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โครงการแก้ไขปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เป็นโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยแบบบูรณาการวิจัยเชิงพื้นที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ฝ่ายวิจัยและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สนับสนุนให้สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม ด าเนินโครงการ
ต่อเนื่องเป็นระยะที่ 2  ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาชุดอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากใบ
อ้อยและฟางข้าว ที่ได้รับข้อเสนอแนะและความต้องการของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อถ่ายทอดและ
ขยายผลชุดอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากใบอ้อยและฟางข้าวของเกษตร
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการขยายผลให้กับเกษตรกรที่สนใจ จากผลการด าเนินโครงการ 
ในระยะที่ 1 (ปี 2560)  กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินโครงการ ประกอยด้วย กลุ่มเกษตรกรบ้านโสกจาน หมู่ที่ 
3  ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ ซึ่งเป็นสมาชิกของศูนย์เพิ่มผลผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) อ าเภอบ้านไผ่ 
และเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยบ้านหนองโน หมู่ 11 ต าบลน้ าพอง  อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

ส าหรับวิธีการด าเนินงานนั้น ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research – PAR) และการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (Participatory Technology Development 
– PTD) ประกอบด้วย การประมวลสรุปปัญหา ข้อจ ากัด และแนวทางในการพัฒนา จากผลการด าเนิน
โครงการ ระยะที่ 1 การออกแบบเพื่อปรับปรุงเครื่องมือและชุดอุปกรณ์ ในการจัดการเพื่อลดการเผาวัสดุ
เกษตรทั้งฟางข้าวและอ้อย การทดสอบและปรับปรุงชุดอุปกรณ์ฯ แบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในเบื้องต้น 
และเก็บข้อมูลเชิงเทคนิคเพื่อประกอบการปรับปรุงฯ  การออกแบบ ปรับปรุงและถ่ายทอดการน าวัสดุเกษตร
มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ และจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบในแต่ละชนิด เพื่อการทดลองของกลุ่ม
เกษตรกรและการขยายผลเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้ประโชน์และการเพิ่มมูลค่าฯ และประเมินผลการทดสอบ
เทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม และข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพื่อการใช้ประโชนย์ของ
กลุ่มเป้าหมายและการขยายผลในระยะต่อไป  โดยมีผลการด าเนินโครงการ สรุปได้ดังนี้   
 
1. การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือลดปัญหาการเผาอ้อยของเกษตรกร ประกอบด้วย 

1.1  ชุดอุปกรณ์ตัดอ้อยแบบติดหลังรถแทรกเตอร์   
ซึ่งโครงการได้พัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการออกแบบ ทดลองและปรับปรุง ซึ่งได้

พัฒนาจากชุดอุปกรณ์ต้นแบบ ในระยะที่ 1 ตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ โดยได้ชุดอุปกรณ์ตัดอ้อยแบบล้มต้นวาง
รายติดท้ายรถแทรกเตอร์ ที่สามารถใช้งานได้อย่างดีเกือบทุกระบบ ซึ่งผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจของ
เกษตรกร เป็นอย่างดี  แต่ยังมีข้อจ ากัด คือ เกษตรกรต้องเรียนเพิ่มคือประสบการณ์การในการขับและการ
ควบคุมรถแทรกเตอร์ ให้มีความสัมพันธ์กับการบังคับการท างานตามข้ันตอนของชุดอุปกรณ์ตัดอ้อย รวมทั้ง
จะต้องท าการเพิ่มความยืดหยุ่นของชุดบังคับอ้อยเข้าร่องก่อนตัด เพื่อให้ใบตัดท างานได้มีประสิทธิภาพ  โดย
การติดแผ่นยาง (รถยนต์) เข้ากับชุดบังคับอ้อย   
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1.2 เครื่องสับใบอ้อยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร   
การพัฒนาเครื่องสับใบอ้อยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในครั้งนี้ เป็นผลจากข้อเสนอแนะของ

เกษตรกร จากผลการด าเนินโครงการแก้ปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในระยะที่ 1  ที่ต้องการน า
ใบอ้อยหรือวัสดุเกษตรอื่นๆ อาทิ ฟางข้าว มาใช้ประโยชน์ในการท าอาหารหยาบให้โคและกระบือ การท าปุ๋ย
หมัก และการใช้ประโยชน์เพื่อการเพิ่มมลูค่าในรปูแบบต่างๆ  โดยสรุปจากการออกแบบ ทดลอง และปรับปรุง
ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ได้เครื่องสับใบอ้อยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  ที่สามารถน าวัสดุมาสับ
เพื่อแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งการสับฟาง เพื่อเป็นสว่นประกอบหลัก ในการท าเป็นกระถางต้นไม้ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มต่อไป ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจ เนื่องจากเป็นอุปกรณืที่ไม่ซับซ้อน ดูแลและซ่อมบ ารุง รวมทั้ง
การดัดแปลงเพื่อการใช้ประโยชย์ ได้ง่าย  
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1.3 การยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
คณะผู้วิจัย ได้ท าการเตรียมขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ตามผลผลิตของโครงการที่ได้

ก าหนดไว้ ซึ่งจะท าการขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน           
2  ผลงาน ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์ตัดอ้อยแบบติดหลังรถแทรกเตอร์ และ เครื่องสับใบอ้อยแบบจาน 

  
2. การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือลดปัญหาการเผาฟางของเกษตรกร 

2.1 ชุดอุปกรณ์สับตอฟางข้าว   
จากการพัฒนาโดยปรับแบบชุดอุปกรณ์ การทดสอบและการปรับปรุงแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร

กลุ่มเป้าหมาย เป็นผลให้ชุดอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย มากขึ้น โดยสามารถ
ท างานได้ดี ซึ่งต้นก าลังได้มาจากเครื่องยนต์ของรถไถนาเดินตามส่งก าลังมายังกล่องทดรอบและกลับทิศ
ทางการหมุนส่งแรงบิดมาที่แขนควบคุมจังหวะเคลื่อนที่ของใบมีดตัดขณะเดียวกันก าลังส่วนหนึ่งจะน าไปหมุน
มูลเล่ย์ อีก3ชุดในการกวาดต้นฟางออกไปด้านข้างความเร็วตัดข้ึนอยู่กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ จุดเด่น
ของชุดอุปกรณ์ และสิ่งที่เกษตรกรต้องท าการปรับปรุง  เพิ่มเติมเพื่อการน าไปใช้งานจริง ในระยะต่อไป 
กล่าวคือ ซ่อมบ ารุงรักษาง่าย และสามารถแยกอุปกรณ์ออกจากรถไถนาเดินตามได้ง่าย แตต่้องใช้กับนาที่ไม่ใช้
รถเกี่ยวเพราะจะเกิดแนวร่อง และต้องท าการการเพิ่มน้ าหนักถ่วงด้านท้ายเครื่องให้เกิดความสมดุล ข้ึนอยู่กับ
สภาพของพื้นที่      

 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ชุดอุปกรณ์ผลิตกระถางจากฟางข้าว หรือชุดอุปกรณ์ข้ึนรูปกระถางจากฟาง  
เป็นชุดอุปกรณ์ที่พัฒนาข้ึน ส าหรับการน าเศษวัชพืชและฟางข้าวมาเพิ่มมูลค่า เป็นภาชนะที่ใช้ในการ

เพาะพันธ์กล้าไม้ ด้วยการออกแบบช้ินส่วนแบบพิมพ์ในการข้ึนรูปจ านวน 7 ช้ิน ซึ่งแบบพิมพ์ สามารถเปลี่ยน
รูปช้ินงานได้โดยใช้ฐานโครงสร้างเดิม  เป็นชุดอุปกรณ์เชิงกล ที่อัดแน่นด้วยแขนกล ที่มีขนาดเล็ก และต้นทุน
ต่ า จากผลการถ่ายทอดการท ากระถางจากฟางด้วยชุดอุปกรณ์ข้ึนรูปกระถางจากฟาง และการใช้งานเตาอบ
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ฟางที่ใช้เป็นส่วนผสมในการข้ึนรูปกระถางจากฟาง เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย (แกนน า) ที่ได้เรียนรู้และลงมือฝึก
ปฏิบัติ ได้ร่วมกันประเมินผลแบบมีสว่นร่วม  โดยสรุปว่า  การท ากระถางจากฟางด้วยส่วนผสมและชุดอุปกรณ์
ข้ึนรูปกระถางจากฟาง ดังกล่าวนี้  กลุ่มเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยเห็นว่า มีประโยชน์ในการ
เพื่มมูลค่าหรือการใช้ประโยชน์จากฟางและเศษวัสุเหลือทางการเกษตร ที่ท าได้ง่าย ไม่ซับซ้อน หากเกิดข้อ
ติดขัดของชุดอุปกรณื ก็สามารถดูและ และซ่อมแซม หรือดัดแปลงได้โดยช่างท้องถ่ิน ส่วนผสมส าหรับการข้ึน
รูปกระถาง(ท ากระถางได้ 4-5 ใบ) ประกอบด้วย ฟางที่ผ่านการสับแล้ว 1 กิโลกรัม หรือฟางที่แช่น้ า (1 คืน)   
ฟางอบ 1 ใน 4 ของฟางหยาบ   น้ าแป้ง (กาวแป้ง) 1 ใน 4 ของฟางหยาบและฟางอบ หรือใช้มูลสัตว์ เช่น มูล
วัวหรือควาย (ท าให้เปียก) หรือดินเหนียว แทนกาวแป้งในสัดส่วนเดียวกันกับกาวแป้ง                                                                                                          

 
                                                                           
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
            

2.3 เตาอบเผาฟางประสิทธิภาพ  
เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาข้ึน เพื่อใช้ในการอบฟางหรือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่จะเป็นส่วนผสม

ส าคัญในการข้ึนรูปกระถางจากฟางข้าว ซึ่งนอกจากจะมีคุณสมบัติในการช่วยประสานการข้ึนรูปกระถางได้ดี
แล้ว ยังช่วยเพิ่มสีสันของกระถางจากฟางข้าว ได้อีกรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งจากการทดสอบของกลุ่มเกษตรกร มี
ความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และจะน าไปสร้างเพือ่การใช้งานเองในครัวเรือนของเกษตรกร เนื่องจาก สามารถ
เป็นเตาเผาถ่านจากเศษไม้ เพื่อใช้ในครัวเรือนของเกษตรกร และขณะท าการอบฟาง ยังสามารถใช้พลังงาน
ความร้อนจากเตาในการ หุงหาหรือประกอบอาหาร ได้ในขณะเดียวกัน ซึ่งเป็นการใช้พลังงานจากเศษวัสดุ
เหลือใช้จากพืช ที่มีความคุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนเกษตรกร  



รายงานฉบับสมบูรณโ์ครงการแก้ไขปัญหาการเผาวสัดุเหลอืใช้จากการเกษตร 

ของเกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ระยะที่ 2) บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  ฉ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 การยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
คณะผู้วิจัย ได้ท าการเตรียมขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ตามผลผลิตของโครงการที่ได้

ก าหนดไว้ ซึ่งจะท าการขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน           
2 ผลงาน ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์ข้ึนรูปกระถาง และเตาอบประสิทธิภาพ   

 

3. ข้อค้นพบท่ีส าคัญจากการด าเนินโครงการ 

การด าเนินโครงการแก้ปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกร ในระยะที่ 2 นี้ เป็น
การพัฒนาที่ต่อเนื่องจากการด าเนินโครงการในระยะที่ 1 โดยมุ่งเน้นให้เกิดการถ่ายทอดและการพัฒนาเทค
เทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพและบริบทของเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย  โครงการ ได้พัฒนาชุดอุปกรณ์และเครื่องกลต่างๆ ในเชิงวิศวกรรม ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการ
ด าเนินโครงการและความต้องการของเกษตรกรในระยะที่ 1  ทั้งเทคโนโลยีการลดการเผาอ้อยและการใช้
ประโยชน์หรือการเพิ่มมูลค่าจากใบอ้อยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ตัดอ้อยแบบติดหลัง
รถแทรกเตอร์ เครื่องสับใบอ้อยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  เทคโนโลยีการลดปัญหาการเผาฟางข้าวและ
การน าฟางข้าวไปใช้ประโยชน์หรือการเพิ่มมูลค่าจากฟางข้าว ได้แก่ ชุดอุปกรณ์สับตอฟางข้าว ชุดอุปกรณ์ข้ึน
รูปกระถางจากฟางข้าว และเตาอบประสิทธิภาพ  โดยน้นให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทดสอบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง ให้มากที่สุด จนเกิดความพึงพอใจ
และยอมรับกับเทคโนโลยีดังกล่าว เป็นส่วนใหญ่ 

ถึงแม้จะมีความจ าเป็นจะต้องปรบัปรุงหรือดัดแปลงเป็นบางส่วน แต่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายก็มีความ
พึงพอใจและยินดีที่จะด าเนินการโดยกลุ่มเอง เนื่องจากเห็นประโยชน์อย่างชัดเจน เพื่อการใช้งานจริ งของ
เกษตรกรในระยะต่อไป ดังนั้น ข้อค้นพบที่ส าคัญจากการด าเนินโครงการในครั้งนี้ พบว่า งานวิจัยที่เป็นองค์
ความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะน าไปถ่ายทอดหรือการน าไปใช้ประโยชน์ มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้อง
ประเมินสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การออกแบบ การทดลอง ประเมินและปรับปรุง 
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โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในทุกขั้นตอน เทคโนโลยีที่จะท าการพัฒนาและถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย  
ต้องเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน ต้นทุนต่ า สะดวกต่อการใช้งานในสภาพจริง ตลอดจนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 
สามารถซ่อมบ ารุงและดัดแปลงในการใช้งานได้ตามความเหมาะสมในระยะต่อไป  ทั้ งนี้เป็นไปตามหลักและ
วิธีการในการพัฒนาเทคเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (Participatory Technology Development) และเป็น
เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) กับการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม            

 
4. ข้อเสนอแนะ 

4.1 ข้อเสนอต่อการปรับปรุงและพัฒนาจากกลุ่มเกษตรกร 

 จากผลการด าเนินโครงการดังที่กล่าวมาทั้งหมด ถึงแม้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จะมีความพึงพอใจ
และยอมรับเทคโนโลยีทั้งหมด ดังกล่าว แต่เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และการขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน  กลุ่มเกษตรกรและคณะผู้วิจัย จึงมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนา ในแต่ละเทคโนโลยี ดังนี้ 

4.1.1 ชุดอุปกรณ์ตัดอ้อยแบบติดหลังรถแทรกเตอร์ 

1) การเสริมยางแผ่นในชุดจับและล าเลียงอ้อยในชุดล าเลียงที่ออกแบบไว้ เนื่องจากสร้างจาก
โลหะจึงท าให้ขาดความยืดหยุ่น กลุ่มเกษตรกรจึงต้องการเสริมแผ่นยางเพิ่มซึ่งผู้วิจัยได้ท าการออกแบบไว้
เรียบร้อยแล้วและสามารถติดตั้งได้โดยง่าย  

2) ปรับเปลี่ยนเพลาขับของล้อลากชุดอุปกรณ์ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรมีความต้องการให้มีขนาดใหญ่ข้ึน 
เพื่อการรับน้ าหนักในส่วนน้ีกลุ่มเกษตรกรสามารถเปลี่ยนได้เอง 

3) เกษตรกรต้องเรียนเพิ่มคือประสบการณ์การในการขับและการควบคุมรถแทรกเตอร์ ให้มี
ความสัมพันธ์กับการบังคับการท างานตามขั้นตอนของชุดอุปกรณ์ตัดอ้อย  

4.1.2 ชุดอุปกรณ์สับตอฟางข้าว 

1) ต้องใช้กับนาที่ไม่ใช้รถเกี่ยว เพราะจะเกิดแนวร่องที่จะท าให้มีผลกับการสับตอฟาง 
2) ท าการการเพิ่มน้ าหนักถ่วงด้านท้ายเครื่องให้เกิดความสมดุล ข้ึนอยู่กับสภาพของพื้นที่ 

4.1.3 ชุดอุปกรณ์ผลิตกระถางจากฟางข้าว หรือชุดอุปกรณ์ข้ึนรูปกระถางจากฟาง 

1) กลุ่มเกษตรกรมีความประสงค์ให้มีกลไกยกแป้นพิมพ์ ผู้วิจัยท าการออกแบบส่วนด้านบน โดย
เปลี่ยนเป็นระบบเกลียวอัดเพื่อให้เพิ่มความหนาแน่นของกระถางและขณะเดียวกันท าการไล่น้ าแป้งออกได้
มากที่สุด ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้รับการอบรมสามารถสร้างเองได้และด าเนินการต่อแล้ว  

2) การทดลองน ามูลสัตว์ เช่น มูลวัวหรือควาย (ท าให้เปียก) หรือดินเหนียว มาแทนกาวแป้ง เพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต และจะท าให้กระถางมีส่วนผสมของปุ๋ยธรรมชาติ และเป็นกระถางจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งจะ
เป็นสินค้าทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร ในระยะต่อไป 
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4.2 ข้อเสนอแนะในการขยายผลงานวิจัย 

เพื่อให้ผลงานวิจัยจากการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ดังที่กล่าวมา สามารถ
ขยายผลทั้ งในเชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ ในระยะต่อไปได้ คณะผู้ วิจัย จึงมี ข้อเสนอแนะต่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งจะด าเนินการคู่ขนานกับมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

4.2.1 การขยายผลในเชิงสาธารณะ 

คณะผู้วิจัย จะด าเนินการเสนอขอรับการอุดหนุนทุนจากแหล่งทุนภายนอก หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ที่มีทุนสนับสนุนการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อการต่อยอดและการขยายผลการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรรายย่อย ทั้งในพื้นที่เป้าหมายเดิม 
และพื้นที่เป้าหมายใหม่ อย่างต่อเนื่อง 

4.2.2 การขยายผลเชิงพาณิชย์ 

คณะผู้วิจัย จะขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะชุดอุปกรณ์ตัดอ้อยแบบติดหลัง
รถแทรกเตอร์ และชุดอุปกรณ์ข้ึนรูปกระถางจากฟางข้าว และท าการขอรับสิทธิจากมหาวิทยาลัย เพื่อการ
ขยายผลในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากชุดอุปกรณ์ตัดอ้อยแบบติดหลังรถแทรกเตอร์ หากผลิตและจ าหน่ายในเชิง
พาณิชย์ จะมีราคาจ าหน่ายประมาณชุดละ 50 ,000 – 60,000 บาท ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยรายย่อย มี
ความสามารถในการจัดซื้อได้ด้วยตนเอง คุ้มกับการลงทุน (ชุดตัดอ้อยหรือรถตัดอ้อย มีจ าหน่ายในปัจจุบันมี
ราคาสูงมาก โดยชุดอุปกรณ์ตัดอ้อย มีราคาตั้งแต่ 250 ,000 – 400,000 บาท และหากเกิดการติดขัดหรือ
ช ารุดจะมีความยุ่งยากในการซ่อมบ ารุง ส่วนรถตัดอ้อย นั้น มีราคาต้ังแต่ 3 ล้านบาทข้ึนไป) เพราะจะช่วยลด
ค่าจ้างตัดอ้อย ซึ่งมีต้นทุนในส่วนน้ีสูงมาก (ประมาณร้อยละ 50 ของต้นทุนการปลูกอ้อยและการเก็บเกี่ยวใน
แต่ละฤดูกาล) อีกทั้งเนชุดอุปกรณ์ที่ไม่มีความซับซ้อนมาก สมารถดูแลและบ ารุงหรือซ่อมแซมได้ง่าย  ส าหรับ
ชุดอุปกรณ์ข้ึนรูปกระถางจากฟางข้าว หากผลิตและจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ จะมีราคาจ าหน่ายประมาณชุดละ
ประมาณ 3,000 – 4,000 บาท ซึ่งเกษตรกรรายย่อย มีความสามารถในการจัดซื้อเพื่อใช้ประโยชน์หรือการ
เพิ่มมูลค่าจากฟางข้าว ได้ตามผลการด าเนินงานของโครงการ ดังที่กล่าวมา 

4.2.3 การวิจัยและพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือต่อยอดผลการวิจัย 

เพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาที่จะช่วยลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกร 
รวมทั้งการน าวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์หรือการเพิ่มมูลค่า ตามยุทธศาสตร์การวิจัยของ อววน. จึงมีข้อเสนอ
ต่อการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) การทดลองปลูกอ้อยแบบยกร่องและมีระยะห่างระหว่างกออ้อย ที่รถแทรกเตอร์สามารถ
เคลื่อนที่ได้ระหว่างกออ้อย  เพื่อความสะดวกในการจัดการวัชพืชและการดูแลบ ารุงต้นอ้อยตั้งแต่เริ่มต้น การ
จัดการใบอ้อยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์เป็นระยะ และความสะดวกในการตัดอ้อย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิต 
และการลดการเผาอ้อยก่อนตัด 

2) การแปรรูปอ้อยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากน้ าอ้อย เพื่อเป็น
ทางเลือกให้แก่กลุม่เกษตรกรในการพึ่งตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องขายอ้อยทั้งหมดให้กับโรงงานน้ าตาล ดังเช่นที่
ผ่านมา  
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3) การจัดการและการใช้ประโยชน์จากฟางข้าวและตอฟางข้าว  ที่ควรมุ่งเน้น  การพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืออื่นๆเพื่อการ
เพิ่มมูลค่าจากฟางข้าวและตอฟางข้าว ในระดับเกษตรกรรายย่อยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่  และในระดับ SME  และการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 ในการรวบรวมฟางข้าวและตอฟางข้าว
หลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์และการเพิ่มมูลค่า  ในระดับเกษตรกรรายย่อยและกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่  และ  ในระดับ SME   

4) การจัดการและการใช้ประโยชน์จากใบอ้อยและอ้อย   ควรด าเนินการวิจัยและพัฒนา
พลังงานไฮเทนใบอ้อย และความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์  การวิจัยและพัฒนาพลังงานไฮเทนจากอ้อย และความ
คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์  การพัฒนาการผลิตก๊าซมีเทนจากใบอ้อยเพื่อเป็นก๊าซหุงต้มในครัวเรือนเกษตรกร   การ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืออื่นๆเพื่อ
การเพิ่มมูลค่าจากใบอ้อยและยอดอ้อย ในระดับเกษตรกรรายย่อยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่  และในระดับ SME ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 ในการรวบรวมใบอ้อย หลังการ
เก็บเกี่ยวเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์และการเพิ่มมูลค่า  ในระดับเกษตรกรรายย่อยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่  และ  ในระดับ SME ในระยะต่อไป 
 




