
อุปกรณ์วัดวามยาวท่อนอ้อย แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

และชนิดพกพาได้รับการจดอนุสิทธิบัตรแล้ว ผลงานจาก

นักวิจัยคณะเกษตร ก�าแพงแสน

	 ผศ.ดร.สมบัติ	 ขาวประทีป และคณะนักวิจัย 

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร ก�าแพงแสน 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก�าแพงแสน  

ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรส�าหรับการประดิษฐ์ 

ในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�านวน 2 

ผลงาน ได้แก่	 อุปกรณ์วัดความยาวท่อนอ้อย

ชนิดพกพา และอุปกรณ์วัดความยาวท่อน

อ้อยแบบอิเล็กทรอนิกส์ จากกรมทรัพย์สิน 

ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ประจ�าปี 2563

 ปัจจุบันประเทศไทยมีการสร้างและพัฒนา

รถตัดอ้อยชนิดตัดท่อนใช้ภายในประเทศมากขึ้น  

นอกจากเพื่อลดการน�าเข้าจากต่างประเทศที่มี

ราคาสูงแล้ว การพัฒนารถตัดอ้อยที่มีความ

สามารถและประสิทธิภาพในการตัดอ้อยท่ีสูงขึ้น

ในสภาพพื้นที่และอ้อยในประเทศไทย ยังช่วยลด 

การสญูเสยีอ้อยในระหว่างการตดั และลดปรมิาณ

ส่ิงเจือปนในอ้อยที่จะน�าส่งโรงงานน�้าตาล ซึ่งจะส่ง

ผลต่อปริมาณและคุณภาพของอ้อยท่อนท่ีตัดได้  

ดังนั้น เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานในการวัด 

ขนาดความยาวท่อนอ้อยและสังเกตขนาดท่อนอ้อย 

เพ่ือการปฏิบัติงานในงานวิจัยรถตัดอ้อยท่อนจึง

เป็นสิ่งที่จ�าเป็น

 ผศ.ดร.สมบัติ	ขาวประทีป หัวหน้าทีมนักวิจัย  

กล่าวว่า การศึกษาขนาดความยาว และการ 

กระจายตัวของขนาดความยาวท่อนอ้อยท่ีได้ 

จากรถตัดอ้อยท่อน บ่งบอกถึงความสามารถ 

ในการล�าเลียงอ้อยของลูกโรเลอร์ล�าเลียงอ้อย  

น�้าหนักท่ีจะบรรทุกได้ของรถบรรทุก และการ 

สญูเสียอ้อยขณะเกบ็เกีย่ว ตลอดทัง้คุณภาพของ

อ้อยที่ตัดได้ลดลงหรือไม่ ในช่วงระหว่างรอการหีบ

ของโรงงานน�้าตาล เป็นต้น 

Story : Yupadee Klairasamee
ฉบับที่	35	:	17 สิงหาคม 2564

ผศ.ดร.สมบัติ	ขาวประทีป

มิถุนายน 2563) ผลงานของ ผศ.ดร.สมบัติ	 

ขาวประทปี	รศ.ดร.รตันา	ต้ังวงศ์กจิ	รศ.พงศ์ศักดิ	์ 

ชลธนสวัสดิ์ 	 ผศ.ชุ ติ 	 ม ่ วงประ เสริฐ 	 และ 

ผศ.นนทวัชร์	 ชัยณรงค์ โดยมีแนวคิดในการ

พัฒนาเครื่องมือวัดแบบง่าย คือ อุปกรณ์การวัด

แบบพกพาและทนทานต่อการท�างานในไร่อ้อย 

เพื่อใช้ในการวัดและเก็บตัวอย่างอ้อยท่อนใน

ช่วงความยาวอ้อยท่อนที่เกิดจากการตัดด้วยรถ 

ตัดอ้อยท่อนในภาคสนาม ท�าจากไม้อัด ขนาด

หนา 10 มิลลิเมตร ทาสีน�้ามันป้องกันความชื้นท�า

แถบสีขาวและด�า เพื่อใช้สังเกตช่วงความยาวอ้อย

ท่อนต่าง ๆ ได้ง่าย พร้อมทั้งติดตั้งอลูมิเนียมชนิด

ฉากเพื่อใช้ก�าหนดระยะเริ่มต้นของการวัด ซึ่งวิธี

การนี้จะท�าได้รวดเร็วกว่าการวัดด้วยตลับเมตร

วัดระยะทั่วไป และสามารถปฏิบัติงานได้โดยบุคคล

เดียว ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงาน จ�านวน 

ผู ้ปฏิบัติงานวัดความยาวท่อนอ้อยและความ 

คลาดเคลื่อนของข้อมูลได้ระดับหนึ่ง เนื่องจาก

ความเหนือ่ยล้าจากการวดัตวัอย่างทีม่จี�านวนมาก  

อีกทั้งสามารถส่งผลข้อมูลที่ได้รวดเร็วขึ้น และ 

ใช้ปรับแต่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถตัดอ้อยในขณะ

ที่ปฏิบัติงานในแปลงอ้อยได้ด้วย 

 ทีมนักวิจัยจึงได้ศึกษาพัฒนาเครื่องวัดความ 

ยาวท่อนอ้อยแบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เพื่อใช้ใน

การศึกษาขนาดความยาวท่อนอ้อยที่ได ้จาก 

รถตัดอ้อยท่อน ซึ่งยังคงมีข้อจ�ากัดในการใช้งาน 

บางประการ เน่ืองจากจ�าเป็นต้องท�าการวดัในพืน้ที่ 

อาคารหรือที่ร่ม เพ่ือให้เครื่องวัดอ่านค่าการวัด 

ได้อย่างต่อเนื่อง และต้องมีแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า 

ให้กับเครื่องวัดดังกล่าว ซึ่งการวัดตัวอย่างอ้อย 

ในพื้นที่แปลงทดสอบยังท�าได้ไม่สะดวก ดังนั้น 

การใช้เครื่องมือวัดแบบง่าย ๆ อย่างเช่น อุปกรณ ์

การวัดแบบพกพาและทนทานต่อการท�างานใน

ไร่อ้อย ยังเป็นสิ่งที่จ�าเป็น เพื่อใช้ในการวัดและ 

เก็บตัวอย่างอ้อยท่อนในภาคสนามในบางครั้ง  

โดยได้รับทุนสนับสนุนการท�าวิจัยจาก โครงการ 

พัฒนาเพื่อปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร	 

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	โดยได้ทนุจัดสรร 

จากส�านกังานคณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทราย	 

กระทรวงอุตสาหกรรม

  • อุปกรณ์วัดความยาวท่อนอ้อยชนิดพกพา   

(เลขที่อนุสิทธิบัตร 16297 ออกให้เมื่อวันที่ 1  



รศ.ดร.รัตนา	ตั้งวงศ์กิจ

รศ.พงศ์ศักดิ์	ชลธนสวัสดิ์

ผศ.ชุติ	ม่วงประเสริฐ	

ผศ.นนทวัชร์	ชัยณรงค์

ผู้ประกอบการ และเกษตรกรผู้สนใจ อุปกรณ์วัดความยาวท่อนอ้อยชนิดพกพา และแบบอิเล็กทรอนิกส์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่ผศ.ดร.สมบัติ	ขาวประทีป	ภาควิชาเกษตรกลวิธาน	คณะเกษตร	ก�าแพงแสน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

วิทยาเขตก�าแพงแสน	โทรศัพท์	034	351	885	หรือ	e-mail:	sombat.kh@ku.th	

 ผศ.ดร.สมบัติ กล่าวเพิม่เตมิว่า อปุกรณ์

วดัความยาวท่อนอ้อย ทัง้ 2 ชนดิ ได้น�ามาใช้ใน

การเรยีนการสอนให้กับนสิติ อาท ิรายวชิาการ

ทดสอบและประเมินผลส�าหรับเครื่องจักรกล 

และอุปกรณ์การเกษตร หลักเคร่ืองทุ่นแรง 

III เรื่องเฉพาะทางเครื่องจักรกลและแมคคา

ทรอนิกส์เกษตร นอกจากน้ี ยังน�าไปใช้ใน

การฝึกอบรมเพือ่ถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัรถ

ตัดอ้อยให้กับกลุ่มโรงงานน�้าตาล ผู้ประกอบ

การรถตัดอ้อย เกษตรกร และประชาชน 

ที่สนใจเป็นประจ�าทุกปี

	 โ ดย เ ฉพา ะ อุ ปกรณ ์ ก า ร วั ด แบบ

อิเล็กทรอนิกส์	 จะมีการพัฒนาอุปกรณ์

ก า ร เ ก็ บ ข ้ อ มู ล แ ล ะ แ ส ด ง ผ ล ผ ่ า น 

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยต่อเนื่อง	 

ผ่านคอมพิวเตอร์โดยตรง	 ซึ่งเป็นการช่วย 

สนับสนุนการวัดเพื่อเก็บค่าข้อมูลงานวิจัย 

ที่เก่ียวข้องกับขนาดความยาวท่อนอ้อย	

จากรถตัดอ้อยได้ด้วย	 อาทิ	 Sugarcane	

Billet	Cleaning	and	Loss,	Sugarcane	

Logistic	 การเตรียมท่อนพันธุ ์อ้อยจาก

รถตัดอ้อยท่อน	 นับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของ 

นวัตกรรมวัดความยาวท่อนอ้อยส�าหรับ 

ตดัอ้อยท่อนส่งโรงงาน	ส่งผลต่อการพฒันา 

รถตัดอ ้อยในประเทศ	 รวมถึงเป ็นการ								

	 	 	 	 	 	 	 ส่งเสริมการใช้รถตัดอ้อยให้เกิด	

																	ประสิทธิภาพได้มากขึ้นอีกด้วย

 • อุปกรณ์วดัวามยาวท่อนอ้อยแบบอเิล็กทรอนกิส์			(เลขท่ีอนสุทิธบิตัร	 

17105 ออกให้เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563) ผลงานของ	ผศ.ดร.สมบัติ	 

ขาวประทีป	 รศ.ดร.รัตนา	 ตั้งวงศ์กิจ	 รศ.พงศ์ศักดิ์ 	 ชลธนสวัสดิ์	 

ผศ.ชุติ	 ม่วงประเสริฐ	 ผศ.นนทวัชร์	 ชัยณรงค์ และนายสมหวัง	 หลีค้า 

โดยมีแนวคิดในการประดิษฐ์ จากอุปกรณ์วัดพื้นที่ห้องภายในอาคารแบบ

เลเซอร์ ท่ีมีขายท่ัวไปตามท้องตลาด ซึ่งโครงสร้างของอุปกรณ์ท�ามาจาก

เหล็กกล่องและเหล็กฉากเป็นหลัก พร้อมชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ

วัดความยาวท่อนอ้อยด้วยไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด 12 VDC แต่ในช่วงแรก 

ที่ทดสอบการใช้งานด้วยแสงเลเซอร์ พบว่ามีป ัญหาในการวัดพ้ืนที่ 

โล่งแจ้งเนื่องจากผลกระทบจากแสงแดด ท�าให้เกิดความผิดพลาดในการ

วัดได้ง่าย จึงแก้ไขด้วยการเปล่ียนมาใช้ เซนเซอร์แบบคลื่นเสียง แทนแบบ

เลเซอร์วัดด้วยแสง  


