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บทคัดย่อ  

การปลูกอ๎อยในประเทศไทยใช๎แรงงานในกระบวนการตัดเพื่อเตรียมทํอนพันธุ๑และกระบวนการปลูก โดยคนงานทํางานอยูํ
ในพื้นที่โลํงแจ๎งในชํวงกลางวัน ทําให๎เกิดความเหนื่อยล๎า สํงผลให๎ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกระบวนการนี้ทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นการใช๎เครื่องปลูกอ๎อยจึงเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันการศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาสมรรถนะของเครื่องปลูกอ๎อยที่ใช๎
ในปัจจุบัน ซึ่งแบํงออกเป็น 2 ชนิด ได๎แกํ เครื่องปลูกอ๎อยแบบปูอนเป็นลําซึ่งต๎องใช๎ลําอ๎อยที่เก็บเกี่ยวโดยแรงงาน และเครื่องปลูก
อ๎อยแบบโรยทํอนพันธุ๑ที่สามารถใช๎ทํอนพันธุ๑ที่เก็บเกี่ยวโดยรถตัดอ๎อย เพื่อเป็นเกณฑ๑ในการตัดสินใจในการเลือกใช๎ของเกษตรกร 
ในการศึกษาวิจัย ผู๎ทําการศึกษาได๎รวบรวมข๎อมูลตํางๆ ในพื้นท่ีเพาะปลูกอ๎อยเขตจังหวัดขอนแกํน โดยวิธีเก็บข๎อมูลภาคสนาม
ขณะที่เครื่องมีการใช๎งานจริง แล๎วนํามาวิเคราะห๑ในประเด็นตํางๆ ได๎แกํ การวิเคราะห๑ประสิทธิภาพการทํางาน การวิเคราะห๑
ความสามารถการทํางาน และการวิเคราะห๑สาเหตุที่สํงผลกระทบตํอสมรรถนะการทํางานผลการศึกษาพบวํา เครื่องปลูกอ๎อยแบบ
ปูอนเป็นลํามีสมรรถนะต่ํากวําเครื่องปลูกอ๎อยแบบโรยทํอนพันธุ๑ ซึ่งเกิดจากการใช๎เวลาและแรงงานในการขนถํายทํอนพันธุ๑ โดย
เครื่องปลูกอ๎อยแบบปูอนเป็นลํามีประสิทธิภาพการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ45.94 ความสามารถการทํางานเฉลี่ย2.22 ไรํตํอช่ัวโมงและ
เครื่องปลูกอ๎อยแบบโรยทํอนพันธุ๑ มีประสิทธิภาพการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ65.36 ความสามารถการทํางานเฉลี่ย2.63 ไรํตํอช่ัวโมง 

ค้าส้าคัญ: เครื่องปลูกอ้อยลบบป อนเป็นล้า; เครื่องปลูกอ้อยลบบโรยท่อนพันธุ์; รถตัดอ้อย 

1. บทน้า 

อ๎อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย  ซึ่งมี
พื้นท่ีเพาะปลูกประมาณ 8.1 ล๎านไรํ ได๎ผลผลิตประมาณ 
92.6 ล๎านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 11.45 ตันตํอไรํ โดยมีมูลคําการ
สํงออกของน้ํ าตาลทรายปี  2554 เป็นเป็นจํานวนเงิน 
122,510 ล๎านบาท [1] ซึ่งขั้นตอนการผลิตอ๎อยในประเทศ
เทศไทยนั้นจะอาศัยแรงงานคนเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะ
ชํวงฤดูกาลปลูกและเก็บเกี่ยว [2] เพื่อเป็นการแก๎ไขปัญหา
การขาดแคลนแรงงานในสํวนของขั้นตอนการปลูกเกษตรกร
ได๎นําเครื่องปลูกเข๎ามาใช๎งาน โดยที่เครื่องปลูกที่มีใช๎ใน
ปัจจุบันมี 2 แบบ คือ เครื่องปลูกแบบปูอนเป็นลํา และ
เครื่องปลูกแบบโรยทํอนพันธุ๑ ซึ่งเครื่องปลูกแบบปูอนเป็นลํา

จะพบปัญหา คือ ใช๎แรงงานมากในการปลูก (4-5 คน) 
ประสิทธิภาพการทํางานไมํถึงร๎อยละ 50 เนื่องจากต๎อง
สูญเสียเวลาและแรงงานคนสํวนใหญํกับการนําอ๎อยจาก
รถบรรทุกขนใสํเครื่องปลูก และในการตัดพันธุ๑อ๎อยเพื่อใช๎
สําหรับเครื่องนี้ต๎องใช๎แรงงานจํานวนมากในการตัดอ๎อยสด 
[3] และเครื่องปลูกแบบโรยทํอนพันธุ๑ จะต๎องมีรถตัดอ๎อย
เพื่อใช๎ในการตัดพันธุ๑อ๎อยมาปลูก และรถตักเพื่อใช๎ขนย๎าย
ทํอนพันธุ๑จากรถบรรทุกใสํเครื่องปลูก ดังนั้นในการศึกษานี้มี
วัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาสมรรถนะของเครื่องปลูกอ๎อยที่ใช๎ใน
ปัจจุบันซึ่งได๎แกํ เครื่องปลูกอ๎อยแบบปูอนเป็นลําซึ่งต๎องใช๎
ลําอ๎อยที่เก็บเกี่ยวโดยแรงงาน และเครื่องปลูกอ๎อยแบบโรย
ทํอนพันธุ๑ที่สามารถใช๎ทํอนพันธุ๑ที่เก็บเกี่ยวโดยรถตัดอ๎อย 
เพื่อเป็นเกณฑ๑ในการตัดสินใจในการเลือกใช๎ของเกษตรกร  
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2. อุปกรณ์ลละวิธีการ 

การทดสอบเพื่อศึกษาสมรรถนะของเครื่องปลูกใน
พื้นท่ีจังหวัดขอนแกํน การทดสอบเป็นการทดสอบในพื้นที่
การทํางานจริง โดยการเก็บข๎อมูลในไรํของเกษตรกร โดย
ศึกษาสมรรถนะระหวํางเครื่องปลูก 2 แบบ ได๎แกํ เครื่อง
ปลูกแบบปูอนเป็นลํา (รูปที่ 1) และเครื่องปลูกแบบโรยทํอน
พันธุ๑ (รูปท่ี 2)  โดยใช๎อ๎อยพันธุ๑ขอนแกํน 3 รถแทรกเตอร๑
ขนาด 105 แรงม๎า รอบเครื่องยนต๑ 2000 รอบตํอนาที และ
มีการเก็บข๎อมูล ความช้ืนของดิน, ความกว๎างในการปลูก, 
จํานวนทํอนพันธุ๑ที่วางในรํอง, ความเร็วในการทํางาน, เวลา
ที่ ใ ช๎ ในการขนถํ ายทํอนพันธุ๑ , ความลึกในการปลูก , 
ความสามารถในการทํางานเชิงไรํ และประสิทธิภาพในการ
ทํางาน(รวมเวลาขนอ๎อยใสํเครื่องปลูก) ซึ่งใช๎มาตรฐานการ
ทดสอบจาก RNAM Test Codes & Procedures for 
Farm Machinery (1983) จากสมการ 

 Ca  = 
 

 
                    (1) 

Ca =  ความสามารถการทํางานเชิงไรํ (ไรํ/ช่ัวโมง) 
 A =  พื้นที่การทํางาน (ไรํ) 
 T =  เวลาในการทํางานทั้งหมด (ช่ัวโมง) 

Ef       
 
      

Ef = ประสิทธิภาพในการทํางาน 
Ts= เวลาปฏิบัติงานไมํรวมเวลาสูญเสีย (ช่ัวโมง) 
T =  เวลาในการทํางานทั้ งหมดรวมเวลาสูญเสีย
 (ช่ัวโมง) 

 
รูปที่ 1  เครื่องปลูกแบบปูอนเป็นลํา 

 
รูปที่ 2  เครื่องปลูกแบบโรยทํอนพันธุ๑ 

3.  ผลการศึกษา 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาสมรรถนะเครื่องปลูก 

รายละเอียด ลบบป อนเป็นล้า ลบบโรยท่อน
พันธุ์ 

ระยะหํางของแถว (เมตร) 1.55 1.53 
ความลึกการปลูก (เซนติเมตร) 16.89 20.00 
เวลาที่ใช๎ในการขนถํายทํอน
พันธุ๑ (นาท)ี 

13.72 3.19 

 น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตรตํอไรํ) 2.45 1.83 
ความสามารถในการทํางานเชิง
ไรํ (ไรํตํอชั่วโมง) 2.22 2.63 

ประสิทธิภาพในการทํางาน 
(เปอร๑เซ็นต๑) 45.94 65.36 

ปริมาณทํอนพันธุ๑ตํอไรํ  
(ตันตํอไรํ) 1.76 1.89 

ความเร็วในการทํางานเฉลี่ย 
(กิโลเมตรตํอชั่วโมง) 4.54 3.88 

การศึกษาโดยใช๎อ๎อยพันธุ๑ขอนแกํน 3 ทําการ
ทดสอบในพื้นที่  อําเภอบ๎านไผํ  จังหวัดขอนแกํน โดย
ลักษณะแปลงท่ีใช๎ทดสอบของเครื่องปลูกแบบปูอนเป็นลํา 
และเครื่องปลูกแบบโรยทํอนพันธุ๑ มีความชื้นของดินเฉลี่ย 
4.97 เปอร๑เซ็นต๑ ลักษณะของดินป็นดินรํวนปนทราย ความ
ยาวของแถวปลูก 250 เมตร จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบ
พบวํา เครื่องปลูกแบบปูอนเป็นลําชนิดแถวคูํ  เมื่อทําการ
ปลูกโดยกําหนดระยะหํางของแถวปลูกเฉลี่ย 1.55 เมตร, จะ
ใช๎ปริมาณทํอนพันธุ๑ตํอไรํเทํากับ 1.76 ตันตํอไรํ, ความเร็วใน
การทํางานเฉลี่ย 4.54 กิโลเมตรตํอช่ัวโมง, เวลาที่ใช๎ในการ
ขนถํายทํอนพันธุ๑เฉลี่ย 13.72 นาที, ความลึกในการปลูก
เฉลี่ย 16.89 เซนติเมตร, ความสามารถในการทํางานเชิงไรํ 
2.22 ไรํตํอช่ัวโมง และประสิทธิภาพในการทํางานเชิงไรํรวม
เวลาขนถําย 45.94 เปอร๑เซ็นต๑ ซึ่งเกิดจากการใช๎เวลามากใน

A 
T 
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การขนพันธุ๑อ๎อยใสํเครื่องปลูก [3] หากในสํวนของขั้นตอน
การขนถํายมีเครื่องมืออุปกรณ๑มาชํวยอาจจะสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานได๎ (รูปที่ 3) 

สํวนผลการศึกษาการทํางานของเครื่องปลูกแบบโรย
ทํอนพันธุ๑ พบวํา เมื่อทําการปลูกโดยกําหนดระยะหํางของ
แถวปลูกเฉลี่ย 1.53 เมตร โดยขนาดรํองจะมีขนาดใกล๎เคียง
กับเครื่องปลูกแบบปูอนเป็นลํา, จะใช๎ปริมาณทํอนพันธุ๑ตํอไรํ
เทํากับ 1.89 ตันตํอไรํ, ความเร็วในการทํางานเฉลี่ย 3.88 
กิโลเมตรตํอช่ัวโมง, เวลาที่ใช๎ในการขนถํายทํอนพันธุ๑เฉลี่ย 
3.19 นาที, ความลึกในการปลูกเฉลี่ย 20.00 เซนติเมตร, 
ความสามารถในการทํางานเชิงไรํ 2.63 ไรํตํอช่ัวโมง และ
ประสิทธิภาพในการทํางานเชิงไรํรวมเวลาขนถําย 65.36 
เปอร๑เซ็นต๑ ซึ่งเกิดจากการเวลาแก๎ไขขณะที่ทํอนพันธุ๑ติดขัด
บริเวณชํองปูอนทํอนพันธุ๑ และเกิดการอัดตัวไมํไหลเข๎าชุด
สายพานลําเลียงปูอน (รูปที่ 5) 

 
รูปที่ 3 การขนย๎ายทํอนพันธุ๑ใสํเครื่องปลูกแบบปูอนเป็นลํา 

 
รูปที่ 4 การขนย๎ายทํอนพันธุ๑ใสํเครื่องปลูกแบบโรยทํอนพันธุ๑ 

 
รูปที่ 5  การอัดตัวของทํอนอ๎อยภายในถังบรรทุกของเครื่องปลูกอ๎อย

ชนิดโรยทํอนพันธุ๑ 

4. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบวํา เครื่องปลูกอ๎อยแบบโรยทํอน
พันธุ๑มีความสามารถในการทํางานเชิงไรํสูงกวําเครื่องปลูก
อ๎อยชนิดปูอนเป็นลํา และมีประสิทธิภาพในการทํางานที่สูง
กวํา เนื่องจากสามารถใช๎เครื่องจักรทดแทนแรงงานคนใน
ขั้นตอนการลําเลียงทํอนพันธุ๑ แตํอยํางไรก็ตาม เครื่องปลูก
อ๎อยแบบโรยทํอนจะใช๎ปริมาณทํอนพันธุ๑ตํอไรํที่สูงกวํา
เครื่องปลูกเครื่องปลูกอ๎อยชนิดปูอนเป็นลํา และ เครื่องปลูก
อ๎อยแบบโรยทํอนนี้เหมาะสมกับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวโดยใช๎
รถตัดอ๎อยอยูํแล๎ว สามารถใช๎รถตัดอ๎อยในการตัดทํอนพันธุ๑
สําหรับปลูกได๎ด๎วย 

5. กิตติกรรมประกาศ 

ผู๎เขียนขอขอบคุณ กิตติพิชญ๑ อึงสถิตย๑ถาวรและ
เกษตรกรชาวไรํอ๎อยพื้นที่ อําเภอบ๎านไผํ จังหวัดขอนแกํน ที่
ให๎คําปรึกษาแนะนํา และสถานที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ และ
ขอขอบคุณโครงการพัฒนานักวิจัยใหมํ มหาวิทยาลัย-
ขอนแกํน ประจําปี 2556 ที่สนับสนุนคําใช๎จํายในการทํา
วิจัย 
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