
 



คำนำ 
  
 
โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้งานและการบำรุงรักษารถตัดอ้อยขนาดเล็กสู่เกษตรกรผู้
ปลูกอ้อย  สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยประเภทโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ภายใต้โครงการจัดการความรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อให้เกษตรกรผู้ใช้รถตัดอ้อยขนาดเล็กหรือผู้ประกอบการที่มีรถตัดอ้อยขนาดเล็กในการ
ทำการตัดอ้อย มีการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และมีสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพตลอ ด
ระยะเวลาใช้งาน ไม่ชำรุดเสียหายก่อนเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมคุ้มค่ากับการลงทุน เกษตรกรจะต้องมี
การปฏิบัติก่อนการใช้งานและหลังการใช้งานให้ถูกต้องสามารถนำไปปรับใช้ใหเ้หมาะสมกบัลักษณะการทำงาน 
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บทนำ 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่ออบรมให้ความรู้ การใช้งาน การบำรุงรักษารถตัดอ้อยขนาดเล็ก เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสู่
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย   
 2. เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ใช้ในการตัดอ้อย  
 

ขอบเขตของโครงการ  
 อบรมให้ความรู้ การใช้งาน การบำรุงรักษารถตัดอ้อยขนาดเล็ก เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสู่
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย  และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวออ้ย ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  
และพื้นที่ใกล้เคียง 
 

ลักษณะท่ัวไปของอ้อย 
 อ้อย  (Sugarcane -  Saccharum officinarum*L.)  เป็นพืชพวกหญ้าชนิดหน่ึงที่มีความสำคัญต่อ
มนุษย์มากในแง่ของการใช้เป็นอาหาร  อ้อยนับเป็นพืชสำคัญอันดับ 4 ของโลก รองจากข้าวสาลี ข้าวโพด และ
ข้าว ตามลำดับ แต่เมื่อพิจารณาในแง่ของผลผลิตคิดเป็นน้ำหนักแห้งที่เก็บเกี่ยวได้ต่อเน้ือที่ต่อปี   อ้อยมาเป็น
อันดับแรก   ทั้ง น้ีเพราะอ้อยสามารถใช้ปัจจัยสำหรับการเจริญเติบโต  เช่น แสงแดด  น้ำ  อากาศ  และธาตุ
อาหารได้มีประสิทธิภาพมากกว่าน่ันเอง  นอกจากน้ีอ้อยยังเป็นพืชที่ปลูกง่าย  และเมื่อปลูกคร้ังหน่ึงแล้ว
สามารถเก็บเกี่ยวได้หลายคร้ัง  อ้อยชอบอากาศร้อนและชุ่มชื้น  ดังน้ันประเทศที่ปลูกอ้อย  ซึ่งมีประมาณ  70 
ประเทศจึงอยู่ในแถบร้อนและชุ่มชื้นในระหว่างเส้นรุ้งที่  35 องศาเหนือและ 35 องศาใต้ รวมทั้งประเทศไทย
ด้วย   

 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงลักษณะของต้นอ้อย 



 

แหล่งปลูกในประเทศไทย 
 ในประเทศการปลูกอ้อยมีอยู่ทุกภาคยกเว้นภาคใต้  ทั้งน้ีเพราะสภาพอากาศของภาคใต้ไม่เหมาะแก่
การปลูกอ้อย กล่าวคือมีฝนตกชุก  และมีอากาศร้อนตลอดปี  ซึ่งสภาพดังกล่าวทำใหอ้้อยไม่หวาน  นอกจากน้ี
อาจเป็นเพราะภาคใต้มีพืชอื่นที่ให้ผลดีกว่า เช่น ยางพารา และกาแฟ  สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย  
กระทรวงอุตสาหกรรม  ได้แบ่งเขตการปลูกอ้อยออกเป็น  4  ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง  ภาคตะวันออก  
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีเน้ือที่ปลูกอ้อยในปี  2546 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกอ้อย จำนวน  7,483,912  
ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี  2545  ร้อยละ 17.0  กระจายอยู่ ใน  4  ภาค  ได้แก่  ภ าคเหนือ  ได้แก่   อุตรดิตถ์  
กำแพงเพชร  นครสวรรค์  ลำปาง  สุโขทัย  พิษณุโลก  พิจิตร  และเชียงใหม่  มีพื้นที่ปลุก  1,485,034  ไร่  
หรือร้อยละ  19.84  ภาคกลาง  ได้แก่  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  ราชบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  นครปฐม  เพชรบุรี  
อุทัยธานี  ชัยนาท  ลพบุรี  อ่างทอง  สิงห์บุรี  เพชรบูรณ์  และสระบุรี  พื้นที่ปลูก  2,338,707  ไร่  หรือร้อย
ละ  31.25  ภาคตะวันออก  ได้แก่  ชลบุรี  ระยอง  ฉะเชิงเทรา  และจันทบุรี  พื้นที่ปลูก  469 ,715  ไร่  หรือ
ร้อยละ  6.28  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่  อุดรธานี  ขอนแก่น  บุรีรัมย์  นครพนม  กาฬสินธุ์   
สกลนคร  ชัยภูมิ  มหาสารคาม  เลย  และหนองคาย   พื้นที่ปลูก  3 ,190,456 ไร่ หรือร้อยละ 42.63  ของ
พื้นที่การปลูกทั้งประเทศ  
 

การปลูกอ้อย 
 อ้อยเป็นพืชที่ปลูกง่าย  สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนเช่น   สภาพน้ำท่วมหรือแห้ง
แล้ง  การปลูกอ้อยเพียงเพื่อให้ขึน้น้ันทำได้ไม่ยากนัก  แต่การปลูกอ้อยเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีด้วย
ทำได้ค่อนข้างยาก ผู้ปลูกจะต้องมีทั้งความรู้และเงินทุนอย่างพอเพียง  ความสำเร็จของการทำไร่อ้อยขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายอย่าง แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเกษตรกรเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับตัวเกษตรกรทั้งสิ้น
นับตั้งแต่การตัดสินใจเลือกทำเล  พันธุ์และการปฏิบัติอื่นๆ ในที่น้ีที่สำคัญที่สุดคือทำเล  เพราะหากทำเลไม่
เหมาะก็อาจประสบกับการขาดทุน หรือไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ความจริงคำว่า “ทำเล” มีความหมายกว้าง ซึ่ง
อาจรวมถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคมของบริเวณน้ันด้วย ซึ่งจะได้กล่าวโดยลำดับ    
 1.  สภาพพื้นที่ ต้องเป็นที่น้ำไม่ท่วมตลอดทุกฤดกูาล เพราะน้ำท่วมระยะสั้นอาจทำให้การเจริญเติบโต
ลดลง  เป็นผลให้ผลผลิตลดลงด้วย  หรือน้ำท่วมเป็นเวลานานต้นอ้อยอาจตาย  นอกจากน้ีต้องไม่เป็นที่ลาดชัน
เกินไป  เพราะนอกจากจะไม่สะดวกต่อการใช้เคร่ืองมือแล้วยังทำให้ดินพังทลายเมื่อมีฝนตกมากอีกด้วย   
 2.  การคมนาคมสะดวกมีถนนหนทางที่ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกทุกฤดูกาล  และถนนน้ันต้องสามารถ
รับน้ำหนักรถบรรทุกอ้อยได้ด้วย  มิฉะน้ันอาจทำให้เกิดปัญหาเร่ืองการขนส่งอ้อย   
 3.  ไม่ห่างไกลจากโรงงาน  ไร่ที่อยู่ใกล้โรงงานมากกว่าย่อมได้เปรียบ  ทั้งในด้านการขนส่งและติดต่อ  
ไร่อ้อยควรจะอยู่ห่างจากโรงงานไม่เกิน  30 กิโลเมตร 
 



ทำเลการปลูกอ้อย 
 การเลือกทำเลทำไร่อ้อยเป็นไปอย่างเหมาะสม  ปัจจัยได้แก่   
 1.  สภาพของดิน  ต้องมีเน้ือดินลึกอย่างน้อย  80 เซนติเมตร เพราะอ้อยเป็นพืชอายุยืนและหยั่งราก
ลึก นอกจากน้ีต้องเป็นดินที่มีการระบายน้ำดีอีกด้วย    
 2.  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างดี  จึงจะทำให้การปลูก
อ้อยได้ผลดี  ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก  ๆ  เช่นป่าเปิดใหม่แม้ว่าจะได้น้ำหนักมาก  แต่ก็มักประสบ
ปัญหาเร่ืองอ้อยมีความหวานต่ำ   
 3.  น้ำฝนหรือน้ำชลประทาน  อ้อยเป็นพืชต้องการน้ำมาก  ถ้าเป็นน้ำฝนต้องไม่น้อยกว่าปีละ  1,500 
มิลลิเมตร และต้องมีการกระจายดีโดยเฉพาะในระยะที่อ้อยกำลังเจริญเติบโต ถ้าที่ใด  
มีฝนตกน้อย  หรือฝนกระจายไม่ดีจะต้องมีน้ำชลประทานช่วย  นอกจากน้ีต้องมีระยะที่ขาดฝนและอากาศ
หนาวเพื่อให้อ้อยแก่และสุก   
 ปัจจัยอื่น  ๆ  นอกจากที่กล่าวแล้วก็คือ  แสงแดดและอุณหภูมิ   อ้อยเป็นพืชต้องการแสงแดดจัด
ตลอดเวลาตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว  ดังน้ันบริเวณที่ได้รับแสงแดดน้อยจึงไม่เหมาะแก่การปลูกอ้อยสำหรับ
อุณหภูมิต่ำหรืออากาศหนาวและสภาพอากาศหนาวควรจะมีเวลานานพอ   ซึ่งจะทำให้อ้อยมีความหวานมาก
ขึ้น   
 

ฤดูปลูก 
 การเลือกเวลาปลูกที่เหมาะสมนับว่ามีความสำคัญมาก   เพราะเวลาปลูกมีอิทธิพลถึงการเตรียมดิน  
การปฏิบัติรักษา  การเจริญเติบโตและผลผลิต  ตลอดจนเวลาตัดหรือเก็บเกี่ยวด้วยปัจจัยสำคัญที่ควบคุมเวลา
ปลูกในแหล่งที่ไม่มีการชลประทาน  คือ  ฝน  ในบริเวณที่มีการชลประทานอาจปลูกได้ตลอดที่   อย่างไรก็ดี  
การปลูกอ้อยในประเทศไทยส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝน  ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น  2 พวก คือ   
 1.  ปลูกต้นฝน ปลูกในราวเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการเร่ิมต้นของฤดูฝนชาวไร่ใน
ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคกลางส่วนมากนิยมปลูกในช่วงเวลาดังกล่าว  การปลูกต้นฝน
มักประสบปัญหาวัชพืช  ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  ในแง่ของการใช้น้ำ  การปลูกต้นฝนไม่สามารถใช้
น้ำฝนได้อย่างเต็มที่  เพราะในระยะ  1-3  เดือนแรกซึ่งอ้อยยังเล็กอยู่น้ันต้องการน้ำน้อยฝนที่ตกลงมาส่วนมาก
เกินความต้องการของอ้อย  จึงสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์  คร้ันพอถึงระยะที่อ้อยต้องการน้ำมาก  คือ  เมื่อ
อายุ  4-8  เดือนก็ใกล้เวลาที่ฝนจะหมดแล้ว  ทำให้มีเวลาในการใช้น้ำสั้นมีการเจริญเติบโตน้อย   และให้ผล
ผลิตต่ำเพราะน้ำไม่พอ  นอกจากน้ีการปลูกต้นฝนไม่สามารถตัดได้ตอนต้นฤดูหีบเพราะอ้อยยังไม่แก่   จึงต้อง
ตัดตอนปลายฤดูหีบ  ดังน้ีเป็นต้น   
 2.  ปลูกปลายฝน ปลูกในราวเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธุ์ ชาวไร่ในภ าคตะวันออก คือ ชลบุรีและ
ระยอง ได้ถือปฏิบัติกันมานานแล้ว ส่วนชาวไร่ในภาคอื่นๆ โดยเฉพาะภาคกลางกำลังให้ความสนใจเพิ่มขึ้นโดย
ลำดับ การปลูกปลายฝนมีข้อดี คือ  ลดปัญหาวัชพืช  อ้อยได้ใช้น้ำฝนเต็มที่  และมีเวลาในการเจริญเติบโตนาน



กว่า  จึงให้ผลผลิตสูงกว่านอกจากน้ันยังสามารถตัดอ้อยได้ตั้งแต่ต้นฤดูหีบอีกด้วย   อย่างไรก็ดี  ข้อสำคัญใน
การปลูกปลายฝนน้ันจะต้องมีการเตรียมดินให้ดีกว่าการปลูกต้นฝน   
 

การเตรียมพ้ืนที ่
 1.  การเตรียมพื้นที่ หมายถึงการทำให้พื้นที่อยู่ในสภาพที่จะใช้เคร่ืองมือทำไร่อ้อย ได้สะดวก พื้นที่
ดังกล่าวอาจเป็นพื้นที่ป่า ที่รกร้างว่างเปล่า ที่เคยปลูกพืชอื่นมาก่อน หรือพื้นที่ซึ่งปลูกอ้อยอยู่แล้ว  วิธีการ
เตรียม เคร่ืองมือแรงงาน และทุนรอนที่ต้องการใช้แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ในที่น้ีจะขอกล่าวเฉพาะพื้นที่
ซึ่งเคยปลูกพืชอื่นมาก่อนและพื้นที่ซึ่งปลูกอ้อยอยู่แล้วเทา่น้ัน  เพราะเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ที่กสิกรใช้ปลูกอ้อย 
 2.  การปรับปรุงสมบัติของดิน ดินที่ปลูกอ้อยหรือพืชอื่นนอกจากพืชตระกูลถั่วติดต่อกันมาเป็น
เวลานาน  มักจะมีความอุดมสมบูรณ์น้อยลงและสภาพทางกายภาพของดนิเลวลงด้วย   ทำให้ผลผลติพืชทีป่ลกู
ต่ำลง  วิธีที่จะปรับปรุงให้ดินดีขึ้นกระทำได้ด้วยการใส่ปุ๋ย   โดยเฉพาะพวกปุย๋อนิทรีย์ต่าง  ๆ  หรือโดยวิธีปลูก
พืชตระกูลถั่วแล้วไถกลบเปน็ปุ๋ยพืชสด  ปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่  ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมักหรือผลพลอยได้จากโรงงานน้ำตาล   
ซึ่งได้แก่  กากตะกอน  (Filter-cake) และชานอ้อย (Biogases) เป็นต้นเมื่อใส่สารอินทรียวัตถุเหล่าน้ีลงดินจะ
ช่วยทำให้ดินน้ันมีสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และทางชีวภาพดีขึ้น เป็นผลให้ผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้นด้วย ดังน้ัน
การใส่ปุ๋ยอินทรีย์จึงนับว่ามีความจำเป็น   
 3.  การเตรียมดิน เน่ืองจากอ้อยเป็นพืชอายุยืนและมีรากหยั่งลึกมาก และเมื่อปลูกคร้ังหน่ึงแล้ว
สามารถไว้ตอหรือเก็บเกี่ยวได้หลายคร้ัง ปริมาณผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยวแต่ละคร้ัง ตลอดจนความ
ยาวนานของการไว้ตอ นอกจากจะขึ้นอยู่กับพันธุ์และสภาพลมฟ้าอากาศแล้ว การเตรียมดินนับว่ามีบทบาท
สำคัญมาก   
 

 วิธีการปลูกอ้อย 
 วิธีปลูกอ้อยเท่าที่ปฏิบตัิในบ้านเรามี  2 วิธี คือ ปลูกด้วยเคร่ืองปลูก และปลูกด้วยแรงคน   
 1.  ปลูกด้วยเคร่ืองปลูก เป็นเคร่ืองมือที่ติดกับรถแทรกเตอร์ ซึ่งทำหน้าที่หลายอย่างไปพร้อม   ๆ  กัน  
นับตั้งแต่การเปิดร่อง  ตัดลำต้นอ้อยออกเป็นท่อน  ๆ  ยาวประมาณ  30  เซนติเมตร  วางท่อนพันธุ์ในร่อง  ใส่
ปุ๋ยและกลบท่อนพันธุ์  การปลูกด้วยเคร่ืองต้องใช้แรงงาน  3  คน  คนหน่ึงทำหน้าที่ขับ  และควบคุมการ
ทำงานของส่วนต่างๆ  ส่วนอีกสองคนทำหน้าที่ป้องอ้อยทัง้ลำ  การปลูกด้วยเคร่ืองไม่ต้องมีการเปิดร่องหรือยก
ร่องไว้ก่อนเพียงแต่ไถให้ดินร่วนซุยดีเทา่น้ัน  ชาวไร่รายใหญ่นิยมใช้เคร่ืองปลูกเพราะทุ่นค่าใช้จ่าย  และมีความ
งอกสม่ำเสมอดี  เพราะความชื้นในดินสูญเสียไปน้อยกว่าการปลูกด้วยแรงคนซึ่งต้องยกร่องไว้ลว่งหน้า  วันหน่ึง
ปลูกได้ประมาณ  15-20  ไร่   
 2.  ปลูกด้วยแรงคน  ในทางทฤษฎีแนะนำให้เปิดร่องแล้วปลูกทันที   แต่ในทางปฏิบัติชาวไร่มักจะ
เตรียมดินแล้วยกร่องคอยฝน  เมื่อฝนตกมากพอก็จะรอจนดินหมาด  แล้วจึงลงมือปลูก  ก่อนปลูกควรใส่ปุ๋ย
รองพื้นแล้วกลบปุ๋ยก่อนวางท่อนพันธุ์  การปลูกก็ใช้วิธีวางท่อนพันธุ์ให้ราบกับพื้นร่องแล้วกลบดินให้หนา
ประมาณ  5-15  เซนติเมตร  ทั้ง น้ีขึ้นอยู่กับฤดูปลูก   ถ้าปลูกหน้าฝนกลบบาง ปลูกหน้าแล้งกลบหนา ขณะ



ปลูกต้องมีการคัดเลือกท่อนพันธุ์ไปด้วย  ควรปลูกเฉพาะท่อนพันธุ์ที่มีตาสมบรูณ์เท่าน้ัน ระยะปลูกแตกต่างกัน
ไปตามสถานที่  โดยทั่วไปใช้ระยะระหว่างแถวตั้งแต่  90-140 เซนติเมตร ส่วนระยะระหว่างท่อนห่างกัน 30-
50 เซนติเมตร วัดจากกึ่งกลางท่อนหน่ึงถึงกึ่งกลางของอีกท่อนหน่ึงอย่างไรก็ดีเน่ืองจากชาวไร่ขาดความ
ระมัดระวังเกี่ยวกับท่อนพันธุ์  ทำให้ความงอกต่ำจึงต้องใช้ท่อนจึงต้องใช้ท่อนพันธุ์มากขึ้น  เช่น  ปลูกโดยวาง
ท่อนพันธุ์เป็นคู่ติดต่อกันไป  หากชาวไร่ใช้ท่อนพันธุ์  3  ตา  และมีการระวังในการเตรียมท่อนพันธุ์แล้วจะใช้
ท่อนพันธุ์ประมาณ   2,000-4,000  ท่อนต่อไร่เท่าน้ัน  แทนที่จะใช้  6,000-8,000  ท่อนต่อไร่อย่างเช่นที่
ปฏิบัติกันอยู่   
 นอกจากน้ีก็มีชาวไร่บางรายที่นิยมปลูกโดยวางอ้อยทั้งลำลงในร่อง   โดยมิได้สับให้ขาดจากกันเป็น
ท่อน  ๆ  วิธีน้ีไม่ถูกต้องเพราะอ้อยจะงอกเฉพาะปลายกับโคนเท่าน้ัน  วิธีที่ถูกคือ  เมื่อวางอ้อยทั้งลำแล้วใช้มีด
สับให้ขาดเป็นท่อน  ๆ  ละ  2 - 3 ตา วิธีน้ีจะช่วยประหยัดแรงงานได้มาก แต่อ้อยที่ใช้ทำพันธุ์ต้องมีอายุ
ระหว่าง 5 - 8 เดือนจึงจะได้ผลดี ในกรณีที่ดินแฉะหรือมีน้ำขังเล็กน้อย ควรปลูกโดยวิธีปักท่อนพันธุ์ ให้เอียง
ประมาณ 45 องศากับแนวดิ่ง และควรฝังให้ลึกประมาณสองในสามของความยาวท่อนพันธุ์   

 
 
 
การเก็บเกี่ยวและการขนส่ง 
 กำหนดเวลาเก็บเกี่ยวอ้อยขึ้นอยู่กับเวลาเปิดหีบของโรงงาน   ซึ่งทางราชการเป็นผู้กำหนดเป็นรายปี   
เท่าที่ผ่านมากำหนดให้เปิดหีบได้ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป แต่โรงงานส่วนมากมักจะเปิดหีบในราว
ปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนธันวาคม ดังน้ันเวลาเก็บเกี่ยวอ้อยจึงผันแปรไปตามเวลาเปิดหีบของ
โรงงานด้วย ก่อนกำหนดเปิดหีบโรงงานบางโรง โดยเฉพาะที่ซื้ออ้อยตามคุณภาพจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจ
คุณภาพอ้อยเป็นระยะ  ๆ  ตรวจด้วยเคร่ืองมือที่เรียกว่า  แฮนด์รีแฟรกโตมิเตอร์  (Hand refractometer) วัด
ความหวานของอ้อยโดยตรงในไร่ หรือบางทีก็เก็บตัวอย่างเข้ามาวิเคราะห์ความหวานที่โรงงานน้ำตาล  เมื่อ
เห็นว่าอ้อย น้ันมีความหวานพอก็จะสั่งให้ตัดตามกำหนด   การตรวจวัดความหวานและการตัดจะเร่ิมต้นจาก
อ้อยตอก่อนอายุเก็บเกี่ยวของอ้อยตอประมาณ  9-12  เดือน  ส่วนของอ้อยปลูกประมาณ  12-14  เดือน   
 การเก็บเกี่ยวอ้อยส่วนใหญ่ใช้คนตัด   โดยทั่วไปเก็บเกี่ยวโดยไม่เผา  นอกจากจำเป็นเช่นมีโรคหรือ
แมลงระบาดหรือต้องการให้ทำงานได้เร็วขึ้น  เพราะอ้อยเผาเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าอ้อยที่ไม่เผา  การตัดเร่ิมด้วย
การใช้มีดลิดใบออก   ตัดลำต้นชิดดินแล้วตัดยอดอ่อนทิ้งไป  นำอ้อยที่ได้มัดรวมกันมัดละ  8-15  ลำ  ทั้งน้ี
ขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของอ้อยที่จะบรรทุกได้สะดวก   วางมัดอ้อยเป็นแถว  ๆ  เพื่อสะดวกในการบรรทุก   
หลังจากจากน้ันจึงใช้รถบรรทุก  10  ล้อเข้าไปบรรทุกในไร่เพื่อส่งเข้าโรงงานต่อไปโดยเฉลี่ยคนงานคนหน่ึงตัด
อ้อยได้วันละ  (8 ชั่วโมง) 1 ตัน   
 ในกรณีที่ เก็บเกี่ยวด้วยรถตัดอ้อย  ส่วนมากจะมีการเผาก่อน  และใช้รถเข้าไปตัดยอดและลำต้นติด
พื้นดิน  จากน้ันต้นอ้อยก็จะถูกตัดออกเป็นท่อนท่อนละประมาณ  30  เซนติเมตร  ท่อนอ้อยจะถูกส่งไปตาม



สายพานซึ่งมีกะพ้อ  ผ่านพัดลมซึ่งจะแยกสิ่งสกปรกออกก่อนที่จะถูกพ่นลงในรถบรรทุกซึ่งวิ่งเคียงคู่กัน  เมื่อ
บรรทุกเต็มคันรถก็จะมีคันใหม่มาแทนเร่ือยไป  รถตัดอ้อยตัดได้วันละประมาณ  30  ไร่  ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาพ
ของอ้อยและสภาพไร่  ข้อเสียของเคร่ืองตัดอ้อยชนิดน้ีก็คือตอ้งเผาอ้อยก่อนตัดทำให้อ้อยเสือ่มคุณภาพเร็วกว่า
อ้อยสด  ซึ่งคาดว่าคงจะมีใช้ในประเทศไทยในไม่ช้า   
 

 
 

ภาพประกอบ 2  การขนส่งอ้อยด้วยรถบรรทุก 
 

 
 
 
การเก็บเกี่ยวด้วยรถตัดขนาดเล็ก 
ส่วนประกอบรถตัดอ้อยขนาดเล็ก มีดังนี้ 

1. ระบบขับเคลื่อน  
2. ระบบตัดและลำเลียง 
3. ระบบใบมีดตัดยอดอ้อย  
4. บังคับเลี้ยวและการยกตัวรถขึ้นลง  
5. เคร่ืองยนต์ต้นกำลัง และการติดตั้งปั๊มไฮดรอลิกส์ 

 



 
 

ภาพประกอบที่  3 รถตัดอ้อยขนาดเล็ก 
 

 1. ระบบขับเคล่ือน  
 ระบบขับเคลื่อนใช้ระบบไฮดรอลิกส์ ขับเคลื่อนผ่านชุดเกียร์เพื่อให้ไดแ้รงขับที่มากโดยใชม้อเตอร์ไฮ
ดรอลิกส์เป็นตัวขับเคลื่อน    

 
 

ภาพประกอบที่ 4 ระบบขับเคลื่อนของรถตัดอ้อยขนาดเล็ก 
 

 

2. ระบบตัดและลำเลียงอ้อย  
 2.1 ระบบกวาดเก็บอ้อยล้ม  
 ระบบกวาดเก็บอ้อยล้มจะติดตั้งไว้ดา้นหน้าของตัวรถข้างละ 1 ตัว ใช้ทำหน้าที่กวาดเก็บอ้อยที่ล้มและ
ป้อนอ้อยเข้าสู่ใบมีดตัด  
 

มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 



 
 

ภาพประกอบที่ 5 ระบบกวาดเก็บอ้อยล้ม 
 
 2.2 ลูกกลิ้งผลักอ้อยล้ม  
 ลูกกลิ้งผลักอ้อยล้มติดตั้งไว้ด้านหน้าของใบมีดตัดโคนอ้อย ใช้ทำหน้าที่ผลักอ้อยลำให้ลม้ไปทาง
ด้านหน้าเพื่อป้อนอ้อยเข้าสู่ใบมีดตัด  
 

 
 

ภาพประกอบที่ 6 ระบบลูกกลิ้งผลักอ้อยลม้ 
 2.3 ใบมีดตัดโคนอ้อย  
 ใบมีดตัดโคนอ้อยติดตั้งไว้เยือ้งไปทางด้านหลังของลูกกลิ้งผลักอ้อยลำ ใช้ทำหน้าที่ตัดโคนอ้อยลำออก
จากพื้นดิน โดยใบมีดตัดอ้อยมี 2 ชุด แต่ละชุดมีใบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 500 มม.  

ระบบกวาดเก็บอ้อยล้ม 

ลูกกลิ้งผลักอ้อยล้ม 



 

 
 

ภาพประกอบที่ 7 ระบบใบมีดตัดโคนอ้อย 
  
 2.4 ลูกกลิ้งป้อนอ้อย 
 ลูกกลิ้งป้อนอ้อยลำติดตั้งไว้ด้านหลังของใบมีดตัดโคนอ้อย ใช้ทำหน้าที่ลำเลียงป้อนอ้อยลำทีถู่กตัดโดย
ใบมีดตัดโคนอ้อยแล้ว ส่งต่อไปยงัระบบลกูกลิง้ลำเลียงอ้อยลำต่อไป  
 

 
 

ภาพประกอบที่ 8 ระบบลูกกลิ้งป้อนอ้อย 
 
 
 
 
 

ลูกกลิ้งป้อนอ้อย 

ใบมีดตัดโคนอ้อย 



 2.5 ระบบลูกกลิ้งลำเลียงอ้อย  
 ระบบลูกกลิ้งลำเลียงอ้อยติดตั้งไว้ด้านหลังของลูกกลิ้งป้อนอ้อย ใช้ทำหน้าที่ลำเลียงต้นอ้อยและใน
ขณะเดียวกันก็ทำการรูดกาบอ้อยให้หลดุออกไปด้วย   
 

 3. ระบบใบมีดตัดยอดอ้อย  
 ใบมีดตัดยอดอ้อยติดตัง้ไว้เยือ้งไปทางด้านหน้าของตัวรถตัดอ้อย ใช้ทำหน้าที่ตัดยอดออ้ย  ระบบการ
ขับเคลื่อนจะใช้ขับเคลื่อนโดยใช้มอเตอร์ไฮดรอลิกส์  
 

 
 

ภาพประกอบที่ 9 ระบบใบมีดตัดยอดอ้อย 
 

 4. ระบบบังคับเล้ียวและการยกตัวรถขึ้นลง  
 ระบบบังคับเลี้ยวและการยกขึ้นลงของตัวรถ  โดยระบบบังคับเลี้ยวใชก้ระบอกไฮดรอลิกส์ควบคุมการ
เลี้ยวซ้าย-ขวา และระบบการยกขึ้นลงของตัวรถจะใช้กระบอกไฮดรอลิกส์ 
 

ใบมีดตัดยอด

อ้อย 



 
 

ภาพประกอบที่ 10 ระบบบังคับเลี้ยว 

 5. ระบบยกใบมีดตัดยอดอ้อย 
ระบบยกใบมีดตัดยอดอ้อยปรับระดับความสูงต่ำของลำต้นอ้อยด้วยกระบอกสบูไฮดรอลิกส์ ติดตั้งอยู่ทาง
ด้านหน้าของตัวรถตัดอ้อย  
 

 6. เครื่องยนต์ต้นกำลัง และการติดต้ังป๊ัมไฮดรอลิกส์ 
เคร่ืองยนต์ต้นกำลังที่ใช้สำหรับรถตัดอ้อยตน้แบบ Safety factor 1.25 x 153.92 = 192.4 Hp ใช้เคร่ืองยนต์
ขนาด 200 hp (149.2 kW) @ 2500 rpm 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 11 เคร่ืองยนต์ต้นกำลัง 
 

ตัวยกรถขึ้นลง 



 
 

ภาพประกอบที่ 12 การติดตั้งปั๊มไฮดรอลิกส์ 
 
 

ก่อนใช้รถตัดอ้อย 
 

1. ทำความรู้จักกับอุปกรณ์และข้อจำกัดต่างๆ 
 



 
 

2. ปฏิบัติตามข้อความ คำเตือน ที่สติ๊กเกอร์  
3. อย่าขับรถตัดอ้อยขณะมึนเมาหรือง่วง 
4. ขณะใช้รถตัดอ้อยต้องแต่งตัวรัดกุม 
5. อย่าให้ผู้ที่ขับรถไม่เป็นขับแตผู่้เดียวโดยลำพัง ต้องฝึกฝนใหข้ับเปน็และมีความชำนานเสียก่อน 
6. ตรวจเช็คความสึกหรอของคันเร่ง และระบบต่างๆ 
7. หมั่นทำความสะอาด เศษผง ใบอ้อย จารบี คราบน้ำมัน และเวลาเติมน้ำมันห้ามสูบบุหร่ีโดยเด็ดขาด(อาจลกุ
เป็นไฟได้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจเช็คกอ่นใชง้าน 



 การตรวจเช็คประจำวัน 
 
1. ตรวจระดับน้ำมันเคร่ืองให้ได้ระดับ (ขีดบน) และตรวจการร่ัวซึมของน้ำมันเคร่ือง 
 

 
 

เคร่ืองยนต์ 
 

2. ตรวจวัดระดับน้ำมันไฮดรอลิกส์ ให้ได้ระดับ 
 

 
 

ถังน้ำมันไฮดรอลิกส์ 
 

3. ตรวจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง หากพร่องให้เติม 
 

 



 
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง 

4. ตรวจวัดระดับน้ำระบายความร้อน 
5. ทำความสะอาดตะแกรงหน้าหม้อน้ำ 
 

 
 

หม้อน้ำระบายความร้อน 
 
 
6. ตรวจเช็คทำความสะอาดไส้กรองอากาศ (ตัวนอก) 
 

 
 

กรองอากาศ 
 



7. ตรวจเช็คตัวดักฝุ่นที่กรองอากาศในถ้วยพลาสตกิตัวบนและหมั่นทำความสะอาดทุกวนัและบีบท่อยางฝุ่น
เพื่อให้ฝุ่นทิ้งออกไป 
8. ตรวจการทำงานของเกจวัดและไฟเตือนต่างๆบนหน้าปัด 
 
 
9. ตรวจสภาพแรงดันลมยางและสภาพยา 
ลมยางที่แข็งเกินไป (ยางสึกกลางหน้ายาง) 
- ยึดเกาะถนนไม่ดี เน่ืองจากหน้ายางสัมผัสกับพื้นดินน้อย  
- การขับขี่ไม่สบายเน่ืองจากความสั่นสะเทือนสูง 
ลมยางต่ำเกินไป (ยางสึกที่ขอบยาง) 
- ยางจะร้อนเน่ืองจากโครงยางยืดหยุ่นตัวมากเกินไป อาจทำให้ยางกร่อนได้ 
- ความสามารถในการรับน้ำหนักลากจูงลดลง 
ลมยางถูกต้อง 
- การยึดเกาะถนนและการลอยตัวดี 
- ยางไม่ยืดหยุ่นตัวมากหรือน้อยเกินไปจึงทำใหย้างไม่ร่อนและไม่เสยีหาย ถ้าเกิดการกระแทกแรงๆ  
 

                 
  ล้อหน้า                                                         ล้อหลัง 
 
9. แท่นยืนและขั้นบันได  
- กำจัดโคลน, คารบน้ำมันมัน และสิ่งสกปรกอื่นๆ ที่สะสมอยู่บนแท่นยืน และบริเวณพื้นห้องขบั  
และ ขั้นบันได  
 



 
 

แท่นยึดและขั้นบันได 
 
10. ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและท่อไฮดรอลิกส์  
ตรวจดูสภาพทั่วไป ของท่อส่งเชื้อเพลิง และท่อไฮดรอลิกส์ การร่ัวของน้ำมันเชื้อเพลิงในท่อ และข้อต่อ เป็น
อันตรายที่ทำให้เกิดการติดไฟ (และสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง) หากความดันหรือปริมาณของน้ำมันไฮดรอลิกส์ในท่อ
ส่งลดลง, เป็นผลจาการร่ัวไหล, อาจทำให้เสียกำลัง 
 

 
 

ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและสายไฮดรอลิกส์ 
 
11. ความสามารถในการมองเห็นจากห้องคนขับ 
ในการใช้งานของรถตัดอ้อยลำขนาดเล็กได้อย่างปลอดภยัสามารถมองเห็นที่ดีในทุกทศิทาง  
ตรวจดูว่าหน้าต่างทุกบานสะอาด กระจกมองข้างทุกบานปรับในตำแหน่งที่เหมาะสม  
 



 
 

มุมมองในการมองเห็น 
 

การใช้รถตัดอ้อย 
การสตาร์ทเคร่ืองยนต์ 
1. ผลักตัวควบคุมให้อยู่ในตำแหน่งไม่ทำงาน  
2. เร่งคันเร่งมือ 
3. บิดกุญแจสตาร์ทตำแหน่ง เปิด 
 

 
 

ตัวควบคุมระบบต่างๆอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ทำงาน 
 

การอุ่นเครื่องยนต์ 



ควรอุ่นเคร่ืองยนต์ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาทีก่อนนำไปใช้งานทุกคร้ัง เพื่อให้น้ำมันเคร่ืองหล่อลื่นชิ้นส่วนที่หมุนทุก
อย่างเพียงพอและชิ้นส่วนต่างๆของเคร่ืองยนต์มีอุณหภมูิที่เหมาะสมในการทำงานเป็นผลทำให้การสึกหรอน้อง 
เป็นการยืดอายุการใช้งานของเคร่ืองยนต์นานขึ้น 
 

ขณะทำงาน 
1. ห้ามผู้โดยสารขึ้นบนรถตัดอ้อย 
2. อย่าขึ้น – ลง รถตัดอ้อยขณะรถตัดอ้อยกำลังวิ่งอยู ่
 

หลังใช้งานรถตัดอ้อย 
1. วางอุปกรณ์ทั้งหมดลงและปรับตัวควบคุมใหอ้ยูใ่นตำแหน่งที่ไม่ทำงาน 
2. ให้รถตัดอ้อยหยุดสนิทก่อนที่จะลงจากรถตัดออ้ย  
3. หากจอดบนพื้นที่ลาดเอียงควรจอดขวางแนวลาดเอียง 
4. เติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง เพื่อป้องกันการเกิดน้ำในถังน้ำมันเชื้อเพลิง 
 

การเก็บรถไว้นาน 
1. ตรวจขันน็อตตามจุดต่างๆ 
2. ทาจาบีหรือน้ำมันเคร่ืองบริเวณที่อาจเป็นสนิมได้ 
3. เปลี่ยนถ่านน้ำมันเคร่ืองแล้วติดเคร่ืองไว้ประมาณ 5 นาที เพื่อหล่อลื่นจุดต่างๆ 
4. เปลี่ยนถ่ายน้ำระบายความร้อนและเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง (ระวังจะล้นถัง)  
5. วางอุปกรณ์ต่างๆลงสู่ที่ต่ำ 
6. จอดเก็บไว้ในโรงเก็บ ไม่ควรให้รถตากแดดตากฝนหรืออยู่ในบริเวณทีม่ีความชื้นสูง 
 

“ปลอดภัยไว้ก่อน”  
ในการเปิดผาปิดหม้อน้ำ ขณะที่เคร่ืองยนต์ยังร้อนอยู่ วิธีที่ถูกต้องคือ ให้ใช้ผา้ หนาๆหรือกระสอบคลุมที่ ฝาปิด
หม้อน้ำ แล้วหมุนฝา ปิดหม้อน้ำไปที่ขยักแรก เพื่อระบายแรงดันในระบบ ออกเสียก่อน จนแรงดันใน ระบบ
ลดลงถึงเปิดฝาออก ทั้งหมดการถอดแบตเตอร่ีออกจาก ตัวทุกคร้ัง จะต้องถอดขั้วลบออกกอ่นเสมอและในการ
ใส่แบตเตอร่ีกลับเข้าที่เดิมทกุคร้ังจะต้องใส่ขัว้ลบทีหลัง การใช้ไขควงหรือประแจลัดวงจรระหว่างขั้ว แบตเตอร่ี 
เพื่อตรวจสอบ ประจุไฟฟ้าเป็นอันตราย อย่างยิ่ง เน่ืองจากแก๊สที่ ระเหยออกมาจากรูระบาย ที่ปลั๊ กเติมน้ำกลั่น
เป็นแก๊ส ที่จุดไฟติด 
 

การบำรุงรักษาประจำวัน 
1. ตรวจทำความสะอาด กรองอากาศหลอดแก้วตัวบน  



2. ตรวจระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำจะต้องเต็มเสมอ และทำความสะอาดรังผึ้งหม้อน้ำด้วย  
3. ตรวจระดับน้ำมันหล่อลื่นเคร่ืองยนต์ จะต้องเพียงพอ หรือถูกต้องเสมอ  
4. ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิง จะต้องมีความเพียงพอต่อ การใช้งานตลอดวัน  
5. ตรวจลมล้อยางให้มีความพอดี ไม่ควรแข็งหรืออ่อน เกินไป  
6. ตรวจและบริการถ้วยกรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ถ่ายผงตะกอนและน้ำก้นกรอง)  
7. ตรวจและอัดจารบีจุดที่หล่อลื่นต่างๆ  
8. ตรวจการร่ัวไหลของน้ำมันหล่อเย็น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นต่างๆ และน้ำมันไฮดรอลิคไม่ควรร่ัวไหล 
เพราะจะทำให้เกิดการชำรุดเสียหายหรือทำให้สิ้นเปลือง และสกปรกได้ ตรวจการคลายตัวของน๊อตและสกรู
ต่างๆ จะต้องแน่น ตึงทุกตัว 
 

การบำรุงรักษาประจำสัปดาห์  
1. ตรวจระดับน้ำกลั่นในหม้อแบตเตอร่ี ให้ถูกต้องตามกำหนด  
2. ตรวจระดับน้ำมันในระบบไฮโดรลิค ให้มีความเพียงพอ  
3. ตรวจระดับน้ำมันในระบบเกียร์ ให้มีความเพียงพอ  
4. ตรวจและบริการกรองอากาศ  
5. ตรวจและบริการท่อระบายอากาศ 
 

การบำรุงรักษาประจำเดือน 
1. เปลี่ยนน้ำมันเคร่ืองยนต์และกรองน้ำมันเคร่ืองใหม่  
2. ทำความสะอาดหม้อแบตเตอร่ีและแท่น  
3. ปรับตั้งระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกและคลัช  
4. ตรวจตั้งความตึงและสภาพของสายพานพัดลม  
5. อัดจารบีลูกปืนกดคลัช  
6. ตรวจปรับตั้งระยะฟรีพวงมาลัย 
 

การบำรุงรักษาประจำทุก 2 เดือน  
1. ตรวจตั้งจังหวะการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของ หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง  
2. ตรวจและบริการมอเตอร์สตาร์ท(ไดสตาร์ท) และเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า(ไดชาร์ท)  
3. ทำความสะอาดและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมัน เชื้อเพลิง 
 
 
 



 
 


