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เก็บข้ อมูลประสิ ทธิภาพการใช้ เครื่องเก็บเกี่ยวอ้ อยของเกษตรกร
ที่ อ.บึงสามัคคี จ.กาแพงเพชร ขนาดแปลง 36 ไร่ ความยาวแถวอ้อย 240 เมตร ใช้เวลาตัด4นาที
ต่อ1แถวอ้อย ใช้เวลากลับเลี้ยวที่หวั แปลงครั้งละ 2 นาที ได้ประสิ ทธิ ภาพเชิงพื้นที่ 66.67% เมื่อนาเวลาที่
ใช้ในการเคลื่อนย้ายเครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยและรถบรรทุกมาคิดคานวณ จะได้ประสิ ทธิ ภาพประมาณ 60%
ภาพที่ 2.12 แสดงการใช้เครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยที่ อ.บึงสามัคคี จ.กาแพงเพชร

ภาพที่ 2.12 การใช้เครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยที่ อ.บึงสามัคคี จ.กาแพงเพชร
ที่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ขนาดแปลง 1 ไร่ ความยาวแถวอ้อย 150 เมตร มีเสาไฟฟ้ ากีดขวาง
ในแปลงอ้อย ใช้เวลาตัดอ้อย 25 นาที เวลาทางานรวม 65 นาที ประสิ ทธิ ภาพเชิงพื้นที่ 38% ภาพที่ 2.13
แสดงการใช้เครื่ องในพื้นที่แคบ มีสิ่งกีดขวาง ทาให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้งานค่อนข้างต่า

ภาพที่ 2.13 การใช้เครื่ องในพื้นที่แคบ มีสิ่งกีดขวาง ทาให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้งานค่อนข้างต่า
ที่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ขนาดแปลง 500 ไร่ ความยาวแถวอ้อย 500 เมตร ใช้เวลาตัด 694
วินาทีต่อ1แถวอ้อย ใช้เวลากลับเลี้ยวที่หวั แปลง 125 วินาที ได้ประสิ ทธิ ภาพเชิงพื้นที่ 85% เมื่อคิดเวลาใน
การขนย้ายเครื่ อง จะได้ประสิ ทธิภาพการใช้งานประมาณ 80% ภาพที่ 2.14 แสดงการใช้เครื่ องในพื้นที่
ขนาดใหญ่ ผ่านการจัดรู ปแปลงเรี ยบร้อยแล้ว ทาให้ได้ประสิ ทธิภาพการใช้งานสู ง
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ภาพที่ 2.14 การใช้เครื่ องในพื้นที่ขนาดใหญ่ ผ่านการจัดรู ปแปลงเรี ยบร้อยแล้ว
ทาให้ได้ประสิ ทธิภาพการใช้งานสู ง
ทดสอบการจัดรู ปทีด่ ินในแปลงอ้ อยของเกษตรกร
จากการสารวจพบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการดาเนินงาน
ของสานักงานจัดรู ปที่ดินเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะในส่ วนของไร่ ออ้ ย หลังจากการชี้แจงของทีมงาน ทา
ให้เกษตรกรจานวนมากมีความสนใจในการจัดรู ปแปลงปลูกอ้อยของตนเอง ทีมงานจึงได้คดั เลือกและ
นัดหมายที่จะทดสอบการจัดรู ปแปลงร่ วมกับเกษตรกรในเขต อ.นาดี จ.หนองบัวลาภู 1 ราย อ.สวรรค
โลก จ.สุ โขทัย 1 ราย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุ โลก 1 ราย และที่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี จานวน 2 ราย
โดยจะเป็ นการทดลองทาในแผ่นกระดาษเท่านั้น ยังไม่สามารถดาเนิ นการจริ งได้ เนื่องจากมีข้ นั ตอนและ
ต้องใช้งบประมาณจานวนมาก หลังจากการปรึ กษาหารื อร่ วมกัน โดยพยายามที่จะรวบรวมเกษตรกร
เพื่อให้ได้จานวนพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ ปรากฏว่ามีเพียงที่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ที่สามารถ
ดาเนินการได้ ส่ วนที่อื่นๆ ไม่สามารถรวบรวมเกษตรกรให้ได้จานวนพื้นที่ตามต้องการ จึงไม่สามารถ
ดาเนินการได้
ทดสอบจัดรู ปแปลงอ้อยที่ อ.บ่อทราย จ.กาญจนบุรี ดาเนินการทดลองจัดรู ปแปลงอ้อยโอยการ
สารวจ ตอกหมุด ส่ องกล้อง หาพิกดั เพื่อจัดทาแบบแปลนของแปลงปลูกอ้อย ภาพที่ 2.15 แสดงการส่ อง
กล้อง ตอกหมุด หาพิกดั จัดทาแบบแปลนแปลงปลูกอ้อย
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ภาพที่ 2.15 ส่ องกล้อง ตอกหมุด หาพิกดั จัดทาแบบแปลนแปลงปลูกอ้อย
แปลงที่ 1 ขนาดพื้นที่ 500 ไร่ เป็ นผืนเดียว และมีเจ้าของเพียงคนเดียว ทาให้งานต่อการ
ดาเนินงาน ซึ่งเจ้าของได้ทาการจัดรู ปแปลงปลูกไว้แล้ว จากการทดสอบพบว่า ประสิ ทธิ ภาพการใช้
เครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยสู งถึง 80% ภาพที่ 2.16 แสดงภาพแปลงที่ 1 ขนาดพื้นที่ 500 ไร่ เป็ นผืนเดียว ภาพที่
2.17 แสดงแปลงที่ 2 เป็ นการรวมพื้นที่ 4 เจ้าของ 4 แปลง เข้าด้วยกัน ภาพที่ 2.18 แสดงการรวมพื้นที่ 4
แปลงเข้าด้วยกัน แล้วจัดแถวปลูกอ้อยใหม่ให้เป็ นแนวเดียวกันตามความยาวของพื้นที่ ช่วยลดการเลี้ยว
กลับของเครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อย เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้งานให้สูงขึ้นเกินกว่า 80%
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ภาพที่ 2.16 แปลงที่ 1 ขนาดพื้นที่ 500 ไร่ เป็ นผืนเดียว
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ภาพที่ 2.17 แปลงที่ 2 เป็ นการรวมพื้นที่ 4 เจ้าของ 4 แปลงเข้าด้วยกัน
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ภาพที่ 2.18 รวมพื้นที่ 4 แปลงเข้าด้วยกัน แล้วจัดแถวปลูกอ้อยใหม่ให้เป็ นแนวเดียวกันตามความยาวของ
พื้นที่ ช่วยลดการเลี้ยวกลับของเครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อย เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้งานให้สูงขึ้นเกินกว่า 80%
การจัดรู ปแบบแปลงจะเน้นแถวปลูกอ้อยให้เป็ นแนวเดียวกัน โดยมีความยาวของแถวอ้อยมาก
ที่สุดเท่าที่จะทาได้ ซึ่ งจะต้องคานึงถึงทิศทางลมที่อาจจะเป็ นสาเหตุให้ออ้ ยล้มผิดทิศทาง เป็ นอุปสรรค
ต่อการทางานของเครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อย นอกจากนี้ถนนที่ตดั เข้าแปลงอ้อยเพื่อการให้น้ าและการดูแลอ้อย
จะต้องมีระดับที่เสมอกับแปลงอ้อย เพื่อให้เครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยสามารถวิง่ เข้าทางานเป็ นแนวยาวต่อเนื่อง
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ไม่สะดุดและไม่ตอ้ งเลี้ยวกลับบ่อย
เครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยสู งถึง 80% ขึ้นไป

ลักษณะการจัดแปลงเช่นนี้ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้งานของ

สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
จากการดาเนินงานตามโครงการวิจยั พบว่า
การจัดรู ปที่ดินในแปลงอ้อยยังไม่เป็ นที่รู้จกั
แพร่ หลายนักโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย แต่เกษตรกรเกือบทั้งหมดให้ความสนใจและเห็นประโยชน์ใน
การจัดรู ปแปลงเพื่อนาเครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าไปใช้ ซึ่ งจะช่วยลดปั ญหาขาดแคลนแรงงานและลดต้นทุน
ในการเก็บเกี่ยวอ้อยลงได้มาก แต่ติดปั ญหาสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสม มีขนาดเล็กเกินไป การรวมกลุ่ม
เกษตรกรทาได้ยากเนื่องจากปั ญหากรรมสิ ทธิ์ และผลประโยชน์ต่างๆ วิธีการหนึ่งที่น่าจะเป็ นไปได้คือ
เกษตรกรจะต้องริ เริ่ มที่จะร่ วมกันแสดงเจตจานงผ่านทางองค์กรหรื อหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อนาเสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานจัดรู ปที่ดินกลาง กรมชลประทาน ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่น่าจะมี
ศักยภาพเพียงพอในการดาเนินการ
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บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
เครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยมีอตั ราการทางานประมาณ 10-36 ตัน/ชัว่ โมง ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ อง
ประมาณ 33-79% การสู ญเสี ย 0.16-0.73 ตัน/ไร่ และสิ่ งเจือปน 7.73-18.52 % การเก็บเกี่ยวโดยใช้
แรงงานคนมีอตั ราการทางานประมาณ 1.4-6.0 ตัน/วัน การสู ญเสี ย 0.23-0.57 ตัน/ไร่ และสิ่ งเจือปน
5.81-15.29 %
การใช้เครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยมีขอ้ ดีในแง่ของการลดปั ญหาแรงงานลงได้มาก อ้อยที่เก็บเกี่ยวได้
ส่ วนใหญ่เป็ นอ้อยสด ลดปั ญหาการเผาอ้อยที่เกิดมลภาวะลง และโรงงานได้รับอ้อยที่ดีเหมาะแก่การผลิต
มากยิง่ ขึ้น สาหรับการใช้แรงงานเก็บเกี่ยวมีขอ้ ดีคือ สามารถเก็บเกี่ยวอ้อยได้ในเกือบทุกสภาพที่ไม่
เหมาะสมต่อการใช้เครื่ อง เช่น แปลงบิดเบี้ยว อ้อยล้ม เป็ นต้น
เพื่อให้การใช้เครื่ องเกิดประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น ควรมีการจัดรู ปแปลงให้เหมาะสมต่อการใช้เครื่ อง
โดยขนาดพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดไม่นอ้ ยกว่า 500 ไร่ และแถวปลูกอ้อยมีความยาวตั้งแต่ 500 เมตร ขึ้นไป
พัฒนาพันธุ์ออ้ ยที่ตา้ นทานต่อการล้ม เลือกขนาดเครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยที่เหมาะสมกับระยะของแถวอ้อย มี
การพูนโคนอ้อย ใช้ความเร็ วในการเคลื่อนที่ของเครื่ องเก็บเกี่ยว และความเร็ วของพัดลมทาความสะอาด
ที่เหมาะสม เป็ นต้น
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