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คํานํา 

 

เอกสารน้ีเปนรายงานฉบับสมบูรณโครงการแกไขปญหาการเผาวัสดุเหลือใชจากการเกษตรของ

เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระยะที่ 1) ซึ่งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย

บูรณาการเชิงพื้นที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากฝายวิจัยและการายทอดเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน   

โครงการน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบท ปญหาและขอจํากัด ขอเท็จจริง รวมทั้งปจจัยและเงื่อนไข

ทั้งระดับพื้นที่เปาหมายและกลุมเปาหมาย ที่สงผลตอการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในพื้นที่  เพื่อศึกษา

แนวทางและประเด็นการแกปญหาและการพัฒนา รวมทั้ง แผนงานและโครงการ/กิจกรรมในการแกปญหา

และการพัฒนาเพื่อการจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และ เพื่อหากระบวนการ 

เทคโนโลยีที่เหมาะสม และกลไกในการจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชจากการเกษตรเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของกลุมเปาหมายและกลไกที่เกี่ยวของ ( ระยะที่ 2-3 ) ซึ่งคณะทํางานโครงการฯ ได

ดําเนินการตามวิธีการและแผนงานที่กําหนด จนแลวเสร็จ และไดผลการดําเนินงานตามเปาหมายและ

วัตถุประสงค ในระยะที่ 1 ปรากฎรายละเอียดตามเน้ือหาในรายงานฉบับน้ี  

ขอขอบคุณฝายวิจัยและการายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ไดใหการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย  ขอขอบคุณหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของที่ใหความรวมมือในการอนุเคราะหขอมูล

และการคัดเลือกกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ ตลอดจนอํานวยความสะดวกในดานตางๆตลอดระยะเวลา

ของการดําเนินโครงการ ซึ่งประกอบดวย สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดขอนแกน สํานักงานเกษตร

จังหวัดขอนแกน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแกน สํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธาณภัยจังหวัดขอนแกน สํานักงานสภาเกษตรกรขอนแกน สํานักงานกองทุนฟนฟูเกษตรกรขอนแกน 

สมาคมกลุมชาวไรออยนํ้าพอง โรงงานนํ้าตาลขอนแกน และโรงงานนํ้าตาลมิตรผล ขอนแกน ตลอดจน

ขอขอบคุณกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการที่ไดใหขอมูลที่เกี่ยวกับสภาพปจจุบัน ปญหาและขอจํากัดที่เปน

สาเหตุของการเผาวัสดุเกษตรขอเสนอแนะแนวทางการแกปญหาและการจัดการ ความตองการดานเทคโนโลยี

และการจัดการในระยะตอไป รวมทั้งการมีสวนรวมในการออกแบบและทดสอบชุดอุปกรณในการจัดการวัสดุ

เกษตร ซึ่งประกอบดวย กลุมเกษตรกรผูปลูกขาวบานโสกจาน หมูที่ 3  บานหลัก 15 หรือบานหวยทราย และ

ชุมชนคลองชลประทาน ตําบลในเมือง อําเภอบานไผ และเกษตรกรผูปลูกออยบานหนองโน หมู 11  บานหวย

ไผ หมู 1 และบานหนองแสง หมู 3 ของตําบลนํ้าพอง  อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน จนเปนผลใหการ

ดําเนินโครงการในระยะที่ 1 มีความกาวหนาตามเปาหมายเปนอยางดี 

 

 

                                                                             คณะทํางานโครงการฯ 
                                                                 4 กรกฎาคม 2561
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
  

โครงการแกไขปญหาการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เปนโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยแบบบูรณาการวิจัยเชิงพื้นที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ฝายวิจัยและ

การถายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดสนับสนุนใหสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม โดยความรวมมือ

จากคณาจารยและนักวิจัยที่เกี่ยวของคณะตาง ดําเนินโครงการโดยมีระยะเวลาในการดําเนินโครงการเปนเวลา 

1 ป ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2560 เปนตนไป โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ ประกอบดวย เพื่อศึกษาบริบท 

ปญหาและขอจํากัด ขอเท็จจริง รวมทั้งปจจัยและเงื่อนไขทั้งระดับพื้นที่เปาหมายและกลุมเปาหมาย ที่สงผล

ตอการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในพื้นที่   เพื่อศึกษาแนวทางและประเด็นการแกปญหาและการพัฒนา 

รวมทั้ง แผนงานและโครงการ/กิจกรรมในการแกปญหาและการพัฒนาเพื่อการจัดการและการใชประโยชน

จากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และ เพื่อหากระบวนการ เทคโนโลยีที่เหมาะสม และกลไกในการจัดการและ

การใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชจากการเกษตรเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของกลุมเปาหมายและกลไกที่

เกี่ยวของ ( ระยะที่ 2-3 ) โดยผลที่จะไดรับจากการดําเนินโครงการน้ี ซึ่งเปนการดําเนินโครงการในระยะที่ 1 

ไดแก ขอมูลสภาพปญหา ขอจํากัด ขอเท็จจริง ตลอดจนปจจัยและเงื่อนไขที่สงผลตอการเผาวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่เปาหมายของโครงการ  ไดแนวทาง ประเด็นการพัฒนาและ แผนงานรวมทั้ง

โครงการ/กิจกรรมในการจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรของกลุมเปาหมายและ

พื้นที่เปาหมาย และ ไดองคความรู กระบวนการและวิธีการ เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งกลไกในการจัดการ

และการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรทดแทนการเผาโดยการมีสวนรวมของเกษตรกร

กลุมเปาหมายและกลไกที่เกี่ยวของ (ระยะที่ 2 และ 3 )  

สําหรับวิธีการดําเนินโครงการน้ัน ไดเนนวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ( Participatory 

Action Research – PAR ) และการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม ( Participatory Technology 

Development – PTD ) โดยมีข้ันตอนในการดําเนินโครงการ ประกอบดวย  การศึกษาและรวบรวมขอมูล

และเอกสารที่เกี่ยวของ รวมทั้งออกแบบกระบวนการ เทคนิค เครื่องมือและกลไกในการดําเนินโครงการ  การ

ประสานขอความรวมมือในการดําเนินโครงการกับผูเกี่ยวของทั้งหนวยงานรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ 

องคกรเกษตรกร  การศึกษาและรวบรวมขอมูลบริบททั่วไปและบริบทเฉพาะ ปญหา ขอจํากัด ขอเท็จจริง 

ปจจัยและเงื่อนไขที่ สงผลตอการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตร จากกลุมเกษตรกรกลุมเปาหมายและแนว

ทางการแกปญหาในเบื้องตน  การออกแบบเครื่องมือและชุดอุปกรณ ในการจัดการเพื่อลดการเผาวัสดุเกษตร 

ทดสอบและปรับปรุงชุดอุปกรณฯ แบบมีสวนรวมกับกลุมเปาหมายในเบื้องตน  การทดสอบและปรับปรุง

เครื่องมือและชุดอุปกรณ ในการจัดการเพื่อลดการเผาวัสดุเกษตรแบบมีสวนรวมกับกลุมเปาหมาย และเก็บ

ขอมูลเชิงเทคนิคเพื่อประกอบการปรับปรุงฯเพื่อการใชงานจริง ในระยะตอไป (ระยะที่ 2 ) ตลอดจนการ

ออกแบบและถายทอดการนําวัสดุเกษตรมาใชประโยชนในรูปแบบผลิตภัณฑตางๆ และจัดทําผลิตภัณฑ

ตนแบบในแตละชนิด เพื่อการทดลองของกลุมเกษตรกรและการขยายผลเปนผลิตภัณฑเพื่อการใชประโชน
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และการเพิ่มมูลคาฯ ในระยะตอไป (ระยะที่ 2 )  โดยมีกลุมเปาหมายจากการคัดเลือกรวมกับหนวยงานรวม

ดําเนินโครงการ ไดแก สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน สํานักงานสภาเกษตรกร จังหวัดขอนแกน สํานักงาน

กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดขอนแกน และสมาคมกลุมชาวไรออยนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 2 กลุม คือ 1) กลุมเกษตรกรผูปลูกขาวอําเภอบานไผ 2) กลุมเกษตรกรผูปลูกขาวอําเภอซําสูง และ

กลุมเกษตรกรปลูกออยนํ้าพอง 1 กลุม เขารวมโครงการ ในระยะที่ 1  สําหรับเครื่องมือในการวิจัยน้ัน ใชการ

สัมภาษณเชิงลึกและการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การออกแบบชุดอุปกรณตนแบบตัดฟาง และชุด

อุปกรณตนแบบตัดออย  

 

ผลการดําเนินโครงการในระยะท่ี 1  

ในดานของบริบทหรือสภาพท่ัวไปของกลุมเกษตรกรผูปลูกขาว ซึ่งเปนสมาชิกของศูนยเรียนรูการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอบานไผ จํานวนประมาณ 30 ราย โดยเปนกลุมที่มุงเนน

การลดตนทุน และเพิ่มผลผลิตขาว ที่จัดการโดยใชเทคโนโลยีการไถกลบตอซัง และการใชปุยพืชสด(ปอเทือง)  

เกษตรกรกลุมเปาหมาย มีที่นาเฉลี่ยประมาณรายละ 3 ไร  สําหรับตนทุนในการผลิตเฉลี่ยโดยรวม(คาจางไถ 

คาเมล็ดพันธุ คาปุย คายาปราบศัตรูพืช(ในบางราย) คาจางแรงงาน คารถเกี่ยวนวด คาตากขาว และอื่นๆ) 

กรณีเปนนาหวาน จะมีตนทุนทั้งสิ้น ประมาณ 5,000 บาท / ไร  สวนนาดํา จะมีตนทุนทั้งสิ้น ประมาณ 4,000 

บาท / ไร   ไดผลผลิตขาว เฉลี่ยประมาณ500 กิโลกรัม(ขาวเปลือก) ตอไร   สําหรับราคาขาย(ขาวเปลือก) ป 

2559 ขาวเปลือกเจา กิโลกรัมละ 10-11 บาท และขาวเปลือกเหนียว ราคากิโลกรัม ละ 15-16 บาท และป 

2560 ขาวเปลือกเจา กิโลกรัมละ 17-18 บาท และขาวเปลือกเหนียว ราคากิโลกรัม ละ 11-12 บาท  สวนการ

จัดการฟางและตอฟางของสมาชิกกลุม น้ัน จะใชวิธีการไถกลบแทนการเผา สวนการใชประโยชนจากฟางขาว

และตอซัง น้ัน ในระยะที่ผานมา จะใชฟางและตอซังขาวเปนวัสดุในการเพาะเห็ด และใชเปนอาหารหยาบ

เลี้ยงสัตวในฤดูแลง ยังไมมีการนํามาใชประโยชนหรือการเพิ่มมูลคาจากฟางในรูปแบบอื่นๆ      สําหรับ

กลุมเปาหมายท่ีเปนเกษตรกรผูปลูกออย น้ัน ยังไมมีการรวมกลุมกันอยางเปนทางการ เปนเพียงเครือขายผู

ปลูกออยของตําบลนํ้าพอง เกษตรกรกลุมเปาหมายสวนใหญ จะมีพื้นที่ปลูกออย ระหวาง 10-15 ไร มีตนทุน

ในการผลิต (คาจางรถไถ คาจางแรงงาน คาปุย คายาปราบศัตรูพืช คาขนสงออยเขาโรงงานและอื่นๆ เฉลี่ย

ประมาณ 9,000 บาท / ไร  มีผลผลิตตอไร ประมาณ 12 ตัน (พื้นที่ทั่วไป) และ 20 ตัน / ไร สําหรับการปลูก

ออยในพื้นที่ทาม หรือชุมนํ้า    สําหรับราคารับซื้อออย น้ัน  ป 2560 รับซื้อเฉลี่ยประมาณ 880 บาท / ตัน 

กรณีเปนออยสด จะไดเพิ่ม 30 บาท / ตัน  สวนออยเผา จะถูกหักเขากองทุนฯ 20 บาท / ตัน และหากรวม

กับคาความหวานของออยหรือคา C.C.S. ( Commercial Cane Sugar)  จะมีราคารับซื้อประมาณ 1,000 

บาท / ตัน  มีเกษตรกรเพียงไมกี่ราย ที่ใชการจัดการเปนระยะในการกําจัดวัชพืชระหวางรองออย และการ

จัดการใบออยกอนการตัดออย หรือการตัดออยสด แตสวนใหญ(เกือบทั้งหมด) จะใชวิธีการเผาออยกอนการ

ตัดออย สําหรับการใชประโยชนจากใบออย น้ัน มีเพียงไมกี่ราย ที่ใชเปนปุยบํารุงดินโดยการไถกลบ โดยยังไม

มีการนําใบออยมาใชประโยชนหรือเพิ่มมูลคา ในรูปแบบอื่นๆ    
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ทั้งน้ี ปญหาและขอจํากัดที่เปนสาเหตุของการเผาวัสดุเกษตรของเกษตรกร  กลุมเกษตรกรผูปลูกขาว 

เกิดจากการขาดแคลนแรงงานในการเตรียมการเพาะปลูกขาว มีคาใชจายหรือตนทุนในการจัดการสูง สภาพ

ของที่นาโดยเฉพาะนาที่ดอนซึ่งไถกลบ ยาก การลุกลามของไฟปาหรือการเผาฟางหรือตอฟางจากที่นาแปลง

อื่น รวมทั้งการใชประโยชนจากฟางหรือตอฟางยังมีนอย  แตในปจจุบัน การเผาฟางและตอฟางขาวเริ่มลดลง

มาก คาดวานาจะไมเกินรอยละ 10 ที่ยังมีการเผาอยู เน่ืองจากไดรับการสงเสริมดานการจัดการจากหนวยงาน

รัฐ โดยเฉพาะนาแปลงใหญ การรวมกลุมการจัดการ และมีการรับซื้อฟางขาวแพรหลายมากข้ึน      สวนกลุม

เกษตรกรผูปลูกออย เกิดจากปจจัยสําคัญทั้งตัวเกษตรกรหรือเจาของไรออย ที่ขาดแคลนแรงงานในการตัด

ออย หากตัดออยโดยไมเผาจะมีตนทุนสูงมาก ตองการขายออยใหทันตามเวลาที่กําหนด รวมทั้งการขาด

เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม ถึงแมจะมีรถตัดออยใหบริการ แตมีราคาแพงมาก เปนตน  นายทุนรับซื้อ

ออย เปนปจจัยที่เรงใหเกษตรกรเผาออยเพื่อใหตัดงายและสามารถรวบรวมสงโรงงานนํ้าตาลไดทันตามเวลา

และโควตาที่กําหนด  โรงงานนํ้าตาล มีความตองการออยเพื่อปอมโรงงานใหทันตามเวลาในการเปดและปดหีบ

ออย (ประมาณไมเกิน 6 เดือน / ป ) และรับซื้อทั้งออยสดและออยเผา ซึ่งราคาไมแตกตางกันมาก จึงเปน

ปจจัยเรงใหมีการเผาออยกอนตัด นอกจากน้ันยังเกิดจากการที่บุคคลอื่นเผาออยและลุกลามมาติดไรออยของ

เกษตรกร ตลอดจนไฟปา   นอกจากน้ัน การใชประโยชนจากใบออยและยอดออย ยังมีนอยมาก   

 

แนวทางในการแกปญหาการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรของเกษตรกรผูปลูกขาว  

กลุมเกษตรกรไดเสนอแนวทาง กลาวคือ ควรสนับสนุนหรือสงเสริมใหมีเครื่องมือหรืออุปกรณที่

เหมาะสมในการตัดตอฟางกอนการไถกลบเพื่อเตรียมการปลูกขาวในฤดูการถัดไป เชน เครื่องตัดตอฟาง 

เครื่องสับหรือหั่นตอฟาง  การนําฟางมาใชประโยชนและการเพิ่มมูลคาใหกับฟางหรือตอฟาง โดยพัฒนาเปน

ผลิตภัณฑตางๆ ที่นอกเหนือจากการใชประโยชนทั่วๆไป ( อาหารหยาบโคและกระบือ ทําปุย วัสดุเพาะเห็ด 

เปนตน )  ตลอดจนการรวมกลุมเพื่อการจัดการและการใชประโยชนจากฟางและตอฟางที่เปนระบบ  สวน

แนวทางการแกปญหาของกลุมเกษตรกรผูปลูกออย น้ัน ไดเสนอใหมีการสงเสริมหรือสนับสนุนเครื่องมือหรือ

อุปกรณที่เหมาะสมตอเกษตรกรรายยอยในการตัดออย เชน รถตัดหรือเครื่องตัดออยขนาดเล็กที่มีราคาไมสูง

นัก  การนําใบออยและยอดออยมาใชประโยชนหรือเพิ่มมูลคาในรูปแบบตางๆ และมีความตองการใหเกิดการ

รวมกลุมการจัดการและการใชประโยชนจากใบออยและยอดออยอยางเปนระบบ ( ปจจุบัน เกษตรกร

กลุมเปาหมาย ยังไมไดมีการจัดต้ังหรือรวมกลุมอยางเปนทางการ ) 

จากขอมูลปญหาและความตองการของเกษตรกรกลุมเปาหมาย ทั้ง 2 กลุมดังกลาว โครงการฯจึงได

ดําเนินการ พัฒนาชุดอุปกรณการตัดตอฟาง ชุดอุปกรณตัดออย เพื่อทําการทดสอบและปรับปรุงแบบมีสวน

รวมกับกลุมเปาหมาย ตลอดจนการจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร (ฟาง และใบ

ออย) เพื่อใหไดองคความรู เทคโนโลยี กระบวนการและกลไกที่เหมาะสมในการแกปญหาเพื่อการถายทอด

และขยายผลในระยะที่ 2 ซึง่มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
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1.  การพัฒนาชุดอุปกรณการจัดการวัสดุเหลือใชจากการเกษตร 

1.1  ชุดอุปกรณตัดฟางและตอฟางขาว 

ชุดตัดตอฟางเปนอุปกรณที่เปนสวนควบกับรถไถ(แทรกเตอร)ตนกําลังโดยนํามา

ติดต้ังดานหนาของรถไถ(แทรกเตอร)ในอุปกรณตัดตอฟางมีอุปกรณหลักอยู  3 ชุด ประกอบดวย  เครื่องยนต

ตนกําลังขนาด 6.5แรงมา  ชุดเกียรทดกําลังที่ออกแบบไวสําหรับอุปกรณชุดน้ีโดยเฉพาะ และ ชุดตัดลักษณะ

รางยาวโดยใชใบตัด พิเศษ CUTTER BA  การทํางานเมื่อนําชุดอุปกรณติดสลักดานหนารถไถ(แทรกเตอร)ทํา

การทดสอบดโยการทดสอบการยกชุดตัดข้ึนและลงแลว ทําการติดเครื่องยนต ตึงสายพานระบบสงกําลังจาก

เครื่องยนตไปยังชุดเกียรในอัตราทด 2/8 จากน้ันชุดเกียรจะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่จากการหมุนมาเปน

การเคลื่อนที่ในแนวนอนในอัตรา1/6  ดังน้ันความเร็วในการตัดจึงข้ึนอยูกับรอบของเครื่องยนต 

1.2  ชุดอุปกรณตัดออยแบบแขนกล ชนิดติดหนารถไถ 

ชุดอุปกรณน้ีเปนชุดตัดประกอบ กับดานหนารถไถ (แทรกเตอร) ยึดดวยสลักทํา

การทดสอบการยกข้ึนลง ติดเครื่องยนตตนกําลังขนาด 6.5แรงมา ตึงสายพานระบบสงกําลังกําลังจาก

เครื่องยนตจะถูกสงไปยังชุดเกียรทดในอัตรา 2/10 ดวยสายพานรอง B คู ชุดเกียรที่ไดออกแบบไวสําหรับการ

ตัดออยจะเปลี่ยนความเร็วในอัตรา2/1ไปควบคุมการหมุนขอเหว่ียงที่ขอเหว่ียงจะติดต้ังดวยเพลาตัดขณะ

เคลื่อนที่จะมีแขนกลบังคันการเคินทางของมีดตัดตามแนวของรองตัด โดยชุดอุปกรณตัดตนออยชุดที่ติดหนา

ไถ(แทรกเตอร)  เปนชุดอุปกรณตัดตนออยประกอบรถไถ(แทรกเตอร) มีการออกแบบใหอิสระ โดยมีเครื่องตน

กําลังขนาด 6.5 แรงมา ที่มุงเนนการติดต้ังดานหนารถไถ(แทรกเตอร)โดยใชสลักสวมในลักษณะเปนแขนกลใช

หลักการเหว่ียงใบมีดดวยแขนกลเขาทําการตัด 

1.3  ชุดอุปกรณตัดออยแบบแขนกล ชนิดติดหลังรถไถ 

พัฒนาจากชุดอุปกรณตัดออยแบบแขนกล ชนิดติดหนารถไถ โดยทําการออกแบบ

และจัดทําโครงสรางโครงใหมทั้งหมดใหใชกับดานหลังของรถไถ (แทรกเตอร) เพื่อใหมีความแข็งแรง   เปลี่ยน

ใบมีดตัดจากระบบเฉือนตรงมาเปนการหมุนตัดใหมีขนาดใหญขึ้น  เสริมยางกันสะเทือนของระบบตนกําลัง   เพิ่ม

อัตราทดใหใบตัดมีรอบที่สูงขึ้น  ติดต้ังชุดควบคุมลําออยใหเขามาสูใบตัด และ เสริมแผนปรับระดับผิวดินแบบ

ยืดหยุน  

1.4  ผลการทดสอบและการปรับปรุง 

1.4.1  ชุดอุปกรณตัดตอฟาง 

1)  ผลการทดสอบ คร้ังท่ี 1 พบวา ความชื้นในตนขาวนอยไมสด ทําใหตนขาว

เหนียว ประกอบกับเกษตรกรณเก็บเก่ียวขาวไปนานแลว ดังน้ันปญหาที่เกิดขึ้น ตอตนขาวติดคางในบริเวณ

ดานหนาของใบตัดขณะรถไถ(แทรกเตอร)เคลื่อนที่ไปขางหนา    ปญหาที่พบ ในการทดสอบครั้งที่ 1 คือ  

โครงสรางไมแข็งแรงพอเน่ืองจากเกิดการบิดและความไมสมดุลของนํ้าหนักทั้งสองทางใน อีกหน่ึงประเด็นคือใน

อุปกรณชุดน้ีไมมีแผนรองพื้นดานลางทําใหคนขับรถไถ(แทรกเตอร)ไมสามารถปรับระยะความสูงตํ่าของอุปกรณ

การตัดตอฟางไดเน่ืองจากคนขับรถไถ(แทรกเตอร)ไมสามารถมองเห็นพื้นดานหนาได  การปรับปรุงแกไข ทําการ

เสริมโครงสราง เพิ่มแผนรองพื้นและตองขับ เคลื่อนรถไถ(แทรกเตอร)ใหชาลง  ขอดีโดยรวม สามารถแยกระบบ

การทํางานแบบอิสระจากรถไถ(แทรกเตอร)เน่ืองจากในอุปกรณชุดน้ีใชตนกําลังมาทําการขับเคลื่อนชุดตัดขนาด 
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6.5 แรงมา ถอดประกอบงาย เก็บรักษางายและสามารถซอมบํารุงงาย สามารถใชรถไถ(แทรกเตอร)ไถกลบไป

พรอมกับการตัด สามารถตัดไดตอเน่ืองในแปลงขาวที่มีความยาว ชุดตัดมีการการตัดตอฟางไดดีสามารถเดินไดใน

ระยะทางยาว อน่ึง อุปกรณน้ียังไมไดออกแบบไวเพื่อการเก็บตอฟาง 

2)  ผลการทดสอบ คร้ังท่ี 2 ไดทําการเสริมโครงสรางใหมีความแข็งแรงและ

ทําการเสริมแผนรองพื้นใหสามารถสไลไปบนผิวดิน การทํางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นคนขับรถไถ(แทรกเตอร) 

สามารถวางชุดตัดลงบนพื้นที่การตัดโดยแผนรองจะเคลื่อนที่ไปอยางตอเน่ืองพรอมปรับระดับสูงตํ่าไดเอง และทํา

การทดสอบ พบวา 2 สามารถทํางานไดดีในการเคลื่อนที่และความแข็งแรงของโครงสราง    ปญหาที่พบในการ

ทดสอบครั้งที่ 2 ตอฟางจะมาสะสมที่ดานหนาของชุดตัดในขณะทํางาน สาเหตุน้ีจากโครงสรางที่สรางเพิ่มขึ้น จึง

ทําใหดันตอฟางไปดวยขณะทําการตัด ดังน้ันการแกปญหา ตอฟางที่สะสมจึงทําใหตองหาวิธีที่จะทําใหตอฟางลม

ออก ซึ่งตองทําการปรับโครงสรางใหเอียงทํามุม 20 องศาทั้งชุดใบตัดและโครงสรางพรอมกับอุปกรณดีดตอฟางให

หลุดออกดานขางขณะเดินเครื่อง 

3) ผลการทดสอบ คร้ังท่ี 3 ไดทําการปรับปรุงรูปแบบเครื่องกอนทดสอบมี

การปรับโครงสรางใหมีความเอียงและเสริมเหล็กสปริงใหดีดตอฟางออกจากแนวตัด ลวดสปริงจํานวน 5 ชุดทํา

หมาที่ดีดตอฟางใหกระจายออกจากชุดตัด ผลการทดสอบ  พบวา การทํางานไดผลดี แตไดทําการออกแบบสราง

และพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นใหสามารถทํางานไดหลากหลายขึ้น เพื่อการถายทอดและขยายผล

แกกลุมเปาหมายในโครงการ ระยะที่ 2 ตอไป 

1.4.2  ชุดอุปกรณตัดออยแบบแขนกล ชนิดติดหนารถไถ และการปรับปรุง 

ผลการทดสอบ ไดทําการทดสอบชุดอุปกรณฯรวมกับผูแทนเกษตรกร

กลุมเปาหมาย ในแปลงออยที่รอการตัดเพื่อสงโรงงานนํ้าตาล พบปญหาทางเทคนิคหลายอยาง ที่ตองปรับปรุง 

ประกอบดวย  ตองเสริมยางกันสะเทือนเน่ืองจากเครื่องมีการสั่นทําใหโครงสรางของเครื่องสั่นดวย   อุปกรณ

ตัดตนออยอยูดานหนาทําใหตนออยที่ถูกตัดลมไมเปนระเบียบ  ใบตัดออกแบบไวเปนชุดใบตัดเฉือนแบบระบบ

ชักไปกลับ เมื่อรถตัดออยเดินเร็วข้ึนจึงทําใหเครื่องตนกําลังหยุด  และไมมีแผนปรับระดับผิวดินในชุดอุปกรณน้ี

ไว จึงควบคุมระดับยากข้ึน  จากปญหาที่พบ และขอเสนอแนะของเกษตรกรกลุมเปาหมาย จึงไดทําการสราง

ออกแบบและพัฒนา อุปกรณตัดตนออยชุดที่ 2 โดยปรับเปลี่ยนเปนชนิดติดหลังรถไถ เพื่อการทดสอบ ปรับปรุง

แบบมีสวนรวมและการถายทอดขยายผลใหกับเกษตรกรกลุมเปาหมาย ในระยะที่ 2 ของโครงการ ตอไป  

1.4.3  ชุดอุปกรณตัดออยแบบแขนกล ชนิดติดหนารถไถและการปรับปรุง 

ผลการทดสอบ หลักการทํางานของชุดอุปกรณชุดที่ 2 น้ี จะคลายกับชุดที่ 1 

แตมีขอดี คือมีความสะดวกในการทํางานสูง เคลื่อนยายงาย ควบคุมแนวตัดไดดี สามารถปรับความเร็วใบตัด

ไดดวย อัตราทดและรอบเครื่องยนตตนกําลัง แตจากการทดสอบในพื้นที่จริง ซึ่งมีวัชพืชปกคลุมโคนกอออย

เปนจํานวนมาก จึงทําใหเกิดขอติดขัดที่ไมสามารถตัดออยไดเน่ืองจาก วัชพืชเขาไปติดขัดในระบบใบตัด ( 

ไมไดออกแบบอุปกรณกันวัชพืชไว ) ประกอบกับการวางระยะการตัดของชุดอุปกรณ ไมไดขนาดกับระยะของ

รองออย (ตองขยายระยะการตัดใหเหมาะสมกับรองออยของเกษตรกร)  ซึ่งไดเตรียมทําการปรับปรุง โดย

แนวทางการพัฒนาในระยะ ตอไป จะทําการออกแบบสรางและพัฒนาแยกชุดตนกําลังออกจากเพลา PTOของรถ

ไถ(แทรกเตอร)โดยตรง ซึ่งจะไดแรงบิดที่สูงกวาและลดนํ้าหนักของเครื่องตนกําลังปจจุบัน  
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2.  การนําฟางขาวมาใชประโยชนหรือการเพ่ิมมูลคาฟางขาว 

สําหรับเกษตรกรผูปลูกขาว จะไดแก ฟางขาว และตอซัง ซึ่งนอกเหนือจากการใช

ประโยชนโดยทั่วไป อันไดแก การใชเปนวัสดุเพาะเห็ด การใชเปนอาหารหยาบแกสัตวในฤดูแลง หรือการ

จําหนายใหกับผูอื่นเพื่อนําไปอัดเปนฟางกอนในราคาแปลงนาละประมาณ 30-50 บาท เปนตน ซึ่งยังไมได

นํามาผลิตเปนผลิตภัณฑเพื่อเปนการเพิ่มมูลคาใหกับฟางขาวมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน ดังน้ัน คณะทํางาน

โครงการฯ จึงไดรวบรวมแนวคิดและตัวอยางการนําฟางขาวมาใชประโยชนในรูปแบบตางๆโดยเฉพาะ การ

เพิ่มมูลคาใหกับฟางขาว โดยการข้ึนรูปและทําเปนผลิตภัณฑเพื่อการใชสอย และสามารถทําเปนผลิตภัณฑเพื่อ

การจําหนาย ในระยะตอไป อาทิ การข้ึนรูปเปนเชือก เพื่อการทอเปนผืนและใชประดิษฐเปนภาชนะหรือ

ผลิตภัณฑจากธรรมชาติ เชน ตระกราหรือชลอมใสผลิตภัณฑทางการเกษตร เฟอรนิเจอรจากฟางขาว กระถาง

ตนไมจากฟางขาว เปนตน โดยไดทําการถายทอดแนวคิดและฝกการนําฟางขาวมาข้ึนรูปเปนเชือก เพื่อการ

นําไปเตรียมทดลองทําเปนผลิตภัณฑตางๆ ในระยะที่ 2 เน่ืองจากฟางขาวของกลุมเกษตรกรมีอยูไมมากนัก    

(จําหนายแบบยกแปลงใหกับคนอื่นเพื่อนําไปอัดเปนฟางกอนในราคาแปลงนาละประมาณ 30-50 บาท หรือ

อื่นๆไปกอนหนาน้ี) 

 

3.  แนวทางและแผนในการพัฒนาของกลุมเปาหมาย ในระยะท่ี 2 

3.1  กลุมเกษตรกรผูปลูกขาว   เน่ืองจากปญหาการเผาฟางและตอฟาง ภายหลังการ

เก็บเกี่ยวและการเตรียมทํานาในฤดูการผลิตถัดไปของเกษตรกร ลดลงทุกขณะ ดังที่กลาวมาแลว กลุม

เกษตรกร จึงใหความสําคัญและมีความตองการที่จะรับการพัฒนาตอยอดจากผลการดําเนินโครงการในระยะที่ 

1 ดังน้ี 

1)  ปรับปรุงและพัฒนาชุดอุปกรณตัดฟางและตอฟางตนแบบที่ทําการทดลองและ

ไดขอสรุปในดานเทคนิคกอนการไถกลบเพื่อชวยใหการไถกลบงายข้ึน เพื่อทําการทดสอบและถายทอดใหเปน

ทางเลือกแกเกษตรกรกลุมเปาหมายและเกษตรกรรายอื่นๆหรือกลุมวิสาหกิจชุมชนในทองถ่ิน (ดังขอเสนอตาม

ขอ 4.7.1.3 ) 

2)   สรางและพัฒนาชุดอุปกรณรวบรวมและลําเลียงฟางและตอฟาง พวงกับชุด

อุปกรณตัดฟางและตอฟาง เพื่อความสะดวกในการรวบรวมฟางและตอฟางที่ตัดแลวไปใชประโยชน (ดัง

ขอเสนอตามขอ 4.7.1.3 ) 

3)   สรางและพัฒนาชุดอุปกรณอัดแรงและข้ึนรูปฟางขาว (แมพิมอัดฟาง) เพื่อการ

นําฟางขาวมาประดิษฐเปนภาชนะ เชน กระถางตนไมหรือกระถางเพาะกลาพืชผัก เปนตน (ดังขอเสนอตามขอ 

4.7.1.3 ) 

4)   การประดิษฐฟางขาวเปนผลิตภัณฑหัตถกรรมและเฟอรนิเจอร หรือผลิตภัณฑ

อื่นๆ เชนกระถางตนไมหรือกระถางเพาะกลาพืชผัก เปนตน ตามขอ 3) หรือผลิตภัณฑสรางสรรคอื่นๆ เพื่อ

การใชประโชนหรือการเพิ่มมูลคาจากฟางขาว ทั้งการใชสอยในครัวเรือน และการจําหนายเปนรายไดเสริม 

หรือการขยายผลในเชิงพาณิชย 
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3.2  กลุมเกษตรกรผูปลูกออย   

1)  ปรับปรุงพัฒนาชุดอุปกรณตัดออย ชุดที่ 2 (ชนิดติดหลังรถไถ) โดยแยกตน

กําลังออกจากรถไถ(แทรกเตอร) เพื่อการประหยัดพลังงาน ซึ่งนักวิจัยตองไปศึกษาแรงบิดและการคํานวนหา

ความเร็วรอบใหเหมาะสม   

2)  ออกแบบและพัฒนาอุปกรณรูดใบออยออก ขณะทําการตัด เพื่อความสะดวก

ในการรวบรวมและนําใบออยไปใชประโยชน 

3)  ออกแบบและพัฒนาชุดรวบรวมและวางแนวตนออย หลังจากตัดตนใหลมลง

เปนแนวเดียวกัน(การวางไลน ตนออย ) เพื่อความสะดวกในการรวบรวมตนออยและการลําเลียงข้ึนรถบรรทุก

ออย และ 

4)  ออกแบบและพัฒนาชุดยกออยหลังการเก็บเกี่ยวแลวโดยใชรวมกับรถไถ

(แทรกเตอร)ทดแทนรถคีบตนออย ซึ่งตองเชาจากเอกชนที่มีราคาคาเชาสูง  

5)  การทดลองปลูกออยแบบยกรองและมีระยะหางระหวางกอออย ประมาณ 2 

เมตรเศษ (รถแทรกเตอรสามารถเคลื่อนที่ไดระหวางกอออย ) เพื่อความสะดวกในการจัดการวัชพืชและการ

ดูแลบํารุงตนออยต้ังแตเริ่มตน การจัดการใบออยเพื่อนําไปใชประโยชนเปนระยะ และความสะดวกในการตัด

ออย การรวบรวมตนออยและใบออยดวยชุดอุปกรณตัดออย อุปกรณรูดใบ อุปกรณลําเลียงและรวบรวมตน

ออยที่ติดต้ังกับแทรกเตอร เปนตน 

6)   การนําใบออยไปใชประโยชนและการเพิ่มมูลคาจากใบออยในรูปแบบตางๆ 

7)   การแปรรูปออยเปนผลิตภัณฑอาหารและเครื่องด่ืมหรือผลิตภัณฑอื่นๆจาก

นํ้าออย เพื่อเปนทางเลือกใหแกกลุมเกษตรกรในการพึ่งตนเอง โดยไมจําเปนตองขายออยทั้งหมดใหกับโรงงาน

นํ้าตาล ดังเชนที่ผานมา 

  

4.  ขอเสนอในการดําเนินโครงการในระยะตอไป (ระยะท่ี 2) 

4.1 การจัดการเพ่ือลดการเผาวัสดุเหลือใชจากการเกษตรและการใชประโยชนหรือ

การเพ่ิมมูลคาจากฟางขาวและตอฟางขาว 

1)  การปรับปรุงและพัฒนาชุดอุปกรณตัดฟางและตอฟางตนแบบที่ทําการทดลอง

และไดขอสรุปในดานเทคนิคกอนการไถกลบเพื่อชวยใหการไถกลบงายข้ึน เพื่อทําการทดสอบและถายทอดให

เปนทางเลือกแกเกษตรกรกลุมเปาหมายและเกษตรกรรายอื่นๆหรือกลุมวิสาหกิจชุมชนในทองถ่ิน  

2)   การออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณรวบรวมและลําเลียงฟางและตอฟาง พวง

กับชุดอุปกรณตัดฟางและตอฟาง เพื่อความสะดวกในการรวบรวมฟางและตอฟางที่ตัดแลวไปใชประโยชน    

3)   การออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณอัดแรงและข้ึนรูปฟางขาว (แมพิมอัดฟาง) 

เพื่อการนําฟางขาวมาประดิษฐเปนภาชนะ เชน กระถางตนไมหรือกระถางเพาะกลาพืชผัก เปนตน และ 

4)  การประดิษฐฟางขาวเปนผลิตภัณฑหัตถกรรมและเฟอรนิเจอร หรือผลิตภัณฑ

อื่นๆ เชนกระถางตนไมหรือกระถางเพาะกลาพืชผัก เปน หรือผลิตภัณฑสรางสรรคอื่นๆ เพื่อการใชประโชน
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หรือการเพิ่มมูลคาจากฟางขาว ทั้งการใชสอยในครัวเรือน และการจําหนายเปนรายไดเสริม หรือการขยายผล

ในเชิงพาณิชย 

4.2  การจัดการเพ่ือลดการเผาวัสดุเหลือใชจากการเกษตรและการใชประโยชนหรือ

การเพ่ิมมูลคาจากใบออย 

1)   การปรับปรุงพัฒนาชุดอุปกรณตัดออย ชุดที่ 2 (ชนิดติดหลังรถไถ) โดยแยกตน

กําลังออกจากรถไถ(แทรกเตอร) เพื่อการประหยัดพลังงาน ซึ่งนักวิจัยตองไปศึกษาแรงบิดและการคํานวนหา

ความเร็วรอบใหเหมาะสม     

2)   การออกแบบและพัฒนาอุปกรณรูดใบออยออก ขณะทําการตัด เพื่อความ

สะดวกในการรวบรวมและนําใบออยไปใชประโยชน   

3)   การออกแบบและพัฒนาชุดรวบรวมและวางแนวตนออย หลังจากตัดตนใหลม

ลงเปนแนวเดียวกัน(การวางไลน ตนออย ) เพื่อความสะดวกในการรวบรวมตนออยและการลําเลียงข้ึน

รถบรรทุกออย            

4)   การออกแบบและพัฒนาชุดยกออยหลังการเก็บเกี่ยวแลวโดยใชรวมกับรถไถ

(แทรกเตอร)ทดแทนรถคีบตนออย ซึ่งตองเชาจากเอกชนที่มีราคาคาเชาสูง    

5)   การทดลองปลูกออยแบบยกรองและมีระยะหางระหวางกอออย ประมาณ 2 

เมตรเศษ (รถแทรกเตอรสามารถเคลื่อนที่ไดระหวางกอออย ) เพื่อความสะดวกในการจัดการวัชพืชและการ

ดูแลบํารุงตนออยต้ังแตเริ่มตน การจัดการใบออยเพื่อนําไปใชประโยชนเปนระยะ และความสะดวกในการตัด

ออย การรวบรวมตนออยและใบออยดวยชุดอุปกรณตัดออย อุปกรณรูดใบ อุปกรณลําเลียงและรวบรวมตน

ออยที่ติดต้ังกับแทรกเตอร เปนตน  และ 

6)   การนําใบออยไปใชประโยชนและการเพิ่มมูลคาจากใบออยในรูปแบบตางๆ 

และ 

7)   การแปรรูปออยเปนผลิตภัณฑอาหารและเครื่องด่ืมหรือผลิตภัณฑอื่นๆจาก

นํ้าออย เพื่อเปนทางเลือกใหแกกลุมเกษตรกรในการพึ่งตนเอง โดยไมจําเปนตองขายออยทั้งหมดใหกับโรงงาน

นํ้าตาล    

 

5.  ขอเสนอแนะในการวิจัยท่ีเก่ียวของ 

5.1  การจัดการและการใชประโยชนจากฟางขาวและตอฟางขาว 

1)  การพัฒนาความคิดสรางสรรคดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการ

ผลิตภัณฑหรือสิ่งประดิษฐ หรืออื่นๆเพื่อการเพิ่มมูลคาจากฟางขาวและตอฟางขาว ในระดับเกษตรกรรายยอย

และกลุมวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการรุนใหม  และในระดับ SME 

2)   การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 ในการรวบรวมฟางขาวและตอฟาง

ขาวหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการนําไปใชประโยชนและการเพิ่มมูลคา  ในระดับเกษตรกรรายยอยและกลุม

วิสาหกิจชุมชน  ผูประกอบการรุนใหม  และ  ในระดับ SME 
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5.2 การจัดการและการใชประโยชนจากใบออยและยอดออย 

1)  การวิจัยและพัฒนาพลังงานไฮเทนใบออย และความคุมคาในเชิงพาณิชย 

2)   การวิจัยและพัฒนาพลังงานไฮเทนจากออย และความคุมคาในเชิงพาณิชย 

3)   การพัฒนาความคิดสรางสรรคดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการ

ผลิตภัณฑหรือสิ่งประดิษฐ หรืออื่นๆเพื่อการเพิ่มมูลคาจากใบออยและยอดออย ในระดับเกษตรกรรายยอย

และกลุมวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการรุนใหม  และในระดับ SME 

4)   การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 ในการรวบรวมใบออย หลังการเก็บ

เกี่ยวเพื่อการนําไปใชประโยชนและการเพิ่มมูลคา  ในระดับเกษตรกรรายยอยและกลุมวิสาหกิจชุมชน  

ผูประกอบการรุนใหม  และ  ในระดับ SME 
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    1.  บทนํา   หนา   1 

 

 
1. บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญ 

การเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในชวงเวลาเก็บเกี่ยวหรือ

หลังชวงฤดูการเก็บเกี่ยว อาทิ ตอซังขาว ฟาง จากการทํานา  ใบออยและวัชพืช จากการทําไรออย เปนตน  

เปนวิธีการที่งาย รวดเร็วและมีตนทุนตํ่าที่สุดในการจัดการฯ แตเปนการทําลายความอุดมสมบูรณของดิน 

สัตวหรือแมลงรวมทั้งพืชอื่นๆที่เปนประโยชนในระบบนิเวศนและความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ 

ตลอดจนการสรางมลพิษทางอากาศใหกับชุมชนและการกอใหเกิดไฟปา ฯลฯ ถึการเผาฟางเปนสวนหน่ึงที่

กอใหเกิดมลพิษทางอากาศ เขมาควัน เถา ฝุนละออง ที่เกิดจากการเผาไหมสามารถแพรกระจายออกไปในวง

กวาง สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย กอใหเกิดความเดือนรอนรําคาญ และบดบังทัศนะวิสัยจนอาจเปน

สาเหตุของอุบัติเหตุบนทองถนนหรือเปนตนเหตุของการเกิดไฟปาไดสําหรับปริมาณฟางขาวที่ประเทศไทยผลิต

ออกมาแตละป มากถึง 50-60 ลานตันตอป และสรางกาซคารบอนไดออกไซดจากการเผาออกสูโลกมากถึง 27 

ลานตันกิโลกรัมคารบอน ไนโตรเจนที่สูญเสียไปจากการเผาทําลาย 462 ลานกิโลกรัม และไนโตรเจนฝุน

ละอองที่เกิดข้ึน 100-700 ลานกิโลกรัมในสวนของออยน้ัน พื้นที่ปลูกออยทั่วประเทศประมาณ 7,134,000 ไร 

เกษตรกรเลือกใชวิธีการเผาออยกอนเก็บเกี่ยวกวารอยละ 63 ของพื้นที่ปลูกออยทั้งหมดที่สงเขาโรงงาน 

ประมาณไดวาจะมีใบแหงที่ถูกเผากอนทําการเก็บเกี่ยวทั่วประเทศกวา 8.2 ลานตัน/ป (นน.เปยก) และอาจมี

ปริมาณสูงถึง 28.6 ลานตัน/ป (นน.เปยก) หากเกษตรกรเลือกใชวิธีการกําจัดใบออย ทั้งหมดที่เหลือทิ้งในไร 

ภายหลังที่ทําการเก็บเกี่ยวทั้งหมดดวยวิธีการเผาเน่ืองจากการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวออยและ

ปญหาคาจางแรงงานสูง โดยคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 50 ของตนทุนการผลิตออยทั้งหมดตอฤดูปลูก ซึ่งเปน

อุปสรรคตอการขยายพื้นที่ปลูกออยและการเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ ทําใหเกษตรบางสวนหันมาใชวิธีการเผาใบ

ออยทั้งกอนการเตรียมดิน และกอนและหลังการเก็บเกี่ยวออย เพื่อลดปญหาดานแรงงานและสามารถตัดออย

ไดเร็วทันฤดูเปดหีบของโรงงานนํ้าตาล แตวิธีการน้ีทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

เชน ปญหาการเกิดปรากฏการณเรือนกระจกที่ทําใหอุณหภูมิโลกสูงข้ึน โครงสรางของดินถูกทําลาย การ

ตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ปญหาการใชนํ้า และปญหาผลผลิตและคุณภาพนํ้าตาลที่ผลิตได รวมทั้งยัง

สงผลใหประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานลดตํ่าลงดวย 

ถึงแมหนวยงานภาครัฐ อปท. สถาบันการศึกษาและภาคีเครือขายตางๆรวมทั้งชุมชน จะไดมีการ

รณรงค เฝาระวัง ปองกันและแกไขปญหาดังกลาวในรูปแบบและวิธีการตางๆ แตยังไมสามารถแกไขปญหาน้ีได 

ยังเปนปญหาที่เกิดตอเน่ืองมาเปนเวลานาน ทั้งน้ีปญหาการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรดังที่กลาวมา เกิด

จากสาเหตุ ปจจัยและตัวแปรในหลายประการ โดยเฉพาะความคิด ความเช่ือ ที่สงผลตอพฤติกรรมในการเผา

วัสดุเหลือใชทางการเกษตรของเกษตรกร การขาดแรงงานในการจัดการ การจัดการที่มีตนทุนสูง การขาด

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ และการขาดการนําไปใชประโยชน ฯลฯ  
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แนวทางในการแกปญหาการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรดังกลาวน้ี  จําเปนตองมีความเขาใจและ

หาวิธีปรับความคิด ความเช่ือและพฤติกรรมของเกษตรกร การวางแผนและจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตร

แทนการเผาทั้งระดับตัวเกษตรกร กลุมเกษตรกร เครือขาย ชุมชนรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของในทุกระดับ 

การคนหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมที่จะใชในการจัดการแทนการเผาฯ 

การใชประโยชนและการเพิ่มมูลคาจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในรูปแบบตางๆ ตลอดจนการเช่ือมโยงกับ

ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ

ตางๆ  จึงจะสามารถลดการเผาและแกปญหาการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรไดอยางเปนระบบ  และเกิด

การจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรโดยไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของชุมชนตอไปในอนาคต 

1.2 วัตถุประสงค 

1)  เพื่อศึกษาบริบท ปญหาและขอจํากัด ขอเท็จจริง รวมทั้งปจจัยและเงื่อนไขทั้งระดับพื้นที่

เปาหมายและกลุมเปาหมาย ที่สงผลตอการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในพื้นที่ 

2)  เพื่อศึกษาแนวทางและประเด็นการแกปญหาและการพัฒนา รวมทั้ง แผนงานและโครงการ/

กิจกรรมในการแกปญหาและการพัฒนาเพื่อการจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

3)  เพื่อหากระบวนการ เทคโนโลยีที่เหมาะสม และกลไกในการจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุ

เหลือใชจากการเกษตรเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของกลุมเปาหมายและกลไกที่เกี่ยวของ ( ระยะที่ 2-3 ) 

 

1.3 ผลที่จะไดรับ( ผลผลิต) 

1)  ทราบสภาพปญหา ขอจํากัด ขอเท็จจริง ตลอดจนปจจัยและเงื่อนไขที่สงผลตอการเผาวัสดุเหลือ

ใชทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่เปาหมายของโครงการ 

2)  ไดแนวทาง ประเด็นการพัฒนาและ แผนงานรวมทั้งโครงการ/กิจกรรมในการจัดการและการใช

ประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรของกลุมเปาหมายและพื้นที่เปาหมาย 

3)  ไดองคความรู กระบวนการและวิธีการ เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งกลไกในการจัดการและการ

ใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรทดแทนการเผาโดยการมีสวนรวมของเกษตรกรกลุมเปาหมายและ

กลไกที่เกี่ยวของ(ระยะที่ 2 และ 3 ) 

 

1.4 ประโยชนที่จะไดรับ(ผลลัพธ) 

1)  ไดตนแบบในการจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร แทนการเผาฯใน

ระดับเกษตรกร กลุมเกษตรกร และระดับชุมชน(พื้นที่เปาหมาย) 

2) เกษตรกรกลุมเปาหมายและพื้นที่เปาหมาย นํากระบวนการ เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้ง

รูปแบบกลไกในการจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางเกษตรไปใชในการจัดการและการใช

ประโยชนฯในระยะตอไป 
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3) เกิดแหลงเรียนรูดานการจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในระดับ

เกษตรกร กลุมเกษตรกรและพื้นที่ สามารถขยายผลภายในชุมชนและขยายไปยังพื้นที่อื่นๆในระยะตอไป 

4) ลดการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและสามารถเพิ่มมูลคาในเชิงเศรษฐกิจจากวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตรโดยการใชประโยชนและการแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆทั้งในระดับเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน 

SME และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของไดอยางเปนระบบ 

 

1.5 ผลกระทบ 

1)  สภาพดินในพื้นที่กลับมามีความอุดมสมบูรณมากข้ึน มีความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มมากข้ึน 

รวมทั้งสภาพมลพิษทางอากาศของพื้นที่ลดลง 

2)  เกษตรกรและกลุมเกษตรกรมีรายไดจากการผลิตทางการเกษตรเพิ่มข้ึนจากผลผลิตทาง

การเกษตรที่สามารถผลิตไดเพิ่มข้ึน ทั้งในแงของคุณภาพและปริมาณ 

3)  เกษตรกร กลุมเกษตรกรและ กลุมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่มีรายไดจากการปรรูปวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตรในรูปแบบและผลิตภัณฑตางๆ 

4)  เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับตางทั้งในระดับจังหวัดและ

ภูมิภาคเพื่อรองรับวัสดุเหลือใชจากการเกษตรจากพื้นที่การเกษตร 

 

1.6 ขอบเขตในการดําเนินงาน ในระยะที่ 1 

จะดําเนินการเฉพาะวัตถุประสงคขอที่ 1 และ 2 และผลที่จะไดรับหรือผลผลิตตามขอ 1 และ 2  

1.7 พื้นที่เปาหมายและการคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย 

พื้นที่นํารอง 2 พื้นที่ในเขตจังหวัดขอนแกน โดยจะมีเกษตรกรและกลุมเกษตรกรเปาหมาย ตําบลละ

ประมาณ 100 คนดังน้ี 

1) คัดเลือกตามเกณฑที่กําหนด ในพื้นที่ที่มีการเผาตอซังขาวอยางตอเน่ือง โดยกระบวนการการมี

สวนรวมและการใหความรวมมือเขารวมโครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของ ชุมชน และเกษตรกร 

2) คัดเลือกตามเกณฑที่กําหนด ในพื้นที่ที่มีการเผาออยอยางตอเน่ือง โดยกระบวนการการมีสวน

รวมและการใหความรวมมือเขารวมโครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของ ชุมชน และเกษตรกร 

 

1.8 ระยะเวลา 12 เดือน ( ระยะที่ 1) 

1.9 ผูรับผิดชอบโครงการ 

           รายละเอียดปรากฎตามภาคผนวก 1 

 



2. การทบทวนเอกสารและการกําหนดกรอบแนวคิดในการดําเนินโครงการ   หนา   4 

 

 
2. การทบทวนเอกสาร 

และการกําหนดกรอบแนวคิดในการดําเนินโครงการ 
 

ปญหาการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตร โดยเฉพาะการเผาฟางและตอฟางขาว และการเผาออย 

ของเกษตรกร ตลอดจนการแกปญหาการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรดังกลาว จากการทบทวนเอกสารที่

เกี่ยวของ และนําสูการกําหนดรายละเอียดของการดําเนินโครงการในครั้งน้ี  มีรายละเอียด พอสรุปไดดังน้ี                                                   

2.1 สาเหตุและผลกระทบจากการเผาฟางและตอฟางขาว 

2.1.1 สาเหตุการเผาตอซังและฟางขาว 

เกษตรกรสวนใหญ เผาตอซังและฟางขาว โดยมีสาเหตุมาจาก ความสะดวกและการประหยัดตนทุน

ในการเตรียมการผลิต รวมทั้งความเช่ือที่สืบทอดกันมา เน่ืองจาก การเรงการผลิต เพราะรอใหฟางและตอฟาง

สลายตัว จะใชเวลานาน  มีความสะดวกและรวดเร็วในการไถ และ ประหยัดคาใชจายกําจัดตอฟาง    เช่ือวา

การเผาฟางและตอฟางขาว สามารถกําจัดโรคแมลงที่อยูในดินไดดี ประหยัดคาใชจายในการกําจัดโรคขาวและ

แมลงศัตรูขาว    เช่ือวาข้ีเถาจากการเผาทําใหขาวมีความเจริญเติบโตเร็ว สามารถกําจัดเมล็ดขาวดีดได เปน

ตน ( กมลพรรณ โคตรมณี , 2551) 

 2.1.2 ผลกระทบของการเผาฟางและตอฟางขาว 

การเผาฟางและตอฟาง มีผลกระทบทั้งทางดานสิ่งแวดลอม  ดานเศรษฐกิจ และดานสุขภาพ 

กลาวคือ ดานสิ่งแวดลอม  กอใหเกิดความรอนและควันไฟ สงผลใหเกิดตอกาซเรือนกระจกสูบรรยากาศ  - 

เขมาและเถาที่เกิดข้ึนจากการเผารบกวนผูที่พักอาศัยบริเวณใกลเคียงและชุมชน  ทําลายแมลงที่อาศัยและหา

อาหารจากแปลงนาขาว ซึ่งอยูในหวงโซอาหารในระบบนิเวศนทางธรรมชาติ   ทําลายสารอาหารและ

โครงสรางดิน ทําใหเกิดการสูญเสียความช้ืนในดิน  มีการใชนํ้าในปริมาณที่สูงข้ึน ทําใหสูญเสียทรัพยากร   

เพิ่มการตายของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในดิน เชน ไสเดือน เปนตน   ศัตรูพืชเพิ่มข้ึน การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

เพิ่มข้ึนทําใหเกิดการตกคางของสารเคมี  ทําใหดินจับตัวกันแนนและแข็ง การชอนไชของรากพืชในดินเปนไป

ไดยาก เปนตน    ดานเศรษฐกิจ เกิดการสูญเสียการมูลคาจากการใชประโยชนจากฟางและตอฟางขาว  

สูญเสียปุยธรรมชาติที่ไดจากการยอยสลายของฟางและตอฟางขาว  เพิ่มคาใชจายในการซื้อปุย  ดิน

เสื่อมสภาพ ทําใหตนขาวเจริญเติบโตไดไมเต็มที่ สงผลผลิตขาวที่ได ตกตํ่าลงดวย เปนตน    ดานสุขภาพ เพิ่ม

มลพิษทางอากาศ เน่ืองจากเขมาควันสงผลตอระบบทางเดินหายใจของคนในชุมชน เกษตรกรมีปญหาดาน

สุขภาพในชวงที่มีการเผาพื้นที่การเกษตร โดยจะเกิดอาการเปนหวัดจากภูมิแพฝุนละออง ( กมลพรรณ โคต

รมณี , 2551)   



2. การทบทวนเอกสารและการกําหนดกรอบแนวคิดในการดําเนินโครงการ   หนา   5 

 

2.2 สาเหตุและผลกระทบจากการเผาฟางออย 

2.2.1 สาเหตุการเผาออย 

การเผาออยของเกษตรกร มีสาเหตุสําคัญเกิดจากตัวเกษตรกร และโรงงานนํ้าตาล กลาวคือ 

เกษตรกร การขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยว แรงงานตัดออยสวนมากเลือกรับงานที่มีการเผากอน เพราะ

สามารถทํางานไดงายกวา  การตัดออยสดเสียคาใชจายมากกวา    การเผาออยกอนตัด มีสะดวกในการเก็บ

เกี่ยว และการเตรียมดินเพื่อเพาะปลูกในรอบการผลิตถัดไป ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเก็บเกี่ยว ( เชิด

ชู คงออน และยศ บริสุทธ์ิ ,2556 )  กรณีใชรถตัดออยจะทําใหออยเกิดความเสียหายระหวางการเก็บเกี่ยว

และมีตนทุนที่สูงมาก ไมคุมทุน ( ศักรินทร เทศแกว , 2554)    โรงงานนํ้าตาล เรงการนําเขาออยจาก

เกษตรกร จึงทําใหเกษตรกรตองเรงการเก็บเกี่ยวไปดวย   ราคาออยสดและออยไฟไหม ไมแตกตางกันมาก ( 

ศักรินทร เทศแกว , 2554  

2.2.2 ผลกระทบของการเผาออย 

การเผาออยของเกษตรกร มีผลกระทบทั้งทางดานสิ่งแวดลอม  ดานผลผลิต ดานเศรษฐกิจ และดาน

สุขภาพ กลาวคือ       

ดานสิ่งแวดลอม   กอใหเกิดความรอนและควันไฟ สงผลใหเกิดตอกาซเรือนกระจกสูบรรยากาศ  - 

เขมาและเถาที่เกิดข้ึนจากการเผารบกวนผูที่พักอาศัยบริเวณใกลเคียงและชุมชน  ทําลายแมลงหรือสิ่งมีชีวิตที่

อาศัยและหาอาหารจากแปลงออย ซึ่งอยูในหวงโซอาหารในระบบนิเวศนทางธรรมชาติ ทําลายสารอาหารและ

โครงสรางดิน ทําใหเกิดการสูญเสียความช้ืนในดิน  มีการใชนํ้าในปริมาณที่สูงข้ึน ทําใหสูญเสียทรัพยากร   

ศัตรูพืชเพิ่มข้ึน การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพิ่มข้ึนทําใหเกิดการตกคางของสารเคมี  ทําใหดินจับตัวกันแนน

และแข็ง การชอนไชของรากพืชในดินเปนไปไดยาก (ชัยวัฒน โพธิ์ทอง , 2556 )     ดานผลผลิต  การเผา

ออยกอนการเก็บเกี่ยวทําใหรสชาติของออยไมดีและคุณภาพของออยลดลง เก็บรักษาไวไดไมนาน  การเผา

ออยทําใหใบออยปกคลุมดินหายไป กอใหเกิดวัชพืชข้ึนไดงายและแยงอาหารออย สงผลใหตนออย แคระแกรน 

เปนตน   ดานเศรษฐกิจเกิดการสูญเสียการมูลคาจากการใชประโยชนจากใบออย  สูญเสียปุยธรรมชาติที่ได

จากการยอยสลายของใบออย  เพิ่มคาใชจายในการซื้อปุย  ดินเสื่อมสภาพ ทําใหตนออยเจริญเติบโตไดไม

เต็มที่ สงผลผลิตออยที่ได ตกตํ่าลงดวย เปนตน   นํ้าหนักออยลดลง อาจสงผลตอรายไดของเกษตรกร  ออยที่

ผานการเผาจะมีการละลายของนํ้าตาลเปนคราบเหนียวรอบๆเปลือกออย ทําใหเศษดินทรายติดมากับลําตน

ของออย สงผลใหเครื่องจักรโรงงานชํารุดเสียหาย เปนตน   ดานสุขภาพ  เพิ่มมลพิษทางอากาศ เน่ืองจาก

เขมาควันสงผลตอระบบทางเดินหายใจของคนในชุมชน  การสัญจรในที่ที่มีการเผาออย จะมีทัศนวิสัยในการ

มองเห็นลดลง อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได เปนตน ( อนงคนาถ สุขศิริ ,  2556 )  
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2.3 การแกปญหาการเผาฟาง / ตอฟางขาว และออย 

2.3.1 การแกปญหาการเผาฟางและตอฟางขาว 

การจัดการในระดับเกษตรกร โดยการไถกลบตอฟาง   การนําฟางและตอฟางขาวไปใชประโยชน เชน 

ทําปุย อาหารหยาบโคและกระบือ วัสดุเพาะเห็ด ฯลฯ  การปลูกพืชหมุนเวียนหลังฤดูการเก็บเกี่ยวเพื่อบํารุง

ดินและการแกปญหาการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช  เชนพืชตระกูลถ่ัว เปนตน  รัฐบาลควรเรงสราง

ความเขาใจเรื่องการจัดการกับเศษวัสดุในพื้นที่ใหแกเกษตรกรใหทราบถึงวิธีการพัฒนาทางเลือกในการนําเศษ

วัสดุไปใชประโยชน พรอมทั้งจัดหาชองทางดานการตลาดเพื่อรองรับสินคา และควรสนับสนุนดาน

เครื่องจักรกลที่สามารถจัดการกับเศษวัสดุทางการเกษตรดวย ( กัลยา นาคลังกา , , 2551)  

2.3.2 การแกปญหาการเผาออย 

การจัดการทั้งในสวนของเกษตรกร โรงงานนํ้าตาลและหนวยงานรัฐที่ เกี่ยวของ ไดแก การใช

ประโยชนจากใบออย อาทิ การทําปุยบํารุงดิน การทําอาหารสัตว การเพิ่มมูลคาในการแปรรูปใบออยเปน

ผลิตภัณฑตางๆ เปนตน การเพิ่มคาจางแรงงานในการตัดออยสด การเพิ่มราคาของออยสด หรือลดราคาของ

ออยไฟไหม การกําหนดใหโรงงานมีการตรวจสอบคุณภาพออยกอนผลิตนํ้าตาล การสนับสนุนการวิจัยการใช

ประโยชนจากออย การปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีตอสิ่งแวดลอมใหแกเกษตรกร   การจัดหารถตัดออยเพื่อชวยเหลือ

เกษตรกรรายยอยอยางทั่วถึง เน่ืองจากรถตัดออยมีราคาสูงเกษตรกรไมสามารถซื้อได การใชเครื่องจักรกล

การเกษตร เชน เครื่องสับใบและกลบเศษซากออย  กรณีจําเปนตองเผาใบออยในออยตอ ควรใหนํ้าออยตอ

ทันที ( ละอองดาว แสงหลา และธวัชชัย ศุภดิษฐ , 2548 )   โรงงานควรมีการลดปจจัยที่เปนขอจํากัด เชนมี

รถตัดออยบริการแกเกษตรกรและการทําเกษตรพันธสัญญาระหวางโรงงานกับเกษตรกรควรมีการกําหนดให ( 

เชิดชู คงออน และยศ บริสุทธ์ิ ,2556 ) 

2.4 เครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการตัดตอฟางขาวและออย 

2.4.1 เครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการตัดตอฟางขาว 

ในระดับเกษตรกร ปจจุบัน ยังมีเพียงรถไถนา ขนาดตางๆ โดยจะใชในการไถกลบและไถพรวน ยัง

ขาดเครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการตัดตอฟางขาวเพื่อสะดวกตอการไถกลบและการเตรียมดิน เปนการเฉพาะ 

( สุริยันต.....ประธานศูนยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร.......สัมภาษณเมื่อ ตุลาคม 2560 )  

เครื่องมือเก็บเกี่ยวตอฟางขาวหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวชนิดอุปกรณประกอบการทํางานของรถไถนาเดิน

ตาม ( สรุพล ภูมิพระบุ , 2548 ) 
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2.4.2 เครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการตัดออย 

ในระดับโรงงานนํ้าตาล สวนใหญจะมีรถตัดออยขนาดใหญที่ นําเขาจากตางประเทศ เพื่อชวย

เกษตรกรที่อยูในโควตา ในการตัดออยออย แตมีตนทุนสูงมาก และยังไมสามารถบริการไดอยางทั่วถึง  ใน

ระดับเกษตรกรผูปลูกออยรายยอย จะยังไมมีรถตัดออยหรือเครื่องมือตัดออยเปนการเฉพาะ มีเครื่องมือที่

เกี่ยวของจากงานวิจัย เชน  เครื่องสับใบออยและตอออยลงดินระหวางแถวออยตอ เพื่อปองกันการเกิดเพลิง

ไหมจากใบออยแหง (อรรถสิทธ์ิ และคณะ, 2548)  เครื่องสางใบออย แตยังไมมีการนําไปใชประโยชนและการ

ขยายผลสูเกษตรกรไดอยางจริงจัง เปนตน 

2.5 การใชประโยชนและการเพิ่มมูลคาจากฟาง / ตอฟางขาว และใบออย 

2.5.1 การใชประโยชนและการเพิ่มมูลคาจากฟางและตอฟางขาว 

ฟางชวยทําใหผืนนาที่ถูกฟางปกคลุมมีสภาพจุลนิเวศน เหนือผิวดิน มีความเหมาะสมตอการที่

สิ่งมีชีวิต เชน จุลินทรีย ไสเดือน กิ้งกือ มีชีวิตอยูและขยายพันธุออกไป ทําใหเกิดการยอยดินใหรวนซุยสามารถ

ระบายนํ้าและอากาศไดดี   เกษตรกรจึงมีการใชประโยชนและการเพิ่มมูลคาจากฟางและตอฟางขาว อาทิ ใช

เปนอาหารของโคและกระบือ โดยเฉพาะในชวงที่ขาดแคลนหญาสด  ใชฟางขาวและตอฟางขาว เปนวัสดุที่ใช

การเพาะเห็ด และการทําปุยหมักในนาขาว ( ปยะ ไชยเกิด , 2551 ) 

2.5.2 การใชประโยชนและการเพิ่มมูลคาจากใบออย 

ในระดับเกษตรกร จะมีการนําใบออยมาใชประโยชนในการปรับปรุงบํารุงดิน โดยทําการไถกลบใบ

และเศษซากออยลงในดินโดยตรง เพื่อยอยสลายเปนปุยในดินตอไป เปนการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ทําใหดินมี

ความอุดมสมบูรณ เหมาะกับการเพาะปลูกพืช อีกทั้งสามารถลดตนทุนในการใชปุยเคมีไดอีกดวย   ใชเปน

อาหารสัตว ยอดและใบออยสามารถนํามาใชเปนอาหารสําหรับโคกระบือไดทั้งในลักษณะสด แหงและหมัก 

โดยใชเลี้ยงสัตวรวมกับหญาหรือใชเปนอาหารหยาบแทนหญา แตตองเสริมดวยอาหารขนหรือใบพืชตระกูลถ่ัว

ตางๆ เชน ใบกระถิน ใบมันสําปะหลัง เพื่อเพิ่มคุณคาทางโภชนาการ   ใชเปนพลังงานทดแทน เศษวัสดุเหลือ

ใชในไรออย เชน ยอดและใบออยเปนชีวมวล (Biomass) หรือสารอินทรียที่เปนแหลงกักเก็บพลังงานจาก

ธรรมชาติประเภทหน่ึง    ในระดับโรงงานนํ้าตาล จะใชประโยชนในการใชเปนพลังงานทดแทนในโรงงาน โดย

เศษวัสดุเหลือใชในไรออย เชน ยอดและใบออยเปนชีวมวล (Biomass) หรือสารอินทรียที่เปนแหลงกักเก็บ

พลังงานจากธรรมชาติประเภทหน่ึง   นอกจากน้ัน ใบออยยัง สามารถนําไปวัตถุดิบในระดับอุตสาหกรรม เชน

การผลิตกระดาษ โดยกระดาษใบออยสามารถนําไปทําบรรจุภัณฑ เชน กลองหอของขวัญ หรือทําเปนของที่

ระลึกในเทศกาลตางๆ เปนตน ( http : // kanchanapisek.or.th , สืบคนเมื่อ 18 ก.ค. 2561 )  
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2.6 กรอบแนวคิดในการดําเนินโครงการ 

จากการศึกษาและทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของดังที่กลาวมา คณะทํางานโครงการ จึงไดวิเคราะหและ

สรุปเปนกรอบแนวคิดในการดําเนินโครงการ รวมทั้งการกําหนดวิธีการและแผนกิจกรรมในการดําเนิน

โครงการ โดยแบงระยะของการดําเนินโครงการ เปน 3 ระยะ ที่เนนกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวน

เสียทั้งทางตรงและทางออมของพื้นที่ โดยกระบวนการและเทคนิคที่กระตุนใหเกิดความตระหนักในปญหาและ

ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนทั้งตอเกษตรกรรวมทั้งชุมชน ฯลฯ และถือเปนความรับผิดชอบในการแกไขปญหาและ

การพัฒนาโดยผูเกี่ยวของของพื้นที่เปนหลัก ประกอบดวย  ระยะที่ 1  การสรางความรวมมือและกระตุนให

พื้นที่เปาหมายที่ไดรับการคัดเลือกเห็นความสําคัญและมีคณะทํางานในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบรวมกับ

คณะทํางานหลักของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเรียนรูและพัฒนาทักษะในกระบวนการในการประเมินบริบท

และสถานการณปญหาการเผาวัสดุเหลือใชจากการเกษตรที่จะสงผลกระทบตอเกษตรกรและชุมชน การ

วิเคราะหและการคนหาแนวทางและประเด็นในการแกปญหา การจัดการและการใชประโยชนทดแทนการเผา  

การกําหนดแผนงานและโครงการ รวมทั้งกลไกในการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการ   ระยะที่ 2  จะเปนการ

เรียนรูและพัฒนาทักษะเพื่อการแกปญหา การจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรที่

เหมาะสมกับสภาพและบริบทของพื้นที่ ผานการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่ไดกําหนดรวมกัน การสรุป

บทเรียน การถอดบทเรียนและการขยายผลในพื้นที่ตนเองและพื้นที่อื่น และในระยะที่ 2 ตอเน่ืองไปถึง ระยะที่ 

3จะเปนการจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชจากการเกษตร เพื่อลดการเผาและเปลี่ยนเปนการนํา

วัสดุเหลือใชจากการเกษตรมาแปรรูปเพื่อการใชประโยชนและการเพิ่มมูลคาใหมากข้ึน ทั้งน้ีจะกระตนใหเกิด

กลุมวิสาหกิจหรือกลุมอาชีพในการจัดการและการแปรรูปวัสดุเหลือใชจากการเกษตรในพื้นที่และการเช่ือมโยง

กับภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวของทั้งน้ีโดยมีหนวยงาน อปท. สถาบันการศึกษาในพื้นที องคกรเครือขายการ

พัฒนาในพื้นที่ และภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวของ เปนกลไกรวมในการรวมกระบวนการเรียนรูและการเสริม

ความรู เพื่อการแกปญหา ดวยกระบวนการ วิธีการ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาใหเกิด

ผลิตภัณฑใหมๆ จากการจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชจากการเกษตรของพื้นที่อยางเปนระบบ

ซึ่งจะขยายผลและเปนตนแบบรวมทั้งแหลงเรียนรูใหกับพื้นที่อื่นๆ ในระยะตอไป ตลอดจนการเช่ือมโยงในการ

นําวัสดุเหลือใชจากการเกษตรไปเพิ่มมูลคาโดยการพัฒนาเปนผลิตภัณฑตางๆของภาคธุรกิจเอกชนรวมกับ

ชุมชน และการทํากิจกรรม CSR ( Corporate Social Responsibility ) ของบริษัทเอกชนในระยะตอไป อีก

ทางหน่ึงดวยดังรายละเอียดปรากฎตามกรอบแนวคิดฯ ตอไปน้ี 
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3. วิธีการและแผนการดําเนินโครงการ 

 
3.1 วิธีการและข้ันตอนการดําเนินโครงการ 

             เพื่อใหการดําเนินโครงการ เปนไปตามกรอบแนวคิดดังที่กลาวมา การดําเนินโครงการครั้งน้ี จึงใช

วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ( Participatory Action Research – PAR ) และการพัฒนา

เทคโนโลยีแบบมีสวนรวม ( Participatory Technology Development – PTD ) โดยมีข้ันตอนในการ

ดําเนินโครงการ ดังน้ี 

3.1.1  ศึกษาและรวบรวมขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ รวมทั้งออกแบบกระบวนการ เทคนิค 

เครื่องมือและกลไกในการดําเนินโครงการ 

3.1.2 ประสานขอความรวมมือในการดําเนินโครงการกับผูเกี่ยวของทั้งหนวยงานรัฐและภาคเอกชนที่

เกี่ยวของ องคกรเกษตรกร 

3.1.3 จัดต้ังคณะทํางานระดับพื้นที่ ( Core team ) รวมวางแผนและรายละเอียดการดําเนินงาน

ตลอดโครงการรวมทั้งการคัดเลือกกลุมเกษตรกรเปาหมายในพื้นที่ 

3.1.4 ออกแบบเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลบริบททั่วไปและบริบทเฉพาะของกลุมเปาหมาย ใน

ระดับกลุมเกษตรกรกลุมเปาหมาย 

3.1.5  ศึกษาและรวบรวมขอมูลบริบททั่วไปและบริบทเฉพาะ ปญหา ขอจํากัด ขอเท็จจริง ปจจัยและ

เงื่อนไขที่ สงผลตอการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตร จากกลุมเกษตรกรกลุมเปาหมายและแนวทางการ

แกปญหาในเบื้องตน 

3.1.6 ออกแบบเครื่องมือและชุดอุปกรณ ในการจัดการเพื่อลดการเผาวัสดุเกษตร ทดสอบและ

ปรับปรุงชุดอุปกรณฯ แบบมีสวนรวมกับกลุมเปาหมายในเบื้องตน 

3.1.7 ทดสอบและปรับปรุงเครื่องมือและชุดอุปกรณ ในการจัดการเพื่อลดการเผาวัสดุเกษตรแบบมี

สวนรวมกับกลุมเปาหมาย และเก็บขอมูลเชิงเทคนิคเพื่อประกอบการปรับปรุงฯเพื่อการใชงานจริง ในระยะ

ตอไป (ระยะที่ 2 ) 

3.1.8 ออกแบบและถายทอดการนําวัสดุเกษตรมาใชประโยชนในรูปแบบผลิตภัณฑตางๆ และจัดทํา

ผลิตภัณฑตนแบบในแตละชนิด เพื่อการทดลองของกลุมเกษตรกรและการขยายผลเปนผลิตภัณฑเพื่อการใช

ประโชนและการเพิ่มมูลคาฯ ในระยะตอไป (ระยะที่ 2 ) 
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3.1.9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอผลการศึกษาฯ และการตรวจสอบเติมเต็มผลการศึกษา

และการทดลอง ในระยะที่ 1 

3.1.10 จัดประชุมเพื่อประเมินผลและสรุปผลการดําเนินโครงการในระยะที่ 1 การกําหนดแนวทาง 

แผนกิจกรรมการปฏิบัติการ และกลไกในการขับเคลื่อนในการแกปญหาและพัฒนา ในระยะที่ 2 รวมกับ

กลุมเปาหมายและหนวยงานรวมดําเนินโครงการ 

3.1.11 สรุปและจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการระยะที่ 1 และเตรียมขอเสนอโครงการเพื่อ

ขอรับการอุดหนุนในระยะที่ 2 ( พ.ศ.2561 ) 

3.2 กลุมเปาหมายและการคัดเลือกกลุมเปาหมาย 

3.2.1 กลุมเกษตรกรเปาหมาย ไดแก กลุมเกษตรกรผูปลูกขาว และกลุมเกษตรกรปลูกออย ใน

จังหวัดขอนแกน 

3.2.2  การคัดเลือกกลุมเปาหมาย โดยการประสานขอความรวมมือกับหนวยงานรวมดําเนิน

โครงการ ไดแก สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน สํานักงานสภาเกษตรกร จังหวัดขอนแกน สํานักงานกองทุน

ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดขอนแกน และสมาคมกลุมชาวไรออยนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ในการรวม

คัดเลือกจากกลุมเกษตรกร(นํารอง) ที่สนใจเขารวมโครงการ ซึ่งไดคัดเลือกเกษตรกรผูปลูกขาว จํานวน 2 กลุม 

คือ 1) กลุมเกษตรกรผูปลูกขาวอําเภอบานไผ 2) กลุมเกษตรกรผูปลูกขาวอําเภอซําสูง และกลุมเกษตรกรปลูก

ออยนํ้าพอง 1 กลุม เขารวมโครงการ ในระยะที่ 1 

 3.3 เครื่องมือที่ใชในการดําเนินโครงการ 

3.3.1  แบบสัมภาษณแบบเชิงลึก ( Indept Interview ) เพื่อรวบรวมขอมูลบริบททั่วไปและ

บริบทเฉพาะ ปญหาและสาเหตุของการเผาวัสดุเกษตร แนวทางการแกปญหาและขอเสนอความตองการใน

การจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรของกลุมเปาหมาย 

3.3.2  ชุดอุปกรณ (ตนแบบ) ในการทดลองและการถายทอดเทคโนโลย ี

3.2.1.1 ชุดอุปกรณ (ตนแบบ) การจัดการเพื่อลดการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

1) ชุดอุปกรณตัดฟางและตอฟางขาว (ตนแบบ) 

2) ชุดตัดออยชนิดติดหนาและชนิดติดหลังรถไถ (ตนแบบ) 

3.2.1.2 แนวคิดและตัวอยางตนแบบการพัฒนาผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร   
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3.4 การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล    

ในการศึกษาบริบททั่วไป บริบทเฉพาะ ปญหาและขอจํากัดที่เปนสาเหตุของการเผาวัสดุเกษตรของ

เกษตรกร  และแนวทางการแกปญหาและการพัฒนา ใชการรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณเชิงลึก

กลุมเปาหมายและทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงพรรณา ( Context Analysis )   การประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อถายทอดและการออกแบบ แบบมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย ใช สวนการทดสอบประสิทธิภาพ

ของชุดอุปกรณตัดตอฟางและชุดอุปกรณตัดออย น้ัน ใชวิธีการทดสอบประสิทธิภาพในพื้นที่จรงิของเกษตรกร 

และใชวิธีการวิเคราะหทางวิศกรรมการเกษตรและวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อวัดประสิทธิภาพและใช 

ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาชุดอุปกรณ                

3.4.1 การรวบรวมขอมูล 

1) การสัมภาษณเชิงลึกกลุมเปาหมาย  

2) การประชุมเ ชิงปฏิบั ติการ เพื่อถายทอดและการออกแบบ แบบมีสวนรวมของ

กลุมเปาหมาย 

3)  การทดสอบเทคโนโลยีและชุดอุปกรณ และการปรับปรุงแบบ แบบมีสวนรวมของ

กลุมเปาหมาย 

 

3.4.2 การวิเคราะหขอมูล 

1)  การวิเคราะหเน้ือหาการสัมภาษณและการถายทอดเทคโนโลยี ในเชิงพรรณา ( Content 

Analysis ) 

2) ใชวิธีการวิเคราะหทางวิศกรรมการเกษตรและวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อวัดประสิทธิภาพ

และใช ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาชุดอุปกรณ                        
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4. ผลการดําเนินงาน 

 
จากการดําเนินงานตามวิธีการดังที่กลาวมา สามารถสรุปผลการดําเนินโครงการแกปญหาการเผาวัสดุ

เหลือใชทางการเกษตรของเกษตรกร ในระยะที่ 1 ตามวัตถุประสงคของโครงการได ดังน้ี 

 

4.1 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกรผูปลูกขาว และปลูกออย ในจังหวัดขอนแกน 

4.1.1 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกรผูปลูกขาว 

ในปเพาะปลูก 2559 / 2560 (ขาวนาป) จังหวัดขอนแกน มีครัวเรือนเกษตรกรผูปลูกขาวเหนียวทุก

พันธ จํานวน 158,993 ครัวเรือน  พื้นที่ เก็บเกี่ยว 1,663,318.25  ไร ผลผลิตที่ เก็บเกี่ยวได จํานวน 

785,880,748.50 กิโลกรัม เฉลี่ยผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได 472.78 กิโลกรัม / ไร ราคาขาวเปลือก เฉลี่ย 9.79 

บาท / กิโลกรัม โดยอําเภอเมือง ปลูกสูงที่สุด รวม 182,745 ไร (เกษตรกร จํานวน 19,210 ราย) และอําเภอ

เวียงเกา ปลูกนอยที่สุด จํานวน 12,900 ไร (เกษตรกร จํานวน 1,530 ราย)   สวนขาวเจาหอมมะลิ (ทุกพันธุ) 

มีครัวเรือนเกษตรกรผูปลูกขาว จํานวน 84,895  ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก รวม 765,895.50 ไร  ผลผลิตที่

เก็บเกี่ยวได จํานวน   326,506,856.50 กิโลกรัม เฉลี่ยผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได 426.31 กิโลกรัม / ไร  ราคา

ขาวเปลือก เฉลี่ย 8.37 บาท / กิโลกรัม   โดยอําเภอเมือง ปลูกมากที่สุด รวม 94,482 ไร (เกษตรกร จํานวน 

10,489 ราย) และอําเภออุบลรัตน ปลูกนอยที่สุด จํานวน 2,593 ไร โดยมีเกษตรกร จํานวน 528 ราย  

(รายงานขอมูลภาวะการผลิตพืชอายุสั้น กลุมขาว ชนิดนาป , ปเพาะปลูก 2559 / 2560 , สํานักงานเกษตร

จังหวัดขอนแกน ) 

 

4.1.2  ขอมูลทั่วไปของเกษตรกรผูปลูกออย 

สําหรับการปลูกออย น้ัน ในปเพาะปลูก 2560 / 2561  จังหวัดขอนแกน มีเกษตรกรผูปลูกออย รวม 

50,102 ราย เน้ือที่เพาะปลูก 877,196.50 ไร เน้ือที่เก็บเกี่ยวผลผลิต 368,592.50 ไร มีผลผลิต รวม 

3,800,414,000 กิโลกรัม หรือ 3,800,414 ตัน เฉลี่ย 10,310.61 กิโลกรัม / ไร หรือ 10.3 ตัน / ไร  ราคา

เฉลี่ย 0.97 บาท / กิโลกรัม หรือ ตันละประมาณ 970 บาท  อําเภอสีชมพู มีเกษตรกรผูปลูกออย มากที่สุด 

จํานวน 4,153 ราย พื้นที่เพาะปลูก 87,147.50 ไร เน้ือที่เก็บเกี่ยว 49,422 ไร และอําเภอโคกโพธชัย มี

เกษตรกรผูปลูกออยนอยที่สุด จํานวน 323 ราย พื้นที่เพาะปลูก 11,758 ไร เน้ือที่เก็บเกี่ยว 8,015 ไร 

(รายงานขอมูลภาวะการผลิตพืชอายุสั้น กลุมพืชไร ชนิดออยโรงงาน , ชวงเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 

2561 , ตัดยอดรายงานเมื่อ 27 กุมภาพันธ 2561 , สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน ) 
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4.2 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกรกลุมเปาหมาย 

4.2.1 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกรผูปลูกขาว(กลุมเปาหมายของโครงการ) อําเภอบานไผ 

และอําเภอซําสูงจังหวัดขอนแกน 

ในปเพาะปลูก 2559 / 2560 (ขาวนาป) อําเภอบานไผ มีครัวเรือนเกษตรกรผูปลูกขาวเหนียว(ทุก

พันธ ) จํานวน 6,996 ครัวเรือน  เพาะปลูก รวม 66,929  ไร ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได จํานวน 28,466,780 

กิโลกรัม เฉลี่ยผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได 425.33 กิโลกรัม / ไร  ราคาขาวเปลือก เฉลี่ย 10.12 บาท / กิโลกรัม  

สวนขาวเจาหอมมะลิ (ทุกพันธุ) มีครัวเรือนเกษตรกรผูปลูกขาว จํานวน 2,678  ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก รวม 

33,693 ไร  ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได จํานวน 29,874,623 กิโลกรัม เฉลี่ยผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได 886.67 กิโลกรัม 

/ ไร  ราคาขาวเปลือก เฉลี่ย 8.15 บาท / กิโลกรัม  สําหรับอําเภอซําสูงน้ัน  มีครัวเรือนเกษตรกรผูปลูกขาว

เหนียว(ทุกพันธ ) จํานวน 3,580 ครัวเรือน  เพาะปลูก รวม 35,220  ไร ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได จํานวน 

20,625,000 กิโลกรัม เฉลี่ยผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได 585.6 กิโลกรัม / ไร  ราคาขาวเปลือก เฉลี่ย 7.25 บาท / 

กิโลกรัม  สวนขาวเจาหอมมะลิ (ทุกพันธุ) มีครัวเรือนเกษตรกรผูปลูกขาว จํานวน 782 ครัวเรือน พื้นที่

เพาะปลูก รวม 4,860 ไร  ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได จํานวน 2,680,000 กิโลกรัม เฉลี่ยผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได 

551.44 กิโลกรัม / ไร  ราคาขาวเปลือก เฉลี่ย 5.51 บาท / กโิลกรัม    (รายงานขอมูลภาวะการผลิตพืชอายุ

สั้น กลุมขาว ชนิดนาป , ปเพาะปลูก 2559 / 2560 , สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน ) 

 

4.2.2 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกรผูปลูกออย(กลุมเปาหมายโครงการ) อําเภอน้ําพอง 

จังหวัดขอนแกน 

อําเภอนํ้าพอง มีเกษตรกรผูปลูกออย รวม 3,915 ราย เน้ือที่เพาะปลูก 101,731 ไร เน้ือที่เก็บเกี่ยว

ผลผลิต 41,180.50 ไร  มีผลผลิต รวม 422,219,000 กิโลกรัม หรือ 422,219 ตัน เฉลี่ย 10,252.64 กิโลกรัม 

/ ไร หรือ 10.25 ตัน / ไร  ราคาเฉลี่ย 0.89 บาท / กิโลกรัม หรือ ตันละประมาณ 890 บาท  (รายงานขอมูล

ภาวะการผลิตพืชอายุสั้น กลุมพืชไร ชนิดออยโรงงาน , ชวงเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 , ตัดยอด

รายงานเมื่อ 27 กุมภาพันธ 2561 , สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน ) 

 

4.3 ขอมูลเฉพาะของเกษตรกรกลุมเปาหมายโครงการ  

4.3.1 กลุมเกษตรกรผูปลูกขาว  

เกษตรกรกลุมเปาหมาย ที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ เปนสมาชิกของศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอบานไผ จํานวนประมาณ 30 ราย จากบานโสกจาน หมูที่ 3  

บานหลัก 15 หรือบานหวยทราย และชุมชนคลองชลประทาน ตําบลในเมือง อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 
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โดยเปนกลุมที่มุงเนนการลดตนทุน และเพิ่มผลผลิตขาว ที่จัดการโดยใชเทคโนโลยีการไถกลบตอซัง และการ

ใชปุยพืชสด(ปอเทือง)  เกษตรกรกลุมเปาหมาย มีที่นาเฉลี่ยประมาณรายละ 3 ไร  สําหรับตนทุนในการผลิต

เฉลี่ยโดยรวม(คาจางไถ คาเมล็ดพันธุ คาปุย คายาปราบศัตรูพืช(ในบางราย) คาจางแรงงาน คารถเกี่ยวนวด 

คาตากขาว และอื่นๆ) กรณีเปนนาหวาน จะมีตนทุนทั้งสิ้น ประมาณ 5,000 บาท / ไร  สวนนาดํา จะมีตนทุน

ทั้งสิ้น ประมาณ 4,000 บาท / ไร   ไดผลผลิตขาว เฉลี่ยประมาณ500 กิโลกรัม(ขาวเปลือก) ตอไร   สําหรับ

ราคาขาย(ขาวเปลือก) ป 2559 ขาวเปลือกเจา กิโลกรัมละ 10-11 บาท และขาวเปลือกเหนียว ราคากิโลกรัม 

ละ 15-16 บาท และป 2560 ขาวเปลือกเจา กิโลกรัมละ 17-18 บาท และขาวเปลือกเหนียว ราคากิโลกรัม 

ละ 11-12 บาท  สําหรับการจัดการฟางและตอฟางของสมาชิกกลุม น้ัน จะใชวิธีการไถกลบแทนการเผา สวน

การใชประโยชนจากฟางขาวและตอซัง น้ัน ในระยะที่ผานมา จะใชฟางและตอซังขาวเปนวัสดุในการเพาะเห็ด 

และใชเปนอาหารหยาบเลี้ยงสัตวในฤดูแลง ยังไมมีการนํามาใชประโยชนหรือการเพิ่มมูลคาจากฟางในรูปแบบ

อื่นๆ 

 

4.3.2 กลุมเกษตรกรผูปลูกออย ตําบลน้ําพอง  อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

เกษตรกรกลุมเปาหมายที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการในครั้งน้ี มีจํานวนประมาณ 20 ราย จาก

บานหนองโน หมู 11  บานหวยไผ หมู 1 และบานหนองแสง หมู 3 ของตําบลนํ้าพอง  อําเภอนํ้าพอง จังหวัด

ขอนแกน เกษตรกรกลุมเปาหมายจากทั้ง 3 หมูบาน ยังไมมีการรวมกลุมกันอยางเปนทางการ เปนเพียง

เครือขายผูปลูกออยของตําบลนํ้าพอง เกษตรกรกลุมเปาหมายสวนใหญ จะมีพื้นที่ปลูกออย ระหวาง 10-15 ไร 

มีตนทุนในการผลิต (คาจางรถไถ คาจางแรงงาน คาปุย คายาปราบศัตรูพืช คาขนสงออยเขาโรงงานและอื่นๆ 

เฉลี่ยประมาณ 9,000 บาท / ไร  มีผลผลิตตอไร ประมาณ 12 ตัน (พื้นที่ทั่วไป) และ 20 ตัน / ไร สําหรับการ

ปลูกออยในพื้นที่ทาม หรือชุมนํ้า    สําหรับราคารับซื้อออย น้ัน  ป 2560 รับซื้อเฉลี่ยประมาณ 880 บาท / 

ตัน กรณีเปนออยสด จะไดเพิ่ม 30 บาท / ตัน  สวนออยเผา จะถูกหักเขากองทุนฯ 20 บาท / ตัน และหาก

รวมกับคาความหวานของออยหรือคา C.C.S. ( Commercial Cane Sugar)  จะมีราคารับซื้อประมาณ 1,000 

บาท / ตัน  มีเกษตรกรเพียงไมกี่ราย ที่ใชการจัดการเปนระยะในการกําจัดวัชพืชระหวางรองออย และการ

จัดการใบออยกอนการตัดออย หรือการตัดออยสด แตสวนใหญ(เกือบทั้งหมด) จะใชวิธีการเผาออยกอนการ

ตัดออย สําหรับการใชประโยชนจากใบออย น้ัน มีเพียงไมกี่ราย ที่ใชเปนปุยบํารุงดินโดยการไถกลบ โดยยังไม

มีการนําใบออยมาใชประโยชนหรือเพิ่มมูลคา ในรูปแบบอื่นๆ 
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4.4 ปญหา สาเหตุ ปจจัยและเงื่อนไขที่สงผลใหเกิดการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรของ

กลุมเปาหมาย 

จากการประชุมสัมภาษณผูนําและผูแทนสมาชิกกลุมเกษตรกรผูปลูกขาว และเกษตรกรผูปลูกออยซึ่ง

เปนกลุมเปาหมายของโครงการ ไดใหขอมูลเกี่ยวกับปญหา สาเหตุ ปจจัยและเงื่อนไขที่สงผลใหเกิดการเผา

วัสดุเหลือใชทางการเกษตร ดังน้ี     

 

4.4.1 กลุมเกษตรกรผูปลูกขาว 

ปญหา สาเหตุ ปจจัยและเงื่อนไขที่สงผลใหเกิดการเผาฟางและตอฟางขาว ที่ผานมาน้ัน เกิดจากการ

ขาดแคลนแรงงานในการเตรียมการเพาะปลูกขาว มีคาใชจายหรือตนทุนในการจัดการสูง สภาพของที่นา

โดยเฉพาะนาที่ดอนซึ่งไถกลบยาก การลุกลามของไฟปาหรือการเผาฟางหรือตอฟางจากที่นาแปลงอื่น รวมทั้ง

การใชประโยชนจากฟางหรือตอฟางยังมีนอย  แตในปจจุบัน การเผาฟางและตอฟางขาวเริ่มลดลงมาก คาดวา

นาจะไมเกินรอยละ 10 ที่ยังมีการเผาอยู เ น่ืองจากไดรับการสงเสริมดานการจัดการจากหนวยงานรัฐ 

โดยเฉพาะนาแปลงใหญ การรวมกลุมการจัดการ และมีการรับซื้อฟางขาวแพรหลายมากข้ึน อยางไรก็ตาม 

สามารถสรุปปญหา สาเหตุ ปจจัยและเงื่อนไขที่สงผลใหเกิดการเผาฟางและตอฟางขาว ไดดังภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 1  ปญหา สาเหตุ ปจจัยและเงื่อนไขที่สงผลใหเกิดการเผาฟางและตอฟางขาว 
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4.4.2 กลุมเกษตรกรผูปลูกออย 

สําหรับการเผาออยกอนการตัดออยของเกษตรกรน้ัน ปญหา สาเหตุ ปจจัยและเงื่อนไขที่สงผลใหเกิด

การเผาออย เกิดจากปจจัยสําคัญทั้งตัวเกษตรกรหรือเจาของไรออย ที่ขาดแคลนแรงงานในการตัดออย หาก

ตัดออยโดยไมเผาจะมีตนทุนสูงมาก ตองการขายออยใหทันตามเวลาที่กําหนด รวมทั้งการขาดเครื่องมือหรือ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม ถึงแมจะมีรถตัดออยใหบริการ แตมีราคาแพงมาก เปนตน  นายทุนรับซื้อออย เปน

ปจจัยที่เรงใหเกษตรกรเผาออยเพื่อใหตัดงายและสามารถรวบรวมสงโรงงานนํ้าตาลไดทันตามเวลาและโควตา

ที่กําหนด  โรงงานนํ้าตาล มีความตองการออยเพื่อปอมโรงงานใหทันตามเวลาในการเปดและปดหีบออย 

(ประมาณไมเกิน 6 เดือน / ป ) และรับซื้อทั้งออยสดและออยเผา ซึ่งราคาไมแตกตางกันมาก จึงเปนปจจัยเรง

ใหมีการเผาออยกอนตัด นอกจากน้ันยังเกิดจากการที่บุคคลอื่นเผาออยและลุกลามมาติดไรออยของเกษตรกร 

ตลอดจนไฟปา   นอกจากน้ัน การใชประโยชนจากใบออยและยอดออย ยังมีนอยมาก เปนตน ปรากฎ

รายละเอียดตามภาพที ่2  

 

ภาพที่ 2  ปญหา สาเหตุ ปจจัยและเงื่อนไขที่สงผลใหเกิดการเผาออย 
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4.5 การแกปญหาการเผา การจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรใน

ระยะที่ผานมา 

4.5.1 กลุมเกษตรกรผูปลูกขาว  

ในการจัดการฟางและตอฟางของสมาชิกกลุม น้ัน เดิมเคยใชวิธีการเผากอนการไถเพื่อเตรียมทํานา 

เน่ืองจากการเผาฟางและตอซัง จะชวยใหไถกลบไดงายข้ึน ตอมาไดรับความรูและการสงเสริมจากหนวยงานที่

เกี่ยวของในการรณรงคไมเผาฟาง โดยการจัดการที่เปนระบบแทน จึงใชวิธีการไถกลบแทนการเผา สวนการใช

ประโยชนจากฟางขาวและตอซัง น้ัน ในระยะที่ผานมา จะใชฟางและตอซังขาวเปนวัสดุในการเพาะเห็ด และ

ใชเปนอาหารหยาบเลี้ยงสัตวในฤดูแลง ยังไมมีการนํามาใชประโยชนหรือการเพิ่มมูลคาจากฟางในรูปแบบอื่นๆ  

 

4.5.2  กลุมเกษตรกรผูปลูกออย 

มีเกษตรกรเพียงไมกี่ราย ที่ใชการจัดการเปนระยะในการกําจัดวัชพืชระหวางรองออย และการจัดการ

ใบออยกอนการตัดออย หรือการตัดออยสด แตสวนใหญ(เกือบทั้งหมด) จะใชวิธีการเผาออยกอนการตัดออย  

สําหรับการใชประโยชนจากใบออย น้ัน มีเพียงไมกี่ราย ที่ใชเปนปุยบํารุงดินโดยการไถกลบ โดยยังไมมีการนํา

ใบออยมาใชประโยชนหรือเพิ่มมูลคา ในรูปแบบอื่นๆ 

 

4.6 แนวทางการแกปญหาในเบื้องตนของกลุมเปาหมาย 

ในการแกปญหาหรือการรณรงคเพื่อไมใหเกิดการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ทั้งการเผาฟางหรือ

ตอฟางและการเผาออย น้ัน กลุมเปาหมาย ไดระดมความเห็นและเสนอแนวทางการแกปญหาในระยะเริ่มตน

ของการดําเนินโครงการ ไวดังน้ี 

 

4.6.1 กลุมเกษตรกรผูปลูกขาว 

ควรสนับสนุนหรือสงเสริมใหมีเครื่องมือหรืออุปกรณที่เหมาะสมในการตัดตอฟางกอนการไถกลบเพื่อ

เตรียมการปลูกขาวในฤดูการถัดไป เชน เครื่องตัดตอฟาง เครื่องสับหรือหั่นตอฟาง  การนําฟางมาใชประโยชน

และการเพิ่มมูลคาใหกับฟางหรือตอฟาง โดยพัฒนาเปนผลิตภัณฑตางๆ ที่นอกเหนือจากการใชประโยชน

ทั่วๆไป ( อาหารหยาบโคและกระบือ ทําปุย วัสดุเพาะเห็ด เปนตน )  ตลอดจนการรวมกลุมเพื่อการจัดการ

และการใชประโยชนจากฟางและตอฟางที่เปนระบบ  ปรากฎรายละเอียดตามภาพที่ 3  
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ภาพที่ 3   แนวทางการแกปญหาการเผาฟางขาวและการนําฟางขาวมาใชประโยชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2 กลุมเกษตรกรผูปลูกออย 

เกษตรกรผูปลูกออย มีขอเสนอแนวทางการแกปญหาการเผาออย โดยควรมีการสงเสริมหรือ

สนับสนุนเครื่องมือหรืออุปกรณที่เหมาะสมตอเกษตรกรรายยอยในการตัดออย เชน รถตัดหรือเครื่องตัดออย

ขนาดเล็กที่มีราคาไมสูงนัก  การนําใบออยและยอดออยมาใชประโยชนหรือเพิ่มมูลคาในรูปแบบตางๆ และมี

ความตองการใหเกิดการรวมกลุมการจัดการและการใชประโยชนจากใบออยและยอดออยอยางเปนระบบ ( 

ปจจุบัน เกษตรกรกลุมเปาหมาย ยังไมไดมีการจัดต้ังหรือรวมกลุมอยางเปนทางการ ) ดังรายละเอียดปรากฎ

ตามภาพที ่4  
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ภาพที่ 4  แนวทางการแกปญหาการเผาออยและการนําใบออยมาใชประโยชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดการเผาฟางและตอฟางขาว การใชประโยชนจากฟางและ

ตอฟางขาวและการจัดการของกลุมเกษตรกร 

จากขอมูลความตองการในการแกปญหาการเผาการเผาฟางและตอฟางขาวของกลุมเปาหมายและ

การสํารวจพื้นที่ (แปลงขาวที่เก็บเกี่ยวแลว ) คณะทํางานโครงการ ไดทําการออกแบบเครื่อมือ / ชุดอุปกรณที่

เกี่ยวของ และทําการทดสอบ พรอมกับการปรับปรุงแบบอยางมีสวนรวมกับกลุมเปาหมาย ซึ่งมีรายละเอียด

ของชุดอุปกรณ ผลการทดสอบและการปรับปรุง ตลอดจนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการพัฒนาชุด

อุปกรณฯของกลุมเปาหมาย ดังรายละเอียดตอไป น้ี 

 

4.7.1 ชุดอุปกรณตัดฟางและตอฟางขาว (ตนแบบ) 

4.7.1.1 แบบการจัดสรางชุดอุปกรณตัดฟางและตอฟางขาว และการสรางชุดอุปกรณ

ตนแบบ 

กอนการออกแบบชุดอุปกรณตัดฟางและตอฟางขาว เพื่อชวยการไถกลบใหมีประสิทธิภาพกอนการ

ปลูกขาวของเกษตรกร ที่ปรึกษาโครงการและคณะทํางาน ไดทําการศึกษารูปแบบทางวิทยาศาสตรของ

เครื่องมือในการลดขนาด ((สุรพล ภูมิพระบุ , 2548 )  เน่ืองจากตนขาวไมมีความหนาแนนเหมือนโลหะทั่วไป 
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ดังน้ัน โครงสรางจึงแปลงเปลี่ยนตามฤดูการและยอยสลายไดงายการที่จะทราบขอมูลในทางวิทยาศาสตร เพื่อ

นํามาเปรียบเทียบสําหรับการออกแบบเครื่องมือน้ันจึงข้ึนอยูกับ   ความช้ืนของตนขาว   เวลา(ระยะเวลาการ

เก็บเกี่ยว)   ความเร็วของเครื่องมือเก็บเกี่ยว  ชองวางการสัมผัสของใบมีดตัด   ความคงทนของวัสดุที่นํามา

ออกแบบ และ  ระบบควบคุมการใชเครื่องมือ(กลไก) ดังแสดงรายละเอียดตามภาพที ่5  

 

ภาพที่ 5 แสดงรูปแบบของเครื่องมือที่จะตองพิจารณานําไปออกแบบกลไกทั่วไปของการเคลื่อนที่

ระบบที่ทําออกแบบไวน้ันประกอบดวยการกลไกควบคุมระยะชัก (Pitman) ใหเดินทางไป

และกลับในตําแหนงที่กําหนดไว 

                      

ทั้งน้ี ความสามารถเครื่องตัดตอฟาง  ข้ึนอยูกับสภาพพื้นที่ภูมิประเทศรวมถึงความช้ืน สมรรถนะของ

เครื่องบงบอกโดยปฏิบัติติงานที่แมนยําและมีประสิทธิภาพสําหรับเครื่องตัดตอฟางขาวจะพิจารณาคาความ

สูญเสียในการเก็บเกี่ยว (harvesting loss) และความเสียหาย (damage) ในแตละสวนของเครื่อง ดังน้ี 

1) การสูญเสียกอนเก็บเกี่ยว (shatter loss)สาเหตุสวนใหญเกิดจากการเหยียบยํ่าของรถเก็บเกี่ยวที่มี

นํ้าหนักมากเกินไปจึงทําใหตอฟางจมลงในดินเปนจํานวน 35%ตอไร(จากคาเฉลี่ยที่เกิดจากรอยลอรถเกี่ยวขาว 

ตอไร ) 

2) การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว เกิดจากพื้นที่ไมมีรูปแบบชัดเจนและมุมของเครื่องมือการเก็บ

เกี่ยวเน่ืองจากจะตองบังคับใหใบมีดทํางานในตําแหนงที่ตํ่าที่สุดคิดเปน 8 %ตอไร(จากคาเฉลี่ยที่ใบตัดเขาไปไม

ถึงนับจากตอฟางที่ไมขาด) 

3) การสูญเสียที่ใบมีดตัด (cutter bar loss) คาที่ไดจากการวิเคราะห แรงดึงโดยมีผลตอความช้ืน

เปรียบเทียบกับความเร็วตัดของเครื่องมือในพื้นที่จริง ตามรายละเอียดการเปรียบเทียบการตัดตัด  MOWER 

S cap in g  /C ttriting
S aw  Te a rin g A xe Im p ac t

C om p ression

T e ns ion

C uttin g   S h ea r

B e n d ing

To rs ion
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FIELD CAPACITIES IN ACRES IN PER HOUR* (Computed at 80 per cent Field Efficiency) ดังตาราง

ที่ 1 (สุรพล ภูมิพระบุ , 2548 ) 

 

ตารางที่ 1   เปรียบเทียบการตัด  MOWER FIELD CAPACITIES IN ACRES IN PER HOUR* 

(Computed at 80 per cent Field Efficiency) 

 

เมื่อศึกษารายละเอียดดังกลาวแลว จึงไดทําการออกแบบชุดอุปกรณตัดฟางและตอฟางขาว ชนิดติด

หนารถไถ โดยมขีอมูลจําเพาะของชุดอุปกรณตัดฟางและตอฟางขาวแบบเปลือย ชนิดติดหนารถไถ พรอมแบบ

การจัดสราง โดยมีรายละเอียดทางเทคนิค ดังน้ี 

 

 

 

Ground Speed 

(mph) 

                Cutting  Widths of  Rotary  and  Cutter – Bar  Mowers 

 4               5             6            7             8            9            10           12          14          16 

                                   Field Capacity  (acres  per  hour) 

2 .8             1.0           1.2          1.4         1.5        1.7           1.9          2.3         2.7         3.0    

3 1.2           1.5           1.8          2.0         2.3        2.6           2.9          3.5        4.1          4.7 

4 1.4           1.7           2.0          2.4         2.7        3.1          3.4          4.1         4.8          5.5 

5 1.9           2.4           2.9          3.4         3.8        4.3          4.8          5.8         5.8          7.7 

6 2.3           2.9           3.8          4.0         4.6        5.2           5.8         7.0         8.1          9.3 

7 2.7           3.4           4.1          4.8         5.4        6.1          6.8          8.1         9.5         10.8 

8 3.1           3.9          4.7           5.4         6.2       7.0          7.8          9.3         10.9        12.4 

*Acres Per Hr. Cutting Width (ft) x Speed(mph) x  5,280 ( ft. per mi. )x 80% ( efficiency)  

                                        43,560 (sq. ft. per acre ) 
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1) ลักษณะน่ังขับคนเดียว โครงสรางสี่เหลี่ยม ขับเคลื่อน2 ลอหลัง ตนกําลัง  เครื่องยนตดีเซล สูบ

เดียว  

2)  กําลังมา   ขนาด 11.5 kw/2500 rpm 

3) ระบบระบายความรอน : ระบายความรอนดวยนํ้า 

4) ระบบ เกียรเดินหนา  5  เกียร  ถอยหลัง 1 เกียร 

5) ระบบเบรก  เทา 2ลอ 

6) ระบบบังคับเลียว  พวงมาลัย 

7) ระบบสงกําลัง    เกียร และสายพาน 

8) นํ้าหนัก  447 กิโลกรัม 

9) ความยาวโครงรถ  2.20 เมตร 

10) ความกวางโครงรถ 1.10 เมตร 

11) ความยาวใบตัด 1.90 เมตร 

12) ความเร็วตัดเฉลี่ย  0.35 เมตร/วินาท ี

13) ลักษณะการทํางาน    ชุดใบตัดพับข้ึนลงที่มุม 90 องศาในแนวต้ังฉาก 

14) ลักษณะการตัด    เคลื่อนที่ทางดานขางแบบสไลตอเน่ือง 

15) ประสิทธิภาพการทํางาน  69% 

สําหรับลักษณะการทํางานของชุดอุปกรณ ชุดตัดตอฟางเปนอุปกรณที่เปนสวนควบกับรถไถ

(แทรกเตอร)ตนกําลังโดยนํามาติดต้ังดานหนาของรถไถ(แทรกเตอร)ในอุปกรณตัดตอฟางมีอุปกรณหลักอยู  3 

ชุด  

1. เครื่องยนตตนกําลังขนาด 6.5แรงมา 

2. ชุดเกียรทดกําลังที่ออกแบบไวสําหรับอุปกรณชุดน้ีโดยเฉพาะ 

3. ชุดตัดลักษณะรางยาวโดยใชใบตัด พิเศษ CUTTER BA 

การทํางานเมื่อนําชุดอุปกรณติดสลักดานหนารถไถ(แทรกเตอร)ทําการทดสอบดโยการทดสอบการยก

ชุดตัดข้ึนและลงแลว ทําการติดเครื่องยนต ตึงสายพานระบบสงกําลังจากเครื่องยนตไปยังชุดเกียรในอัตราทด 

2/8 จากน้ันชุดเกียรจะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่จากการหมุนมาเปนการเคลื่อนที่ในแนวนอนในอัตรา1/6  

ดังน้ันความเร็วในการตัดจงึข้ึนอยูกับรอบของเครื่องยนต  ดังรายละเอียดตามแบบการจัดสราง ตามภาพที่ 6  

และไดทําการจัดสรางชุดอุปกรณ ตนแบบ ปรากฎตามภาพที ่7  ถึงภาพที่ 10 
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ภาพที่ 6 แบบทํางานชุดอุปกรณตัดฟางและตอฟางขาวแบบเปลือย ชนิดติดหนารถไถ 

 

ภาพที่ 7 การเตรียมผลิตช้ินงาน 
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ภาพที่ 8 การเตรียมช้ินสวนชุดอุปกรณ (ชุดใบตัดแบบ Cutter bar ) 

 

 

ภาพที่ 9 การวางรูปแบบการสราง 
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ภาพที่ 10 การวางตําแหนงตนกําลัง 

 

 

 4.7.1.2 ผลการทดสอบและการปรับปรุง 

1) การทดสอบและผลการทดสอบครั้งท่ี 1   

ทําการทดสอบในพื้นที่จริงของกลุมเปาหมายที่ไดจัดเตรียมพื้นที่ประมาณ 1 ไร โดยนํา

อุปกรณตัดตอฟางติดต้ังกับชุดยกหนา ความสามารถในการตัดใหตอฟางขาดที่ความเร็วรอบ 700 รอบตอนาที

มีประสิทธ์ิภาพเพียง 75 เปอรเซ็นต ดังภาพที่ 11 – ภาพที่ 12  

จากผลการทดสอบและการวิเคราะห พบวา ความช้ืนในตนขาวนอยไมสด ทําใหตนขาว

เหนียว ประกอบกับเกษตรกรณเก็บเกี่ยวขาวไปนานแลว ดังน้ันปญหาที่เกิดข้ึน ตอตนขาวติดคางในบริเวณ

ดานหนาของใบตัดขณะรถไถ(แทรกเตอร)เคลื่อนที่ไปขางหนา    ปญหาที่พบ ในการทดสอบครั้งที่ 1 คือ  

โครงสรางไมแข็งแรงพอเน่ืองจากเกิดการบิดและความไมสมดุลของนํ้าหนักทั้งสองทางใน อีกหน่ึงประเด็นคือ

ในอุปกรณชุดน้ีไมมีแผนรองพื้นดานลางทําใหคนขับรถไถ(แทรกเตอร)ไมสามารถปรับระยะความสูงตํ่าของ

อุปกรณการตัดตอฟางไดเน่ืองจากคนขับรถไถ(แทรกเตอร)ไมสามารถมองเห็นพื้นดานหนาได  การปรับปรุง

แกไข ทําการเสริมโครงสราง เพิ่มแผนรองพื้นและตองขับ เคลื่อนรถไถ(แทรกเตอร)ใหชาลง  ขอดีโดยรวม 

สามารถแยกระบบการทํางานแบบอิสระจากรถไถ(แทรกเตอร)เน่ืองจากในอุปกรณชุดน้ีใชตนกําลังมาทําการ

ขับเคลื่อนชุดตัดขนาด 6.5 แรงมา ถอดประกอบงาย เก็บรักษางายและสามารถซอมบํารุงงาย สามารถใชรถไถ

(แทรกเตอร)ไถกลบไปพรอมกับการตัด สามารถตัดไดตอเน่ืองในแปลงขาวที่มีความยาว ชุดตัดมีการการตัดตอ

ฟางไดดีสามารถเดินไดในระยะทางยาว อน่ึง อุปกรณน้ียังไมไดออกแบบไวเพื่อการเก็บตอฟาง ซึ่งจะไดทําการ

ออกแบบไวในชวงตอไป  
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       ภาพที่ 11 ชุดอุปกรณตัดตอฟางขาวในการทดสอบ ครั้งที่ 1 

 

 

ภาพที่ 12 การทดสอบชุดอุกรณตัดตอฟางขาว ครั้งที่ 1  

 

2) การทดสอบและผลการทดสอบครั้งท่ี 2 

ในการทดสอบครั้งที่ 2 ไดทําการเสริมโครงสรางใหมีความแข็งแรงและทําการเสริมแผนรอง

พื้นใหสามารถสไลไปบนผิวดิน การทํางานมีประสิทธิภาพสูงข้ึนคนขับรถไถ(แทรกเตอร) สามารถวางชุดตัดลง

บนพื้นที่การตัดโดยแผนรองจะเคลื่อนที่ไปอยางตอเน่ืองพรอมปรับระดับสูงตํ่าไดเอง ดังภาพที่ 13   ผลจาก

การทดสอบครั้งที่ 2 สามารถทํางานไดดีในการเคลื่อนที่และความแข็งแรงของโครงสราง  ปญหาที่พบในการ

ทดสอบครั้งที่ 2 ตอฟางจะมาสะสมที่ดานหนาของชุดตัดในขณะทํางาน สาเหตุน้ีจากโครงสรางที่สรางเพิ่มข้ึน 

จึงทําใหดันตอฟางไปดวยขณะทําการตัด ดังน้ันการแกปญหา ตอฟางที่สะสมจึงทําใหตองหาวิธีที่จะทําใหตอ
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ฟางลมออกซึ่งตองทําการปรับโครงสรางใหเอียงทํามุม 20 องศาทั้งชุดใบตัดและโครงสรางพรอมกับอุปกรณดีด

ตอฟางใหหลุดออกดานขางขณะเดินเครื่อง 

 

ภาพที่ 13 ชุดอุปกรณตัดตอฟางขาวที่ทําการปรับปรุงและทําการทดสอบครั้งที่ 2 

 

 

3) การทดสอบและผลการทดสอบครั้งท่ี 3 

ไดทําการปรับปรุงรูปแบบเครื่องกอนทดสอบมีการปรับโครงสรางใหมีความเอียงและเสริม

เหล็กสปริงใหดีดตอฟางออกจากแนวตัด ลวดสปริงจํานวน 5 ชุดทําหมาที่ดีดตอฟางใหกระจายออกจากชุดตัด 

ดังภาพที่ 14  ผลการทดสอบ  พบวาการทํางานไดผลดี แตไดทําการออกแบบสรางและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใหมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึนใหสามารถทํางานไดหลากหลายข้ึน เพื่อการถายทอดและขยายผลแกกลุมเปาหมายใน

โครงการ ระยะที่ 2 ตอไป 
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ภาพที่ 14 ชุดอุปกรณตัดตอฟางขาวที่ปรับปรุงและทําการทดสอบครั้งที่ 3 

 

 

     4.7.1.3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการพัฒนาชุดอุปกรณฯของกลุมเปาหมาย 

จากผลการทดสอบชุดอุปกรณตัดฟางและตอฟางขาวหรือตอซัง ซึ่งมีการปรับปรุง จํานวน 

3 ครั้ง ดังที่กลาวมา ผูแทนกลุมเกษตรกร ที่รวมทดสอบ ไดเสนอใหมีการปรับปรุง เพื่อใหเหมาะสมและทําการ

ทดสอบและถายทอดแกกลุมเกษตรกร ในระยะตอไป ดังน้ี 

1) เพิ่มเติมชุดอุปกรณเก็บรวบรวมฟางและตอฟางขาวหรือตอซัง เพื่อลําเลียงฟางและตอ

ฟางขาวที่ตัดแลวมาไวดานขางรถไถ เพื่อความสะดวกตอการรวบรวมและนําฟางและตอฟางขาวหรือตอซังไป

ใชประโยชนหรือการเพิ่มมูลคา ตามที่คณะทํางานโครงการไดถายทอดแนวคิด ตัวอยางและการทดลองฝก

ปฏิบัติการการนําฟางขาวมาประดิษฐเปนผลิตภัณฑรูปแบบตางๆ ในระยะตอไป 

2) ควรสรางและพัฒนาเครื่องอัดฟาง (แมพิมอัดฟาง) สําหรับงานข้ึนรูปเปนภาชนะจาก

ฟาง เชน กระถางปลูกตนไมหรืออนุบาลกลาพืชผัก เปนตน 
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4.7.2 การนําฟางขาวมาใชประโยชนหรือการเพิ่มมูลคาฟางขาว 

โครงการการแกปญหาการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรของเกษตรกร ในครังน้ี มีวัตถุประสงค

สําคัญประการหน่ึง คือการจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร สําหรับเกษตรกรผูปลูก

ขาว จะไดแก ฟางขาว และตอซัง ซึ่งนอกเหนือจากการใชประโยชนโดยทั่วไป อันไดแก การใชเปนวัสดุเพาะ

เห็ด การใชเปนอาหารหยาบแกสัตวในฤดูแลง หรือการจําหนายใหกับผูอื่นเพื่อนําไปอัดเปนฟางกอนในราคา

แปลงนาละประมาณ 30-50 บาท เปนตน ซึ่งยังไมไดนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑเพื่อเปนการเพิ่มมูลคาใหกับฟาง

ขาวมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน ดังน้ัน คณะทํางานโครงการฯ จึงไดรวบรวมแนวคิดและตัวอยางการนําฟาง

ขาวมาใชประโยชนในรูปแบบตางๆโดยเฉพาะ การเพิ่มมูลคาใหกับฟางขาว โดยการข้ึนรูปและทําเปน

ผลิตภัณฑเพื่อการใชสอย และสามารถทําเปนผลิตภัณฑเพื่อการจําหนาย ในระยะตอไป อาทิ การข้ึนรูปเปน

เชือก เพื่อการทอเปนผืนและใชประดิษฐเปนภาชนะหรือผลิตภัณฑจากธรรมชาติ เชน ตระกราหรือชลอมใส

ผลิตภัณฑทางการเกษตร เฟอรนิเจอรจากฟางขาว กระถางตนไมจากฟางขาว เปนตน โดยไดทําการถายทอด

แนวคิดและฝกการนําฟางขาวมาข้ึนรูปเปนเชือก เพื่อการนําไปเตรียมทดลองทําเปนผลิตภัณฑตางๆ ในระยะที่ 

2 เน่ืองจากฟางขาวของกลุมเกษตรกรมีอยูไมมากนัก ( จําหนายแบบยกแปลงใหกับคนอื่นเพื่อนําไปอัดเปน

ฟางกอนในราคาแปลงนาละประมาณ 30-50 บาท หรืออื่นๆไปกอนหนาน้ี) ปรากฎรายละเอียด ตามภาพที่

ภาพที่ 15 – ภาพที่ 22 

 

ภาพที่ 15 การถายทอดแนวคิดและตัวอยางการนําฟางขาวมาประดิษฐเปนผลิตภัณฑตางๆ แก

กลุมเปาหมาย (1) 
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ภาพที่ 16 การถายทอดแนวคิดและตัวอยางการนําฟางขาวมาประดิษฐเปนผลิตภัณฑตางๆ แก

กลุมเปาหมาย (2) 

 

ภาพที่ 17 การถายทอดแนวคิดและตัวอยางการนําฟางขาวมาประดิษฐเปนผลิตภัณฑตางๆ แก

กลุมเปาหมาย (3)  
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ภาพที่ 18 การทดลองฝกปฏิบัติการในการทําเชือกจากฟางขาวของกลุมเกษตรกร (1) 

 
 

ภาพที่ 19 การทดลองฝกปฏิบัติการในการทําเชือกจากฟางขาวของกลุมเกษตรกร (2) 
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ภาพที่ 20 การทดลองฝกปฏิบัติการในการทําเชือกจากฟางขาวของกลุมเกษตรกร (3) 
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  ภาพที่ 21 ตัวอยางการนําฟางมาข้ึนรูปเปนสวนประกอบภาชนะรองอุปกรณครัว  
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ภาพที่ 22 ตัวอยางการนําฟางมาข้ึนรูปเปนสวนประกอบภาชนะรองอุปกรณครัว  

 

 

4.8 เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดการเผาออย การใชประโยชนจากออย ใบออยและการ

จัดการของกลุมเกษตรกร 

4.8.1 ชุดอุปกรณตัดออยแบบแขนกล ชนิดติดหนารถไถ และแบบการจัดสรางชุด

อุปกรณ 

“ออย”เปนพืชเศรษฐกิจและเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตนํ้าตาล แตในการเก็บเกี่ยวผลผลิตออยจากไร 

ยังจําเปนตองใชแรงงานคนในการตัด ดังน้ัน อุปกรณในการตัดออยจึงถือเปนเครื่องมือสําคัญ  และยังมีผลตอ

คุณภาพของออยที่ตัดดวยมีด ผลจากการวิจัยของบริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาออยและนํ้าตาล จํากัด ในกลุม

มิตรผล  พบวา เครื่องมือการเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะ“มีดตัดออย” มีความสัมพันธกับคุณภาพออยและตนทุนใน

การเก็บเกี่ยวออยอยางมาก ผูอํานวยการดานวิจัยและพัฒนา บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาออยและนํ้าตาล 

จํากัด (จากเอกสาร วิจัย สวทช.) กลาววา เครื่องมือและเครื่องทุนแรงที่สําคัญที่สุดสําหรับการเก็บเกี่ยว

ผลผลิตออยจากไร คือ มีด  และจากผลการศึกษาคุณภาพนํ้าตาลที่ผลิตได  พบวา อุปกรณในการเก็บเกี่ยว

ออยที่ใชกันอยูมีขอจํากัดในเรื่องของอายุการใชงานสั้น  อีกทั้งยังใชกันมานานจนเสื่อมสภาพ ขาดความคม 

ประกอบกับดามจับที่ไมไดมาตรฐาน ทําใหประสิทธิภาพการตัดออยลดลง  จึงมีผลตอคุณภาพของออยที่เขาสู

โรงงานผลิตนํ้าตาล ปญหาเหลาน้ีจึงมีการทดลองนํามีดตัดออยกับกลุมคนตัดออยทดสอบ พบวา มีดตัดออยยัง

ไมสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดออยไดเน่ืองจากของตัวมีดและดามจับมีดใบมีดสึก  ดามจับขาดและ
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เสื่อม  ซึ่งตองคอยลับมีดวันละหลายครั้ง และจากปญหาการขาดเทคโนโลยีหรืออุปกรณในการตัดออย สําหรับ

เกษตรกรรายยอย ซึ่งเปนกลุมเปาหมายในการวิจยัและการถายทอดเทคโนโลยีครั้งน้ี คณะทํางานโครงการโดย

ที่ปรึกษาโครงการ จึงไดทําการออกแบบชุดอุปกรณตัดตนออยชุดที่ติดหนาไถ(แทรกเตอร)  โดยมีรายละเอียด

ของแบบการจัดสรางชุดอุปกรณ ดังน้ี  

การออกแบบสรางและพัฒนา อุปกรณตัดออยแบบแขนกลน้ีจะ มีความสะดวก ในการทํางาน

เน่ืองจากเปนอุปกรณที่ออกแบบมาใหติดต้ังกับดานหนาของรถแทรกเตอรยึดดวยสลัก อุปกรณตัดออยแบบ

แขนกลน้ีจะแยกเครื่องตนกําลังควบคุมการทํางานแบบอิสระ สามารถตัด ตนออยแบบตอเน่ืองโดยแขนกลจะ

เปนควบคุมใบมีดมีดในสวนปลายและความเร็วตัดในสวนปลาย ปรับระดับความสูงตํ่าของการตัดได โดย

ควบคุมจากรถแทรกเตอร ถอดประกอบงาย และสามารถนํามาลับคมและถอดประกอบใบมีดเปลี่ยนได ตาม

แบบการจัดสราง ดังภาพที่ 23  – ภาพที่ 26  ซึ่งไดย่ืนขอจดทรัพยสินทางปญญา(อนุสิทธิบัตร) ผานทาง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาแลว เมิ่อเดือนมีนาคม 2561 ตามรายละเอียดดังภาคผนวก 2 

 

ภาพที่ 23  แสดงภาพช้ินสวนแขนกลติดกับสลักหนาแทรกเตอร 

 

จากภาพที่ 23  (หมายเลข 1) คือ แกนกําลังจากเกียรทด ทํางานในลักษณะหมุนรอบตัวเองขณะที่มี

การหมุนรอบตัวเองในระยะทาง1รอบจะทําใหกานขอเหว่ียง (หมายเลข 2) เคลื่อนที่เปนวงกลมพรอมบังคับให

แขน (หมายเลข 4)  เคลื่อนที่ในรูปแบบของวงกลม โดยมีแขนกล (หมายเลข 3) ทําหนาที่กําหนดทิศทางการ

เคลื่อนที่ในสวนประกอบที่สําคัญคือโครงสรางแขนกล  (หมายเลข 5) ประกอบกับสวนหนาของแทรกเตอร

(หมายเลข 6)   มีสลัก  (หมายเลข 7)  เปนตัวยึดสวนปลายสุดของ  และ (หมายเลข 4) จะเปนใบมีดหมุนตัด

(หมายเลข 8) 
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ภาพที่ 24  แสดงภาพประกอบการทดกําลังของใบตัด 

 

จากภาพที่ 24 (หมายเลข 1) คือมูลเลจากตนกําลังมาขับใบตัด (หมายเลข 8 )เคลื่อนที่โดยมูลเล 

(หมายเลข 9)ขับสายพาน (หมายเลข 12)ไปขับเคลื่อน มูลเล (หมายเลข10) ทําใหใบตัด (หมายเลข 8) หมุน

พรอมกับการทํางานของแขนกล ในจังหวะที่สายพานหยอน (หมายเลข 13) ตัวตึงสายพานจะควบคุมการ

ขับเคลื่อนไปพรอมกัน 

 

ภาพที่ 25 แสดงภาพประกอบการเคลื่อนที่ของใบตัด 
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ภาพที่ 26 แสดงภาพดานบนอุปกรณตัดออยแบบแขนกล 

 

ทั้งน้ี ไดออกแบบและทําการย่ืนขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรผานทางสํานักงานบริหารจัดการทรัพยสิน

ทางปญญา มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2561 กอนการจัดสรางและทําการทดสอบเพื่อการ

ถายทอดแกกลุมเปาหมาย ตอไป 

 

4.8.1.1 การจัดสรางและขอมูลทางเทคนิคของชุดอุปกรณตัดออย ชนิดติดหนารถไถ 

ชุดอุปกรณน้ีเปนชุดตัดประกอบ กับดานหนารถไถ (แทรกเตอร) ยึดดวยสลักทําการทดสอบ

การยกข้ึนลง ติดเครื่องยนตตนกําลังขนาด6.5แรงมา ตึงสายพานระบบสงกําลังกําลังจากเครื่องยนตจะถูก

สงไปยังชุดเกียรทดในอัตรา 2/10 ดวยสายพานรอง B คู ชุดเกียรที่ไดออกแบบไวสําหรับการตัดออยจะเปลี่ยน

ความเร็วในอัตรา2/1ไปควบคุมการหมุนขอเหว่ียงที่ขอเหว่ียงจะติดต้ังดวยเพลาตัดขณะเคลื่อนที่จะมีแขนกล

บังคันการเคินทางของมีดตัดตามแนวของรองตัด โดยชุดอุปกรณตัดตนออยชุดที่ติดหนาไถ(แทรกเตอร)  เปน

ชุดอุปกรณตัดตนออยประกอบรถไถ(แทรกเตอร) มีการออกแบบใหอิสระ โดยมีเครื่องตนกําลังขนาด 6.5 

แรงมา ที่มุงเนนการติดต้ังดานหนารถไถ(แทรกเตอร)โดยใชสลักสวมในลักษณะเปนแขนกลใชหลักการเหว่ียง

ใบมีดดวยแขนกลเขาทําการตัด ดังภาพการจัดสรางและการประกอบชุดอุปกรณ กอนการทดสอบ ดังภาพที่ 

27 – ภาพที่ 28 
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ภาพที่ 27 การจัดสรางชุดอุปกรณตัดออย แบบแขนกล 

 

          

ภาพที่ 28 การประกอบชุดอุปกรณเขากับหนารถไถ 
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4.8.1.2 ผลการทดสอบและการปรับปรุง 

คณะทํางานโครงการ ไดทําการทดสอบชุดอุปกรณฯรวมกับผูแทนเกษตรกรกลุมเปาหมาย 

ในแปลงออยที่รอการตัดเพื่อสงโรงงานนํ้าตาล ดังภาพที่ 29  ทั้งน้ี จากการทดสอบในพื้นที่จริง พบปญหาทาง

เทคนิคหลายอยาง ที่ตองปรับปรุง ประกอบดวย  ตองเสริมยางกันสะเทือนเน่ืองจากเครื่องมีการสั่นทําให

โครงสรางของเครื่องสั่นดวย   อุปกรณตัดตนออยอยูดานหนาทําใหตนออยที่ถูกตัดลมไมเปนระเบียบ 

ใบตัดออกแบบไวเปนชุดใบตัดเฉือนแบบระบบชักไปกลับ เมื่อรถตัดออยเดินเร็วข้ึนจึงทําให

เครื่องตนกําลังหยุด  และไมมแีผนปรับระดับผิวดินในชุดอุปกรณน้ีไว จึงควบคุมระดับยากข้ึน  จากปญหาที่

พบ และขอเสนอแนะของเกษตรกรกลุมเปาหมาย จึงไดทําการสรางออกแบบและพัฒนา อุปกรณตัดตนออย

ชุดที่ 2 โดยปรับเปลี่ยนเปนชนิดติดหลังรถไถ เพื่อการทดสอบ ปรับปรุงแบบมีสวนรวมและการถายทอดขยาย

ผลใหกับเกษตรกรกลุมเปาหมาย ในระยะที่ 2 ของโครงการ ตอไป  

 

ภาพที่ 29 การทดสอบชุดอุปกรณตัดออยแบบแขนกล ชนิดติดหนารถไถ 

 

 

4.8.2 ชุดอุปกรณตัดออยแบบแขนกล ชนิดติดหลังรถไถ 

จากปญหาขอจํากัดของชุดอุปกรณตัดออยแบบแขนกล ชนิดติดหนารถไถ ดังที่กลาวมา จึงไดทําการ

ออกแบบและจัดทําโครงสรางโครงใหมทั้งหมดใหใชกับดานหลังของรถไถ (แทรกเตอร) เพื่อใหมีความแข็งแรง   

เปลี่ยนใบมีดตัดจากระบบเฉือนตรงมาเปนการหมุนตัดใหมีขนาดใหญข้ึน  เสริมยางกันสะเทือนของระบบตน

กําลัง   เพิ่มอัตราทดใหใบตัดมีรอบที่สูงข้ึน  ติดต้ังชุดควบคุมลําออยใหเขามาสูใบตัด และ เสริมแผนปรับ

ระดับผิวดินแบบยืดหยุน ดังภาพการจัดสรางชุดอุปกรณตัดออยแบบติดหลังรถไถ   ตามภาพที่ 30 – ภาพที่ 

34  ซึ่งมีรายละเอียดทางเทคนิค ดังน้ี                  
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ตนกําลัง Model……………..  เครื่องยนต สูบเดียว    กํา ลังมา   ขนาด6.5 hp/2500 rpm 

ระบบระบายความรอน : ระบายความรอนดวยอากาศ   ระบบ เกียร  

ระบบ เบรก รถแทรกเตอรตน    กําลัง   ระบบ บังคับเลียว  พวงมาลัย   รถแทรกเตอรตนกําลัง 

ระบบสงกําลัง     เกียร และสายพาน    นํ้าหนัก 654   กิโลกรัม 

เสนผาศูนยกลางใบตัด(แบบจานหมุน) 40 เซนติเมตร   ความเร็วใบตัดเฉลี่ย 1600 – 2000  rpm 

ความเร็วรถตัดเฉลี่ย  0.35 เมตร/วินาที   ลักษณะการทํางาน    ติดดานหลังรถแทรกเตอร 

ลักษณะการตัด    เคลื่อนที่ทางดานหนาหมุน   ประสิทธิภาพการทํางาน  69 เปอรเซ็นต 

 

ภาพที่ 30 โครงสรางการควบคุมแนวตนออย 
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ภาพที่ 31 ลักษณะใบมีดตัดออย 

 

      

ภาพที่ 32 รางควบคุม 

                



4. ผลการดําเนินงาน   หนา   43 

 

               

ภาพที่ 33 ยางแทนเครื่อง 

 

 

ภาพที่ 34 หองเกียร 
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4.8.2.1 ผลการทดสอบและการปรับปรุง 

หลักการทํางานของชุดอุปกรณชุดที่ 2 น้ี จะคลายกับชุดที่ 1 แตมีขอดี คือมีความสะดวกใน

การทํางานสูง เคลื่อนยายงาย ควบคุมแนวตัดไดดี สามารถปรับความเร็วใบตัดไดดวย อัตราทดและรอบ

เครื่องยนตตนกําลัง แตจากการทดสอบในพื้นที่จริง ซึ่งมีวัชพืชปกคลุมโคนกอออยเปนจํานวนมาก จึงทําใหเกิด

ขอติดขัดที่ไมสามารถตัดออยไดเน่ืองจาก วัชพืชเขาไปติดขัดในระบบใบตัด ( ไมไดออกแบบอุปกรณกันวัชพืช

ไว ) ประกอบกับการวางระยะการตัดของชุดอุปกรณ ไมไดขนาดกับระยะของรองออย (ตองขยายระยะการตัด

ใหเหมาะสมกับรองออยของเกษตรกร) ดังภาพที่ 35 – ภาพที่ 39  ซึ่งไดเตรียมทําการปรับปรุง โดยแนวทาง

การพัฒนาในระยะ ตอไป จะทําการออกแบบสรางและพัฒนาแยกชุดตนกําลังออกจากเพลา PTOของรถไถ

(แทรกเตอร)โดยตรง ซึ่งจะไดแรงบิดที่สูงกวาและลดนํ้าหนักของเครื่องตนกําลังปจจุบัน  

 

ภาพที่ 35 การทดสอบชุดอุปกรณตัดออย ชนิดติดหลังรถไถ (1) 
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ภาพที่ 36 การทดสอบชุดอุปกรณตัดออย ชนิดติดหลังรถไถ (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 37 การทดสอบชุดอุปกรณตัดออย ชนิดติดหลังรถไถ (3) 
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ภาพที่ 38 การทดสอบชุดอุปกรณตัดออย ชนิดติดหลังรถไถ (4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 39 การทดสอบชุดอุปกรณตัดออย ชนิดติดหลังรถไถ (5) 

 

 

 

 

 

 

        

 



4. ผลการดําเนินงาน   หนา   47 

 

4.8.2.2 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการพัฒนาชุดอุปกรณฯของกลุมเปาหมาย 

จากผลการทดสอบชุดอุปกรณตัดออย ชนิดติดหลังรถไถ (แทรกเตอร) ผูแทนกลุมเกษตรกร 

ที่รวมทดสอบ ไดเสนอใหมีการปรับปรุง เพื่อใหเหมาะสมและทําการทดสอบและถายทอดแกกลุมเกษตรกร ใน

ระยะตอไป ดังน้ี 

1) ควรแยกตนกําลังออกจากรถไถ(แทรกเตอร) โดยโครงการรับพิจารณาปรับปรุงใหซึ่ง

นักวิจัยตองไปศึกษาแรงบิดและการคํานวนหาความเร็วรอบใหเหมาะสม 

2) ตองการอุปกรณรูดใบออยออก ขณะทําการตัด เพื่อความสะดวกในการรวบรวมและนําใบ

ออยไปใชประโยชน ซึ่งโครงการรับพิจารณาสรางเพิ่มเติมใหความตองการ 

3) ตองการชุดรวบรวมและวางแนวตนออย หลังจากตัดตนใหลมลงเปนแนวเดียวกัน(การวาง

ไลน ตนออย ) เพื่อความสะดวกในการรวบรวมตนออยและการลําเลียงข้ึนรถบรรทุกออย และ 

4) ตองการชุดยกออยหลังการเก็บเกี่ยวแลวโดยใชรวมกับรถไถ(แทรกเตอร)ทดแทนรถคีบตน

ออย ซึ่งตองเชาจากเอกชนที่มีราคาคาเชาสูง  

 

4.9 แนวทางและแผนในการพัฒนาของกลุมเปาหมาย ในระยะที่ 2 

จากผลการดําเนินโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการ ในระยะที่ 1 ดังที่กลาวมา คณะทํางาน

โครงการฯ ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับกลุมเปาหมาย ทั้งสอง เพื่อสรุปผลการดําเนินงานและ กําหนด

แนวทางและแผนการพัฒนาเพื่อการถายทอดเทคโนโลยีตามความจําเปนและความเปนไปไดเพื่อชวยลดปญหา

การเผาวัสดุเหลือใชจากการเกษตร และการนําวัสดุเหลือใชจากการเกษตรมาใชประโยชนและการเพิ่มมูลคา 

ตามเปาหมายของโครงการ ในระยะ ที่ 2 ซึ่งมีแนวทางและแผนการพัฒนา ในระยะที่ 2 ดังตอไปน้ี 

 

4.9.1 กลุมเกษตรกรผูปลูกขาว 

เน่ืองจากปญหาการเผาฟางและตอฟาง ภายหลังการเก็บเกี่ยวและการเตรียมทํานาในฤดูการผลิต

ถัดไปของเกษตรกร ลดลงทุกขณะ ดังที่กลาวมาแลว กลุมเกษตรกร จึงใหความสําคัญและมีความตองการที่จะ

รับการพัฒนาตอยอดจากผลการดําเนินโครงการในระยะที่ 1 ดังน้ี 

1) ปรับปรุงและพัฒนาชุดอุปกรณตัดฟางและตอฟางตนแบบที่ทําการทดลองและไดขอสรุปในดาน

เทคนิคกอนการไถกลบเพื่อชวยใหการไถกลบงายข้ึน เพื่อทําการทดสอบและถายทอดใหเปนทางเลือกแก

เกษตรกรกลุมเปาหมายและเกษตรกรรายอื่นๆ หรือกลุมวิสาหกิจชุมชนในทองถ่ิน  (ดังขอเสนอตามขอ 

4.7.1.3 ) 

2) สรางและพัฒนาชุดอุปกรณรวบรวมและลําเลียงฟางและตอฟาง พวงกับชุดอุปกรณตัดฟางและตอ

ฟาง เพื่อความสะดวกในการรวบรวมฟางและตอฟางที่ตัดแลวไปใชประโยชน (ดังขอเสนอตามขอ 4.7.1.3 ) 
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3) สรางและพัฒนาชุดอุปกรณอัดแรงและข้ึนรูปฟางขาว (แมพิมอัดฟาง) เพื่อการนําฟางขาวมา

ประดิษฐเปนภาชนะ เชน กระถางตนไมหรือกระถางเพาะกลาพืชผัก เปนตน (ดังขอเสนอตามขอ 4.7.1.3 ) 

4) การประดิษฐฟางขาวเปนผลิตภัณฑหัตถกรรมและเฟอรนิเจอร หรือผลิตภัณฑอื่นๆ เชนกระถาง

ตนไมหรือกระถางเพาะกลาพืชผัก เปนตน ตามขอ 3) หรือผลิตภัณฑสรางสรรคอื่นๆ เพื่อการใชประโชนหรือ

การเพิ่มมูลคาจากฟางขาว ทั้งการใชสอยในครัวเรือน และการจําหนายเปนรายไดเสริม หรือการขยายผลใน

เชิงพาณิชย 

 

4.9.2  กลุมเกษตรกรผูปลูกออย 

จากผลการดําเนินโครงการในระยะที่ 1 ที่เกษตรกรกลุมเปาหมาย มีความตองการใหมีการพัฒนาชุด

อุปกรณตัดออยที่มีความเหมาะสม มีประสิทธฺภาพ และราคาไมสูงมาก จะชวยลดปญหาการเผาออยไดเปน

อยางมาก ซึ่งโครงการไดดําเนินการพัฒนาชุดอุปกรณตัดออยและทําการทดสอบและปรับปรุงมาเปนลําดับ

รวมกับเกษตรกรกลุมเปาหมาย ดังที่กลาวมาแลว  แนวทางและแผนการพัฒนาในระยะที่ 2 จะมุงเนนให

ความสําคัญกับการพัฒนาชุดอุปกรณตัดออย เปนหลัก รวมทั้งการจัดการตนทาง และการนําใบออยมาใช

ประโยชนหรือการเพิ่มมูลคาจากใบออย สรุปไดตามขอเสนอในขอ 4.8.2.3 โดยการปรับปรุงและพัฒนาชุด

อุปกรณตัดออย และการออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณเพิ่มเติม เพื่อทําการทดสอบและถายทอดขยายผล

ใหกับกลุมเปาหมายของโครงการและเกษตรกรผูปลูกออยรายอื่นๆ ดังน้ี 

1) ปรับปรุงพัฒนาชุดอุปกรณตัดออย ชุดที่ 2 (ชนิดติดหลังรถไถ) โดยแยกตนกําลังออกจากรถไถ

(แทรกเตอร) เพื่อการประหยัดพลังงาน ซึ่งนักวิจัยตองไปศึกษาแรงบิดและการคํานวนหาความเร็วรอบให

เหมาะสม   

2) ออกแบบและพัฒนาอุปกรณรูดใบออยออก ขณะทําการตัด เพื่อความสะดวกในการรวบรวมและ

นําใบออยไปใชประโยชน 

3) ออกแบบและพัฒนาชุดรวบรวมและวางแนวตนออย หลังจากตัดตนใหลมลงเปนแนวเดียวกัน(การ

วางไลน ตนออย ) เพื่อความสะดวกในการรวบรวมตนออยและการลําเลียงข้ึนรถบรรทุกออย และ 

4) ออกแบบและพัฒนาชุดยกออยหลังการเก็บเกี่ยวแลวโดยใชรวมกับรถไถ(แทรกเตอร)ทดแทนรถคีบ

ตนออย ซึ่งตองเชาจากเอกชนที่มีราคาคาเชาสูง  

5) การทดลองปลูกออยแบบยกรองและมีระยะหางระหวางกอออย ประมาณ 2 เมตรเศษ (รถ

แทรกเตอรสามารถเคลื่อนที่ไดระหวางกอออย ) เพื่อความสะดวกในการจัดการวัชพืชและการดูแลบํารุงตน

ออยต้ังแตเริ่มตน การจัดการใบออยเพื่อนําไปใชประโยชนเปนระยะ และความสะดวกในการตัดออย การ

รวบรวมตนออยและใบออยดวยชุดอุปกรณตัดออย อุปกรณรูดใบ อุปกรณลําเลียงและรวบรวมตนออยที่ติดต้ัง

กับแทรกเตอร เปนตน 

6) การนําใบออยไปใชประโยชนและการเพิ่มมูลคาจากใบออยในรูปแบบตางๆ 



4. ผลการดําเนินงาน   หนา   49 

 

7) การแปรรูปออยเปนผลิตภัณฑอาหารและเครื่องด่ืมหรือผลิตภัณฑอื่นๆจากนํ้าออย เพื่อเปน

ทางเลือกใหแกกลุมเกษตรกรในการพึ่งตนเอง โดยไมจําเปนตองขายออยทั้งหมดใหกับโรงงานนํ้าตาล ดังเชนท่ี

ผานมา 
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5. สรุปผลการดําเนินโครงการ 

และข้อเสนอแนะต่อการดําเนินโครงการในระยะต่อไป 

 

5.1 สรุปผลการดําเนินโครงการ 

โครงการแกไขปญหาการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี

วัตถุประสงค 3 ประการ ประกอบดวย เพื่อศึกษาบริบท ปญหาและขอจํากัด ขอเท็จจริง รวมทั้งปจจัยและ

เงื่อนไขทั้งระดับพื้นที่เปาหมายและกลุมเปาหมาย ที่สงผลตอการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในพื้นที ่  เพื่อ

ศึกษาแนวทางและประเด็นการแกปญหาและการพัฒนา รวมทั้ง แผนงานและโครงการ/กิจกรรมในการ

แกปญหาและการพัฒนาเพื่อการจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และ เพื่อหา

กระบวนการ เทคโนโลยีที่เหมาะสม และกลไกในการจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชจาก

การเกษตรเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของกลุมเปาหมายและกลไกที่เกี่ยวของ ( ระยะที่ 2-3 ) โดยผลที่จะ

ไดรับจากการดําเนินโครงการน้ี ซึ่งเปนการดําเนินโครงการในระยะที่ 1 ไดแก ขอมูลสภาพปญหา ขอจํากัด 

ขอเท็จจริง ตลอดจนปจจัยและเงื่อนไขที่สงผลตอการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่

เปาหมายของโครงการ  ไดแนวทาง ประเด็นการพัฒนาและ แผนงานรวมทั้งโครงการ/กิจกรรมในการจัดการ

และการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรของกลุมเปาหมายและพื้นที่เปาหมาย และ ไดองคความรู 

กระบวนการและวิธีการ เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งกลไกในการจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือ

ใชทางการเกษตรทดแทนการเผาโดยการมีสวนรวมของเกษตรกรกลุมเปาหมายและกลไกที่เกี่ยวของ (ระยะที่ 

2 และ 3 ) 

ทั้งน้ี จากการดําเนินกิจกรรมตามวิธีการและแผนกิจกรรมที่กําหนด ทําใหทราบถึงปญหาและขอจํากัด

ที่เปนสาเหตุของการเผาวัสดุเหลือใชจากการเกษตรของกลุมเปาหมายของโครงการ ทั้งกลุมเกษตรกรผูปลูก

ขาว (การเผาฟางและตอฟางขาว ปจจุบันลดลงมาก) และกลุมเกษตรกรผูปลูกออย (การเผาออยกอนตัด ซึ่ง

ยังคงมีการเผาเปนสวนใหญ) ซึ่งไดทําการกําหนดแนวทางการแกปญหา ทั้งในดานการออกแบบและพัฒนา

เทคโนโลยี(ชุดอุปกรณ) และการจัดการและการนําวัสดุเหลือใชจากการเกษตร มาทดลองเพื่อใหได ไดองค

ความรู กระบวนการและวิธีการ เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งกลไกในการจัดการและการใชประโยชนจาก

วัสดุเหลือใชทางการเกษตรทดแทนการเผาโดยการมีสวนรวมของเกษตรกรกลุมเปาหมายและกลไกที่เกี่ยวของ 

ซึ่งการดําเนินงานของโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคและผลที่จะไดรับตามที่กําหนดไว ซึ่งนอกเหนือจากน้ี   

โครงการฯ ไดออกแบบและพัฒนาตนแบบชุดอุปกรณในการตัดตอฟางขาว  และชุดอุปกรณตนแบบในการตัด

ออย (ไดย่ืนขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญากับทางมหาวิทยาลัยขอนแกนแลว) และทําการทดลองและรับ

ขอเสนอเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาจากเกษตรกรกลุมเปาหมายในระหวางการดําเนินโครงการเปนระยะ   

โดยไดผลสรุปจากการดําเนินงานแบบมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย ทั้งกลุมเกษตรกรผูปลูกขาว และกลุม

เกษตรกรผูปลูกออย ที่เห็นความสําคัญจากการทดสอบทดลองเพื่อการแกปญหาและไดขอสรุปใหมีการพัฒนา
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และการถายทอดเทคโนโลยีในระยะที่ 2 ตามรายละเอียดที่กลาวมาแลวและไดจัดทําเปนขอเสนอตอการ

ดําเนินโครงการในระยะที่ 2 ตามขอ 5.2 ดังจะกลาวตอไป     

5.2 ขอเสนอในการดําเนินโครงการในระยะตอไป (ระยะที่ 2 ) 

เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปดวยความตอเน่ืองและสอดคลองกับเปาหมายในการแกปญหาและ

พัฒนา อยางเปนระบบและระยะเวลาการดําเนินโครงการ ( 3 ระยะ )  ตามกรอบแนวคิดที่ไดเสนอไว รวมทั้ง

แนวทางและแผนการพัฒนาแบบมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย ที่ไดเสนอไวขางตน  คณะทํางานโครงการ ฯ จึง

ขอเสนอใหมีการดําเนินกิจกรรมตอเน่ือง ในระยะที่ 2 ซึ่งจะเสนอขอเสนอโครงการเพื่อรับการพิจารณา

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังน้ี 

5.2.1 การจัดการเพ่ือลดการเผาวัสดุเหลือใชจากการเกษตรและการใชประโยชนหรือการเพ่ิม

มูลคาจากฟางขาวและตอฟางขาว 

1) การปรับปรุงและพัฒนาชุดอุปกรณตัดฟางและตอฟางตนแบบที่ทําการทดลองและได

ขอสรุปในดานเทคนิคกอนการไถกลบเพื่อชวยใหการไถกลบงายข้ึน เพื่อทําการทดสอบและถายทอดใหเปน

ทางเลือกแกเกษตรกรกลุมเปาหมายและเกษตรกรรายอื่นๆหรือกลุมวิสาหกิจชุมชนในทองถ่ิน  

2) การออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณรวบรวมและลําเลียงฟางและตอฟาง พวงกับชุด

อุปกรณตัดฟางและตอฟาง เพื่อความสะดวกในการรวบรวมฟางและตอฟางที่ตัดแลวไปใชประโยชน    

3)  การออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณอัดแรงและข้ึนรูปฟางขาว (แมพิมอัดฟาง) เพื่อการนํา

ฟางขาวมาประดิษฐเปนภาชนะ เชน กระถางตนไมหรือกระถางเพาะกลาพืชผัก เปนตน และ 

4)  การประดิษฐฟางขาวเปนผลิตภัณฑหัตถกรรมและเฟอรนิเจอร หรือผลิตภัณฑอื่นๆ เชน

กระถางตนไมหรือกระถางเพาะกลาพืชผัก เปน หรือผลิตภัณฑสรางสรรคอื่น  ๆเพื่อการใชประโชนหรือการเพิ่ม

มูลคาจากฟางขาว ทั้งการใชสอยในครัวเรือน และการจําหนายเปนรายไดเสริม หรือการขยายผลในเชิง

พาณิชย 

5.2.2 การจัดการเพ่ือลดการเผาวัสดุเหลือใชจากการเกษตรและการใชประโยชนหรือการเพ่ิม

มูลคาจากใบออย 

1) การปรับปรุงพัฒนาชุดอุปกรณตัดออย ชุดที่ 2 (ชนิดติดหลังรถไถ) โดยแยกตนกําลังออก

จากรถไถ(แทรกเตอร) เพื่อการประหยัดพลังงาน ซึ่งนักวิจัยตองไปศึกษาแรงบิดและการคํานวนหาความเร็ว

รอบใหเหมาะสม     

2) การออกแบบและพัฒนาอุปกรณรูดใบออยออก ขณะทําการตัด เพื่อความสะดวกในการ

รวบรวมและนําใบออยไปใชประโยชน   

3)  การออกแบบและพัฒนาชุดรวบรวมและวางแนวตนออย หลังจากตัดตนใหลมลงเปนแนว

เดียวกัน(การวางไลน ตนออย ) เพื่อความสะดวกในการรวบรวมตนออยและการลําเลียงข้ึนรถบรรทุกออย            
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4) การออกแบบและพัฒนาชุดยกออยหลังการเก็บเกี่ยวแลวโดยใชรวมกับรถไถ(แทรกเตอร)

ทดแทนรถคีบตนออย ซึ่งตองเชาจากเอกชนที่มีราคาคาเชาสูง    

5) การทดลองปลูกออยแบบยกรองและมีระยะหางระหวางกอออย ประมาณ 2 เมตรเศษ (รถ

แทรกเตอรสามารถเคลื่อนที่ไดระหวางกอออย ) เพื่อความสะดวกในการจัดการวัชพืชและการดูแลบํารุงตน

ออยต้ังแตเริ่มตน การจัดการใบออยเพื่อนําไปใชประโยชนเปนระยะ และความสะดวกในการตัดออย การ

รวบรวมตนออยและใบออยดวยชุดอุปกรณตัดออย อุปกรณรูดใบ อุปกรณลําเลียงและรวบรวมตนออยที่ติดต้ัง

กับแทรกเตอร เปนตน  และ 

6) การนําใบออยไปใชประโยชนและการเพิ่มมูลคาจากใบออยในรูปแบบตางๆ และ 

7)  การแปรรูปออยเปนผลิตภัณฑอาหารและเครื่องด่ืมหรือผลิตภัณฑอื่นๆจากนํ้าออย เพื่อเปน

ทางเลือกใหแกกลุมเกษตรกรในการพึ่งตนเอง โดยไมจําเปนตองขายออยทั้งหมดใหกับโรงงานนํ้าตาล    

 

5.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยที่เกี่ยวของ 

จากขอเสนอความตองการของกลุมเกษตรกร อันเปนผลสืบเน่ืองจากการดําเนินโครงการในระยะที่ 1 

ดังที่กลาวมา คณะทํางานโครงการฯ ไดคนพบประเด็นและโจทยที่สมควรสนับสนุนใหทําการวิจัยและการ

ถายทอดเทคโนโลยี เพื่อการขยายผลใหสอดคลองกับเปาหมายและกรอบแนวคิดในการแกปญหาและการ

พัฒนาในระยะที่ 3 โดยมีประเด็นและโจทยการวิจัยเพิ่มเติมหรือตอยอด เพื่อใหคณาจารยและนักวิจัยที่

เกี่ยวของของคณะและหนวยงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน และสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันการศึกษา 

ตลอดจนองคกรภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ดําเนินการวิจัยเพื่อการถายทอดและขยายผล ทั้งในเชิงวิชาการ เชิง

สาธาณะและเชิงพาณิชย ดังน้ี 

5.3.1 การจัดการและการใชประโยชนจากฟางขาวและตอฟางขาว 

1) การพัฒนาความคิดสรางสรรคดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการผลิตภัณฑหรือ

สิ่งประดิษฐ หรืออื่นๆเพื่อการเพิ่มมูลคาจากฟางขาวและตอฟางขาว ในระดับเกษตรกรรายยอยและกลุม

วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการรุนใหม  และในระดับ SME 

2) การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 ในการรวบรวมฟางขาวและตอฟางขาวหลังการ

เก็บเกี่ยวเพื่อการนําไปใชประโยชนและการเพิ่มมูลคา  ในระดับเกษตรกรรายยอยและกลุมวิสาหกิจชุมชน  

ผูประกอบการรุนใหม  และ  ในระดับ SME 

 

5.3.2 การจัดการและการใชประโยชนจากใบออยและยอดออย 

1) การวิจัยและพัฒนาพลังงานไฮเทนใบออย และความคุมคาในเชิงพาณิชย 

2) การวิจัยและพัฒนาพลังงานไฮเทนจากออย และความคุมคาในเชิงพาณิชย 
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3) การพัฒนาความคิดสรางสรรคดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการผลิตภัณฑหรือ

สิ่งประดิษฐ หรืออื่นๆเพื่อการเพิ่มมูลคาจากใบออยและยอดออย ในระดับเกษตรกรรายยอยและกลุมวิสาหกิจ

ชุมชน ผูประกอบการรุนใหม  และในระดับ SME 

4)  การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 ในการรวบรวมใบออย หลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการ

นําไปใชประโยชนและการเพิ่มมูลคา  ในระดับเกษตรกรรายยอยและกลุมวิสาหกิจชุมชน  ผูประกอบการรุน

ใหม  และ  ในระดับ SME             

5)  การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปออยเปนผลิตภัณฑอาหารและเครื่องด่ืมหรือผลิตภัณฑอื่นๆ

จากนํ้าออย ที่เหมาะสมในระดับเกษตรกรและกลุมวิสาหกิจชุมชน เพื่อเปนทางเลือกใหแกกลุมเกษตรกรใน

การพึ่งตนเอง โดยไมตองขายออยทั้งหมดใหกับโรงงาน และเพื่อลดความเสี่ยงในภาวะออยลนตลาด 
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ภาคผนวก 1  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. คณะท่ีปรึกษา  

 1) รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี                        

2) ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย                                                      

3) รศ.ดร.สุวิทย  เลาหศิริวงศ                                                 

4) นายสุรพล  ภูมิพระบุ                                                           

ที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษา 

2.      คณะทํางานโครงการ 

 1) นายภูมิภักด  พิทักษเข่ือนขันธ  

 

2) ดร.วิเชียร  เกิดสุข    

3) รศ.ดร.ชุลีมาศ  บุญไทย อิวาย    

4) ผศ.ดร.พัชรินทร  สงศรี             

5) รศ.ดร.ยศ  บริสุทธ์ิ        

6) ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ   

7) ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพ็ชรบูรณินทร 

8) อาจารยชวนะพล  นวมสวัสด์ิ      

9) ดร.หิรัญ  แสวงแกว           

10) นายประทีป  ชวยเกิด          

11) นายดิรก สาระวดี 

 

12) นางวชิราพร  เกิดสุข   

 

13) นางสุปราณี  วานมนตรี            

14) นายพิชาน  ศาสตรวาทิต 

15) นายจิตติ  กิจพงษประพันธ        

16) นางปุณณภา  นามพิลา            

รักษาการแทนผูอํานวยการ 

สถาบันเพื่อพัฒนาสังคม  

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม      

คณะเกษตรศาสตร  

คณะเกษตรศาสตร                           

คณะเกษตรศาสตร  

คณะเกษตรศาสตร  

คณะวิทยาศาสตร     

คณะสถาปตยกรรมศาสตร                   

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม                

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม   

สถาบันความมั่นคง นํ้า พลังงาน 

และอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน        

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 

 

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม                                       

หัวหนาโครงการ 

 

รองหัวหนาโครงการ 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

 

คณะทํางานและ

เลขานุการโครงการ 

ผูชวยเลขานุการ 

ผูชวยเลขานุการ

ผูชวยเลขานุการ

ผูชวยเลขานุการ 
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ภาคผนวก 2 
รายละเอียดการยืนขอจดทรัพย์สินทางปญญา 

(อนุสิทธิบัตร) 
ชุดอุปกรณ์ตัดอ้อยแบบแขนกล 
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หนา 1 ของจํานวน 4 หนา 

 

ชื่อท่ีแสดงถึงการประดิษฐ            อุปกรณตัดออยแบบแขนกล 

สาขาวิทยาการท่ีเก่ียวของกับการประดิษฐ 

  การประดิษฐน้ีเกี่ยวของกับเกษตรกรรม  

ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยากรท่ีเก่ียวของ 

“ออย”เปนพืชเศรษฐกิจและเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตนํ้าตาล แตในการเก็บเกี่ยวผลผลิตออยจากไร ยัง

จําเปนตองใชแรงงานคนในการตัด ดังน้ัน อุปกรณในการตัดออยจึงถือเปนเครื่องมือสําคัญ  และยังมีผลตอคุณภาพ

ของออยที่ตัดดวยมีด ผลจากการวิจัยของบริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาออยและนํ้าตาล จํากัด ในกลุมมิตรผล  พบวา 

เครื่องมือการเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะ“มีดตัดออย” มีความสัมพันธกับคุณภาพออยและตนทุนในการเก็บเกี่ยวออย

อยางมาก ผูอํานวยการดานวิจัยและพัฒนา บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาออยและนํ้าตาล จํากัด (จากเอกสาร วิจัย 

สวทช.) กลาววา เครือ่งมือและเครื่องทุนแรงที่สําคัญที่สุดสําหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตออยจากไร คือ มีด  และจาก

ผลการศึกษาคุณภาพนํ้าตาลที่ผลิตได  พบวา อุปกรณในการเก็บเกี่ยวออยที่ใชกันอยูมีขอจํากัดในเรื่องของอายุการ

ใชงานสั้น  อีกทั้งยังใชกันมานานจนเสื่อมสภาพ ขาดความคม ประกอบกับดามจับที่ไมไดมาตรฐาน ทําให

ประสิทธิภาพการตัดออยลดลง  จึงมีผลตอคุณภาพของออยที่เขาสูโรงงานผลิตนํ้าตาล ปญหาเหลาน้ีจึงมีการ

ทดลองนํามีดตัดออยกับกลุมคนตัดออยทดสอบ พบวา มีดตัดออยยังไมสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัด

ออยไดเน่ืองจากของตัวมีดและดามจับมีดใบมีดสึก  ดามจับขาดและเสื่อม  ซึ่งตองคอยลับมีดวันละหลายครั้ง  

การทบทวนผลงาน/การวิจัย/การพัฒนา/สิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของ สวทช. รวมกับ บ.มิตรผลวิจัย พัฒนา

ออยและนํ้าตาล จํากัด พัฒนา ‘มีดตัดออย’ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือสําหรับเก็บเกี่ยวออย การสืบคนการ

คุมครองสิทธิบัตรที่เกี่ยวของพบเพียง ยางหุมดามมีดตัดออย   เลขสิทธิบัตร  334 และยางหุมดามมีดตัดออยสีนํ้า

เงิน เลขสิทธิบัตร  3347  อุปกรณตัดออยแบบแขนกลจากการประดิษฐเปนงานประดิษฐที่ออกแบบมาเพื่อลด

ปญหาแรงงาน และตนทุนซึ่งจะไดอธิบายไวในการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบรูณ 

 

ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ 

การออกแบบสรางและพัฒนา อุปกรณตัดออยแบบแขนกลน้ีจะ มีความสะดวก ในการทํางานเน่ืองจาก

เปนอุปกรณที่ออกแบบมาใหติดต้ังกับดานหนาของรถแทรกเตอรยึดดวยสลัก อุปกรณตัดออยแบบแขนกลน้ีจะแยก

เครื่องตนกําลังควบคุมการทํางานแบบอิสระ ซึ่งอธิบายไวในการเปดเผยสิ่งประดิษฐโดยสมบูรณ ขอดีของอุปกรณ

ตัดออยแบบแขนกลจากการประดิษฐ  น้ี ตัด  ตนออยแบบตอเน่ืองโดยแขนกลจะเปนควบคุมใบมีดมีดในสวน

ปลายและความเร็วตัดในสวนปลาย ปรับระดับความสูงตํ่าของการตัดได โดยควบคุมจากรถแทรกเตอร ถอด

ประกอบงาย สามารถนํามาลับคมและถอดประกอบใบมีดเปลี่ยนได  
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หนา 2 ของจํานวน 4 หนา 
 

คําอธิบายรูปเขียนโดยยอ 

รูปภาพที่1. แสดงภาพช้ินสวนแขนกลติดกับสลักหนาแทรกเตอร 

         รูปภาพที่2. แสดงภาพประกอบการทดกําลังของใบตัด 

       รูปภาพที่3. แสดงภาพประกอบการเคลื่อนที่ของใบตัด 

       รูปภาพที่ 4. แสดงภาพดานบนอุปกรณตัดออยแบบแขนกล 

 

การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ 

        จากรูปภาพท่ี 1 แสดงภาพช้ินสวนแขนกลติดกับสวนหนาแทรกเตอร  

 

 
อธิบายภาพ 

 

(หมายเลข 1) คืนแกนกําลังจากเกียรทด ทํางานในลักษณะหมุนรอบตัวเองขณะที่มีการหมุนรอบตัวเองในระยะทาง

1รอบจะทําใหกานขอเหว่ียง(หมายเลข 2)เคลื่อนที่เปนวงกลมพรอมบังคับใหแขน(หมายเลข 4) เคลื่อนที่ในรูปแบบ

ของวงกลม โดยมีแขนกล(หมายเลข 3)ทําหนาที่กําหนดทิศทางการเคลื่อนที่ในสวนประกอบที่สําคัญคือโครงสราง

แขนกล (หมายเลข 5) ประกอบกับสวนหนาของแทรกเตอร(หมายเลข 6)มีสลัก(หมายเลข 7) เปนตัวยึดสวนปลาย

สุดของ(หมายเลข 4) จะเปนใบมีดหมุนตัด(หมายเลข 8) 
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หนา 3 ของจํานวน 4 หนา 
 

              รูปภาพที่2. แสดงภาพประกอบการทดกําลังของใบตัด 

 

 
(หมายเลข 1) คือมูลเลจากตนกําลังมาขับใบตัด(หมายเลข 8)เคลื่อนที่โดยมูลเล(หมายเลข 9)ขับสายพาน(หมายเลข 

12)ไปขับเคลื่อน มูลเล(หมายเลข10)ทําใหใบตัด(หมายเลข 8)หมุนพรอมกับการทํางานของแขนกล ในจังหวะที่

สายพานหยอน(หมายเลข 13)ตัวตึงสายพานจะควบคุมการขับเคลื่อนไปพรอมกัน 

 

              รูปภาพที่3. แสดงภาพประกอบการเคลื่อนที่ของใบตัด 
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หนา 4 ของจํานวน 4 หนา 

 

   รูปภาพที่ 4. แสดงภาพดานบนอุปกรณตัดออยแบบแขนกล 

 

 

 

ขอถือสิทธ ิ

เหมือนที่กลาวไวในการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ 

 

 

บทสรุปการประดิษฐ 

อุปกรณตัดออยแบบแขนกล ตามการประดิษฐเปนอุปกรณที่ออกแบบใหทํางานได สองระบบในเวลาเดียวกัน

ขณะที่แขนกลย่ืนแขนกลไปขางหนาใน1รอบของการหมุนแขนกลน้ีก็จะควบคุมใบมีดตัดที่อยูปลายสุดของแขนกล

หมุนตัดตนออยอยางตอเน่ือง ดังน้ันอุปกรณตัดออยแบบแขนกลจึงเปนสิ่งประดิษฐใหมที่มีประสิทธ์ิภาพสูงในการ

ตัดออย 
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ภาคผนวก 3  
ภาพกิจกรรมการดําเนินโครงการ 

 

ภาคผนวก 3.1  ภาพกิจกรรมการเก็บขอมูลและกําหนดแนวทางการแกปญหารวมกับกลุมเปาหมาย 

ภาคผนวก 3.2  ภาพกิจกรรมการทดสอบชุดอุปกรณตัดฟางและชุดอุปกรณตัดออย 

ภาคผนวก 3.3  ภาพกิจกรรมการถายทอดแนวคิดฝกปฏิบัติการใชประโยชนจากฟางขาว 
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ภาคผนวก 3.1 

ภาพกิจกรรมการเก็บขอมูลและกําหนดแนวทางการแกปญหารวมกับกลุมเปาหมาย 
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ภาคผนวก 3.2 

ภาพกิจกรรมการทดสอบชุดอุปกรณตัดฟางและชุดอุปกรณตัดออย 
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ภาคผนวก 3.3 

ภาพกิจกรรมการถายทอดแนวคิดฝกปฏิบัติการใชประโยชนจากฟางขาว 
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