาพที่ 12 วัดแรงดึงใบโดยใช้เครื่องชั่งสปริงแบบแขวนดิจิทัลขนาด 15 kg 

 



 
 

ภาพที่ 13 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงใบกับความสูงของอ้อย 

 

4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างรอบการหมุนของลูกตสีางใบ กับช่วงความสูงของอ้อย 

 

 ท าการทดสอบรอบการหมุนของลูกตีสางใบที่ 600 รอบ/นาที 650 รอบ/นาที 700 รอบ/นาที 750 รอบ/

นาที และ 800 รอบ/นาที โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงความสูง คือ 0 - 100 ซม. 100 - 200 ซม. และ มากกว่า 200 ซม. 

รวมถึงแบ่งพ้ืนที่การทดสอบออกเป็น 1.5 x 1 ม. ในแต่ละ treatment แสดงดังภาพที่ 14 ท าการทดสอบ 3 ซ้ า 

การทดสอบเลือกใช้ความเร็วเชิงเส้นของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของลูกตีใบ 0.5 ม./วินาที และทิศทางการหมุนของ

ลูกตีใบหมุนตีขึ้น โดยให้รถแทรกเตอร์ไม่เคลื่อนที่ขณะท าการทดสอบ ผลการทดสอบความเสียหายของตาอ้อย ล า

อ้อย และความสะอาดในการสางใบอ้อยแสดงในตารางที่ 11, 12, 13, 14 และ 15 ส าหรับอ้อยพันธุ์ LK92-11 

ขอนแก่น 3 อู่ทอง 84-12 K95-84 และก าแพงแสน 01-12 ตามล าดับ  
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ภาพที่ 14 พ้ืนที่การทดสอบขนาด 1.5 x 1 ม. ในแต่ละ treatment 

 

1.5 ม. 

1 ม. 



ตารางท่ี 11 ความเสียหายของตาอ้อย ล าอ้อย และความสะอาดในการสางใบอ้อยกับรอบการหมุนของลูกตีสางใบในแต่ละช่วงความสูงของอ้อยพันธุ์ LK92-11 เฉลี่ย 3 ซ้ า 

 
ช่วงความสูง

ของอ้อย 
คว

าม
เส

ยีห
าย

ขอ
งต

าอ
้อย

 (ต
า) 

รอบการหมุนของลูกตีสางใบ (รอบต่อนาที) 

600 650 700 750 800 

1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 

0 - 100 (ซม.) 1 1 0 1 2 1 1 1 3 4 4 4 7 8 7 7 9 8 9 9 

100 – 200 

(ซม.) 

0 0 0 0 2 2 2 2 2 1 2 2 7 4 6 6 8 7 7 7 

มากกว่า 200 

(ซม.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 6 4 4 5 

0 - 100 (ซม.) 

คว
าม

สะ
อา

ดใ
นก

าร
สา

งใบ
 

ยังไม่สะอาด ใบแห้งยังหลดุ

ออกไม่หมด กาบใบไม่หลุด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบไม่หลุด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบบางส่วนหลดุ

ออกมา 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 

100 – 200 

(ซม.) 

ยังไม่สะอาด ใบแห้งยังหลดุ

ออกไม่หมด กาบใบไม่หลุด 

ยังไม่สะอาด เพราะยังมีใบ

แห้งติดอยู่ กาบใบไมห่ลดุ แต่

สะอาดกว่ารอบลูกตีที่ 600  

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบไม่หลุด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบบางส่วนหลดุ

ออกมา 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 

มากกว่า 200 

(ซม.) 

ยังไม่สะอาด ใบแห้งยังหลดุ

ออกไม่หมด กาบใบไม่หลุด 

ยังไม่สะอาด ใบแห้งยังหลดุ

ออกไม่หมด กาบใบไม่หลุด 

ยังไม่สะอาด ใบแห้งยังหลดุ

ออกไม่หมด กาบใบไม่หลุด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบไม่หลุด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 

 



ตารางท่ี 11 (ต่อ) 

 
ช่วงความสูง

ของอ้อย 
คว

าม
เส

ยีห
าย

ขอ
งล

 าอ
้อย

 (ล
 า) 

รอบการหมุนของลูกตีสางใบ (รอบต่อนาที) 

600 650 700 750 800 

1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 

0 - 100 (ซม.) 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 

100 – 200 

(ซม.) 

1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 

มากกว่า 200 

(ซม.) 

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 2 2 3 2 1 2 

 



ตารางท่ี 12 ความเสียหายของตาอ้อย ล าอ้อย และความสะอาดในการสางใบอ้อยกับรอบการหมุนของลูกตีสางใบในแต่ละช่วงความสูงของอ้อยพันธุ์ ขอนแก่น 3 เฉลี่ย 3 ซ้ า 

 
ช่วงความสูง

ของอ้อย 
คว

าม
เส

ยีห
าย

ขอ
งต

าอ
้อย

 (ต
า) 

รอบการหมุนของลูกตีสางใบ (รอบต่อนาที) 

600 650 700 750 800 

1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 

0 - 100 (ซม.) 2 2 1 2 3 3 2 3 6 5 5 5 8 10 10 9 11 13 14 13 

100 – 200 

(ซม.) 

0 1 1 1 2 2 2 2 3 4 4 4 6 7 9 7 9 9 10 9 

มากกว่า 200 

(ซม.) 

0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 2 6 5 5 5 7 8 8 8 

0 - 100 (ซม.) 

คว
าม

สะ
อา

ดใ
นก

าร
สา

งใบ
 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบไม่หลุด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบบางส่วนหลดุ

ออกมา 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 

100 – 200 

(ซม.) 

ยังไม่สะอาด เพราะยังมีใบแห้ง

ติดอยู่ กาบใบไม่หลดุ  

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบไม่หลุด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 

มากกว่า 200 

(ซม.) 

ยังไม่สะอาด ใบแห้งยังหลดุ

ออกไม่หมด กาบใบไม่หลุด 

สะอาดน้อยกว่าช่วงความสูง 

100 – 200 (ซม.) 

ยังไม่สะอาด ใบแห้งยังหลดุ

ออกไม่หมด กาบใบไม่หลุด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบไม่หลุด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 



ตารางท่ี 12 (ต่อ) 

 
ช่วงความสูง

ของอ้อย 
คว

าม
เส

ยีห
าย

ขอ
งล

 าอ
้อย

 (ล
 า) 

รอบการหมุนของลูกตีสางใบ (รอบต่อนาที) 

600 650 700 750 800 

1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 

0 - 100 (ซม.) 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 

100 – 200 

(ซม.) 

1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 3 3 

มากกว่า 200 

(ซม.) 

1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 3 2 2 2 3 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 13 ความเสียหายของตาอ้อย ล าอ้อย และความสะอาดในการสางใบอ้อยกับรอบการหมุนของลูกตีสางใบในแต่ละช่วงความสูงของอ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-12 เฉลี่ย 3 ซ้ า 

 
ช่วงความสูง

ของอ้อย 
คว

าม
เส

ยีห
าย

ขอ
งต

าอ
้อย

 (ต
า) 

รอบการหมุนของลูกตีสางใบ (รอบต่อนาที) 

600 650 700 750 800 

1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 

0 - 100 (ซม.) 1 0 1 1 2 2 1 2 4 3 3 3 6 7 4 6 10 8 8 9 

100 – 200 

(ซม.) 

0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 2 2 4 4 5 4 7 7 6 7 

มากกว่า 200 

(ซม.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 3 3 6 5 5 5 

0 - 100 (ซม.) 

คว
าม

สะ
อา

ดใ
นก

าร
สา

งใบ
 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบไม่หลุด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบบางส่วนหลดุ

ออกมา 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 

100 – 200 

(ซม.) 

ยังไม่สะอาด เพราะยังมีใบแห้ง

ติดอยู่ กาบใบไม่หลดุ  

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบไม่หลุด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบบางส่วนหลดุ

ออกมา 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 

มากกว่า 200 

(ซม.) 

ยังไม่สะอาด ใบแห้งยังหลดุ

ออกไม่หมด กาบใบไม่หลุด 

สะอาดน้อยกว่าช่วงความสูง 

100 – 200 (ซม.) 

ยังไม่สะอาด ใบแห้งยังหลดุ

ออกไม่หมด กาบใบไม่หลุด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบไม่หลุด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 



ตารางท่ี 13 (ต่อ) 

 
ช่วงความสูง

ของอ้อย 
คว

าม
เส

ยีห
าย

ขอ
งล

 าอ
้อย

 (ล
 า) 

รอบการหมุนของลูกตีสางใบ (รอบต่อนาที) 

600 650 700 750 800 

1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 

0 - 100 (ซม.) 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 3 3 2 3 

100 – 200 

(ซม.) 

1 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 3 2 2 2 3 3 3 3 

มากกว่า 200 

(ซม.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 

 



ตารางท่ี 14 ความเสียหายของตาอ้อย ล าอ้อย และความสะอาดในการสางใบอ้อยกับรอบการหมุนของลูกตีสางใบในแต่ละช่วงความสูงของอ้อยพันธุ์ K95-84 เฉลี่ย 3 ซ้ า 

 
ช่วงความสูง

ของอ้อย 
คว

าม
เส

ยีห
าย

ขอ
งต

าอ
้อย

 (ต
า) 

รอบการหมุนของลูกตีสางใบ (รอบต่อนาที) 

600 650 700 750 800 

1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 

0 - 100 (ซม.) 1 2 1 2 3 2 2 2 5 4 5 5 9 8 8 8 10 9 9 9 

100 – 200 

(ซม.) 

1 0 1 1 1 2 2 2 3 3 4 3 6 6 6 7 7 8 8 8 

มากกว่า 200 

(ซม.) 

0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 5 4 4 4 6 7 5 6 

0 - 100 (ซม.) 

คว
าม

สะ
อา

ดใ
นก

าร
สา

งใบ
 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบไม่หลุด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบบางส่วนหลดุ

ออกมา 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 

100 – 200 

(ซม.) 

ยังไม่สะอาด เพราะยังมีใบแห้ง

ติดอยู่ กาบใบไม่หลดุ  

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบไม่หลุด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 

มากกว่า 200 

(ซม.) 

ยังไม่สะอาด ใบแห้งยังหลดุ

ออกไม่หมด กาบใบไม่หลุด 

สะอาดน้อยกว่าช่วงความสูง 

100 – 200 (ซม.) 

ยังไม่สะอาด ใบแห้งยังหลดุ

ออกไม่หมด กาบใบไม่หลุด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบไม่หลุด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 



ตารางท่ี 14 (ต่อ) 

 
ช่วงความสูง

ของอ้อย 
คว

าม
เส

ยีห
าย

ขอ
งล

 าอ
้อย

 (ล
 า) 

รอบการหมุนของลูกตีสางใบ (รอบต่อนาที) 

600 650 700 750 800 

1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 

0 - 100 (ซม.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

100 – 200 

(ซม.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 3 2 3 3 

มากกว่า 200 

(ซม.) 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 15 ความเสียหายของตาอ้อย ล าอ้อย และความสะอาดในการสางใบอ้อยกับรอบการหมุนของลูกตีสางใบในแต่ละช่วงความสูงของอ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 01-12  

เฉลี่ย 3 ซ้ า 

 
ช่วงความสูง

ของอ้อย 

คว
าม

เส
ยีห

าย
ขอ

งต
าอ

้อย
 (ต

า) 
รอบการหมุนของลูกตีสางใบ (รอบต่อนาที) 

600 650 700 750 800 

1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 

0 - 100 (ซม.) 1 1 1 1 2 2 1 2 4 4 4 4 8 8 9 8 10 10 9 10 

100 – 200 

(ซม.) 

0 0 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 6 4 5 5 8 8 9 8 

มากกว่า 200 

(ซม.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 2 2 6 5 6 6 

0 - 100 (ซม.) 

คว
าม

สะ
อา

ดใ
นก

าร
สา

งใบ
 

ยังไม่สะอาด ใบแห้งยังหลดุ

ออกไม่หมด กาบใบไม่หลุด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบไม่หลุด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบบางส่วนหลดุ

ออกมา 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 

100 – 200 

(ซม.) 

ยังไม่สะอาด ใบแห้งยังหลดุ

ออกไม่หมด กาบใบไม่หลุด 

ยังไม่สะอาด เพราะยังมีใบ

แห้งติดอยู่ กาบใบไมห่ลดุ แต่

สะอาดกว่ารอบลูกตีที่ 600  

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบบางส่วนหลดุ

ออกมา 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบบางส่วนหลดุ

ออกมา 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 

มากกว่า 200 

(ซม.) 

ยังไม่สะอาด ใบแห้งยังหลดุ

ออกไม่หมด กาบใบไม่หลุด  

ยังไม่สะอาด ใบแห้งยังหลดุ

ออกไม่หมด กาบใบไม่หลุด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบบางส่วนหลดุ

ออกมา 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 

สะอาด ใบแห้งหลุดออก

ทั้งหมด กาบใบหลุดออกมา

ทั้งหมด 



ตารางท่ี 15 (ต่อ) 

 
ช่วงความสูง

ของอ้อย 
คว

าม
เส

ยีห
าย

ขอ
งล

 าอ
้อย

 (ล
 า) 

รอบการหมุนของลูกตีสางใบ (รอบต่อนาที) 

600 650 700 750 800 

1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 

0 - 100 (ซม.) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 

100 – 200 

(ซม.) 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 

มากกว่า 200 

(ซม.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 



จากข้อมูลของนักวิชาการเกษตร และเกษตรกรตัดอ้อยท าพันธุ์ พบว่าการสางใบอ้อยตาอ้อยจะต้องมี

ความสมบูรณ์ไม่มีบางส่วนเสียหายตามภาพที่ 15 ส่วนความสะอาดในการสางใบนั้นกรมวิชาการเกษตร (2547) 

รายงานว่าใบแห้งต้องหลุดออกทั้งหมด กาบใบไม่จ าเป็นต้องหลุด เพราะกาบใบจะป้องกันตาอ้อยส าหรับการ

เคลื่อนย้ายลงแปลงปลูก และไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อย โดยความสะอาดในการสางใบสามารถ

ประเมินได้จากการสังเกตด้วยตาเปล่าแสดงในภาพที่ 16 ส่วนความเสียหายล าอ้อย ล าอ้อยต้องมีความสมบูรณ์ไม่มี

รอยแผล เนื่องจากเชื้อโรคอาจเข้าไปท าลายส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อยต่ าลงแสดงในภาพที่ 17  

 

       
 

ภาพที่ 15 แสดงลักษณะของตาอ้อยที่สมบูรณ์ และเสียหาย 

 

 
 

ภาพที่ 16. ความสะอาดเพียงพอในการตัดอ้อยส าหรับท าพันธุ์ 

ตาออ้ยมี

ความ

สมบูรณ์ 

ตาออ้ย

เสียหาย 

กาบใบหุ้ม

ไม่หลุด

โคนต้นสะอาด 

ใบแห้งหลุด

ออกทั้งหมด 



       
  

ภาพที่ 17 แสดงลักษณะของล าอ้อยที่สมบูรณ์ และเสียหาย 

 

จากตารางที่ 11, 12, 13, 14 และ 15 เมื่อพิจารณาจากความสะอาดในการสางใบ ความเสียหายของตา

อ้อย และความเสียหายของล าอ้อย ตามล าดับพบว่า  

 

4.2.1 อ้อยพันธุ์ LK92-11  

 

- ในช่วงความสูง 0 - 100 ซม. เลือกใช้รอบลูกตีใบ 650 รอบ/นาที เนื่องจากการสางใบมีความสะอาด ใบแห้งหลุด

ออกท้ังหมด กาบใบไม่หลุด ตาอ้อยเสียหายเฉลี่ย 1 ตา 

 

- ในช่วงความสูง 100 – 200 ซม. เลือกใช้รอบลูกตีใบ 700 รอบ/นาที เนื่องจากการสางใบมีความสะอาด ใบแห้ง

หลุดออกท้ังหมด กาบใบไม่หลุด ตาอ้อยเสียหายเฉลี่ย 2 ตา 

 

- ในช่วงความสูงที่มากกว่า 200 ซม. เลือกใช้รอบลูกตีใบ 750 รอบ/นาที เนื่องจากการสางใบมีความสะอาด ใบ

แห้งหลุดออกท้ังหมด กาบใบไม่หลุด ตาอ้อยเสียหายเฉลี่ย 1 ตา 

 

4.2.2 อ้อยพันธุ์ ขอนแก่น 3 

 

- ในช่วงความสูง 0 - 100 ซม. เลือกใช้รอบลูกตีใบ 600 รอบ/นาที เนื่องจากการสางใบมีความสะอาด ใบแห้งหลุด

ออกท้ังหมด กาบใบไม่หลุด ตาอ้อยเสียหายเฉลี่ย 2 ตา 

ล าอ้อยมีความ

สมบูรณ ์
ล าอ้อยมีความ

เสียหาย 



- ในช่วงความสูง 100 – 200 ซม. เลือกใช้รอบลูกตีใบ 650 รอบ/นาที เนื่องจากการสางใบมีความสะอาด ใบแห้ง

หลุดออกท้ังหมด กาบใบไม่หลุด ตาอ้อยเสียหายเฉลี่ย 2 ตา 

 

- ในช่วงความสูงที่มากกว่า 200 ซม. เลือกใช้รอบลูกตีใบ 700 รอบ/นาที เนื่องจากการสางใบมีความสะอาด ใบ

แห้งหลุดออกท้ังหมด กาบใบไม่หลุด ตาอ้อยเสียหายเฉลี่ย 2 ตา 

 

4.2.3 อ้อยพันธุ์ อู่ทอง 84-12 

 

- ในช่วงความสูง 0 - 100 ซม. เลือกใช้รอบลูกตีใบ 600 รอบ/นาที เนื่องจากการสางใบมีความสะอาด ใบแห้งหลุด

ออกท้ังหมด กาบใบไม่หลุด ตาอ้อยเสียหายเฉลี่ย 1 ตา 

 

- ในช่วงความสูง 100 – 200 ซม. เลือกใช้รอบลูกตีใบ 650 รอบ/นาที เนื่องจากการสางใบมีความสะอาด ใบแห้ง

หลุดออกท้ังหมด กาบใบไม่หลุด ตาอ้อยเสียหายเฉลี่ย 1 ตา 

 

- ในช่วงความสูงที่มากกว่า 200 ซม. เลือกใช้รอบลูกตีใบ 700 รอบ/นาที เนื่องจากการสางใบมีความสะอาด ใบ

แห้งหลุดออกท้ังหมด กาบใบไม่หลุด ตาอ้อยเสียหายเฉลี่ย 1 ตา 

 

4.2.4 อ้อยพันธุ์ K95-84 

 

- ในช่วงความสูง 0 - 100 ซม. เลือกใช้รอบลูกตีใบ 600 รอบ/นาที เนื่องจากการสางใบมีความสะอาด ใบแห้งหลุด

ออกท้ังหมด กาบใบไม่หลุด ตาอ้อยเสียหายเฉลี่ย 2 ตา 

 

- ในช่วงความสูง 100 – 200 ซม. เลือกใช้รอบลูกตีใบ 650 รอบ/นาที เนื่องจากการสางใบมีความสะอาด ใบแห้ง

หลุดออกท้ังหมด กาบใบไม่หลุด ตาอ้อยเสียหายเฉลี่ย 2 ตา 

 

- ในช่วงความสูงที่มากกว่า 200 ซม. เลือกใช้รอบลูกตีใบ 700 รอบ/นาที เนื่องจากการสางใบมีความสะอาด ใบ

แห้งหลุดออกท้ังหมด กาบใบไม่หลุด ตาอ้อยเสียหายเฉลี่ย 2 ตา 

 

 

 

 



4.2.5 อ้อยพันธุ์ ก าแพงแสน 01-12 

 

- ในช่วงความสูง 0 - 100 ซม. เลือกใช้รอบลูกตีใบ 650 รอบ/นาที เนื่องจากการสางใบมีความสะอาด ใบแห้งหลุด

ออกท้ังหมด กาบใบไม่หลุด ตาอ้อยเสียหายเฉลี่ย 2 ตา 

 

- ในช่วงความสูง 100 – 200 ซม. เลือกใช้รอบลูกตีใบ 700 รอบ/นาที เนื่องจากการสางใบมีความสะอาด ใบแห้ง

หลุดออกท้ังหมด กาบใบไม่หลุด ตาอ้อยเสียหายเฉลี่ย 2 ตา 

 

- ในช่วงความสูงที่มากกว่า 200 ซม. เลือกใช้รอบลูกตีใบ 700 รอบ/นาที เนื่องจากการสางใบมีความสะอาด ใบ

แห้งหลุดออกท้ังหมด กาบใบไม่หลุด ตาอ้อยเสียหายเฉลี่ย 1 ตา 

 

 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบของลูกตีสางใบ แรงดึงใบอ้อย และความสูงของอ้อยในแต่

ละพันธุ์แสดงในภาพที่ 18 โดยแรงดึงใบกับความสูงแสดงความสัมพันธ์แบบเชิงเส้น (Linear) ส่วนความเร็วรอบ

ของลูกตีสางใบกับความสูงแสดงความสัมพันธ์แบบ Polynomial cubic ก าหนดค่า x = ความสูงของอ้อย (ซม.) 

และ y = ความเร็วรอบการหมุนของลูกตีสางใบ (รอบ/นาที)โดยอ้อยพันธุ์ LK92-11 แสดงในภาพที่ 19 ส่วนอ้อย

พันธุ์ขอนแก่น 3 อู่ทอง 84-12 และ K95-84 ใช้รอบลูกตีสางใบแบบเดียวกันจึงมีความสัมพันธ์แบบเดียวกันแสดง

ในภาพที่ 20 และอ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 01-12 แสดงในภาพที่ 21 น าสมการความสัมพันธ์ไปใช้ในการป้อนค่าเพ่ือ

ช่วยปรับสัญญาณสั่งงาน Input ส าหรับการหมุนของลูกตีสางใบก่อนเข้าตัวควบคุมแบบ Fuzzy ในลักษณะแบบ

ป้อนเข้า (Feed Forward) ซึ่งช่วยให้ผลตอบสนองที่ต้องการ (Out put) มีความรวดเร็วขึ้น ตัวควบคุมลักษณะนี้

เรียกว่า Feed forward Fuzzy Logic Controller แสดงในภาพที่ 22 

 



 
 

ภาพที่ 18 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบของลูกตีสางใบ แรงดึงใบอ้อย และความสูง 

    ของอ้อยในแต่ละพันธุ์ 

 



 
 

 ภาพที่ 19 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบของลูกตีสางใบ และความสูง 

              ของอ้อยพันธุ์ LK92-11 

 
 



 
 

 ภาพที่ 20 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบของลูกตีสางใบ และความสูง 

              ของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 อู่ทอง 84-12 และ K95-84 

 



 
 

 ภาพที่ 21 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบของลูกตีสางใบ และความสูง 

              ของอ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 01-12 

 

 



 
 

ภาพที่ 22 การป้อนสมการความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบลูกตีสางใบกับความสูงส าหรับปรับแต่งสัญญาณ in put ก่อนเข้าตัวควบคุมแบบฟัซซี 



 ส่วนความเสียหายล าอ้อยของอ้อยแต่ละพันธุ์นั้นใกล้เคียงกันประมาณ 1-3 ล า ส่วนใหญ่เกิดจากการแตก

กอของอ้อยที่มีความสูงไม่เท่ากัน เมื่อลูกตีสางใบเคลื่อนที่ขึ้นไปเกินความสูงของอ้อยและเคลื่อนที่ลงมาต้นอ้อยจะ

ลอดช่องของลูกตีสางใบท าให้โครงเหล็กของลูกตีสางใบไปฟันล าอ้อยท าให้เกิดความเสียหายแสดงในภาพที่ 23 แต่

มีส่วนน้อยมากเนื่องจากล าอ้อยจะถูกการ์ดกันใบอ้อยของรถแทรกเตอร์ รวมถึงโครงเหล็กของลูกตีสางใบดัน

ออกไประหว่างท าการสาง 

 

 
 

ภาพที่ 23. ความเสียหายที่ล าอ้อยจากการเคลื่อนที่ลงของลูกตีสางใบระหว่างท าการสาง 

 

5. สมรรถนะการท างานของเครื่องสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์โดยใช้ระบบไฮดรอลิค 

 

5.1 การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสางใบอ้อยกระท าโดยก าหนดความเร็วในการเคลื่อนที่ของรถ

แทรกเตอร์ Low 2 (ประมาณ 2.09 กม./ชม.) ซึ่งเป็นความเร็วใช้งานปกติของเกษตรกร ความเร็วเชิงเส้นของการ

เคลื่อนที่ในแนวดิ่งของลูกตีสางใบ 0.5 ม./วินาที ทิศทางการหมุนของลูกตีสางใบหมุนตีขึ้น ความสูงในการสางใบ 

3.5 ม. และก าหนดความเร็วรอบการหมุนของลูกตีสางใบอ้อยของอ้อยทั้ง 5 พันธุ์ ตามข้อ 4.2.1 – 4.2.5 ท าการ

ทดสอบประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่ทั้งหมด 3 ครั้ง/พันธุ์อ้อย โดยค านวณจากสมการที่ 3 ขนาดแปลงทดสอบ 

1.5 x 20 ตร.ม. ส าหรับการทดสอบความสามารถในการท างานของเครื่องจักรเชิงทฤษฎี โดยค านวณจากสมการที่ 

1 และขนาดแปลงทดสอบ 20 x 40 ตร.ม. ส าหรับความสามารถในการท างานของเครื่องจักรจริง โดยค านวณจาก

สมการที่ 2 



ประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่ (Field efficiency) (บพิตร และรัตนา, 2553) แบ่งออกเป็น 

5.1.1 ความสามารถในการท างานของเครื่องจักรเชิงทฤษฎี (Theoretical field capacity)  

Theoretical field capacity (TFC) = Wt x Vt x 2.25    (1) 

โดยที่  TFC = ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องจักรเชิงทฤษฎี (rai h-1) 

Wt = หน้ากว้างในการท างานทางทฤษฎี (หน้ากว้างในการท างานของเครื่องจักร) (m) 

Vt = ความเร็วเฉลี่ยในการท างาน (m s-1) มีค่าเท่ากับ ( S/Tt ) โดยที่ 

S = ระยะทางในการท างาน (m)  

Tt = เวลาที่ใช้ในท างาน (s) โดยที่ไม่รวมเวลาสูญเสียที่ใช้ในการกลับรถ การน าเข้า  

และใส่ผลผลิต การเติมน้ ามัน การซ่อมแซม และปรับแต่งเครื่อง  

 5.1.2 ความสามารถในการท างานของเครื่องจักรจริง (Effective field capacity) 

Effective field capacity (EFC) = ((We x L )/ Te) x 2.25    (2) 

โดยที่  EFC = ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องจักรจริง (rai h-1) 

We = หน้ากว้างในการท างานจริง (ความกว้างของแปลงทดสอบ) (m) 

L = ความยาวของแปลงทดสอบ (m) 

Te        = เวลาที่ใช้ในการท างานทั้งหมด โดยรวมเวลาสูญเสียที่ใช้ในการกลับรถ การน าเข้า  

และใส่ผลผลิต การเติมน้ ามัน การซ่อมแซม และปรับแต่งเครื่อง (s) 

 5.1.3 ประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่ (Field efficiency) 

  Ef  =  Effective field capacity (EFC)   x 100     (3) 

         Theoretical field capacity (TFC)  

โดยที่  Ef = ประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่ หน่วยเป็น % 

 

5.2 การทดสอบความสามารถในการสางใบอ้อยโดยใช้แรงงานคน กระท าโดยใช้แรงงานคนจ านวน 5 คน 

เป็นผู้ชาย 3 คน หญิง 2 คน ใช้มีดสางใบในการสาง แปลงทดสอบเป็นแปลงเดียวกับที่ทดสอบเครื่องสางใบอ้อย 

ขนาดแปลงทดสอบ 20 x 40 ตร.ม. ทดสอบทั้งหมด 3 ครั้ง/พันธุ์อ้อย 



 5.3 ความเสียหายของตาอ้อย และล าอ้อย กระท าโดยล้อมพ้ืนที่ขนาด 1.5 x 10 ตร.ม. ภายหลังจากการ

ทดสอบประสิทธิภาพการท างานของเครื่องสางใบอ้อย และความสามารถในการสางใบโดยใช้แรงงานคน ทั้งหมด 3 

ครั้ง/พันธุ์อ้อย โดยท าการนับตาอ้อย และล าอ้อยทั้งหมด (ทั้งไม่เสียหาย และเสียหาย) ในขั้นตอนนี้ให้เกษตรกรผู้

ปลูกท าพันธุ์ และนักวิชาการเกษตรช่วยดูความเสียหายที่ยอมรับได้ และไม่ได้จดบันทึกแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความ

เสียหายของตาอ้อย และล าอ้อยที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นท าการสุ่มล าอ้อยจากการทดสอบจ านวน 20 ล า/ครั้ง มาท า

การเพาะตาอ้อยลงในอุปกรณ์ปลูกเพ่ือหาเปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อย 

 

 5.4 การทดสอบความสามารถของตัวควบคุมฟัซซีลอจิกกระท าโดยการควบคุมความเร็วรอบการหมุนของ

ลูกตีสางใบอ้อยของอ้อยทั้ง 5 พันธุ์ตามข้อ 4.2.1 – 4.2.5 โดยก าหนดความเร็วในการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ 

Low 2 (ประมาณ 2.09 กม./ชม.) ความเร็วเชิงเส้นของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของลูกตีสางใบ 0.5 ม./วินาที และ

ทิศทางการหมุนของลูกตีสางใบหมุนตีขึ้น 

 

 ในการทดสอบเครื่องสางใบอ้อยในโครงการวิจัยนี้ จะให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีความช านาญในการตัด

อ้อยท าพันธุ์ จ านวน 30 ราย ในอ าเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา ตัวแทนของโรงงานน้ าตาลพิมาย และนักวิชาการ

เกษตร ของสถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.นครราชสีมา ร่วมกันพิจารณา 

 

เวลาและสถานที่ 

 

สถานที่ในการทดสอบเป็นพ้ืนที่ใน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา อ้อยทั้ง 5 พันธุ์ มีอายุ 11 เดือน ลักษณะทาง

กายภาพของอ้อยแสดงในข้อ 4.1.1 – 4.1.5 เวลาในการท าวิจัย เริ่มด าเนินงานตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง

เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 

1.การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสางใบอ้อย 
 

1.1 อ้อยพันธุ์ LK92-11 

 



 ประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่ ความสามารถในการท างานของเครื่องจักรเชิงทฤษฎี ความสามารถใน

การท างานของเครื่องจักรจริง อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง และเวลาสูญเสียรวม ทั้งหมด 3 ครั้ง และค่าเฉลี่ยแสดง

ในตารางที่ 16 โดยแรงงานคนในการสางใบมีความสามารถในการสางใบเฉลี่ย 0.77 ไร่/ชั่วโมง และคิดค่าสางใบ

ส าหรับตัดอ้อยท าพันธุ์ไร่ละ 70 บาท/คน ส่วนความเสียหายของตาอ้อย และล าอ้อย รวมถึงเปอร์เซ็นต์ความงอก

ของอ้อย แสดงในตารางที่ 17 

   

 

 



ตารางที่ 16. ประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่ ความสามารถในการท างานของเครื่องจักรเชิงทฤษฎี ความสามารถในการท างานของเครื่องจักรจริง อัตราการใช้น้ ามัน

เชื้อเพลิง และเวลาสูญเสียรวม ทั้งหมด 3 ครั้ง และค่าเฉลี่ยของเครื่องต้นแบบกับอ้อยพันธุ์ LK92-11 

 

ครั้งที่ ความสามารถใน

การท างานของ

เครื่องจักรจริง 

(ไร่/ชั่วโมง) 

ความสามารถในการ

ท างานของเครื่องจักร

เชิงทฤษฎี 

(ไร่/ชั่วโมง) 

ประสิทธิภาพ

การท างานเชิง

พ้ืนที่ 

(%) 

อัตราการใช้น้ ามัน

เชื้อเพลิง 

 

(ลิตร/ไร่) 

เวลาที่ใช้ใน

การทดสอบ  

 

(วินาที) 

เวลาสูญเสียส าหรับ

การกลับรถ 

 

(วินาที) 

เวลาสูญเสีย

รวม 

 

(วินาที) 

อัตราลื่นไถล 

 

 

(%) 

1 1.88 2.67 70.41 2.41  957.45 102.48 102.48 0.56 

2 1.81 2.52 71.87 2.46 994.48 117.71 117.71 1.26 

3 1.89 2.71 69.73 2.39 952.38 100.67 100.67 0.55 

เฉลี่ย 1.86 2.63 70.67 2.42  968.10 106.95 106.95 0.79 

หมายเหตุ   ความกว้างของร่องอ้อย 1.5 เมตร 
 

 



ตารางท่ี 17 ความเสียหายของตาอ้อย และล าอ้อย รวมถึงเปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อยพันธุ์ LK92-11 ที่ได้จากการสางใบของเครื่องต้นแบบเปรียบเทียบกับแรงงานคน 

 

กรรมวิธี ความเสียหายของตาอ้อย 

(%) 

ตาอ้อย

เฉลี่ย

ทั้งหมด 

(ตา) 

ความเสียหายของล าอ้อย 

(%) 

ล าอ้อย

เฉลี่ย

ทั้งหมด 

(ล า) 

เปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อย 

(%) 

ตาอ้อย

เฉลี่ย

ทั้งหมด 

(ตา) 

1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 

แรงงานคน 1.31 1.38 1.50 1.40 2,675 2.53 3.16 2.53 2.74 158 69.20 61.50 59.10 63.30 511 

เครื่องต้นแบบ 1.39 1.46 1.48 1.44 3.16 2.53 3.80 3.16 68.70 60.10 58.88 62.56 



จากตารางที่ 16 พบว่า อ้อยพันธุ์ LK92-11 เมื่อใช้เครื่องสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์โดยใช้ระบบ 

ไฮดรอลิคที่ความเร็วแทรกเตอร์ Low2 (ประมาณ 2.09 กม./ชม.) ความเร็วเชิงเส้นของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของ

ลูกตีใบ 0.50 ม./วินาที มีความสามารถในการท างานของเครื่องจักรจริงเฉลี่ย 1.86 ไร่/ชั่วโมง ความสามารถในการ

ท างานของเครื่องจักรเชิงทฤษฎีเฉลี่ย 2.63 ไร่/ชั่วโมง ประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่เฉลี่ย 70.67%  อัตราการ

ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 2.42 ลิตร/ไร่ และอัตราลื่นไถลเฉลี่ย 0.79% เปรียบเทียบแรงงานคนที่ใช้ในการสางใบ 5 

คน โดยมีความสามารถในการสางใบเฉลี่ย 0.77 ไร่/ชั่วโมง ถ้าท างาน 8 ชั่วโมง/วัน จะได้งานมากกว่า 8.72 ไร่/วัน 

เสียค่าใช้จ่ายด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 931.16 บาท/วัน (ราคาน้ ามันดีเซลลิตรละ 27.09 บาท เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2561) 

รวมกับค่าใช้จ่ายจากคนขับรถแทรกเตอร์ และค่าเช่ารถแทรกเตอร์วันละ 650 บาท เป็น 1,581.16 บาท/วัน ส่วน

แรงงานคนเสียค่าใช้จ่าย 2,156 บาท/วัน  

 

จากตารางที่ 17 พบว่า อ้อยพันธุ์ LK92-11 เมื่อใช้เครื่องสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์โดยใช้ระบบ 

ไฮดรอลิคที่ความเร็วแทรกเตอร์ Low2 (ประมาณ 2.09 กม./ชม.) ความเร็วเชิงเส้นของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของ

ลูกตีใบ 0.5 ม./วินาที ในพ้ืนที่ทดสอบขนาด 1.5 x 10 เมตร ความเสียหายของตาอ้อยเฉลี่ย 1.44% ความเสียหาย

ของล าอ้อยเฉลี่ย 3.16% และมีเปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อย 62.56% เปรียบเทียบแรงงานคนที่ใช้มีดสางใบ 5 คน 

ความเสียหายของตาอ้อยมากกว่า 0.04% ความเสียหายของล าอ้อยมากกว่า 0.42% และมีเปอร์เซ็นต์ความงอก

ของอ้อยน้อยกว่า 0.74% โดยการสางใบอ้อยด้วยเครื่องสางใบแม้ว่ามีเปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อยต่ ากว่าแต่ว่าต่ า

กว่าน้อยมาก ประกอบกับจ านวนงานที่ได้ต่อวันมากกว่า ท าให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าจ้างในการตัด

อ้อย และการหาแรงงานคนในการตัด ดังนั้นเกษตรกรในอ าเภอสีคิ้ว และนักวิชาการเกษตรของศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตร จ.นครราชสีมายอมรับได้  

 

1.2 อ้อยพันธุ์ ขอนแก่น 3 

 

 ประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่ ความสามารถในการท างานของเครื่องจักรเชิงทฤษฎี ความสามารถใน

การท างานของเครื่องจักรจริง อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง และเวลาสูญเสียรวม ทั้งหมด 3 ครั้ง และค่าเฉลี่ยแสดง

ในตารางที่ 18 โดยแรงงานคนในการสางใบมีความสามารถในการสางใบเฉลี่ย 0.85 ไร่/ชั่วโมง และคิดค่าสางใบ

ส าหรับตัดอ้อยท าพันธุ์ไร่ละ 70 บาท/คน ส่วนความเสียหายของตาอ้อย และล าอ้อย รวมถึงเปอร์เซ็นต์ความงอก

ของอ้อย แสดงในตารางที่ 19 

 

 



ตารางที่ 18. ประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่ ความสามารถในการท างานของเครื่องจักรเชิงทฤษฎี ความสามารถในการท างานของเครื่องจักรจริง อัตราการใช้น้ ามัน

เชื้อเพลิง และเวลาสูญเสียรวม ทั้งหมด 3 ครั้ง และค่าเฉลี่ยของเครื่องต้นแบบกับอ้อยพันธุ์ ขอนแก่น 3 

 

ครั้งที่ ความสามารถใน

การท างานของ

เครื่องจักรจริง 

(ไร่/ชั่วโมง) 

ความสามารถในการ

ท างานของเครื่องจักร

เชิงทฤษฎี 

(ไร่/ชั่วโมง) 

ประสิทธิภาพ

การท างานเชิง

พ้ืนที่ 

(%) 

อัตราการใช้น้ ามัน

เชื้อเพลิง 

 

(ลิตร/ไร่) 

เวลาที่ใช้ใน

การทดสอบ  

 

(วินาที) 

เวลาสูญเสียส าหรับ

การกลับรถ 

 

(วินาที) 

เวลาสูญเสีย

รวม 

 

(วินาที) 

อัตราลื่นไถล 

 

 

(%) 

1 1.88 2.74 68.57 2.34  958.47 107.27 107.27 0.56 

2 1.92 2.65 72.41 2.31 937.50 100.44 100.44 0.50 

3 1.90 2.71 70.12 2.29 947.37 103.56 103.56 0.53 

เฉลี่ย 1.90 2.70 70.37 2.31  947.78 103.76 103.76 0.53 

หมายเหตุ   ความกว้างของร่องอ้อย 1.5 เมตร 
 



ตารางท่ี 19 ความเสียหายของตาอ้อย และล าอ้อย รวมถึงเปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อยพันธุ์ ขอนแก่น 3 ที่ได้จากการสางใบของเครื่องต้นแบบเปรียบเทียบกับแรงงานคน 

 

กรรมวิธี ความเสียหายของตาอ้อย 

(%) 

ตาอ้อย

เฉลี่ย

ทั้งหมด 

(ตา) 

ความเสียหายของล าอ้อย 

(%) 

ล าอ้อย

เฉลี่ย

ทั้งหมด 

(ล า) 

เปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อย 

(%) 

ตาอ้อย

เฉลี่ย

ทั้งหมด 

(ตา) 

1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 

แรงงานคน 1.07 1.00 1.21 1.09 2,897 2.38 3.57 3.57 3.17 168  72.10 66.90 62.70 67.20 557 

เครื่องต้นแบบ 1.09 1.02 1.25 1.12 3.57 4.76 4.76 4.36 71.14 65.62 61.77 66.18 

 

 



 จากตารางที่ 18 พบว่า อ้อยพันธุ์ ขอนแก่น 3 เมื่อใช้เครื่องสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์โดยใช้

ระบบไฮดรอลิคที่ความเร็วแทรกเตอร์ Low2 (ประมาณ 2.09 กม./ชม.) ความเร็วเชิงเส้นของการเคลื่อนที่ใน

แนวดิ่งของลูกตีใบ 0.50 ม./วินาที มีความสามารถในการท างานของเครื่องจักรจริงเฉลี่ย 1.90 ไร่/ชั่วโมง 

ความสามารถในการท างานของเครื่องจักรเชิงทฤษฎีเฉลี่ย 2.70 ไร่/ชั่วโมง ประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่เฉลี่ย 

70.37%  อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 2.31 ลิตร/ไร่ และอัตราลื่นไถลเฉลี่ย 0.53% เปรียบเทียบแรงงานคนที่

ใช้ในการสางใบ 5 คน โดยมีความสามารถในการสางใบเฉลี่ย 0.85 ไร่/ชั่วโมง ถ้าท างาน 8 ชั่วโมง/วัน จะได้งาน

มากกว่า 8.40 ไร่/วัน เสียค่าใช้จ่ายด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 951.18 บาท/วัน (ราคาน้ ามันดีเซลลิตรละ 27.09 บาท 

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2561) รวมกับค่าใช้จ่ายจากคนขับรถแทรกเตอร์ และค่าเช่ารถแทรกเตอร์วันละ 650 บาท เป็น 

1,601.18 บาท/วัน ส่วนแรงงานคนเสียค่าใช้จ่าย 2,380 บาท/วัน  

 

จากตารางที่ 19 พบว่า อ้อยพันธุ์ ขอนแก่น 3 เมื่อใช้เครื่องสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์โดยใช้

ระบบไฮดรอลิคที่ความเร็วแทรกเตอร์ Low2 (ประมาณ 2.09 กม./ชม.) ความเร็วเชิงเส้นของการเคลื่อนที่ใน

แนวดิ่งของลูกตีใบ 0.50 ม./วินาที ในพ้ืนที่ทดสอบขนาด 1.5 x 10 เมตร ความเสียหายของตาอ้อยเฉลี่ย 1.12% 

ความเสียหายของล าอ้อยเฉลี่ย 4.36% และมีเปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อย 66.18% เปรียบเทียบแรงงานคนที่ใช้

มีดสางใบ 5 คน ความเสียหายของตาอ้อยมากกว่า 0.03% ความเสียหายของล าอ้อยมากกว่า 1.19% และมี

เปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อยน้อยกว่า 1.02% โดยการสางใบอ้อยด้วยเครื่องสางใบแม้ว่ามีเปอร์เซ็นต์ความงอก

ของอ้อยต่ ากว่าแต่ว่าต่ ากว่าน้อยมาก ประกอบกับจ านวนงานที่ได้ต่อวันมากกว่า ท าให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่าย

ในเรื่องค่าจ้างในการตัดอ้อย และการหาแรงงานคนในการตัด ดังนั้นเกษตรกรในอ าเภอสีคิ้ว และนักวิชาการเกษตร

ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.นครราชสีมายอมรับได้  

 

1.3 อ้อยพันธุ์ อู่ทอง 84-12 

 

 ประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่ ความสามารถในการท างานของเครื่องจักรเชิงทฤษฎี ความสามารถใน

การท างานของเครื่องจักรจริง อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง และเวลาสูญเสียรวม ทั้งหมด 3 ครั้ง และค่าเฉลี่ยแสดง

ในตารางที่ 20 โดยแรงงานคนในการสางใบมีความสามารถในการสางใบเฉลี่ย 0.79 ไร่/ชั่วโมง และคิดค่าสางใบ

ส าหรับตัดอ้อยท าพันธุ์ไร่ละ 70 บาท/คน ส่วนความเสียหายของตาอ้อย และล าอ้อย รวมถึงเปอร์เซ็นต์ความงอก

ของอ้อย แสดงในตารางที่ 21 

 

 



ตารางที่ 20. ประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่ ความสามารถในการท างานของเครื่องจักรเชิงทฤษฎี ความสามารถในการท างานของเครื่องจักรจริง อัตราการใช้น้ ามัน

เชื้อเพลิง และเวลาสูญเสียรวม ทั้งหมด 3 ครั้ง และค่าเฉลี่ยของเครื่องต้นแบบกับอ้อยพันธุ์ อู่ทอง 84-12 

 

ครั้งที่ ความสามารถใน

การท างานของ

เครื่องจักรจริง 

(ไร่/ชั่วโมง) 

ความสามารถในการ

ท างานของเครื่องจักร

เชิงทฤษฎี 

(ไร่/ชั่วโมง) 

ประสิทธิภาพ

การท างานเชิง

พ้ืนที่ 

(%) 

อัตราการใช้น้ ามัน

เชื้อเพลิง 

 

(ลิตร/ไร่) 

เวลาที่ใช้ใน

การทดสอบ  

 

(วินาที) 

เวลาสูญเสียส าหรับ

การกลับรถ 

 

(วินาที) 

เวลาสูญเสีย

รวม 

 

(วินาที) 

อัตราลื่นไถล 

 

 

(%) 

1 1.87 2.70 69.41 2.39  962.57 112.45 112.45 0.57 

2 1.84 2.62 70.22 2.43 978.26 121.63 121.63 1.06 

3 1.89 2.75 68.76 2.32 952.38 101.25 101.25 0.59 

เฉลี่ย 1.87 2.69 69.46 2.38  964.40 111.78 111.78 0.74 

หมายเหตุ   ความกว้างของร่องอ้อย 1.5 เมตร 
 



ตารางท่ี 21 ความเสียหายของตาอ้อย และล าอ้อย รวมถึงเปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อยพันธุ์ อู่ทอง 84-12 ที่ได้จากการสางใบของเครื่องต้นแบบเปรียบเทียบกับแรงงานคน 

 

กรรมวิธี ความเสียหายของตาอ้อย 

(%) 

ตาอ้อย

เฉลี่ย

ทั้งหมด 

(ตา) 

ความเสียหายของล าอ้อย 

(%) 

ล าอ้อย

เฉลี่ย

ทั้งหมด 

(ล า) 

เปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อย 

(%) 

ตาอ้อย

เฉลี่ย

ทั้งหมด 

(ตา) 

1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 

แรงงานคน 1.08 1.16 1.36 1.20 2,509 2.50 3.13  2.50 2.71 160  77.30 74.80 75.10 75.70 492 

เครื่องต้นแบบ 1.11 1.20 1.42 1.24 3.13 3.75 3.75 3.54 76.62 74.17 74.05 74.95 

 

 



จากตารางที่ 20 พบว่า อ้อยพันธุ์ อู่ทอง 84-12 เมื่อใช้เครื่องสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์โดยใช้

ระบบไฮดรอลิคที่ความเร็วแทรกเตอร์ Low2 (ประมาณ 2.09 กม./ชม.) ความเร็วเชิงเส้นของการเคลื่อนที่ใน

แนวดิ่งของลูกตีใบ 0.50 ม./วินาที มีความสามารถในการท างานของเครื่องจักรจริงเฉลี่ย 1.87 ไร่/ชั่วโมง 

ความสามารถในการท างานของเครื่องจักรเชิงทฤษฎีเฉลี่ย 2.69 ไร่/ชั่วโมง ประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่เฉลี่ย 

69.46%  อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 2.38 ลิตร/ไร่ และอัตราลื่นไถลเฉลี่ย 0.74% เปรียบเทียบแรงงานคนที่

ใช้ในการสางใบ 5 คน โดยมีความสามารถในการสางใบเฉลี่ย 0.79 ไร่/ชั่วโมง ถ้าท างาน 8 ชั่วโมง/วัน จะได้งาน

มากกว่า 8.64 ไร่/วัน เสียค่าใช้จ่ายด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 980.74 บาท/วัน (ราคาน้ ามันดีเซลลิตรละ 27.09 บาท 

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2561) รวมกับค่าใช้จ่ายจากคนขับรถแทรกเตอร์ และค่าเช่ารถแทรกเตอร์วันละ 650 บาท เป็น 

1,630.74 บาท/วัน ส่วนแรงงานคนเสียค่าใช้จ่าย 2,212 บาท/วัน  

 

จากตารางที่ 21 พบว่า อ้อยพันธุ์ อู่ทอง 84-12 เมื่อใช้เครื่องสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์โดยใช้

ระบบไฮดรอลิคที่ความเร็วแทรกเตอร์ Low2 (ประมาณ 2.09 กม./ชม.) ความเร็วเชิงเส้นของการเคลื่อนที่ใน

แนวดิ่งของลูกตีใบ 0.50 ม./วินาที ในพ้ืนที่ทดสอบขนาด 1.5 x 10 เมตร ความเสียหายของตาอ้อยเฉลี่ย 1.24% 

ความเสียหายของล าอ้อยเฉลี่ย 3.54% และมีเปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อย 74.95% เปรียบเทียบแรงงานคนที่ใช้

มีดสางใบ 5 คน ความเสียหายของตาอ้อยมากกว่า 0.04% ความเสียหายของล าอ้อยมากกว่า 0.83% และมี

เปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อยน้อยกว่า 0.75% โดยการสางใบอ้อยด้วยเครื่องสางใบแม้ว่ามีเปอร์เซ็นต์ความงอก

ของอ้อยต่ ากว่าแต่ว่าต่ ากว่าน้อยมาก ประกอบกับจ านวนงานที่ได้ต่อวันมากกว่า ท าให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่าย

ในเรื่องค่าจ้างในการตัดอ้อย และการหาแรงงานคนในการตัด ดังนั้นเกษตรกรในอ าเภอสีคิ้ว และนักวิชาการเกษตร

ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.นครราชสีมายอมรับได้ 

 

1.4 อ้อยพันธุ์ K95-84 

 

 ประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่ ความสามารถในการท างานของเครื่องจักรเชิงทฤษฎี ความสามารถใน

การท างานของเครื่องจักรจริง อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง และเวลาสูญเสียรวม ทั้งหมด 3 ครั้ง และค่าเฉลี่ยแสดง

ในตารางที่ 22 โดยแรงงานคนในการสางใบมีความสามารถในการสางใบเฉลี่ย 0.83 ไร่/ชั่วโมง และคิดค่าสางใบ

ส าหรับตัดอ้อยท าพันธุ์ไร่ละ 70 บาท/คน ส่วนความเสียหายของตาอ้อย และล าอ้อย รวมถึงเปอร์เซ็นต์ความงอก

ของอ้อย แสดงในตารางที่ 23 

  

 



ตารางที่ 22. ประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่ ความสามารถในการท างานของเครื่องจักรเชิงทฤษฎี ความสามารถในการท างานของเครื่องจักรจริง อัตราการใช้น้ ามัน

เชื้อเพลิง และเวลาสูญเสียรวม ทั้งหมด 3 ครั้ง และค่าเฉลี่ยของเครื่องต้นแบบกับอ้อยพันธุ์ K95-84 

 

ครั้งที่ ความสามารถใน

การท างานของ

เครื่องจักรจริง 

(ไร่/ชั่วโมง) 

ความสามารถในการ

ท างานของเครื่องจักร

เชิงทฤษฎี 

(ไร่/ชั่วโมง) 

ประสิทธิภาพ

การท างานเชิง

พ้ืนที่ 

(%) 

อัตราการใช้น้ ามัน

เชื้อเพลิง 

 

(ลิตร/ไร่) 

เวลาที่ใช้ใน

การทดสอบ  

 

(วินาที) 

เวลาสูญเสียส าหรับ

การกลับรถ 

 

(วินาที) 

เวลาสูญเสีย

รวม 

 

(วินาที) 

อัตราลื่นไถล 

 

 

(%) 

1 1.95 2.77 70.42 2.32  923.08 103.45 103.45 0.20 

2 1.82 2.65 68.83 2.35 989.01 105.61 105.61 0.92 

3 1.90 2.72 69.91 2.32 947.37 100.77 100.77 0.53 

เฉลี่ย 1.89 2.71 69.72 2.33 953.15 103.28 103.28 0.55 

หมายเหตุ   ความกว้างของร่องอ้อย 1.5 เมตร 



ตารางท่ี 23 ความเสียหายของตาอ้อย และล าอ้อย รวมถึงเปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อยพันธุ์ K95-84 ที่ได้จากการสางใบของเครื่องต้นแบบเปรียบเทียบกับแรงงานคน 

 

กรรมวิธี ความเสียหายของตาอ้อย 

(%) 

ตาอ้อย

เฉลี่ย

ทั้งหมด 

(ตา) 

ความเสียหายของล าอ้อย 

(%) 

ล าอ้อย

เฉลี่ย

ทั้งหมด 

(ล า) 

เปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อย 

(%) 

ตาอ้อย

เฉลี่ย

ทั้งหมด 

(ตา) 

1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 

แรงงานคน 1.17 1.27 1.27 1.24 2,989 2.29 1.53 2.29 2.04 131  67.50 69.40 73.70 70.20 622 

เครื่องต้นแบบ 1.21 1.30 1.32 1.28 2.29 3.05 3.05 2.80 66.10 69.22 72.40 69.24 

 

 



จากตารางที่ 22 พบว่า อ้อยพันธุ์ K95-84 เมื่อใช้เครื่องสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์โดยใช้ระบบ  

ไฮดรอลิคที่ความเร็วแทรกเตอร์ Low2 (ประมาณ 2.09 กม./ชม.) ความเร็วเชิงเส้นของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของ

ลูกตีใบ 0.50 ม./วินาที มีความสามารถในการท างานของเครื่องจักรจริงเฉลี่ย 1.89 ไร่/ชั่วโมง ความสามารถในการ

ท างานของเครื่องจักรเชิงทฤษฎีเฉลี่ย 2.71 ไร่/ชั่วโมง ประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่เฉลี่ย 69.72%  อัตราการ

ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 2.33 ลิตร/ไร่ และอัตราลื่นไถลเฉลี่ย 0.55% เปรียบเทียบแรงงานคนที่ใช้ในการสางใบ 5 

คน โดยมีความสามารถในการสางใบเฉลี่ย 0.83 ไร่/ชั่วโมง ถ้าท างาน 8 ชั่วโมง/วัน จะได้งานมากกว่า 8.48 ไร่/วัน 

เสียค่าใช้จ่ายด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 966.66 บาท/วัน (ราคาน้ ามันดีเซลลิตรละ 27.09 บาท เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2561) 

รวมกับค่าใช้จ่ายจากคนขับรถแทรกเตอร์ และค่าเช่ารถแทรกเตอร์วันละ 650 บาท เป็น 1,616.66 บาท/วัน ส่วน

แรงงานคนเสียค่าใช้จ่าย 2,324 บาท/วัน  

 

จากตารางที่ 23 พบว่า อ้อยพันธุ์ K95-84 เมื่อใช้เครื่องสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์โดยใช้ระบบ  

ไฮดรอลิคที่ความเร็วแทรกเตอร์ Low2 (ประมาณ 2.09 กม./ชม.) ความเร็วเชิงเส้นของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของ

ลูกตีใบ 0.50 ม./วินาที ในพ้ืนที่ทดสอบขนาด 1.5 x 10 เมตร ความเสียหายของตาอ้อยเฉลี่ย 1.28% ความ

เสียหายของล าอ้อยเฉลี่ย 2.80% และมีเปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อย 69.24% เปรียบเทียบแรงงานคนที่ใช้มีดสาง

ใบ 5 คน ความเสียหายของตาอ้อยมากกว่า 0.04% ความเสียหายของล าอ้อยมากกว่า 0.76% และมีเปอร์เซ็นต์

ความงอกของอ้อยน้อยกว่า 0.96% โดยการสางใบอ้อยด้วยเครื่องสางใบแม้ว่ามีเปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อยต่ า

กว่าแต่ว่าต่ ากว่าน้อยมาก ประกอบกับจ านวนงานที่ได้ต่อวันมากกว่า ท าให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่อง

ค่าจ้างในการตัดอ้อย และการหาแรงงานคนในการตัด ดังนั้นเกษตรกรในอ าเภอสีคิ้ว และนักวิชาการเกษตรของ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.นครราชสีมายอมรับได้ 

 

1.5 อ้อยพันธุ์ ก าแพงแสน 01-12 

 

ประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่ ความสามารถในการท างานของเครื่องจักรเชิงทฤษฎี ความสามารถใน

การท างานของเครื่องจักรจริง อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง และเวลาสูญเสียรวม ทั้งหมด 3 ครั้ง และค่าเฉลี่ยแสดง

ในตารางที่ 24 โดยแรงงานคนในการสางใบมีความสามารถในการสางใบเฉลี่ย 0.80 ไร่/ชั่วโมง และคิดค่าสางใบ

ส าหรับตัดอ้อยท าพันธุ์ไร่ละ 70 บาท/คน ส่วนความเสียหายของตาอ้อย และล าอ้อย รวมถึงเปอร์เซ็นต์ความงอก

ของอ้อย แสดงในตารางที่ 25 

 

 

 



ตารางที่ 24. ประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่ ความสามารถในการท างานของเครื่องจักรเชิงทฤษฎี ความสามารถในการท างานของเครื่องจักรจริง อัตราการใช้น้ ามัน

เชื้อเพลิง และเวลาสูญเสียรวม ทั้งหมด 3 ครั้ง และค่าเฉลี่ยของเครื่องต้นแบบกับอ้อยพันธุ์ ก าแพงแสน 01-12 

 

ครั้งที่ ความสามารถใน

การท างานของ

เครื่องจักรจริง 

(ไร่/ชั่วโมง) 

ความสามารถในการ

ท างานของเครื่องจักร

เชิงทฤษฎี 

(ไร่/ชั่วโมง) 

ประสิทธิภาพ

การท างานเชิง

พ้ืนที่ 

(%) 

อัตราการใช้น้ ามัน

เชื้อเพลิง 

 

(ลิตร/ไร่) 

เวลาที่ใช้ใน

การทดสอบ  

 

(วินาที) 

เวลาสูญเสียส าหรับ

การกลับรถ 

 

(วินาที) 

เวลาสูญเสีย

รวม 

 

(วินาที) 

อัตราลื่นไถล 

 

 

(%) 

1 1.89 2.65 71.45 2.32  952.38 117.64 117.64 0.73 

2 1.87 2.73 68.49 2.37 962.57 121.63 121.63 0.74 

3 1.86 2.70 69.01 2.39 967.74 127.48 127.48 0.72 

เฉลี่ย 1.87 2.69 69.65 2.36  960.90 122.25 122.25 0.73 

หมายเหตุ   ความกว้างของร่องอ้อย 1.5 เมตร 



ตารางที่ 25 ความเสียหายของตาอ้อย และล าอ้อย รวมถึงเปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อยพันธุ์ ก าแพงแสน 01-12 ที่ได้จากการสางใบของเครื่องต้นแบบเปรียบเทียบกับ

แรงงานคน 

 

กรรมวิธี ความเสียหายของตาอ้อย 

(%) 

ตาอ้อย

เฉลี่ย

ทั้งหมด 

(ตา) 

ความเสียหายของล าอ้อย 

(%) 

ล าอ้อย

เฉลี่ย

ทั้งหมด 

(ล า) 

เปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อย 

(%) 

ตาอ้อย

เฉลี่ย

ทั้งหมด 

(ตา) 

1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ย 

แรงงานคน 1.14 1.37 1.42 1.31 2,602 2.30 3.45  2.87 2.87 174  69.66 72.47 70.04 70.72 531 

เครื่องต้นแบบ 1.17 1.41 1.42 1.33 2.71 3.45 3.45 3.20 68.93 71.78 69.03 69.91 

 



จากตารางที่ 24 พบว่า อ้อยพันธุ์ ก าแพงแสน 01-12 เมื่อใช้เครื่องสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์โดย

ใช้ระบบไฮดรอลิคที่ความเร็วแทรกเตอร์ Low2 (ประมาณ 2.09 กม./ชม.) ความเร็วเชิงเส้นของการเคลื่อนที่ใน

แนวดิ่งของลูกตีใบ 0.50 ม./วินาที มีความสามารถในการท างานของเครื่องจักรจริงเฉลี่ย 1.87 ไร่/ชั่วโมง 

ความสามารถในการท างานของเครื่องจักรเชิงทฤษฎีเฉลี่ย 2.69 ไร่/ชั่วโมง ประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่เฉลี่ย 

69.65%  อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 2.36 ลิตร/ไร่ และอัตราลื่นไถลเฉลี่ย 0.73% เปรียบเทียบแรงงานคนที่

ใช้ในการสางใบ 5 คน โดยมีความสามารถในการสางใบเฉลี่ย 0.80 ไร่/ชั่วโมง ถ้าท างาน 8 ชั่วโมง/วัน จะได้งาน

มากกว่า 8.56  ไร่/วัน เสียค่าใช้จ่ายด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 980.74 บาท/วัน (ราคาน้ ามันดีเซลลิตรละ 27.09 บาท 

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2561) รวมกับค่าใช้จ่ายจากคนขับรถแทรกเตอร์ และค่าเช่ารถแทรกเตอร์วันละ 650 บาท เป็น 

1,630.74 บาท/วัน ส่วนแรงงานคนเสียค่าใช้จ่าย 2,240 บาท/วัน  

 

จากตารางที่ 25 พบว่า อ้อยพันธุ์ ก าแพงแสน 01-12 เมื่อใช้เครื่องสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์โดย

ใช้ระบบไฮดรอลิคที่ความเร็วแทรกเตอร์ Low2 (ประมาณ 2.09 กม./ชม.) ความเร็วเชิงเส้นของการเคลื่อนที่ใน

แนวดิ่งของลูกตีใบ 0.50 ม./วินาที ในพ้ืนที่ทดสอบขนาด 1.5 x 10 เมตร ความเสียหายของตาอ้อยเฉลี่ย 1.33% 

ความเสียหายของล าอ้อยเฉลี่ย 3.20% และมีเปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อย 69.91% เปรียบเทียบแรงงานคนที่ใช้

มีดสางใบ 5 คน ความเสียหายของตาอ้อยมากกว่า 0.02% ความเสียหายของล าอ้อยมากกว่า 0.33% และมี

เปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อยน้อยกว่า 0.81% โดยการสางใบอ้อยด้วยเครื่องสางใบแม้ว่ามีเปอร์เซ็นต์ความงอก

ของอ้อยต่ ากว่าแต่ว่าต่ ากว่าน้อยมาก ประกอบกับจ านวนงานที่ได้ต่อวันมากกว่า ท าให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่าย

ในเรื่องค่าจ้างในการตัดอ้อย และการหาแรงงานคนในการตัด ดังนั้นเกษตรกรในอ าเภอสีคิ้ว และนักวิชาการเกษตร

ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.นครราชสีมายอมรับได้ 

 

2. การทดสอบความสามารถของตัวควบคุมฟัซซีลอจิก 

 

 ระบบ Servo Electro-hydraulic System หรือ SEHS ส าหรับชุดลูกตีสางใบอ้อยที่ออกแบบมาง่ายต่อ

การปรับเปลี่ยนความเร็วรอบการหมุนของลูกตีสางใบ โดยท าการป้อนความเร็วรอบที่ต้องการควบคุมผ่านบอร์ด

ควบคุม ความสามารถของตัวควบคุมฟัซซีลอจิกดูได้จากผลตอบสนองความเร็วรอบการหมุนของลูกตีสางใบกับ

เวลาขณะที่ลูกตีสางใบหมุนตีใบอ้อยลงมาเปรียบเทียบกับความเร็วรอบ Input Setpoint 

 

2.1 ผลตอบสนองความเร็วรอบการหมุนของลูกตีสางใบของอ้อยพันธุ์ LK92-11  

 

  ก าหนดให้ความเร็วรอบการหมุนของลูกตีสางใบ Input Setpoint ที่ป้อนเข้าไปในโปรแกรมควบคุมแบบ 

ฟัซซีเป็นความเร็วขั้นบันได ผลตอบสนองระหว่างความเร็วรอบกับเวลาพบว่า ความเร็วรอบเริ่มหมุนจาก 0 รอบ/



นาที จนถึง 650 รอบ/นาที ใช้ช่วงเวลา Response Time = 1.4 วินาที ช่วงเวลา Delay Time = 0.3 วินาที 

ช่วงเวลา Rise Time = 0.1 วินาที และช่วงเวลา Setting Time = 0.8 วินาที เกิดค่าพุ่งเกิน (Overshoot) ขึ้น 

1.54% ของค่าอ้างอิงแสดงในภาพที่ 24 (ก) และค่าความผิดพลาดแสดงในภาพที่ 24 (ข) 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 24 ผลตอบสนองความเร็วรอบการหมุนของลูกตีสางใบ (ก) และค่าความผิดพลาด (ข) เปรียบเทียบกับ

สัญญาณความเร็วรอบอ้างอิง 

 

 

ก 

ข 



2.2 ผลตอบสนองความเร็วรอบการหมุนของลูกตีสางใบของอ้อยพันธุ์ อู่ทอง 84-12 K95-84 และพันธุ์

ขอนแก่น 3 

 

 เนื่องจากอ้อยพันธุ์ อู่ทอง 84-12 K95-84 และพันธุ์ขอนแก่น 3 ใช้รอบการหมุนของลูกตีสางใบกับ

ช่วงความสูงเท่ากัน ก าหนดให้ความเร็วรอบการหมุนของลูกตีสางใบ Input Setpoint ที่ป้อนเข้าไปใน

โปรแกรมควบคุมแบบฟัซซีเป็นความเร็วขั้นบันได ผลตอบสนองระหว่างความเร็วรอบกับเวลา พบว่า ความเร็วรอบ

เริ่มหมุนจาก 0 รอบ/นาที จนถึง 600 รอบ/นาที ใช้ช่วงเวลา Response Time = 1.4 วินาที ช่วงเวลา Delay 

Time = 0.3 วินาที ช่วงเวลา Rise Time = 0.2 วินาที และช่วงเวลา Setting Time = 0.6 วินาที เกิดค่าพุ่งเกิน 

(Overshoot) ขึ้น 0.83% ของค่าอ้างอิงแสดงในภาพที่ 25 (ก) และค่าความผิดพลาดแสดงในภาพที่ 25 (ข) 

 

 
 

 

 

ก 



 
 

ภาพที่ 25 ผลตอบสนองความเร็วรอบการหมุนของลูกตีสางใบ (ก) และค่าความผิดพลาด (ข) เปรียบเทียบกับ

สัญญาณความเร็วรอบอ้างอิง 

 

2.3 ผลตอบสนองความเร็วรอบการหมุนของลูกตีสางใบของอ้อยพันธุ์ ก าแพงแสน 01-12 

 

 ก าหนดให้ความเร็วรอบการหมุนของลูกตีสางใบ Input Setpoint ที่ป้อนเข้าไปในโปรแกรมควบคุมแบบ  

ฟัซซีเป็นความเร็วขั้นบันได ผลตอบสนองระหว่างความเร็วรอบกับเวลา พบว่า ความเร็วรอบเริ่มหมุนจาก 0 รอบ/

นาที จนถึง 650 รอบ/นาที ใช้ช่วงเวลา Response Time = 0.5 วินาที ช่วงเวลา Delay Time = 0.3 วินาที 

ช่วงเวลา Rise Time = 0.2 วินาที และช่วงเวลา Setting Time = 0.4 วินาที ไม่เกิดค่าพุ่งเกิน (Overshoot) ขึ้น 

แสดงในภาพที่ 26 (ก) และค่าความผิดพลาดแสดงในภาพที่ 26 (ข) 

 

 

ข 

ก 



 
 

ภาพที่ 26 ผลตอบสนองความเร็วรอบการหมุนของลูกตีสางใบ (ก) และค่าความผิดพลาด (ข) เปรียบเทียบกับ

สัญญาณความเร็วรอบอ้างอิง 

 

3. ผลการวิเคราะห์และประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมของเครื่องสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์โดย

ใช้ระบบไฮดรอลิค 

 

ตารางท่ี 26 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการสร้างเครื่องสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์โดยใช้ระบบไฮดรอลิค 

 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

วัสดุท าเครื่องต้นแบบ 

    1. เหล็กโครงสร้าง  

    2. โซ่ส่งก าลังเบอร์ 50 พร้อมเฟือง 6 ชุด  

    3. มอเตอร์ไฮดรอลิกขนาด 100 cc/rev  

       แรงบิดสูงสุด 264 นิวตัน-เมตร จ านวน 2 ตัว 

    4. ปั๊มไฮดรอลิคขนาด 55 cc/rev  

       อัตราการไหล 119 ลิตรต่อนาที  

    5.  วาล์วปรับอัตราการไหลแบบปรับด้วยไฟฟ้า  

    6.  สายไฮดรอลิค และข้อต่อไฮดรอลิค     

    7.  ตลับลูกปืน 6 ตัว พร้อมบูททองเหลือง 

     8.  อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์วัดคุม  

     9.  อ่ืนๆ  

 

14,000 
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12,000 
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รวมค่าวัสดุในการสร้างเครื่อง  129,000 

ค่าแรงประกอบสร้างและอ่ืนๆ 5,000 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการสร้างเครื่องต้นแบบ 134,000 

 

1. ราคาเครื่องสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์ =   134,000          บาท 

โดยใช้ระบบไฮดรอลิค   

2. อายุการใช้งานของเครื่องสางใบอ้อยส าหรับ  = 5 ปี 

อ้อยตัดท าพันธุ์โดยใช้ระบบไฮดรอลิค 

3. มูลค่าซาก     = 10%  ของราคาเครื่อง 

       = 10 x 134,000 

            100 

       = 13,400 บาท 

4. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ    = 10 

5. จ านวนชั่วโมงในการท างาน   = 8 ชั่วโมงต่อวัน 

6. อัตราการท างานของเครื่องสางใบอ้อยส าหรับ = 1.88 ไร่ต่อชั่วโมง 

อ้อยตัดท าพันธุ์โดยใช้ระบบไฮดรอลิค 

7. ความเร็วในการท างานเกียร์ Low 2 เฉลี่ย  = 2.09 กิโลเมตร/ชั่วโมง  

8. ค่าบ ารุงรักษาเครื่องสางใบอ้อยส าหรับ  = 1.2%ของราคาซื้อ/ชั่วโมงการ 

อ้อยตัดท าพันธุ์โดยใช้ระบบไฮดรอลิค     ท างานต่อวัน 

9. น้ ามันดีเซลลิตรละ (ราคาเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2560) = 27.09 บาท 

10. อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงของ  = 2.36 ลิตรต่อไร่ 

เครื่องสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์โดยใช้ระบบไฮดรอลิค      

11. สมมติใช้เครื่องสางใบอ้อยส าหรับ   = X ไร่ 

อ้อยตัดท าพันธุ์โดยใช้ระบบไฮดรอลิคปีละ 

 

ค่าต้นทุนคงที ่

 

12. ค่าเสื่อมราคาของเครื่องสางใบอ้อยส าหรับ  = (134,000 – 13,400)/5 

อ้อยตัดท าพันธุ์โดยใช้ระบบไฮดรอลิค   = 24,120  บาทต่อปี 

13. ค่าดอกเบี้ยในการลงทุนของเครื่องสางใบอ้อยส าหรับ =   (0.1(134,000 + 13,400))/2 

อ้อยตัดท าพันธุ์โดยใช้ระบบไฮดรอลิค   = 7,370   บาทต่อปี 



14. ค่าเสื่อมราคาของเครื่องสางใบอ้อยส าหรับ  = 24,120/X   บาทต่อไร่ 

อ้อยตัดท าพันธุ์โดยใช้ระบบไฮดรอลิคต่อไร่ 

15. ค่าดอกเบี้ยในการลงทุนเครื่องสางใบอ้อยส าหรับ =         7,370/X   บาทต่อไร่ 

อ้อยตัดท าพันธุ์โดยใช้ระบบไฮดรอลิค   

      

ค่าต้นทุนแปรผัน 

 

16. ค่าใช้จ่ายจากน้ ามันเชื่อเพลิง   = 2.36 x 27.09 

       = 64.04  บาทต่อไร่ 

17. ค่าใช้จ่ายจากคนขับรถแทรกเตอร์ และค่าเช่า = 1.88 x 8 

รถแทรกเตอร์วันละ 650 บาท    = 15.04  ไร่ต่อวัน 

       = 650/15.04 

       = 43.26  บาทต่อไร่ 

18. ค่าบ ารุงรักษาเครื่องสางใบอ้อยส าหรับ  =   (1.2x134,000)/(100x8x8x1.88) 

อ้อยตัดท าพันธุ์โดยใช้ระบบไฮดรอลิคต่อไร่   = 13.38  บาทต่อไร่ 

19. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด     = 64.04 + 43.26 + 13.38 

= 120.68  บาทต่อไร่ 

               (24,120/X) + (7,370/X)   

       = 120.68 + (31,490/X)  บาทต่อไร่ 

ค่าจ้างสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์  = 300   บาทต่อไร่ 

ด้วยเครื่องสางใบอ้อย 

20. จุดคุ้มทุนส าหรับการใช้เครื่องสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์โดยใช้ระบบไฮดรอลิค 

300   = 120.68 + (31,490/X) 

300X   = 120.68X + 31,490 

179.32X  = 31,490 

X  = 175.61  ไร่ต่อป ี

 

 เมื่อใช้เครื่องสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์โดยใช้ระบบไฮดรอลิคจะมีจุดคุ้มทุน 175.61 ไร่ต่อป ีแสดง

ในภาพที่ 27 และลักษณะการท างานของเครื่องสางใบอ้อยแสดงในภาพที่ 28 ความสะอาด ความสมบูรณ์ของตา

อ้อย และล าอ้อยจากการท างานของเครื่องสางใบอ้อยแสดงในภาพที่ 29  

 



 
 

ภาพที่ 27 แสดงจุดคุ้มทุนในการใช้เครื่องสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์โดยใช้ระบบไฮดรอลิค 

 

       
 

ภาพที่ 28. ลักษณะการท างานของเครื่องสางใบอ้อย 
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จุดคุ้มทุน 175.61 ไร่ต่อปี 



 
 

ภาพที่ 29. ความสะอาด ความสมบูรณ์ของตาอ้อย และล าอ้อยหลังจากการท างานของเครื่องสางใบอ้อย 

 

การใช้แรงงานคน พร้อมกับมีดสางใบท าการสางใบอ้อยแสดงในภาพที่ 30 และการเพาะตาอ้อยปลูกเพ่ือ

หาเปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อยแสดงในภาพที่ 31 

 

 
            

   ภาพที่ 30 การสางใบอ้อยออกโดยใช้มีดสางใบ 

 



               
          (ก)                                                     (ข) 

 

ภาพที่ 31  (ก) น าท่อนพันธุ์อ้อยมาตัดเป็นท่อนๆลงถาดเพาะปลูก   

              (ข) ท่อนพันธุ์ที่ตัดเป็นท่อนแต่ละท่อนมีตาอ้อยในถาดเพาะปลูก 

   

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 

เครื่องสางใบอ้อยแบบใช้ระบบถ่ายทอดก าลังอุทกสถิตสามารถสางใบอ้อยพันธุ์ LK92-11 อู่ทอง 84-12 

K95-84 ก าแพงแสน 01-12 และพันธุ์ขอนแก่น 3 ส าหรับตัดท าพันธุ์ได้ทั้งหมด โดยอ้อยทั้ง 5 พันธุ์ เป็นอ้อยปลูก

ใหม ่และอ้อยตอ อายุ 11 เดือน มีประสิทธิภาพในการท างานดังนี้ 

 

 1. เมื่อใช้ความเร็วแทรกเตอร์ 2.09 กม/ชม. ความเร็วเชิงเส้นของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของลูกตีสางใบ 

0.5 ม./วินาที ทิศทางการหมุนของลูกตีใบหมุนตีขึ้น ความสูงในการสางใบ 3.5 ม. ล าต้นอ้อยเสียหายเฉลี่ย 3.41% 

ตาอ้อยเสียหายเฉลี่ย 1.28% เปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อยเฉลี่ย 68.57% ความสามารถในการท างานของ

เครื่องจักรจริง 1.88 ไร่/ชม. ประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่ 69.97% และมีอัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 2.36 

ล./ไร ่อ้อยมีความสะอาดเพียงพอให้แรงงานเข้าตัดท าพันธุ์ 

 



 2. เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานคนที่ใช้มีดสางใบจ านวน 5 คน ท างาน 8 ชม./วัน เท่ากัน ค่าจ้างแรงงานคน

ในการสางใบส าหรับตัดอ้อยท าพันธุ์ไร่ละ 70 บาท/คน และค่าใช้จ่ายจากคนขับรถแทรกเตอร์รวมกับค่าเช่ารถ

แทรกเตอร์ขนาด 25 แรงม้าวันละ 650 บาท พบว่า เครื่องสางใบได้งานมากกว่าแรงงานคนเฉลี่ย 8.56 ไร่/วัน และ

มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเฉลี่ย 650 บาท/วัน ส่วนความเสียหายของตาอ้อย และล าอ้อย แรงงานคนต่ ากว่าไม่เกิน 1% 

และเปอร์เซ็นต์ความงอกของอ้อยแรงงานคนสูงกว่าไม่เกิน 1% 

 

 3. การควบคุมการหมุนของลูกตีสางใบอ้อยซึ่งเป็นระบบ Servo Electro-hydraulic System หรือ SEHS 

ด้วยตัวควบคุมแบบฟัซซี กับอ้อยทั้ง 5 พันธุ์ พบว่า ความเร็วรอบการหมุนจากจุดหยุดนิ่ง (0 รอบ/นาที) จนถึง

ความเร็วรอบที่ต้องการควบคุมมีความรวดเร็ว โดยสามารถดูได้จากช่วงเวลา Delay Time และช่วงเวลา Rise 

Time มีค่าเฉลี่ย 0.3 และ 0.2 วินาที ตามล าดับ ส่วนช่วงเวลา Setting Time และช่วงเวลา Response Time มี

ค่าเฉลี่ย 0.6 และ 1.1 วินาที ตามล าดับ ขึ้นกับปริมาณโหลด เกิดค่าพุ่งเกินขึ้น 0.83 – 1.54% โดยความเสียหาย

ของตาอ้อย ล าอ้อย และความสะอาดในการสางใบ เกษตรกร ตัวแทนของโรงงานน้ าตาล และนักวิชาการเกษตร

ยอมรับได้ ดังนั้นตัวควบคุมแบบฟัซซีสามารถใช้งานได้ดี 

 

 4. เครื่องสางใบอ้อยต้นแบบมีราคา 134,000 บาท และค่าจ้างสางใบอ้อยส าหรับอ้อยตัดท าพันธุ์ 300 

บาท/ไร่ ท างาน 8 ชม./วัน ดังนั้นจากผลวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เครื่องสางใบอ้อยต้นแบบมีจุดคุ้มทุนที่ 175.61 

ไร่  

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 

ศูนย์วิจัยต่างๆของกรมวิชาการเกษตร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร

ผู้ผลิตท่อนพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี ทั้งการผลิตเพ่ือใช้ปลูกเอง และเผยแพร่ให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยภายใต้การดูแล ซึ่งจะ

ช่วยในการลดการใช้แรงงานและต้นทุนในการตัด ได้ท่อนพันธุ์อ้อยที่ดี มีอัตราการงอกสูง ไม่แตกต่างจากการใช้

แรงงานคนในการสางใบ เป็นการลดการสูญเสีย เสียโอกาสในการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิต ตลอดจนอาจน ามาซึ่ง

ผลผลิตที่ดีขึ้น และมีรายได้มากขึ้น นอกจากนี้องค์ความรู้ในด้านการควบคุมความเร็วรอบการหมุนของลูกตีสางใบ 

และการติดตั้งระบบไฮดรอลิคเข้ากับเครื่องสางใบอ้อย สามารถถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการ และเกษตรกรผู้สนใจได้ 
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