
เคร่ืองสางใบอ�อย 

เครื่องสางใบออย สามารถสางใบออยไดเต็มประสิทธิภาพดวยชุดโรลเลอร! จํานวน 4 ชุด ตัวช'วยใหม'

สําหรับเกษตรกร ลดการเผาออย เก็บใบส'งโรงงานทําเชื้อเพลิงชีวมวลเพ่ิมรายได 

 

สําหรับชุดเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบตา เพื่อการทําเกษตรแบบไม'เผาในไร'ออยแบบครบวงจร ใน

ข้ันตอนสําคัญๆ โดยเฉพาะข้ันตอนการเก็บเก่ียว ไดแก' การจัดการใบออยก'อนการเก็บเก่ียว…ตรงนี้ละเป5นจุดท่ี

ทําใหเกษตรกรตัดสินใจเผาออยเนื่องจากใบออยเป5นอุปสรรคในการตัดออย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ

เก็บเกี่ยวและแกไขป6ญหาขาดแคลนแรงงาน (พบว'าฝุ9นละออง PM 2.5 มีสาเหตุมาจากการเผาในที่โล'ง 54% 

ซึ่งรวมถึงการเผาออยดวย) แต'วันนี้มีตัวช'วยสําคัญนั่นก็คือเครื่องสางใบออย สามารถสางใบออยไดเต็ม

ประสิทธิภาพดวยชุดโรลเลอร! จํานวน 4 ชุด ที่มีรอบหมุนที่รวดเร็วมากกว'า 900 รอบต'อนาที ทําใหสามารถตี

ใบออยไดละเอียด ไดลําออยท่ีสะอาด และดีไซน!ทิศทางการหมุนใหเป5นแบบหมุนข้ึน เพ่ือช'วยลดความเสียหาย 

ต'อลําออย พรอมออกแบบใหมีรัศมีการทํางานกวางถึง 2.1 เมตร และมีระยะสางใบสูงสุด 2.3 เมตร ทําให

เกษตรกรมีพื้นที่ในการทํางานกวางขึ้นสามารถเขาไปตัดออยสดไดง'าย อีกทั้งยังมีชุดปHองกัน เศษใบออยที่จะ

เขาไปสะสมในส'วนต'างๆของตัวเครื่อง ช'วยใหทํางานไดต'อเนื่องสูงสุด 15 ไร'ต'อวัน 

 

 



 

เชื้อเพลิงชีวมวลจากใบออย พืชพลังงานทางเลือกจากเกษตรกรไทยเพื่อความยั่งยืนของสังคมไทย 

ในขณะที่ภาครัฐกําลังเร'งดําเนินการช'วยเหลือเป5นการด'วนทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว อาทิ โครงการ

เงินช'วยเหลือเกษตรกรชาวไร'ออยเพื ่อซื ้อป6จจัยการผลิต โครงการส'งเสริมสินเชื ่อดอกเบี ้ยตํ ่าเพื ่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต หรือมาตรการเพ่ิมผลิตภาพชาวไร'ออยดวยการทําเกษตรสมัยใหม' (smart farming) ใน

ระยะยาวแลว การสรางมูลค'าใหกับวัตถุดิบออยจะเป5นอีกทางเลือกหนึ่งในการแกป6ญหาราคาผลผลิตตกตํ่า

ใหกับเกษตรกรชาวไร'ออยไดอย'างยั่งยืน 

จากการประเมินปริมาณออยในปTนี้ คาดว'าหลังจากการเก็บเกี่ยวออยเขาหีบแลวจะมีใบออยสดเหลือ

ทิ้งอยู'ในไร'ประมาณ 12 ลานตัน ใบออยเหล'านี้สามารถเพิ่มมูลค'าใหแก'เกษตรกรไทยไดดวยการนําไปทําเป5น

เชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟHาชีวมวล สรางรายไดและเม็ดเงินหมุนเวียนภายในประเทศไดอย'างยั่งยืน แทนท่ีจากเดิม

เกษตรกรจะกําจัดใบออยเหลือทิ้งเหล'านี้ดวยวิธีการเผา นํามาซึ่งป6ญหาฝุ9นควันและผลกระทบต'อสิ่งแวดลอม

และสุขภาพของคนในชุมชนตามมา จากป6ญหาหลายๆ ดานที่อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลกําลังประสบ การ

แปรรูปใบออยสู'พลังงานไฟฟHาชีวมวลจึงเป5นหนึ่งในทางออกที่หลายๆ ฝ9ายเห็นร'วมกันว'าสมควรไดรับการ

ผลักดัน ในฐานะหน'วยงานภาครัฐท่ีควบคุมดูแลอุตสาหกรรมออยและเกษตรกรชาวไร'ออยโดยตรง 

นายสมพล โนดไธสง รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย (สอน.) กระทรวง

อุตสาหกรรม กล'าวว'า "สอน. มีพันธกิจหลักในการเพิ่มผลิตภาพออยและนํ้าตาลทรายของประเทศ เพื่อลด

ตนทุน และเพ่ิมรายไดใหแก'ชาวไร'ออย โรงงานนํ้าตาล ควบคู'ไปกับการรักษาสิ่งแวดลอม เราจึงส'งเสริมการทํา



ไร'เกษตรแบบสมัยใหม' ที ่นําเอาเทคโนโลยีเขามาผสมผสานเพื ่อแกป6ญหาต'างๆ และสนับสนุนการใช

เครื่องจักรกลในการทําเกษตร เช'น การนําอุปกรณ!รถตัดออย-สางออยมาใชเก็บเก่ียว ตลอดจนส'งเสริมใหมีการ

เก็บใบออยนําไปขายทําเชื้อเพลิงชีวมวลแทนการเผา ซึ่งนอกจากจะเป5นการเพิ่มคุณค'าออยไดสูงสุดแลว ยัง

สรางรายไดเพิ่มใหแก'เกษตรกร ที่สําคัญยังลดป6ญหาออยไฟไหมและมลพิษต'อสิ่งแวดลอม เพิ่มความยั่งยืนท้ัง

ในภาคการเกษตร สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจของประเทศตามมา" 

ทั้งนี้ จากการคํานวนปริมาณใบออยคงเหลือกว'า 12 ลานตัน เมื่อนําไปขายเพื่อเป5นเชื้อเพลิงผลิต

ไฟฟHาชีวมวล ในราคาตันละ 500 บาท (ราคาตลาดท่ัวไป) จะสามารถสรางเม็ดเงินเพ่ิมอีก 6,000 ลานบาทกลับ

สู'เกษตรกรโดยตรง และยังก'อใหเกิดการจางงานจากการเก็บใบออย สรางอาชีพใหแก'คนในชุมชน ซึ่งสามารถ

สรางรายไดเพิ่มเป5นเม็ดเงินอีก 6,000 ลานบาท รวมเป5นเงิน 12,000 ลานบาทที่ถูกปHอนเขาสู'ระบบเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ และจะนําไปสู'เม็ดเงินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนอีก 5 เท'า (ตามขอมูลของสํานักงานสถิติแห'งชาติ) รวม

เป5นเม็ดเงินกว'า 60,000 ลานบาท ไม'เพียงเท'านั้น ใบออยเหล'านี้ เม่ือนําไปเป5นเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟHาชีวมวล 

จะสามารถผลิตกระแสไฟฟHาไดกว'า 400 เมกะวัตต! เพ่ือขายเขาสู'ระบบในระดับราคาท่ีแข'งขันได ซ่ึงหากรัฐรับ

ซื้อไฟฟHาจากชีวมวลเพิ่ม จะสามารถลดการนําเขาเชื้อเพลิงฟอสซิลจากต'างประเทศ สรางความมั่นคงดาน

พลังงาน อีกท้ังยังช'วยลดผลกระทบต'อสิ่งแวดลอมจากการใชวัตถุดิบทางการเกษตรอย'างคุมค'า และแกป6ญหา

มลภาวะทางอากาศจากการเผาออยไดอย'างยั่งยืนอีกดวย 

ดานนายไกรฤทธิ์ วงษ!วีระนิมิตร นายกสมาคมชาวไร'ออยอีสานกลาง ในฐานะตัวแทนเกษตรกรชาวไร'

ออยท่ีสนับสนุนแนวคิดนี้ กล'าวว'า "ในขณะท่ีอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลมีการรณรงค!หยุดเผาออย ถาพ่ีนอง

เกษตรกรชาวไร'ออยสามารถสรางรายไดเพิ่มจากใบออยที่ปกติพวกเขาจะเผาทิ้ง ก็จะเป5นการกระตุนใหทุกคน

เลิกทําออยไฟไหม ลดป6ญหาฝุ9นควัน PM 2.5 ลงได ในฐานะนายกสมาคมฯ ผมตัดออยสดมาตลอด ไม'เคยเผา 

และไดนําใบออยไปขายใหโรงงานนํ้าตาลทําเชื้อเพลิงชีวมวล ผมพยายามส'งเสริมใหพี่นองชาวไร'ออยเลิกเผา

และเปลี่ยนมาทําไร'เกษตรสมัยใหม' ซึ่งจะช'วยต'อยอดและเพิ่มมูลค'าใหกับออยไดอีกมาก ผมเองก็รูสึกดีใจที่ได

เห็นผลผลิตออยจากไร'ของเราถูกนําไปต'อยอดอย'างคุมค'า เป5นพลังงานไฟฟHาสะอาดท่ีจะสรางคุณค'าและความ

ม่ันคงใหกับสังคม" 

ขณะที่นายประวิทย! ประกฤตศรี ประธานเจาหนาที ่กลุ 'มธุรกิจพลังงาน กลุ 'มมิตรผล ในฐานะ

ภาคเอกชนที่เป5นแรงสําคัญในการผลักดันการต'อยอดคุณค'าผลิตภัณฑ!ออย กล'าวว'า "ตลอด 60 กว'าปTที่กลุ'ม

มิตรผลดําเนินกิจกรรมบนเสนทางธุรกิจอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลเคียงคู'วิถีชีวิตคนไทย เรายังไดสั่งสม

ประสบการณ!และความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานมานานกว'า 20 ปT ป6จจุบันเราไดพัฒนาพลังงานไฟฟHาชีวมวล

เพื่อใชภายในโรงงานของเราเอง โดยนําชานออย ใบออย และสิ่งที่เหลือจากกระบวนการผลิตนํ้าตาลมาสราง

มูลค'าเพิ่ม เพื่อใชทรัพยากรหมุนเวียนอย'างมีประสิทธิภาพ และไฟฟHาส'วนหนึ่งยังขายใหกับภาครัฐเพื่อสราง



ความมั่นคงทางพลังงานใหกับประเทศ กลุ'มมิตรผลมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนภาครัฐในการขยายต'อห'วงโซ'

มูลค'าของออย รวมถึงการนําใบออยเหลือทิ้งจากชาวไร'ออยมาใชเป5นเชื้อเพลิงผลิตพลังงาน เพื่อแกป6ญหา

ใหกับภาคการเกษตร ชุมชนและสังคม ตลอดจนเพื่อสรางความยั่งยืนใหกับอุตสาหกรรรมออยและนํ้าตาลของ

ไทย" 

ดวยเหตุนี้ ความสนับสนุนจากภาครัฐในดานการส'งเสริมการใชเชื้อเพลิงชีวมวล ตลอดจนการเป_ดรับ

ซื้อไฟฟHาชีวมวลจากใบออยเพิ ่ม นอกจากจะสรางความยั่งยืนทั ้งในมิติภาคการเกษตร สิ่งแวดลอม และ

เศรษฐกิจของประเทศแลว ยังสรางประโยชน!ต'อหลายๆ ภาคส'วน ทั้งเกษตรกรชาวไร'ออย ชุมชน ภาคเอกชน 

ตลอดจนภาครัฐที่กํากับดูแลห'วงโซ'คุณค'านี้ ไม'ว'าจะเป5นต'อนโยบายและมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของ

กระทรวงการคลัง นโยบายลดการเผาออยของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ดูแลอุตสาหกรรมออยและชาวไร'ออย

โดยตรง แนวทางการทําเกษตรอย'างยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ! ตลอดจนกระทรวงพลังงานที่เป5น

แรงขับเคลื่อนสําคัญในการสรางความม่ันคงใหกับประเทศ 

 

 

กลุ'มเกษตรกร ตําบลท'าไม  อําเภอท'ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และบริษัท นํ้าตาลไทยกาญจนบุรี 

จํากัด มีความสนใจเครื่องสางใบออยและรถตัดออยสดเพื่อลดมลพิษ PM2.5 และเทคโนโลยีโดรน โดยทาง

เจาหนาที่ของกรมส'งเสริมอุตสาหกรรมร'วมกับทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดให 

ตัวแทนบริษัท อัศวินแมชชีนเนอรี่ จํากัด และคุณทวีพงศ! สุธรรมพันธุ!  ตัวแทนบริษัท พาวเวอร! อโกรเทค 

(ประเทศไทย) จํากัด ไดแนะนําเทคโนโลยีและอบรมความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องสางใบออยและรถตัดออยสด

เพื่อลดมลพิษ PM2.5 การใชเทคโนโลยีและการใหความรูดานเทคโนโลยีโดรน สําหรับหว'านปุ`ย และฉีดพ'น

สารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืช การรดนํ้า การใหฮอร!โมน และการถ'ายภาพวิเคราะห!และตรวจโรคพืช แก'กลุ'ม

เกษตรกร ตําบลท'าไม  อําเภอท'ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และบริษัท นํ้าตาลไทยกาญจนบุรี จํากัด 



 

 

 จากการสาธิตและชี้แจงขอมูลรวมถึงประสิทธิภาพของการใชเทคโนโลยีเครื่องสางใบออยและรถตัด

ออยสดเพ่ือลดมลพิษ PM2.5 การใชเทคโนโลยีและการใหความรูดานเทคโนโลยีโดรน สําหรับหว'านปุ̀ย และฉีด

พ'นสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืช การรดนํ้า การใหฮอร!โมน และการถ'ายภาพวิเคราะห!และตรวจโรคพืช ใหแก'

กลุ'มเกษตรกร ตําบลท'าไม  อําเภอท'ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบว'ามีเกษตรกรใหความสนใจและไดมีการ

ติดต'อกับตัวแทนบริษัท อัศวินแมชชีนเนอรี่ จํากัด และบริษัท พาวเวอร! อโกรเทค (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึง

นําไปสู'การใหบริการ เพ่ือแกไขป6ญหาในดานการเกษตรใหมีประสิทธิภาพสูงสุดอย'างยังยืนต'อไป 
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