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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถและประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองอัดฟางข้าวแบบก้อนกลมพ่วงท้ายรถ

แทรกเตอร์ในการอัดใบอ้อยในแปลงอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวด้วยรถตัดอ้อย สภาพแปลงทดสอบพบว่าดินและใบอ้อยมีความชื้นร้อยละ 39.98 
และ 8.23 โดยน้ําหนัก ปริมาณใบอ้อยท่ีปกคลุมในแปลง 2.23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ผลการทดสอบในแปลงท่ีทําการเกลี่ยกองใบอ้อยใช้
ความเร็วของรถแทรกเตอร์ 1.34 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การลื่นไถลของล้อรถแทรกเตอร์ร้อยละ 1.02 ความสามารถในการทํางานเชิงไร่เท่ากับ 
0.82 ไร่ต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพการทํางานเชิงไร่เท่ากับร้อยละ 77.12 อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเท่ากับ 2.1 ลิตรต่อไร่ ใช้เวลาในการ
อัดใบอ้อย 36.46 นาทีต่อก้อน น้ําหนักก้อนใบอ้อยเฉลี่ย 19.93 กิโลกรัมต่อก้อน ความหนาแน่นของก้อนใบอ้อย 100.33 กิโลกรัม/ลูกบาศก์
เมตร ส่วนผลการทดสอบในแปลงท่ีไม่มีการเกลี่ยกองใบอ้อยใช้ความเร็วของรถแทรกเตอร์ 1.24 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การลื่นไถลของล้อรถ
แทรกเตอร์เท่ากับร้อยละ 0.79 ความสามารถในการทํางานเชิงไร่เท่ากับ 0.59 ไร่ต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพการทํางานเชิงไร่เท่ากับร้อยละ 70.22 
อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเท่ากับ 3.08 ลิตรต่อไร่ใช้เวลาในการอัดใบอ้อย 50.87 นาทีต่อก้อน น้ําหนักก้อนใบอ้อยเฉลี่ย 28.20 
กิโลกรัมต่อก้อน ความหนาแน่นของก้อนใบอ้อย 140.70 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร การเกลี่ยกองใบอ้อยก่อนการอัดจะทําให้เครื่องอัดใบอ้อยมี
ความสามารถและประสิทธิภาพการทํางานเชิงไร่สูงกว่าการอัดใบอ้อยแบบท่ีไม่มีการเกลี่ยกอง 
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Abstract 
The objective of this research was to study the capability and efficiency of round straw baler attached to a 

tractor on field baling of sugarcane trash after harvesting by cane harvester.  Field soil and leaf trash had moisture content 
of 39.98% and 8.23% by weight, respectively. The amount of trash covering the field was 2.23 kg/m2.  In the field that 
trash was spread out and using tractor speed of 1.34 km/hr, the test results showed that slipping of tractor wheels was 
1.02%.  Field work capability was 0.82 rai/hr.   Field work efficiency was 77.12%.  Fuel consumption rate was 2.1 L/rai.  It 
took 36.46 minutes to get one bale of trash.  Each bale was 19.93 kg in average with bulk density of 100.33 kg/m3.  In the 
field that trash was left undisturbed and using tractor speed of 1.24 km/hr, slipping of tractor wheels was 0.79%.  Field 
work capability was 0.59 rai/hr.  Field work efficiency was 70.22%.  Fuel consumption rate was 3.08 L/rai.  It took 50.87 
minutes to get one bale of trash.  Each bale was 28.20 kg in average with bulk density of 140.70 kg/m3.  Spreading out of 
trash before baling had higher capability and efficiency of field work than the non-spreading out.  
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1. บทนํา 
อ้อย (Sugarcane) เป็นพืชเขตร้อนชื้น (tropical) มีถ่ินกําเนิดใน

เอเชียใต้ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นพืชจําพวกหญ้า ลําต้นแข็งแรง 
มีข้อปล้องเห็นได้ชัดเจน ความสูง 2-4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-5 

เซนติเมตร ไม่แตกกิ่งก้าน ผิวนอกสีเขียวออกเหลือง หรือสีแดงเข้ม
ออกม่วง มีข้ีผึ้งเป็นฝ้าขาว ๆ เคลือบอยู่ ใบแคบ ผิวใบมีขนสั้นๆ ท้ัง 2 
ด้าน เป็นพืชชอบอากาศอบอุ่นและร้อนชื้น พบปลูกเป็นไร่เพ่ือตัดส่ง
โรงงานเพ่ือผลิตน้ําตาล 
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ใบอ้อย ประกอบด้วยกาบใบและตัวใบ ใบอ้อยเหยียดกางออกจาก
ลําอ้อยสลับกันสองข้าง มีน้อยมากท่ีใบอ้อยจะเหยียดกางออกจากลํา
อ้อยทํามุมแก่กันน้อยกว่า 180 องศา เม่ืออ้อยยังเล็กอยู่ใบอ้อยจะมี
ขนาดเล็กมากเท่ากับกลีบหรือเกล็ดเล็กๆ เท่านั้น กาบใบจะติดอยู่กับ
ลําปล้องตรงข้อและโอบรอบปล้องเอาไว้โดยรอบ กาบใบมีความยาว
ต้ังแต่หนึ่งนิ้วจนถึงหนึ่งฟุตหรือมากกว่านั้น กาบใบอาจจะเรียบหรือมี
ขนเล็กๆ ปกคลุมอยู่ส่วนบนของกาบใบจะต่อกับส่วนใบ ความยาว
ของใบอ้อยมี ขนาดต่างๆ กันแต่โดยทั่วไปจะยาวประมาณหนึ่งเมตร 
ความกว้างของใบจะกว้างท่ีสุดประมาณ 10 เซนติเมตร ใบอ้อยใบ
หนึ่งจะมีเนื้อท่ีประมาณ 0.05 ตารางเมตร ถ้าอ้อยลําหนึ่งมี 10 ใบ จะ
เป็นเนื้อท่ี 0.5 ตารางเมตร อ้อยหนึ่งไร่จะมีเนื้อท่ีใบท่ีรับแสงสว่างได้ 
6,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 4 เท่า ของพ้ืนท่ีดินท่ีปลูกอ้อย 
จํานวนใบสดของอ้อยแต่ละลําแตกต่างกันไปตามพันธ์ุ อายุและ
สภาพแวดล้อม เม่ืออ้อยเติบโตเต็มท่ีอายุประมาณ 8 เดือนจะมีใบท่ี
คลี่เต็มท่ี 8-12 ใบ จํานวนใบจะเหลือน้อยลงในสภาพแห้งแล้งหรือ
หนาวเย็น เม่ือเกิดใบใหม่ท่ียอด ใบแก่ท่ีอยู่ส่วนโคนต้นก็จะเสื่อมโทรม
ลงและตายไปในท่ีสุด สาเหตุสําคัญท่ีทําให้ใบข้างล่างตายไปก็คือการ
ถูกบังแสงแดด จํานวนใบอ้อยท่ีปลูกด้วยท่อนพันธ์ุต้ังแต่ปลูกจนถึง
เก็บเก่ียวเม่ืออายุ 12 เดือน พบว่ามีจํานวนใบถึง 56 ใบ กาบใบจะ
ลอกออกจากลําอ้อยได้ยากง่ายแล้วแต่ลักษณะพันธ์ุ บางพันธ์ุเม่ือใบ
เริ่มแก่ก็จะร่วงหล่นจากลําโดยธรรมชาติเรียกว่าท้ิงใบ (free trashing) 

ปัจจุบันเกษตรกรผู้ผลิตอ้อย หันมานิยมเผาใบอ้อยกันมากข้ึน 
การเผาสามารถแบ่งออกได้ 3 ระยะ คือ ก่อนการเตรียมดิน ก่อนการ
เก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยว (ละอองดาว และคณะ, 2548) การ
เผาใบอ้อยเกิดผลเสียตามมา เช่น โครงสร้างของดินถูกทําลาย 
อินทรียวัตถุลดลง ดินอัดแน่น ไม่อุ้มน้า และน้ําซึมลงไปในดินยาก 
เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกลุ่มหมอกควัน เกิดปรากฏการณ์
เรือนกระจก มีวัชพืชข้ึนมากกว่าแปลงท่ีตัดอ้อยสด ทําให้ต้องมีการใช้
สารเคมีกําจัดวัชพืชมากข้ึน  การเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวเม่ือต้อง
ท้ิงไว้ในไร่จะสูญเสียน้ําหนักมากกว่าอ้อยตัดสด ท้ังนี้อ้อยแต่ละพันธ์ุ
จะมีการสูญเสียน้ําหนักไม่เท่ากัน ถ้าเก็บเกี่ยวอ้อยไฟไหม้ต้นฤดูหีบ
แล้วท้ิงไว้ในไร่เกิน 3 วัน คุณภาพความหวานจะลดลง แต่ถ้าเก็บเกี่ยว
กลาง–ปลายฤดูหีบ (เดือนมกราคม-มีนาคม) ท้ิงไว้ในไร่เกิน 1 วัน 
คุณภาพความหวานจะลดลง (สุรพล และคณะ, 2536) ต้ังแต่ปีการ
ผลิต พ.ศ. 2540/2541 คณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย (กอน.) 
ได้กําหนดให้ตัดราคาอ้อยไฟไหม้ตันละ 20 บาท และเพ่ิมราคาอ้อย
ตัดสดตันละ 10 บาท เพ่ือจูงใจให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเข้าโรงงาน 
(อรรถสิทธ์ิ, 2540) 

ธนัญ (2554) แนะนําการใช้ประโยชน์จากใบอ้อย ดังนี้ คือ 1. ใช้
ปรับปรุงบํารุงดิน ทําการไถกลบใบและเศษซากอ้อยลงในดินโดยตรง
เพ่ือย่อยสลายเป็นปุ๋ยในดินเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุในดินทําให้ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ 2. ใช้เป็นอาหารสัตว์ ยอดและใบอ้อยสามารถ
นํามาใช้เป็นอาหารสําหรับโคกระบือได้ท้ังในลักษณะสด แห้งและ
หมัก 3. ใช้เป็นพลังงานทดแทน เศษวัสดุเหลือใช้ในไร่อ้อย เช่น ยอด

และใบอ้อยเป็นชีวมวล (Biomass) หรือสารอินทรีย์ท่ีเป็นแหล่งกัก
เก็บพลังงานจากธรรมชาติ 4. นํามาผลิตกระดาษ โดยกระดาษใบอ้อย
สามารถนําไปทําบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องห่อของขวัญ หรือทําเป็นของ
ท่ีระลึกในเทศกาลต่างๆ 

อรรถสิทธ์ิ และคณะ (2548) แนะนําการแก้ไขปัญหาการเผาใบ
อ้อยโดยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ การใช้เครื่องสับใบและ
กลบเศษซากอ้อย คลุกเคล้าลงในดินก่อนการเตรียมดินเพ่ือลดการเผา
ใบอ้อยก่อนปลูก ส่งเสริมการนําเคร่ืองตัดอ้อยมาใช้ทดแทนแรงงานท่ี
ขาดแคลน แต่ปัจจุบันยังไม่เป็นท่ีนิยมแพร่หลายเนื่องจากมีค่าใช้จ่าย
สูง กําหนดราคาอ้อยตัดสดให้สูงกว่าอ้อยไฟไหม้ การใช้มีดสางใบอ้อย
เพ่ือสนับสนุนการตัดอ้อยสด 

การตัดอ้อยด้วยเคร่ืองจักร ปัจจุบันมีอยู่หลายแบบ เช่น แบบใช้
กับพันธ์ุอ้อยต้ังตรง แบบใช้กับอ้อยล้ม แบบท่ีใช้กับอ้อยไฟไหม้และใช้
กับอ้อยสด มีประสิทธิภาพการตัดอ้อยได้ประมาณ 1,000-1,200 ตัน
ต่อวัน การตัดอ้อยด้วยเคร่ืองจักรจะมีใบอ้อยและยอดอ้อยเหลือ
ตกค้างในแปลงปลูกจํานวนมาก การใช้เครื่องอัดใบอ้อย จะทําให้ใบ
อ้อยมีปริมาตรลดลงการขนย้ายและการเก็บรักษาจะทําได้ง่ายและ
สะดวกข้ึน ทําให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายลดลง ใช้เป็นวัสดุในการคลุมดินเพ่ือ
ลดการระเหยของน้ําในดินลง ทําให้ดินชุ่มชื้น สามารถขายได้ทําให้
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน ซ่ึงสามารถลดการเผาใบอ้อยของเกษตรกร
ลงได้เนื่องจากแปลงอ้อยท่ีใช้เครื่องอัดใบอ้อยสามารถไถได้โดยไม่ต้อง
เผาใบอ้อยก่อน 

เครื่องอัดฟ่อน (Baler) ใช้ในการเก็บรักษาหญ้าอาหารสัตว์หรือ
ฟางแห้งเป็นเวลานานๆ เพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง ทําได้สะดวก ไม่
เปลือกเนื้อท่ีเก็บ ขนย้ายได้ง่าย ประหยัดเวลาและแรงงาน การใช้
เครื่องอัดฟ่อนอัดหญ้าอาหารสัตว์หรือฟางให้เป็นฟ่อนเรียกว่า ฟ่อน
อัด (Bale) เครื่องอัดฟ่อนจะทํางานหลังจากการตัดและตากหญ้าให้
แห้งในแปลงแล้ว จากนั้นจึงรวมหญ้าให้เป็นแถวสําหรับให้เครื่องอัด
ฟ่อนทํางาน สิ่งท่ีต้องคํานึงถึงคือความชื้นขณะอัดฟ่อน ความ
หนาแน่นของฟ่อนและกรรมวิธีหลังการอัดหญ้าแห้งท่ีเก็บกองไว้ควรมี
ความชื้นอยู่ระหว่าง 20-25 เปอร์เซ็นต์ การโกยหญ้าเข้าเคร่ืองอัด
ฟ่อน แต่ถ้าความชื้นสูงเกินไปมักเกิดความร้อนสูงและราข้ึน จึงต้อง
กองท้ิงไว้ในท่ีโล่งให้มีอากาศผ่านได้ ย่ิงมีความชื้นสูงขณะอัดฟ่อน
ฟ่อนหญ้าท่ีอัดได้มักจะหลวมยุบตัวลง ความหนาแน่นท่ีเหมาะสม
สําหรับหญ้าความชื้นสูงควรเป็น 164 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

เครื่องอัดฟ่อนมีหลายลักษณะ หลายขนาด จึงมีวิธีการแบ่งชนิด
แตกต่างกันออกไป โดยแบ่งตามต้นกําลัง ได้ 3 แบบ คือ 1. แบบใช้
เพลาอํานวยกําลังขับ (PTO drive baler) 2. แบบใช้เครื่องยนต์ขับ 
(Engine drive baler) 3. แบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง (Self-propelled 
baler) แบ่งตามลักษณะฟ่อนอัด ได้ 2 แบบ คือ 1. เคร่ืองอัดฟ่อน
สี่เหลี่ยม (Rectangular baler) อัดหญ้าอาหารสัตว์ออกมาเป็นฟ่อน
สี่เหลี่ยม เป็นท่ีนิยมใช้กันแพร่หลายเนื่องจากขนย้ายง่ายมีน้ําหนัก
ประมาณ 15-25 กิโลกรัม ข้ึนอยู่กับขนาดและความหนาแน่นของ 
ฟ่อนอัด จึงขนย้ายได้สะดวกด้วยการใช้คนยก โดยปกติแล้วเครื่องจะ
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ให้ฟ่อนอัดท่ีมีขนาดหน้าตัดเป็น 350×450 มิลลิเมตร หรือ 400×450 
มิลลิเมตร ความยาวฟ่อนสามารถปรับได้ต้ังแต่ 0.6-1.50 เมตร ฟ่อน
อัดแบบนี้อาจมัดด้วยเชือกหรือลวด 2. เคร่ืองอัดฟ่อนม้วนกลม 
(Round baler) ฟ่อนอัดมีลักษณะเป็นทรงกระบอก เส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร มีน้ําหนักประมาณ 200-900 กิโลกรัม 
หรือมากกว่านี้ 

เคร่ืองอัดฟ่อนม้วนกลมมีส่วนประกอบหลักคือ ชุดโกยหญ้า 
(Pickup) ลูกกลิ้ง (Roller) และสายพาน (Belt) ฟ่อนอัดม้วนกลมที่ได้มี
ขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 
เมตร บางเคร่ืองให้เส้นผ่านศูนย์กลางถึง 1.80 เมตร น้ําหนักมากกว่า 
200 กิโลกรัม ดังนั้น เม่ืออัดฟ่อนเสร็จแล้ว จึงต้องการเคร่ืองมืออ่ืนมา
ช่วยในการเคลื่อนย้ายออกจากแปลง ข้อดีของการอัดฟ่อนแบบก้อน
กลมคือ จํานวนฟ่อนต่อพ้ืนท่ีตํ่า ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องอัดฟ่อนม้วน
กลมเพ่ือเก็บรักษาและขนย้ายไปเลี้ยงสัตว์จะตํ่ากว่าเคร่ืองอัดฟ่อน
สี่เหลี่ยมเนื่องจากประหยัดแรงงานมากกว่า 

เครื่องอัดฟ่อนแบบม้วนกลมทํางานโดยชุดโกยหญ้าพาเอาหญ้าข้ึน
จากกองแถว แล้วส่งผ่านเข้าไปยังลูกกลิ้งกด และอยู่บนสายพานเส้น
ล่าง หญ้าจึงถูกรีดเข้าไปในลักษณะแผ่กระจายเป็นแผ่น เป็นจังหวะ
แรกของการเริ่มต้นข้ึนรูปฟ่อนอัด แรงดึงสายพานเส้นบนจะถูกลดลง 
เม่ือฟ่อนอัดขยายขนาดมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากข้ึน แขนยึดสายพาน
เส้นบนจะดึงรั้งสปริงทําให้เกิดแรงอัดให้หญ้าแน่น หลังจากสปริงขยาย
จนสุดแล้ว ชุดไฮดรอลิกด้านหลังจะช่วยรักษาความตึงสายพาน เม่ืออัด
ฟ่อนได้ขนาด เชือกจะถูกส่งเข้าห้องอัดไปพร้อมกับหญ้า เครื่องอัด
หยุดการเคลื่อนท่ีทันทีท่ีเชือกผ่านไปท่ีลูกกลิ้งกด เชือกจะพันรอบฟ่อน
อัดโดยผู้ควบคุมหรือจะใช้ไฮดรอลิกหลังจากพันรอบแล้วก็ถูกตัดขาด 
ขณะท่ีช่องเปิดด้านหลังถูกยกข้ึนด้วยไฮดรอลิกและปล่อยฟ่อนอัด
ออกมาภายนอก เม่ือปิดด้านหลัง เครื่องอัดก็จะเริ่มอัดฟ่อนต่อไป 

พชรอร และคณะ (2557) ได้ ทําการวิ เคราะห์ต้นทุนของ
กระบวนการอัดก้อนยอดและใบอ้อย ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวอ้อย
ด้วยวิธีตัดสดหากทําการอัดก้อนยอดและใบอ้อยโดยใช้เครื่องอัดก้อน
ฟางข้าว จะประกอบด้วยข้ันตอนการรวบรวม การอัดก้อน และการ
ลําเลียงก้อนยอดและใบอ้อยออกจากแปลง พบว่า อัตราการสิ้นเปลือง
น้ํามันเชื้อเพลิงของรถแทรกเตอร์ท่ีทํางานร่วมกับเครื่องรวบรวมยอด
และใบอ้อย และเคร่ืองอัดก้อนยอดและใบอ้อยมีค่าเท่ากับ 0.37 และ 
0.43 ลิตรต่อไร่ หากค่าใช้จ่ายในการเหมาซ้ือชีวมวลยอดและใบอ้อยมี
ค่าเท่ากับ 20-80 บาทต่อไร่ ต้นทุนรวมของกระบวนการดังกล่าวจะมี
ค่าเท่ากับ 583.42-643.42 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็น 12.96-14.30 บาท
ต่อก้อน โดยข้ันตอนการอัดก้อนจะเป็นข้ันตอนท่ีมีค่าใช้จ่ายมากท่ีสุด 
ถ้าราคาขายก้อนยอดและใบอ้อยก้อนละ 25 บาท จุดคุ้มทุนของการ
อัดก้อนยอดและใบอ้อยโดยใช้เคร่ืองอัดก้อนฟางข้าวจะมีค่าเท่ากับ 
99,139.09 ก้อน และเม่ือนําค่าความสามารถในการทํางานเชิงไร่มา
วิเคราะห์หาระยะเวลาคืนทุนพบว่ามีจุดคุ้มทุนอยู่ท่ี 2,203.09 ไร่ และ
มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1.81 ปี 

สันธาร และคณะ (2552) ได้สํารวจการใช้เครื่องอัดฟางแบบต่างๆ 
ท่ีมีในประเทศพบว่า เครื่องอัดฟางท่ีเกษตรกรใช้งานอยู่มี 2 ชนิด คือ 
แบบทํางานอยู่กับท่ีและแบบทํางานอัตโนมัติ แบบทํางานอยู่กับท่ีต้อง
อาศัยแรงงานในการป้อนและมัดฟางจึงต้องใช้แรงงานจํานวนมากแต่มี
ข้อดีคือมีราคาถูก การซ่อมแซมบํารุงรักษาทําได้ง่าย และสามารถผลิต
ได้เองในประเทศ ส่วนแบบทํางานอัตโนมัติเป็นเคร่ืองท่ีใช้กับรถ
แทรกเตอร์ มีระบบเก็บรวบรวมฟางข้าวในแปลง ระบบอัดและระบบ
มัดฟาง ซ่ึงสามารถทํางานได้โดยอัตโนมัติ จึงสามารถใช้ผู้ปฏิบัติงาน
เพียงคนเดียวได้แต่มีข้อเสียคือเครื่องมีราคาแพง การซ่อมแซม
บํารุงรักษาทําได้ยาก และเคร่ืองส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองมือสองท่ีนําเข้า
จากต่างประเทศ จากการทดสอบเคร่ืองท้ังสองชนิดพบว่า เครื่องอัด
ฟางแบบทํางานอยู่กับท่ีมีอัตราการทํางานประมาณ 30-50 ก้อนต่อ
ชั่วโมง ส่วนแบบทํางานอัตโนมัติมีอัตราการทํางานประมาณ 100-150 
ก้อนต่อชั่วโมง 

ใบอ้อยจัดเป็นชีวมวลท่ีเหลือท้ิงในไร่อ้อยท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการ
เก็บเกี่ยวอ้อยด้วยวิธีตัดสด ใบอ้อยดังกล่าวจะมีอยู่อย่างกระจัด
กระจายภายในแปลง ทําให้การเก็บรวบรวมยุ่งยากและใช้แรงงานมาก 
ซ่ึงการจะนําใบอ้อยมาใช้ประโยชน์จําเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลเกษตร
เข้ามาช่วย โดยท่ัวไปนิยมใช้เครื่องอัดก้อนฟางข้าวมาใช้ในการรวบรวม
ใบอ้อยออกจากแปลงอ้อย ดังนั้นข้ันตอนการรวบรวมและขนส่งใบอ้อย
ไปยังโรงงานจึงเป็นข้ันตอนหนึ่งท่ีทําให้ต้นทุนการผลิตพลังงานจากชีว
มวลสูงข้ึน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาสมรรถนะของเคร่ืองอัดฟางข้าว
มาใช้ในการอัดใบอ้อยในแปลงอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวด้วยรถตัดอ้อย
เพ่ือขนส่งไปยังโรงงานไฟฟ้าชีวมวล 

2. อุปกรณ์และวิธีการ 

2.1 เตรียมแปลงทดสอบ 
เครื่องอัดฟ่อนใบอ้อยแบบก้อนกลม โดยใช้แปลงอ้อยหลังการเก็บ

เกี่ยวด้วยรถตัดอ้อย พ้ืนท่ีแปลงทดสอบมีใบอ้อยปกคลุมอยู่ กว้าง 
20x40 เมตร ทําการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือหาปริมาณความชืน้ของดินใน
แปลงก่อนการทดสอบท่ีระดับความลึก 10 เซนติเมตร 

2.2 ศึกษาปริมาณความชื้น 
ของใบอ้อยท่ีปกคลุมในแปลงทดสอบก่อนการใช้เครื่องอัดฟ่อนใบ

อ้อย โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างใบอ้อยในแปลงทดสอบในตําแหน่งต่างๆ 

2.3 วัดความหนาแน่น 
ของใบอ้อยท่ีปกคลุมบนแปลงทดสอบก่อนการใช้เคร่ืองอัดฟ่อน

ก้อนใบอ้อยทําการอัดใบอ้อยในแปลงทดสอบโดยการสุ่มวัด 

2.4 ศึกษาการลื่นไถลของล้อรถแทรกเตอร์ (% Slip)  
ขณะที่รถแทรกเตอร์ทํางานในแปลงทดสอบท่ีมีใบอ้อยปกคลุมท้ัง

ในแปลงท่ีมีการเกลี่ยกองและไม่มีการเกลี่ยกองใบอ้อยโดบทําการ
ทดสอบการทํางานของเคร่ืองอัดฟ่อนก้อนใบอ้อยในขณะท่ีไม่มีภาระ
งาน (แทรกเตอร์เปล่า) และขณะท่ีมีภาระงาน (แทรกเตอร์พ่วงเครื่อง
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อัดฟ่อนก้อนใบอ้อย) (รุ่งเรือง, 2549) แล้วนําค่าท่ีได้มาคํานวณหาค่า
การลื่นไถลของรถแทรกเตอร์โดยสมการท่ี (1) 

%slip = 100
A

B-A
   	 	  (1)	

เม่ือ A = ระยะทางท่ีได้แบบไม่มีภาระงาน (เมตร) (ขณะที่ไม่มีการ
 อัดใบอ้อย) 

 B = ระยะทางท่ีได้แบบมีภาระงาน (เมตร) (ขณะท่ีมีการอัด
 ใบอ้อย) 

2.5 ศึกษาสมรรถนะของเคร่ืองอัดฟ่อน 
ใบอ้อยสําหรับในแปลงอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวด้วยรถตัดอ้อย โดย

ทําการทดสอบเครื่องในสภาพแปลงที่มีใบอ้อยปกคลุม แบบท่ีมีการ
เกลี่ยกองและไม่มีการเกลี่ยกองใบอ้อย การศึกษาสมรรถนะของ
เครื่องอัดฟ่อนใบอ้อยประกอบด้วย 

 ความเร็วในการทํางานของเครื่องอัดฟ่อนใบอ้อยในแปลง
ทดสอบท่ีมีใบอ้อยปกคลุม โดยกําหนดให้ใช้เกียร์และความเร็วรอบ
เครื่องยนต์ของรถแทรกเตอร์ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เครื่องอัดใบอ้อยมี
ความเร็วในการทํางานท่ีเหมาะสม 
 อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถแทรกเตอร์ท่ีติดพ่วง

เครื่องอัดฟ่อนใบอ้อย โดยการวัดอัตราการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงของรถ
แทรกพ่วงเครื่องอัดใบอ้อยท่ีทํางานในแปลงทดสอบ 
 ความสามารถในการทํางานเชิงไร่ และประสิทธิภาพการ

ทํางานของเคร่ืองอัดฟ่อนใบอ้อย  โดยการวัดความกว้างในการทํางาน
ทางทฤษฎี (เมตร) ความกว้างในการทํางานจริง (เมตร)   เวลาท่ีได้
งาน (ชั่วโมง) เวลาท่ีไม่ได้งาน (ชั่วโมง)  และเวลาท้ังหมด (ชั่วโมง) 
และนําค่าท่ีได้มาคํานวณหาค่าความสามารถในการทํางานเชิงไร่ และ
ประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองอัดใบอ้อย ด้วยสมการท่ี (2) และ
สมการที่ (3) (Smith et al, 1994) 

       (2) 

เม่ือ EFC = ความสามารถในการทํางานเชิงไร่  (ไร่/ชั่วโมง) 
 A = พ้ืนท่ีทดสอบ (ไร่) 
 Tp = เวลาท่ีได้งาน (ชั่วโมง) 
 Tl = เวลาท่ีไม่ได้งาน (ชั่วโมง)   

	

	
100 (3)	

เม่ือ Ef = ประสิทธิภาพของเคร่ืองอัดใบอ้อย (ร้อยละ) 
  We  = ความกว้างในการทํางานจริง (เมตร) 
  Wt  =  ความกว้างในการทํางานทางทฤษฎี (เมตร) 
  Tp  =  เวลาท่ีได้งาน (ชั่วโมง) 
  Tl   =  เวลาท่ีไม่ได้งาน (ชั่วโมง) 

 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของก้อนใบอ้อยท่ีได้จากการอัด
ฟ่อนด้วยเคร่ืองอัดฟ่อนก้อนใบอ้อย โดยทําการชั่งหา น้ําหนักและทํา
การวัดความหนาแน่นของก้อนใบอ้อย 

3. ผลและวิจารณ์ 
จากการศึกษาสภาพทั่วไปของแปลงทดสอบและสมรรถนะของ

เครื่องอัดฟ่อนใบอ้อยในแปลงปลูกอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวด้วยรถตัด
อ้อย พบว่า 

 ปริมาณความชื้นของดินในแปลงเท่ากับร้อยละ 39.98 และใบ
อ้อยมีความชื้นเท่ากับร้อยละ 8.23 โดยน้ําหนัก ปริมาณความ
หนาแน่นของใบอ้อยท่ีปกคลุมในแปลงทดสอบเท่ากับ 2.23 กิโลกรัม
ต่อตารางเมตร 
 ผลการทดสอบสมรรถนะของเคร่ืองอัดฟ่อนใบอ้อยในแปลงท่ี

ทําการเกลี่ยกองใบอ้อยก่อน พบว่า ความเร็วของรถแทรกเตอร์เท่ากับ 
1.34 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การลื่นไถลของล้อรถแทรกเตอร์ร้อยละ 
1.02 ความสามารถในการทํางานเชิงไร่เท่ากับ 0.82 ไร่ต่อชั่วโมง 
ประสิทธิภาพการทํางานเชิงไร่เท่ากับร้อยละ 77.12 อัตราการ
สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเท่ากับ 2.1 ลิตรต่อไร่ ใช้เวลาในการอัดใบ
อ้อย 36.46 นาทีต่อก้อน น้ําหนักก้อนใบอ้อยเฉลี่ย 19.93 กิโลกรัม
ต่อก้อน ความหนาแน่นของก้อนใบอ้อย 100.33 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร 
 ผลการทดสอบสมรรถนะของเคร่ืองอัดฟ่อนใบอ้อยในแปลงท่ี

ไม่มีการเกล่ียกองใบอ้อย พบว่า ความเร็วของรถแทรกเตอร์เท่ากับ 
1.24 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การลื่นไถลของล้อรถแทรกเตอร์เท่ากับร้อย
ละ 0.79 ความสามารถในการทํางานเชิงไร่เท่ากับ 0.59 ไร่ต่อชั่วโมง 
ประสิทธิภาพการทํางานเชิงไร่เท่ากับร้อยละ 70.22 อัตราการ
สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเท่ากับ 3.08 ลิตรต่อไร่ใช้เวลาในการอัดใบ
อ้อย 50.87 นาทีต่อก้อน น้ําหนักก้อนใบอ้อยเฉลี่ย 28.20 กิโลกรัม
ต่อก้อน ความหนาแน่นของก้อนใบอ้อย 140.70 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร 
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Table 1 Effective field capacity and field efficiency of straw baler on field baling of sugarcane trash. 

Field test plot Actual 
Area  

 
(rai) 

Theoretical 
width  

 
(m) 

Working 
width 

 
(m)

Actual 
operating 

time 
(min)

Time loss
 
 

(min)

Total 
hour 

 
(min) 

EFC  
 
 

(rai/h) 

Ef 
 
 

(%)
No spreading 
out of trush 0.5 1.1 1.03 37.91 12.77 50.87 0.59 70.22 

spreading out 
of trush 0.5 1.1 1.03 29.70 6.75 36.46 0.82 77.12 

 
จากผลการทดสอบสมรรถนะของเคร่ืองอัดฟ่อนใบอ้อยแบบก้อน

กลมในแปลงอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวด้วยรถตัดอ้อยโดยทําการเกลี่ย
กองใบอ้อยเพ่ือรวบรวมใบอ้อยก่อนการอัดฟ่อนก้อนใบอ้อยแบบก้อน
กลมจะทําให้เครื่องอัดฟ่อนก้อนใบอ้อยแบบก้อนกลมมีความสามารถ
และประสิทธิภาพในการทํางานเชิงไร่สูงกว่าการอัดใบอ้อยในแปลง
อ้อยแบบท่ีไม่ มีการเกลี่ ยกองใบอ้อยก่อนการอัดฟ่อน  ท้ั งนี้
เนื่องมาจากการเกลี่ยกองใบอ้อยก่อนการใช้เครื่องอัดฟ่อนก้อนใบ
อ้อยแบบก้อนกลมจะทําให้เคร่ืองอัดฟ่อนก้อนใบอ้อยสามารถทําการ
อัดฟ่อนก้อนใบอ้อยได้รวดเร็วข้ึน โดยจะมีค่าร้อยละของการลื่นไถล
ของล้อรถแทรกเตอร์และอัตราการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีตํ่ากว่า แต่
พบว่าการอัดฟ่อนก้อนใบอ้อยในแปลงท่ีมีการเกลี่ยกองใบอ้อยก่อนจะ
ทําให้ก้อนใบอ้อยมีน้ําหนักและความหนาแน่นของก้อนใบอ้อยน้อย
กว่าการอัดฟ่อนใบอ้อยในแปลงท่ีไม่มีการเกลี่ยกองใบอ้อยท้ังนี้
เนื่องจากการอัดฟ่อนใบอ้อยในแปลงท่ีไม่มีการเกลี่ยกองใบอ้อยก่อน
อัดจะทําให้เครื่องอัดฟ่อนใบอ้อยทํางานอย่างช้าๆ ซ่ึงจะส่งผลทําให้
ก้อนใบอ้อยท่ีอัดฟ่อนได้มีความหนาแน่นมากกว่าและส่งผลทําให้ก้อน
ใบอ้อยมีน้ําหนักน้ําหนักมากกว่า 

4. สรุป 
ผลการทดสอบสมรรถนะของเคร่ืองอัดฟ่อนก้อนใบอ้อยแบบก้อน

กลมที่ทํางานในแปลงอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวด้วยรถตัดอ้อยท่ีทําการ
เกลี่ยกองใบอ้อยก่อน จะทําให้รถแทรกเตอร์และเครื่องอัดฟ่อนก้อน
ใบอ้อยแบบก้อนกลมสามารถทํางานได้เร็วกว่า มีความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการทํางานเชิงไร่มากกว่า การลื่นไถลของล้อรถ
แทรกเตอร์และอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงน้อยกว่าการใช้
เครื่องอัดฟ่อนก้อนใบอ้อยท่ีทํางานในแปลงอ้อยท่ีไม่มีการเกลีย่กองใบ
อ้อยก่อน แต่การอัดฟ่อนก้อนใบอ้อยในแปลงท่ีไม่มีการเกลี่ยกองใบ
อ้อยก่อนจะทําให้ความหนาแน่นของก้อนใบอ้อยมากกว่าและส่งผลให้
น้ําหนักของก้อนใบอ้อยมีน้ําหนักมากกว่า ท้ังนี้เนื่องจากการเกลี่ยกอง
ใบอ้อยก่อนใช้เครื่องอัดฟ่อนใบอ้อยจะทําให้ลดการลื่นไถลของล้อรถ
แทรกเตอร์ลงและการเกลี่ยกองใบอ้อยซ่ึงเป็นการรวบรวมใบอ้อยให้
มาอยู่รวมกันทําให้เครื่องอัดฟ่อนก้อนใบอ้อยทํางานได้อย่างรวดเร็ว
มากย่ิงข้ึนซ่ึงส่งผลให้ก้อนใบอ้อยมีความหนาแน่นตํ่าและน้ําหนักน้อย
กว่า 

5. กิตติกรรมประกาศ 
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