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โดยกำหนดแนวทางการศึกษา วิจัย เพ่ือหาความเหมาะสมในการเลือกใชเครื่องตัดหญาใหเหมาะกับวัชพืช

ตามเขตทางหลวง เปน 3 ตัวแปร ประกอบดวย 1.ตัวแปรตน คือ ชนิดวัชพืชตามเขตทางหลวง ไดแก หญาคา หญา

ชันกาด แหวหมู หญาเจาชู หญาขจรจบ หญาหนวดษี หญารังนก หญาหวาย ไมยราบยักษ กระถิน และ แค 

2.ตัวแปรตาม คือ ชนิดของเครื่องตัดหญาที่เหมาะสมตอการตัดวัชพืชชนิดนั้นๆ และ 3.ตัวแปรควบคุม คือ เครื่อง

ตัดหญาประเภทตางๆ ท่ีใชอยูในกรมทางหลวง ไดแก เครื่องตัดหญา 2 จังหวะ ขอแข็งและขอออน, เครื่องตัดหญา 

4 จังหวะ ขอแข็งและขอออน และรถฟารมแทรกเตอรติดเครื่องตัดหญา จากนั้น ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร

และลักษณะจำเพาะของวัชพืชในเขตทางหลวง เพื่อวิเคราะหหาเครื่องตัดหญาที่เหมาะสมตอการใชกับวัชพืชชนิด

นั้นๆ โดยวิเคราะหจากกำลังเครื่องยนต และลักษณะทางกายภาพของเครื่องตัดหญา ประเภทตางๆ 
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บทที่ 1 บทนำ 
1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

  ตามยุทธศาสตรดานประสิทธิผลตามพันธกิจของเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทาง

หลวงในการใหบริการเชาใชเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพและตรงความตองการของผูเชาใชงาน โดยการ

มอบหมายใหสวนพัฒนาเครื่องจักรกล รวบรวมขอมูลความตองการของผูเชาใช เกี่ยวกับการใชเครื่องจักรกล

ในงานตัดหญาและถางปาของทางหลวง ซ่ึงมีการใชเครื่องจักรกลท่ีหลากหลาย เชน เครื่องตัดหญาแบบสะพาย 

ชนิดขอแข็งและขอออน ซึ่งมีทั้งเครื่องยนต 2 และ 4 จังหวะ และรถฟารมแทรกเตอรติดเครื่องตัดหญา เปน

ตน เครื่องตัดหญาแตละชนิดมีลักษณะการใชงาน อุปกรณที่ติดกับตัวเครื่อง การบำรุงรักษา และปญหา

ขอบกพรองตางๆ ท่ีเกิดกับเครื่องตัดหญาแตละชนิดแตกตางกัน 

ดังนั้น การศึกษาและวิเคราะหลักษณะการใชงานที่เหมาะสม และแกไขปญหาขอบกพรองตางๆ 

ท่ีเกิดจากการใชงาน จะสามารถนำมาเปนแนวทางในการออกแบบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในงานตัด

หญาและถางปา ใหมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อใหการใชงานตรงตามลักษณะงานของผูเชาใช 

อีกทั้ง การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรกลเพื่อสนองความตองการของผูเชาใชงาน จะทำใหรอยละการเชาใช

เครื่องจักรกลสูงข้ึนอีกประการหนึ่งดวย 

 
1.2 วัตถุประสงค 

เพื ่อศึกษาเครื ่องจักรกล และออกแบบ ใหตรงตามความตองการของผูเช าใช (เครื ่องจักร 
เครื่องมือ และอุปกรณ ในงานตัดหญาและถางปา) 

 

1.3  ขอบเขตงาน 

ดำเนินการศึกษาเครื่องมือ/เครื่องจักร ไดแก เครื่องตัดหญาแบบเครื่องยนต 2 จังหวะ เครื่องตัด

หญาแบบเครื่องยนต 4 จังหวะ และรถฟารมแทรคเตอรติดเครื่องตัดหญา เพื่อนำไปใชกับวัชพืชตามเขตทาง

หลวงไดอยางเหมาะสม 

 

1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ผูใชงานสามารถนำขอมูลจากการศึกษา วิจัย นี้ ไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกใชเครื่องตัด

หญาใหเหมาะสมกับวัชพืชตามเขตทางชนิดตางๆ 
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บทที่ 2 เอกสารและขอมูลที่เก่ียวของ 
2.1 วัชพืชตามเขตทางหลวง 

 

 หญาคา 

 

หญาคา (ชื่อวิทยาศาสตร: Imperata cylindrica Beauv.) เปนพืชลมลุกชนิดหนึ่ง จัดอยูในตระกูลหญา มี

ลำตนสูงประมาณ ๕๐-๑๐๐ เซนติเมตร ลักษณะลำตนเปนทรงกลมเรียวยาวขนาดเล็ก ลักษณะใบเปนขนกระจุก 

ขอบใบมีลักษณะคมกริบ ออกดอกเปนชอกานยาวสีขาว คลายหางกระรอก มีสรรพคุณในการรักษาโรคไดหลาย

ชนิด เชน โรคไต โรคมะเร็งคอ แกลมพิษ ผื่นคัน เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถใชประโยชนจากหญาคาในการมุง

หลังคา 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

 มีเหงาสีขาวแข็งอยูใตดิน ลำตนตั้งตรงสูงถึง15 - 20 เซนติเมตร มีกาบใบโอบหุมอยูและริมกาบใบจะมีขน 

ตัวใบจะเรยีวยาวประมาณ 1 - 2 เมตร กวางประมาณ 4 - 18 มิลลิเมตร มีขนเปนกระจุกอยูระหวางรอยตอของตัว

ใบและกาบใบ ดอกมีสีขาวอมเหลือง หรือเปนสีมวง เปนชอยาวประมาณ5 เซนติเมตร 
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ลักษณะจำเพาะของหญาคา 

 1. ไมชอบบริเวณท่ีน้ำแฉะ 

2. เจริญเติบโตไดดีในท่ีดอน และทุกฤดูกาล 

3. ถาหากไปเผา-เก่ียวหรือตัด จะแตกหนอข้ึนมา จากพ้ืนดิน อยางรวดเร็ว 

 

หญาชันกาด 

 

หญาชันกาด (อังกฤษ: torpedograss, ชื่อวิทยาศาสตร: Panicum repens) เปนพืชวงศหญาและเปนพืช

หลายฤดู กระจายตัวโดยการแตกหนอ สูง 50-100 เซนติเมตร ใบคอนขางเปนเสนตรง ยาว 7-15 เซนติเมตร มีขน

เล็กนอยที่ดานบนของใบและตามขอบ ดอกเปนดอกชอแบบพานิเคิล ยาว 10 -20 เซนติเมตร ขยายพันธุโดยใช

เหงา เมล็ดสวนใหญไมงอก ชอบดินแหง พบตามบริเวณริมถนน ที่รกราง บางครั้งเปนวัชพืชในเขตเกษตรกรรม 

โดยเฉพาะสวนทุเรียน แพรกระจายท่ัวประเทศไทย 

 

 



4 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

 หญาชันกาดมีระบบรากเปนรากฝอย แตกออกบริเวณขอของลำตนใตดิน แตกรากสาขาแทงออกในนอน

ขนานกับพื้นดิน และหยั่งลึกประมาณ 15 เซนติเมตร หรือมากกวาหากเปนดินรวนหรือดินทราย หญาชันกาดมีลำ

ตน 2 ชนิด คือ ลำตนใตดิน และลำตนเหนือดิน 

– ลำตนใตดิน มีลักษณะเปนไหลยาวเลื ้อยแทงขนานกับหนาดิน อยู ลึกจากหนาดินประมาณ 5-15 

เซนติเมตร ไหลมีลักษณะกลม สีน้ำตาล มีขอปลองสั้นๆ เมื่ออายุมากจะเกิดเปนปมหรือเปนกอนสี

น้ำตาลท่ีขอ และขอจะแตกลำตนแทงตั้งตรงโผลข้ึนเปนลำตนเหนือดิน 

– ลำตนเหนือดิน เปนลำตนท่ีเกิดบริเวณขอของไหล และแทงข้ึนโผลเหนือดิน ลำตนมีขนาดเล็ก ทรงกลม 

มีความเหนียว และแข็งแรง สูงประมาณ 30-90 เซนติเมตร หากลำตนสูงหรือยาวมากจะโนมลงเลื้อย

ตามพ้ืนดิน 

หญาชันกาดเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว แตกใบเดี่ยว ๆ สลับขางกันเปนคู ๆ บริเวณขอ มีกาบใบหุมท่ีขอ และลำ

ตน กานใบสั้น แผนใบเล็ก และเรียวแหลม มีสีเขียว ขนาดกวาง 5-8 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร 

โคนใบสอบ ปลายใบแหลม แผนใบมีขนปกคลมุ 

ลักษณะจำเพาะของหญาชันกาด 

1. หญาชันกาด เติบโต และแพรระบาดอยางรวดเร็ว ทั้งการแตกไหลแพรใตดิน และเมล็ดที่ติดไปกับนก

หรือเสือผาหรืออุปกรณการเกษตร 

2. หญาชันกาด มีลำตนบางสวนอยูใตดิน แตกไหลเร็ว ไหลมีความแข็งแรง ทนแหงแลง ทนน้ำทวมไดดี

มาก จึงยากตอการกำจัด 

3. ไหลหญาชันกาดแตกแขนงยาวใตดินไดรวดเร็ว และลำตนแตกข้ึนเหนือแนนเปนหยอมแนน หากเติบโต

ในแปลงขาวจะแยงแสง แยงน้ำ แยงอาหารในดินจากตนขาว ทำใหตนขาวไมเติบโต ตนขาวไมติดรวง

หรือติดรวงเล็ก ผลผลิตขาวลดนอยลง 
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แหวหมู 

 

แหวหมู (ชื่อวิทยาศาสตร: Cyperus rotundus) หรือหญาแหวหมู หรือ หญาขนหมู เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

ในวงศกก เปนพืชจำพวกไมลมลุก ลำตนอยูใตดิน มีลักษณะเปนหัวกลม สั้น มีตาจำนวนมาก และสามารถแทงไหล

ไปไดไกลแลวเกิดหัวใหมเจริญข้ึนตนเหนือดิน ใบของแหวหมูเกิดท่ีลำตน ชิดแนนโดยเปนกาบใบหุมซอนมวนทับกัน 

ชูข้ึนเหมือนลำตนแลวแผเปนแผนใบแบนรปูแถบยาว ปลายแหลม กลางใบเปนสันรอง ผิวใบเรียบสีเขียวเขม กวาง

ประมาณ 0.5 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร ดอกของแหวหมูเกิดที่ปลายยอด กานชอดอกเปนรูปเหลี่ยมสีเขียว

เขมแทงข้ึนสูง ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร แลวแตกเปนชอยอยอีกหลายชอ ดอกยอยสีน้ำตาลจำนวนมาก ผลรูป

ขอบขนาน ปลายแหลมสีน้ำตาลหรือดำ ขยายพันธุดวยเมล็ดหรือหัวใตดิน 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

 ตนแหวหมู หรือ ตนหญาแหวหมู จัดเปนพรรณไมลมลุก จัดอยูในจำพวกหญา มีลำตนอยูใตดิน ลักษณะ

เปนหัวกลม สั้น มีตาจำนวนมาก มีสีดำ เสนผานศูนยกลางประมาณ 3-6 มิลลิเมตร ลำตนเปนดิน มีขนาดเล็กเรียว

เปนเหลี่ยม มีความสูงประมาณ 4-10 นิ้ว มีสีเขียวแก เจริญเติบโตไดดีในดินเกือบทุกชนิด ขยายพันธุดวยวิธีการ

เพาะเมล็ดหรือการใชหัวหรือไหลใตดิน เปนพรรณไมท่ีมักเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ ตามทุงนา ขางทางหรือท่ีรกราง 

กระจายพันธุสูงในเขตรอน 
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หญาเจาชู 

 

หญาเจาชู (ชื่อวิทยาศาสตร: Chrysopogon aciculatus) เปนไมลมลุกชนิดหนึ่งในวงศหญา มีหัวและ

เหงาแผกระจายตามหนาดิน ดอกเปนชอ รูปกลมเรียวคลายเมล็ดขาว มีหนามแหลม สามารถปกติดเสื้อผาและ

ผิวหนัง แกะออกจากเสื้อผายากมาก จึงถูกเรียกชื่อวา หญาเจาชู 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

 หญาเจาชูเปนไมลมลุกจำพวกหญา อายุหลายป ลำตนทอดนอนไปตามพื้นดินไดไกล ตามลำตนมีกาบใบ

แกหุ มอยู  ลำตนตั ้งตรง สูง 15–25 เซนติเมตร ไมคอยแตกแขนง ใบมักจะมีมากที ่โคนตน กาบใบยาว 1–3 

เซนติเมตร กาบอันสุดทายยาวถึง 6 เซนติเมตร หุมรอบลำตน มีลายตามยาว บางทีมีสีมวง มีขนยาวนุมประปรายท่ี

รอยตอระหวางกาบใบและตัวใบ ตามขอบใบตรงดานในมีขนหนาแนน ตัวใบ กวาง 3–5 มิลลิเมตร ยาว 2–8 

เซนติเมตร ใบบนสุดลดรูปลงเหลือขนาดเล็กมาก ขอบใบสากคาย ขอบจัก แหลมหาง ๆ บริเวณโคนใบเปนตุม ๆ 

และมีขน เนื้อใบบาง เปนมัน 

หญาเจาชูออกดอกที่ยอดเปนชอกระจาย ยาว 3–6 เซนติเมตร แข็ง ตั้งตรง สีมวงแกมแดง ชอดอกยอย

ติดกันเปนกระจุกท่ีปลายแขนงชอ กระจุกละ 3 ชอ แตมีเพียงดอกเดียวเทานั้นท่ีเปนดอกสมบูรณเพศ และไมมีกาน

ดอก โคนดอกมีเซลลแข็ง ๆ สวนอีกสองดอกเปนดอกเพศผู มีกานดอก ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร มีขน ชอดอก
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ยอยที่ ไมมีกาน ยาว 3–4 มิลลิเมตร กาบชอดอกยอยอันลางรูปใบหอก หลังแบน มีเสน 2 เสน ปลายแยกเปน 2 

ยอดแหลม ตามขอบใกลปลายมีขนสาก กาบชอดอกยอยอันบน ยาว 2.5–3.5 มิลลิเมตร ลักษณะคลายทองเรือ 

กาบลางของดอก (sterile lemma) ยาว 2.5–3 มิลลิเมตร รูปใบหอก ปลายแหลม บางใส ขอบมีขน สวนกาบลาง

อีกอันหนึ่ง (fertile lemma) ยาว 2.5–3 มิลลิเมตร บางใส แคบ ปลายมีหนามแหลม ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร 

กาบบนของดอก บางใส ปลายแหลม ยาว 1.6 มิลลิเมตร อับเรณูยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร สีสม ปลายเกสรเพศ

เมียมี 2 อัน เห็นเดนซัดยื่นออกมาจากกลางชอดอกยอย ยาว 1–1.5 มิลลิเมตร มีขนยาวละเอียดเปนมัน เปนพู

คลายขนนก 

ลักษณะจำเพาะของหญาเจาชู 

 1. หญาเจาชูตนเล็กไมคอยพบตามแปลงนาที่มีน้ำขัง เพราะเปนหญาไมทนตอน้ำทวม แตพบตามคันนา 

หรือ แปลงที่ดินวาง ซึ่งเติบโต และแพรกระจายคลุมหญาชนิดอื่นไมใหขึ้นได ทำใหมีหญาชนิดอื่นสำหรับเปน

อาหารเลี้ยงโค กระบือไดนอยลง 

2. หญาเจาชูตนใหญจะพบมากตามที่ดอน และพื้นที่ไร โดยเฉพาะไรออย และไรมันสำปะหลัง ซึ่งถือเปน

วัชพืชสำคัญท่ีคอยแยงอาหารจากพืชท่ีปลูก อีกท้ัง เมล็ดท่ีรนลงแปลงมักท่ิมแทงเทาใหเจ็บปวดไดงาย หากไมสวม

ใสรองเทา โดยเฉพาะในชวงเตรียมแปลง 
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หญาขจรจบ 

 

หญาขจรจบ หรือ หญาคอมมิวนิสต (ชื่อวิทยาศาสตร: Pennisetum pedicellatum; อังกฤษ: desho 

grass, desho) เปนพืชดอกใบเลี้ยงเดี่ยวชนิดหนึ่งในสกุล Pennisetum วงศหญา มีถ่ินกำเนิดในประเทศเอธิโอเปย 

ขึ้นมากตามที่สูงชันบริเวณพื้นที่ภูเขาของประเทศ หญาชนิดนี้เปนแหลงอาหารสำคัญสำหรับปศุสัตวและสามารถ

นำมาเพาะปลูกในพ้ืนท่ีเล็ก ๆ ไดอยางยั่งยืน 

หญาขจรจบเปนเปนวัชพืชที ่สำคัญนำความเสียหายมาสู การเกษตรของประเทศไทยเปนอยางมาก 

สามารถแพรระบาดไดอยางรวดเร็วโดยเมล็ด หญาขจรจบเขามาในประเทศไทยตั้งแตประมาณป พ.ศ. 2498 โดย

ศาสตราจารย คูมา ผูเชี่ยวชาญพืชอาหารสัตวของ FAO สั่งมาจากประเทศอินเดียเพื่อทดลองปลูกเปนพืชอาหาร

สัตว 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

 หญาขจรจบเปนหญาอายุขามป ลำตนเติบโตเปนเหงาบนดิน สามารถแตกหนอเปนกอขนาดใหญได สูงได

ถึง 1–2 เมตรหรือมากกวา ลำตนมีลักษณะเปนขอปลองท่ีหุมดวยกาบใบ ขอปลองบริเวณโคนลำตนมีรากแตกออก 

หญาขจรจบเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว แตกกาบใบออกหุมลำตน แผนใบเรียวยาว แผนใบมีสีเขียว แผนใบดานบน และ

ดานลางมีขนนุมปกคลุม ดอกเปนดอกสมบูรณท่ีออกดอกเปนชอแทงจากสวนยอดของลำตน ดอกมีขนปกคลุมยาว 
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และมีลักษณะนุมคลายขนหางสัตว ท้ังนี้ ดอกหญาขจรจบจะออกดอกในชวงเดือนตุลาคม และเมล็ดท่ีรวงลงดินจะ

งอกใหมหลังฝนตกในชวงเดือนพฤษภาคม 

ลักษณะจำเพาะของหญาขจรขบ 

1. ลำตนของหญาขจรจบสามารถแตกกอขนาดใหญได ทำใหมีจำนวนตนมาก และจำนวนดอกยอมมาก 

เชนกัน จึงสามารถแพรกระจายไดอยางรวดเร็ว 

2. ลำตนหญาขจรจบมีขนาดใหญ และสูงมาก เปนอุปสรรคตอการกำจัด ท้ังการตัด และการขุดตอออก 

3. หญาขจรจบมีความทนตอสารเคมีกำจัดศัตรูพืชไดดี ทำใหการใชสารเคมีบางชนิดไมไดผล 

4. มักพบแพรระบาดเปนวัชพืชตามสวนผลไม สวนมันสำปะหลัง ออย และนาขาว ซ่ึงจะผลทำใหผลผลิต 

 ของพืชลดลง 

5. มักพบแพรระบาดตามริมแมน้ำ ริมชายน้ำท่ีบดบังพืชทองถ่ินไมใหข้ึนได 
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หญาหนวดษี 

 

หญาหนวดษี (อังกฤษ: Tangle head, ชื่อวิทยาศาสตร: Heteropogon contortus) เปนพืชวงศหญา

และพืชหลายฤดู ข้ึนเปนกอ สูง 20 - 100 เซนติเมตร ใบเปนเสนตรง ยาว 6-20 เซนติเมตร มีปลอกหุมเรียบ ดอก

เปนดอกชอแบบราซีม ยาว 4-7 เซนติเมตร ชอดอกยอยเปนแบบ spiked ดานเดียว ยาว 7 มิลลิเมตร ออกดอกท้ัง

ป ขยายพันธุดวยเมล็ดและการแตกหนอ ชอบข้ึนในดินแหง พบตามบริเวณขางถนนและพ้ืนท่ีรกราง ชาวฮาวายใช

หญาชนิดนี้มุงหลังคาบาน 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

 หญาหลายป เปนกอ สูง 25-100 เซนติเมตร กาบใบ ยาว 5-7 เซนติเมตร แผนใบ ขอบใบขนานยาว 10-

25 เซนติเมตร กวาง 0.4-0.8 มิลลิเมตร ลิ้นใบ ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร เนื้อบางคลายเยื่อ ปลายมีขน ชอดอก 

แบบชอกระจะคลายชอเชิงลด ยาว 4-6 เซนติเมตร กวางประมาณ 4 มิลลิเมตร มีขนกระจาย กานชอดอก สากมือ 

ชอดอกยอยคูเหมือน ประกอบดวย ชอดอกยอยไรกาน เพศผู รูปหอก ยาว 7.2-7.5 มิลลิเมตร กวาง 1.2-1.3 

มิลลิเมตร แบนทางดานบน-ลาง ดานหลังมีขนฐานกลมกระจาย กาบชอยอยลาง รูปหอกหรือรูปเรือ ยาว 7.1-7.2 

มิลลิเมตร กวางประมาณ 1 มิลลิเมตร เนื้อหยาบแข็ง ขอบพับ เสนภายใน 15 เสน ปลายเฉียง ขอบสวนปลายแผ

ออกเปนสีชมพู กาบชอยอยบน รูปเรือหรือรูปหอก ยาว 6.8-7 มิลลิเมตร เนื้อโปรงบางคลายเยื่อ ขอบมีขนคลาย
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ไหม กระจาย เสนภายใน 3 เสน สวนปลายแผออกและแหลม สวนบนเปนสันมีหนามเรียงจนถึงปลาย กาบลาง 

ยาว 6.1-6.2 มิลลิเมตร เนื้อบางคลายเยื่อ ปลายแหลม เสนภายใน 2 เสน ขอบมีขนคลายไหม กาบบน รูปขอบ

ขนาน ขนาดประมาณ 5 มิลลิเมตร เนื้อโปรงบาง เสนภายในไมมี ขอบมีขนคลายไหมยาวไปจนถึงปลาย กลีบเกล็ด 

รูปกรวย ยาว 0.4-0.5 มิลลิเมตร ปลายหยักหรือเปนแฉก อับเรณู ยาว 3.4-3.5 มิลลิเมตร สีเหลือง ชอดอกยอยมี

กาน เพศผู มีลักษณะและขนาดคลายกับชอดอกยอยไรกาน กาน ยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร ชอดอกยอยคูตาง อยู

สวนบนของชอกระจะ จำนวน 6-9 คู ชอดอกยอยไรกาน เพศเมีย ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร อยูบนแคลลัส ยาว

ประมาณ 2 มิลลิเมตร มีขนสีดำหรือสีน้ำตาลเขม กาบชอยอยลาง รูปทรงกระบอก ยาว 1.4-4.5 มิลลิเมตร กวาง 

1.4-1.5 มิลลิเมตร เนื้อหยาบคลายหนัง เสนภายใน 12 เสน ปลายเปนเยื่อบางโคง กาบชอยอยบน รูปขอบขนาน 

ยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร ผิวมีขนสากมือปลายมน เสนภายใน 3 เสน เนื้อหยาบคลายกระดาษ กาบลาง เปน

รยางคแข็งยาว 8-10 เซนติเมตร ปลายรยางคเปนเยื่อบาง ลำของรยางคมีขนสากมือ สวนลางสีน้ำตาลเขมสวนบน

สีเหลืองหรือสีฟาง กาบบน รูปขอบขนาน เนื้อบางคลายเยื่อ ชอดอกยอยมีกาน เพศผูหรือไมมีเพศ ลักษณะ

เหมือนกับชอดอกยอยไรกานของกลุมชอดอกยอยท่ีไมมีรยางค 
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หญารังนก 

 

หญารังนก (อังกฤษ: Swollen finger grass, ชื ่อวิทยาศาสตร: Chloris barbata) เปนพืชในวงศหญา 

และเปนพืชฤดูเดียว ข้ึนเปนกลุมกอน สูง 50 - 100 ซม. ใบเปนรูปเสนยาว มีขน ยาว 5 - 30 ซม. ดอกเปนดอกชอ 

ประกอบดวยชอดอกยอยแบบ spike ติดกันที่ปลาย 5 -10 ชอ สีออกมวงหรือมวงอมเขียว มีขนสีมวงที่บริเวณท่ี

เปนกลีบดอก วงชีวิตสั้น ออกดอกตลอดป ขยายพันธุดวยเมล็ด ชอบดินแหง ทนตอสภาพดินเค็ม มักเจริญใน

บริเวณท่ีรกราง ขางถนน พบไดท่ัวประเทศไทย 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

 หญารังนก เปนหญาอายุปเดียว มีลำตนที่แตกกอหรือลำตนใหมได ลำตนมีลักษณะตั้งตรง และมีลักษณะ

เปนขอปลอง ขนาดลำตนเล็ก ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร แตมีความสูงที ่รวมชอดอกแลว ซึ ่งสูงไดถึง 60-90 

เซนติเมตร ทั้งนี้ ลำตน และใบจะสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร แตสวนของกานชอดอก และดอกจะสูงยาวมาก 

ลำตนหญาขนนกมีลักษณะทรงกลม ดานในลำตนมีรูกลวง เนื้อเยื่อลำตนมีลักษณะออน แตเหนียว และเด็ดใหขาด

ดวยมือยาก 
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ไมยราบยักษ 

 

ไมยราบย ักษ   (ช ื ่อว ิทยาศาสตร  :  Mimosa pigra, อ ังกฤษ: pricky wood weed, mimosa, giant 

sensitive plant, catclaw mimosa, black mimosa) เปนพืชดอกมีลักษณะเปนไมพุมในวงศถั่ว เปนวัชพืชตาง

ถิ่นประเภทรุกรานที่มีความรุนแรง เนื่องจากสามารถเติบโตและแพรกระจายไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีความ

ทนตอสภาพน้ำทวมและแหงแลงไดดี 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

 ตนไมยราบยักษ เปนพืชดั ้งเดิมของอเมริกากลางและทางตอนเหนือในแถบประเทศโคลัมเบียและ

เวเนซุเอลา และภายหลังไดแพรกระจายลงมายังทวีปอเมริกาใต แอฟริกา จนถึงทวีปเอเชีย เชน ไทย ลาว พมา 

กัมพูชา เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยจัดเปนไมพุมขนาดกลาง มีความสูงของตนประมาณ 1-3 เมตร ตามตนมี

หนามแหลมงองุมลงดานลางตลอดลำตนและกิ่ง ปลายกิ่งยอย เนื้อแข็งและเหนียว มักพบขึ้นเองในเขตรอนชื้น 

ตามท่ีกวาง ตามทุงหญา หุบเขา ริมถนนหนทาง และท่ีรกรางท่ัวไป 
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หญาหวาย 

 

หญาหวาย หรือ หญาหวายขอ (Whip Grass) จัดวัชพืชชนิดหนึ่งท่ีมีการระบาดรุนแรงในนาขาว เนื่องจาก

ลำตนมีไหล และหัวอยูใตดินลึก ทำใหทนตอสภาพแหงแลงไดดี และกำจัดไดยาก ถึงแมจะใชสารเคมีกำจัดวัชพืช

ฉีดพนก็ตาม แตปจจุบัน เกษตรกรบางพื้นที่มีการปลูกหรือปลอยเลี้ยงสำหรับใชเปนอาหารหยาบใหโค กระบือ 

หรือใชจำหนายใหแกฟารมโค ฟารมกระบือ สรางรายไดกลายเปนอาชีพเสริมใหอีกทาง 

หญาหวาย/หญาหวายขอ พบแพรกระจายพันธุในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในประเทศไทย

พบแพรกระจายในทุกจังหวัด ท้ังท่ีดอน พ้ืนท่ีไร แปลงนา และพ้ืนท่ีลุมท่ีมีน้ำขัง เปนพืชท่ีปรับตัวตอสภาพแวดลอม

ไดดีมาก เติบโตไดดีในทุกสภาพดิน มีรากเหงาอยูใตดินลึก ทำใหทนตอสภาพแหงแลงไดดีมาก 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

 หญาหวาย/หญาหวายขอ เปนหญาอายุหลายป มีลำตนแทเปนไหลอยูใตดินลึก ประมาณ 3-5 เซนติเมตร 

ไหลมีลักษณะกลมแข็ง แตกออกเปนแขนง และเปนขอปลอง บริเวณขอปลองเปนท่ีแตกยอดของตนใหม และมีราก

ฝอยแตกออกแทงลึกลงดินในแนวดิ่ง ยาว 5-20 เซนติเมตร สวนปลายไหลมีลักษณะแหลม ใชสำหรับแทงแทรก

ขนานไปตามพื้นดิน ซึ่งมีความยาวไหลไดมากกวา 1 เมตร เนื้อไหลมีลักษณะออน แตเหนียว ใชมือเด็ดใหขาดยาก 
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ลำตนเทียม จัดเปนสวนของลำตนเหนือดินท่ีเรามองเห็น ซ่ึงแทงออกจากหัวใตดินข้ึนมา ลำตนเทียมมีลักษณะทรง

กลม สีเขียว และเปนขอปลองซึ่งเปนบริเวณที่กาบใบหุมอยู ขนาดลำตนประมาณ 2-3.5 มิลลิเมตร พอๆกับขนาด

ของไหลใตดิน สวนความสูงเม่ือโตเต็มท่ีประมาณ 30-60 เซนติเมตร หรือบางท่ีอาจพบสูงไดมากถึง 100 เซนติเมตร 

และหากลำตนสูงมากตั้งแต 30 เซนติเมตร มักโนมเอนพาดไปตามดิน หรือ เรียกเปนความยาวแทนความสูง 

 

กระถิน 

 

กระถิน (ชื่อวิทยาศาสตร: Leucaena leucocepphala; ใต: สะตอเบา) เปนไมพุม ใบประกอบ ดอกชอ 

ดอกยอยเปนดอกสมบูรณเพศ ผลเปนฝกแบน ยอดออน ชอดอกและฝกออน ชาวกะเหรี่ยงกินสดกับน้ำพริก เมล็ด

ในฝกแก กินสดหรือลวกกินกับน้ำพริก ใบตมใหหมูกิน 

กระถิ่นเปนพืชที่มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและขึ้นอยางหนาแนจนทำใหพืชทองถิ่นไมสามารถ

เจริญเติบโตไดและถูกเบียดออกไป กระถินถูกพิจารณาใหเปน 1 ใน 100 สายพันธรุกรานที่รายแรงของโลกโดย 

คณะกรรมการความอยูรอดของสปชีสของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ( 

the Invasive Species Specialist Group of the IUCN Species Survival Commission ) ในไทยพบขึ ้นเปน

บริเวณกวางในพ้ืนท่ีเปดโลง พ้ืนท่ีปาถูกทำลาย ตั้งแตความแหงแลงสูงจนถึงพ้ืนท่ีชุมชื้น มักข้ึนคลุมเพียงชนิดเดียว 

พบไดทุกภาคของประเทศ ระบาดปานกลาง ในจังหวัดกาญจนบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ และพิษณุโลก และมี
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การระบาดนอย ในจังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี สิงหบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครสวรรค กำแพงเพชร ตาก 

ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม เปนตน 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

 ตนกระถิน และมีถ่ินกำเนิดในอเมริกาเขตรอนและในหมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก มีการนำเขามาปลูกใน

ประเทศไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย เนื่องจากตนกระถินเปนพืชท่ีขยายพันธุไดงายจึงพบไดท่ัวไป จัดเปนไมพุมหรือไมตน

ขนาดเล็ก มีขนาดความสูงประมาณ 3-10 เมตร ไมผลัดใบ ลักษณะทรงตนเปนเรือนยอดรูปไขหรือกลม เปลือกตน

มีสีเทา และมีปุมนูนของรอยกิ่งกานที่หลุดรวงไป และขยายพันธุดวยวิธีการใชเมล็ด เจริญเติบโตไดดีในดินรวนซุย

หรือในดินเหนียวอุมน้ำไดด ี

 

แค 

 

แคเปนไมยืนตนสกุลโสน มีลำตนขนาดเล็กถึงกลางสูงประมาณ 3–10 เมตร แตกกิ่งกานสาขามากไมเปน

ระเบียบ เปลือกเปนสีน้ำตาลเขม มีรอยขรุขระหนา ใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ ใบยอยมีขนาดเล็กรูปขอบ

ขนาน ขอบใบเรียบ ปลายใบมนกวาง ดอกคลายดอกถั่ว ออกดอกแบบชอตรงซอกใบ มีสีขาว ผลมีลักษณะเปนฝก
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กลมยาว 20–40 เซนติเมตร สีเขียวออน ใชรับประทานเปนอาหารได เมล็ดมีลักษณะเหมือนลิ่มผสมเกสรโดยนก

[2] ขยายพันธุดวยเมล็ด มีอายุไดประมาณ 20 ป แตถาหักยอดบอย ๆ จะทำใหมีอายุสั้นลง 

 

2.2 ประเภทเครื่องตัดหญาหลักๆ ท่ีใชในกรมทางหลวง 

 2.2.1 เครื่องตัดหญา 2 จังหวะ 

เครื่องตัดหญาแบบ 2 จังหวะ คือ เครื่องยนตท่ีไมมีวาลว หรือระบบหลอลื่น เครื่องยนต 2 

จังหวะมีชิ้นสวนท่ีใชงานนอยมากและมีน้ำหนักเบามาก ซ่ึงหมายความวามีการบำรุงรักษานอยมาก

และมีราคาถูก  

โดยท่ัวไปแลวเครื่องตัดหญาแบบ 2 จังหวะ มีกำลังตอน้ำหนักมากกวา เครื่องตัดหญาแบบ 

4 จังหวะ นั่นก็หมายความวาเครื่องยนตขนาดเล็กจะบรรจุกำลังไดมากกวาเครื่องตัดหญาแบบ 4 

จังหวะขนาดเล็ก  

ขอดี และ ขอเสียของเครื่องตัดหญา 2 จังหวะ 

ขอดี ขอเสีย 

ไมมีวาลว โครงสรางเรียบงายกวา ใชงานไดไมนานเหมือนเครื่องตัดหญาแบบ 4 จังหวะ 

เนื่องจากไมมีระบบหลอลื่น 

มีกำลังขับท่ีสูงกวาเครื่องตัดหญาแบบ 4 จังหวะ ต องผสมน ้ำม ันเช ื ้อเพล ิง และน ้ำม ันหล อลื่น

เครื่องยนต 

มีน้ำหนักเบา เครื ่องตัดหญาแบบ 2 จังหวะ ไมใชเครื ่องยนตท่ี

ประหยัดน้ำมัน 

มีศักยภาพในการใหกำลังมากกวาเครื่องตัดหญา

แบบ 4 จังหวะ ท่ีมีขนาดเทากันถึง 2 เทา 

เครื่องตัดหญาแบบ 2 จังหวะ สรางมลพิษมากกวา 

มีการบำรุงรักษาที่นอยกวา เครื่องตัดหญาแบบ 4 

จังหวะ 

เครื่องตัดหญาแบบ 2 จังหวะ เปนเครื่องยนตที ่มี

ควันมาก 
 

เครื่องตัดหญาแบบ 2 จังหวะ มีสวนผสมของอากาศ 

และเชื้อเพลิงรั่วไหลออกทางพอรตไอเสีย 
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 2.2.2 เครื่องตัดหญา 4 จังหวะ 

เครื่องตัดหญาแบบ 4 จังหวะ เปนเครื่องยนตที่มีอยูทั่วไปในรถตัดหญา มีน้ำหนักมากและ

ตองอยู ในตำแหนงที่ตั ้งตรงเพื่อใช นอกจากนี ้ยังมีราคาแพงกวาเนื ่องจากความซับซอนของ

เครื่องยนต และการซอมแซมท่ีจำเปน ในการแกไขหากมีสิ่งผิดปกติเกิดข้ึน เครื่องยนตประเภทนี้มี

วาลวสองวาลวแยกกัน ไดแก วาลวสำหรับไอดี และวาลวสำหรับไอเสีย ซึ่งแตกตางจากเครื่องตัด

หญาแบบ 2 จังหวะ 

โดยท่ัวไปแลวเครื่องตัดหญาแบบ 4 จังหวะ น้ำมันจะบรรจุอยูในขอเหวี่ยงและโดยปกติจะ

มีระบบหลอลื่นแบบกระเซ็น ซ่ึงน้ำมันจะถูกปลอยออกมาเพ่ือทำใหทุกอยางหลอลื่นอยูเสมอ ดวย

เหตุนี้การสึกหรอจึงเกิดข้ึนชากวาในเครื่องตัดหญาแบบ 2 จังหวะ 

ขอดี และ ขอเสียของเครื่องตัดหญา 4 จังหวะ 

ขอดี ขอเสีย 

แรงบิดมากข้ึนและเครื่องยนตเงียบข้ึน มีการออกแบบท่ีซับซอนมากข้ึน 

มีอายุการใชงานยาวนานกวาเครื ่องตัด

หญาแบบ 2 จังหวะ 

มีการออกแบบท่ีซับซอนยากตอการซอมแซม และ

แกไขปญหา 

ไมตองผสมน้ำมันหลอลื่นกับเชื้อเพลิง เนื่องจากการออกแบบท่ีซับซอนมากข้ึนเครื่องยนต

เหลานี้จึงหนักกวามาก 

มลพิษนอยกวาเครื ่องตัดหญาแบบ 2 

จังหวะ 

เครื่องตัดหญาแบบ 4 จังหวะ แพงกวา เครื่องตัด

หญาแบบ 2 จังหวะ 

ประหยัดน้ำมันมากกวาเครื ่องตัดหญา

แบบ 2 จังหวะ 

ชิ้นสวนมากขึ้นราคาแพงกวาในการผลิตและใน

การซอม 
  

 

2.2.3 รถฟารมแทรกเตอรติดเครื่องตัดหญา ขนาดไมนอยกวา 40 แรงมา พรอมใบมีดแบบปรับเล่ือน 

 เปนการพัฒนา ดัดแปลง เครื่องจักรกล โดยนำชุดตัดหญามาติดตั้งกับรถฟารมแทรค

เตอร เพ่ือใหเหมาะสมกับภารกิจของกรมทางหลวง และเพ่ือความสะดวก ปลอดภัย ของผูใชงาน  
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2.3 ผลการสำรวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูใชงานเคร่ืองตัดหญาชนิดตางๆ           

โดยสวนแผนงานและมาตรฐาน สำนักเคร่ืองกลและสื่อสาร กรมทางหลวง 

2.3.1 เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง (สะพาย) ย่ีหอ MITSUBISHI TU43 

 
จากผลการสำรวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูใชงาน สามารถจำแนกปญหาและ

อุปสรรคในการใชงาน แยกตามระบบตางๆ ไดดังตอไปนี้ 

ระบบเครื่องยนต 

1. คารบูเรเตอรแบบไดอะแฟรมใชงาน และบำรุงรักษายาก ตองการใชแบบลูกลอย 

2. ถังน้ำมันเชื้อเพลิงควรอยูดานบน 

3. ใชหัวเทียนเปลือง 

4. เครื่องยนตสตารทติดยาก 

5. เครื่องยนตรอนเร็ว 

6. ใชเชื้อเพลิงมาก 

 

 

33%

17%
8%

17%

8%

17% คารบ์เูรเตอรแ์บบไดอะแฟรมดดู
น้ํามันไมข่ึน้ ตอ้งการใชแ้บบลกูลอย

ถังน้ํามันควรอยูด่า้นบน

ใชหั้วเทยีนเปลอืง

เครือ่งยนตส์ตารท์ตดิยาก

เครือ่งยนตร์อ้นเร็ว

ใชเ้ชือ้เพลงิมาก



20 
 

ระบบสงกำลัง 

1. แกนเพลาขับเฟองชำรุดงาย หลุดงาย 

2. ระบบคลัทชชำรุดเร็ว 

3. เฟองไมคอยดี ขอบบาง 

4. แรงนอยไปสำหรับหญากอใหญ 

5. เพลาขับใบมีดจะสั้นเปนบางเครื่อง 

6. สายคันเรงแข็ง 

      

 
 

ระบบเครื่องมือ อุปกรณตางๆ และอ่ืนๆ 

1. แขนจับ ปลอกหุมแกน และดามอลูมิเนียมชำรุดงาย 

2. ใบเลื่อยท่ีติดมากับชุดตัดหญาไมมีความคม 

3. จานตัดแบบไนลอนไมไดใช 

4. ลูกปนชำรุดบอย 

5. ใบมีดสำรองมีใหนอยเกินไป ควรจัดชุดสำรองมา 5 ใบ/เครื่อง เปนชนิดใบตรง 

6. ใบมีดตัดหญาสั้นเกินไป ทำใหตัดหญาไดไมเรียบ 

7. ศูนยบริการหลังการขายตางจังหวัดไมชัดเจน 

 

20%

20%

10%

30%

10%

10%

แกนเพลาขับเฟืองชํารดุง่าย 
หลดุง่าย

ระบบคลัทชช์ํารดุเร็ว

เฟืองไมค่อ่ยด ีขอบบาง

แรงนอ้ยไปสําหรับหญา้กอใหญ่

เพลาขับใบมดีจะสัน้เป็นบาง
เครือ่ง

สายคันเรง่แข็ง
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2.3.2 เครื่องตัดหญาแบบขอออน (สะพาย) ย่ีหอ MITSUBISHI TU43 

 
จากผลการสำรวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูใชงาน สามารถจำแนกปญหาและ

อุปสรรคในการใชงาน แยกตามระบบตางๆ ไดดังตอไปนี ้

40%

10%10%

10%

10%

10%

10%

แขนจับ ปลอกหุม้แกน และดา้ม
อลมูเินยีมชํารดุง่าย

ใบเลือ่ยทีต่ดิมากับชดุตัดหญา้ไมม่ี
ความคม

จานตัดแบบไนลอนไมไ่ดใ้ช ้

ลกูปืนชํารดุบอ่ย

ใบมดีสํารองมใีหน้อ้ยเกนิไป ควร
จัดชดุสํารองมา 5 ใบ/เครือ่ง เป็น
ชนดิใบตรง

ใบมดีตัดหญา้สัน้เกนิไป ทําใหตั้ด
หญา้ไดไ้มเ่รยีบ

ศนูยบ์รกิารหลังการขายตา่งจังหวัด
ไมช่ดัเจน
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ระบบเครื่องยนต 

1. เครื่องยนตไมแรง 

2. ใชเชื้อเพลิงมาก 

3. เครื่องยนตมีปญหาบางครั้ง 

      
 

ระบบสงกำลัง 

1. กำลังสงไมคอยดี 

2. ชุดคันเรงคอนขางแข็ง 

           
 

ระบบเครื่องมือ อุปกรณตางๆ และอ่ืนๆ 

1. สายออนดานในขาดงาย 

2. มือจับเล็กเกินไป เวลาตัดหญาจะไมสะดวก 

3. ปลอกยางตรงขอออนเปอยงาย 

4. ไมมีบริษัทมาเปลี่ยนอะไหลให ขณะท่ีอยูในระยะประกัน 

 

 

34%

33%

33% เครือ่งยนตไ์มแ่รง

ใชเ้ชือ้เพลงิมาก

เครือ่งยนตม์ปัีญหา
บางครัง้

50%50%
กําลังสง่ไมค่อ่ยดี

ชดุคันเรง่คอ่นขา้งแข็ง
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2.3.3 เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง (สะพาย) ย่ีหอ HONDA GX-35 

 
จากผลการสำรวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูใชงาน สามารถจำแนกปญหาและ

อุปสรรคในการใชงาน แยกตามระบบตางๆ ไดดังตอไปนี้ 

 

ระบบเครื่องยนต 

1. เครื่องยนตไมทนตอการตัดหญาหนักๆ เม่ือเครื่องยนตรอนแลวเครื่องจะดับเอง 

2. ตองใชความเร็วรอบสูงในการตัดหญา ทำใหสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมาก 

3. เปลืองหัวเทียน 

 

40%

20%

20%

20%

สายออ่นดา้นในขาดง่าย

มอืจับเล็กเกนิไป เวลาตัด
หญา้จะไมส่ะดวก

ปลอกยางตรงขอ้ออ่นเป่ือย
ง่าย

ไมม่บีรษัิทมาเปลีย่นอะไหล่
ให ้ขณะทีอ่ยูใ่นระยะประกัน
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ระบบสงกำลัง 

1. ชุดเฟองชามคลัทช ชำรุดงาย 

2. แกนเพลา ชำรุดบอย 

3. ลูกปนหัวเฟอง ชำรุดงาย 

 

       
 

ระบบเครื่องมือ อุปกรณตางๆ และอ่ืนๆ 

1. มือจับทำมาจากพลาสติกทำใหแตกหักงาย 

2. ใบมีดควรเปนแบบจานกลม มีใบมีดเล็กๆ ติดตั้งบนจาน จะมีความปลอดภัยในการใช

งานมากกวา 

3. คันเรงไมแข็งแรง ชำรุดงาย 

4. ใบมีดขนาดเล็กเกินไป ควรเปนขนาด 14 นิ้ว 

 

64%

29%

7%

เครือ่งยนตไ์มท่นตอ่การตัด
หญา้หนักๆ เมือ่เครือ่งยนต์
รอ้นแลว้เครือ่งจะดับเอง

ตอ้งใชค้วามเร็วรอบสงูใน
การตัดหญา้ ทําให ้
สิน้เปลอืงเชือ้เพลงิมาก

เปลอืงหัวเทยีน

54%

31%

15%

ชดุเฟืองชามคลัทช ์
ชํารดุง่าย

แกนเพลา ชํารดุบอ่ย

ลกูปืนหัวเฟือง ชํารดุง่าย
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2.3.4 เครื่องตัดหญาแบบขอออน (สะพาย) ย่ีหอ HONDA GX-35 

 
จากผลการสำรวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูใชงาน สามารถจำแนกปญหาและ

อุปสรรคในการใชงาน แยกตามระบบตางๆ ไดดังตอไปนี้ 

 

ระบบเครื่องยนต 

1. สิ้นเปลืองน้ำมันหลอลื่นเครื่องยนต 

2. คารบูเรเตอรเสียบอย 

3. เครื่องยนต 4 จังหวะ รอบไมจัด เม่ือเจอหญาหนาๆ ทำใหประสิทธิภาพลดลง 

4. เครื่องยนตสึกหรอเร็วกวาปกติ 

33%

8%42%

17%
มอืจับทํามาจากพลาสตกิทําให ้
แตกหักง่าย

ใบมดีควรเป็นแบบจานกลม มี
ใบมดีเล็กๆ ตดิตัง้บนจาน จะมี
ความปลอดภัยในการใชง้าน
มากกวา่

คันเรง่ไมแ่ข็งแรง ชํารดุง่าย

ใบมดีขนาดเล็กเกนิไป ควรเป็น
ขนาด 14 นิว้
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ระบบสงกำลัง 

1. สายสลิงออน ขาดบอย และหาอะไหลยาก 

2. วัสดุท่ีใชทำขอตอระหวางกานแข็งกับกานออน บอบบางเกินไป 

3.  ชุดเฟองตัดหญาเสียหายบอย 

 

 
 

 

 

 

 

16%

17%

50%

17%
สิน้เปลอืงน้ํามันหลอ่ลืน่
เครือ่งยนต์

คารบ์เูรเตอรเ์สยีบอ่ย

เครือ่งยนต ์4 จังหวะ รอบไม่
จัด เมือ่เจอหญา้หนาๆ ทําให ้
ประสทิธภิาพลดลง

เครือ่งยนตส์กึหรอเร็วกวา่
ปกติ

80%

10%

10%

สายสลงิออ่น ขาดบอ่ย และ
หาอะไหลย่าก

วัสดทุีใ่ชทํ้าขอ้ตอ่ระหวา่ง
กา้นแข็งกับกา้นออ่น บอบ
บางเกนิไป

ชดุเฟืองตัดหญา้เสยีหายบอ่ย
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ระบบเครื่องมือ อุปกรณตางๆ และอ่ืนๆ 

1. ควรมีเลื่อยวงเดือน เพ่ือตัดก่ิงไมเล็กๆ 

2. ใบมีดควรมีขนาด 14 นิ้ว และ 16 นิ้ว 

3. อะไหลขอออนหายาก 

4. ควรใหบริษัทดำเนินการตรวจสภาพ ตามกำหนดเวลา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

25%25%

25%

ควรมเีลือ่ยวงเดอืน เพือ่ตัด
กิง่ไมเ้ล็กๆ

ใบมดีควรมขีนาด 14 นิว้ และ 
16 นิว้

อะไหลข่อ้ออ่นหายาก

ควรใหบ้รษัิทดําเนนิการตรวจ
สภาพ ตามกําหนดเวลา
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2.3.5 เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง (สะพาย) ย่ีหอ PATCO POWER POWERED BY HONDA          

รุน Smart Type 

 
จากผลการสำรวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูใชงาน สามารถจำแนกปญหาและ

อุปสรรคในการใชงาน แยกตามระบบตางๆ ไดดังตอไปนี้ 

 

ระบบเครื่องยนต 

1. อัตราเรงและรอบเครื่องยนตต่ำ ทำใหมีปญหาเวลาตัดหญาหนาๆ 

2. ปริมาณงานตอระยะเวลา ต่ำกวา เครื่องยนต 2 จังหวะ 

3. เครื่องยนต 4 จังหวะ รอบเครื่องจะชา ตองเรงเครื่อง ทำใหสิ้นเปลืองน่ำมันเชื้อเพลิง 

4. น้ำมันทวมคารบูเรเตอรบอย 
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ระบบสงกำลัง 

- ไมพบการรายงานปญหา 

 

ระบบเครื่องมือ อุปกรณตางๆ และอ่ืนๆ 

1. คันเรงแข็งเกินไป 

2. คันเรงล็อคไมได ทำใหเม่ือยมือ 

3. มือจับชำรุดเร็ว แตกหักงาย 

4. แกนใบมีดชำรุดบอย 

5. สายคันเรงไหม เพราะความรอน 

 

50%

16%

17%

17%
อัตราเรง่และรอบเครือ่งยนตต่ํ์า 
ทําใหม้ปัีญหาเวลาตัดหญา้
หนาๆ

ปรมิาณงานตอ่ระยะเวลา ต่ํา
กวา่ เครือ่งยนต ์2 จังหวะ

เครือ่งยนต ์4 จังหวะ รอบ
เครือ่งจะชา้ ตอ้งเรง่เครือ่ง ทํา
ใหส้ิน้เปลอืงน่ํามันเชือ้เพลงิ

น้ํามันทว่มคารบ์เูรเตอรบ์อ่ย
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2.3.6 รถฟารมแทรกเตอรติดเครื่องตัดหญา ขนาดไมนอยกวา 40 แรงมา พรอมใบมีดแบบปรับเล่ือน 

 
จากผลการสำรวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูใชงาน สามารถจำแนกปญหาและ

อุปสรรคในการใชงาน แยกตามระบบตางๆ ไดดังตอไปนี้ 

 

ระบบเครื่องยนต 

- ไมพบการรายงานปญหา 

 

20%

20%

20%

20%

20%

คันเรง่แข็งเกนิไป

คันเรง่ล็อคไมไ่ด ้ทําใหเ้มือ่ยมอื

มอืจับชํารดุเร็ว แตกหักง่าย

แกนใบมดีชํารดุบอ่ย

สายคันเรง่ไหม ้เพราะความรอ้น
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ระบบสงกำลัง 

- ไมพบการรายงานปญหา 

 

ดานน้ำหนักและมิติ 

1. ตัวรถมีน้ำหนักเบา เวลาดันดินมีอาการปดเล็กนอย 

2. ขนาดความกวางของฐานลอแคบ ทำใหทำงานในพ้ืนเอียงลำบาก 

  
ระบบไฮดรอลิค 

1. รั่วซึมตามจุดตอ 

2. ระบบไฮดรอลิคของชุดตัดหญา พบปญหาขอตอตางๆ หลวมเร็ว  

3. ชุดคอนโทรลแข็ง 

4. ใบมีดดันดินมีน้ำหนักมาก เวลายกข้ึนจะคอยๆ ตกลงมาเอง 

33%

67%

ตัวรถมน้ํีาหนักเบา เวลาดันดนิ
มอีาการปัดเล็กนอ้ย

ขนาดความกวา้งของฐานลอ้
แคบ ทําใหทํ้างานในพืน้เอยีง
ลําบาก
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ระบบชุดตัดหญา 

1. ลูกปนเพลาปนแตกบอยมาก 

2. เม่ือยืดระยะตัดหญาไกลสุด รถมีอาการกระดกเล็กนอย 

3. อุปกรณปองกันวัสดุกระเด็นออกสั้นเกินไป 

4. ใบมีดตัดหญามีอายุการใชงานสั้นเกินไป 

5. การบังคับการตัดหญาพรอมกับบังคับรถใหวิ่งตามถนนคอนขางยาก 

6. ตลับลูกปนควรใหญกวานี้ และมีตัวอัดจารบีท่ีใหจารบีเขาไปในตัวลูกปนใหมาก 

 

                           

25%

25%25%

25% ร่ัวซมึตามจุดตอ่

ระบบไฮดรอลคิของชดุตัด
หญา้ พบปัญหาขอ้ตอ่ตา่งๆ
หลวมเร็ว 

ชดุคอนโทรลแข็ง

ใบมดีดันดนิมน้ํีาหนักมาก
เวลายกขึน้จะคอ่ยๆ ตกลงมา
เอง

40%

10%10%

20%

10%

10% ลกูปืนเพลาป่ันแตกบอ่ยมาก

เมือ่ยดืระยะตัดหญา้ไกลสดุ รถมี
อาการกระดกเล็กนอ้ย

อปุกรณ์ป้องกันวัสดกุระเด็นออก
สัน้เกนิไป

ใบมดีตัดหญา้มอีายกุารใชง้านสัน้
เกนิไป

การบังคับการตัดหญา้พรอ้มกับ
บังคับรถใหว้ิง่ตามถนนคอ่นขา้ง
ยาก

ตลับลกูปืนควรใหญก่วา่นี ้และมี
ตัวอัดจารบทีีใ่หจ้ารบเีขา้ไปในตัว
ลกูปืนใหม้าก
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ดานความสะดวกและปลอดภัย 

1. ปายไฟลูกศรปดบังทัศนวิสัยในการมองทางดานหลัง 

2. กลองท่ีครอบลูกกลิ้งควรใชเหล็กท่ีหนากวานี้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%50%

ป้ายไฟลกูศรปิดบังทัศน
วสิัยในการมองทาง
ดา้นหลัง

กลอ่งทีค่รอบลกูกลิง้ควร
ใชเ้หล็กทีห่นากวา่นี้
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2.4 ประเภทของใบตัดหญา 

 ใบมีดตัดหญา มีหลายแบบมากมายตามทองตลาด ไมวาจะเปน ใบมีดใบเดี่ยว วงเดือน แบบแฉก แบบเอ็น 

ถาหากเลือกอุปกรณไมตรงกับหญาท่ีจะตัด อาจเกิดความเสียหายและอันตรายได 

 

2.4.1 ใบมีดใบเดี่ยว 

  ใบมีดใบเดี่ยว เหมาะสำหรับ การตัดหญาทั่วไป หญารกหนา หญาลำตนไมใหญและสูงมากนัก 

ใบมีดชนิดนี้สามารถตัดหญาไดปริมาณงานมาก หรือตัดหญาไดเร็วกวาแบบอ่ืนๆ ไมสามารถตนหญาหรือวัชพืชท่ีมี

ลำตนใหญและสูงได จะทำใหหญาพันใบมีดหรือใบมีดอาจหักได 

 
 

2.4.2 ใบวงเดือน 

ใบวงเดือน เหมาะสำหรับการตัดหญาหรือวัชพืชที่มีลำตนสูงและใหญได ตัดหญาไดปริมาณพื้นท่ี

นอยกวาใบมีดแบบเดี่ยว เพราะรัศมีของฟนนอยกวา  
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2.4.3 ตลับเอ็น และ จานเอ็น 

เอ็นตัดหญา เหมาะสำเล็มหญาที่ไมรกมาก หรือบริเวณที่มีเศษหินเยอะ สามารถเขาไปในซอกห

ลืบหรือพ้ืนท่ีแคบได สามารถตัดหญาท่ีชิดขอบได ไมสามารถตัดหญาหรือวัชพืชท่ีรกหนา 
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บทที่ 3 วิธีการศึกษา วิจัย 
3.1 กำหนดแนวทางการศึกษา วิจัย เพ่ือหาความเหมาะสมในการเลือกใชเคร่ืองตัดหญาให

เหมาะกับวัชพืชตามเขตทางหลวง 

สืบเนื่องจากเนื้อหาในบทที่ 2 จะเห็นไดวามีการรายงานปญหาและอุปสรรคในการใช

งานเครื่องตัดหญาแตละประเภทแตกตางกันไป อาจเนื่องมาจากการใชงานที่หลากหลายวิธีแตกตาง

กัน ดังนั้น เพ่ือใหขอมูลเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงกำหนดแนวทางการศึกษา วิจัย ดังนี้ 

3.1.1 ตัวแปรตน – ชนิดวัชพืชตามเขตทางหลวง ไดแก หญาคา หญาชันกาด แหวหมู หญาเจาชู 

หญาขจรจบ หญาหนวดษี หญารังนก หญาหวาย ไมยราบยักษ กระถิน และ 
แค 

3.1.2 ตัวแปรตาม – ชนิดของเครื่องตัดหญาท่ีเหมาะสมตอการตัดวัชพืชชนิดนั้นๆ  

3.1.3 ตัวแปรควบคุม – เครื่องตัดหญาประเภทตางๆ ท่ีใชอยูในกรมทางหลวง ไดแก เครื่องตัดหญา 2 

 จังหวะ ขอแข็งและขอออน, เครื่องตัดหญา 4 จังหวะ ขอแข็งและขอออน 

และรถฟารมแทรกเตอรติดเครื่องตัดหญา 

3.2 หลักการที่ใชในการวิเคราะห เพ่ือหาความเหมาะสมในการเลือกใชเคร่ืองตัดหญาให 

 เหมาะกบัวัชพืชตามเขตทางหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรและ       

ลักษณะจำเพาะ ของวชัพืชในเขตทางหลวง 

 

วิเคราะหกำลังเคร่ืองยนต และลักษณะทางกายภาพของเคร่ืองตัดหญา ประเภท

ตางๆ จากเนื้อหาในบทที ่2 เพ่ือนำไปใชกับวัชพืชในเขตทางหลวงชนิดตางๆ 

 

 

สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมในการเลือกใชเคร่ืองตัดหญา       

ใหเหมาะกับวัชพืชในเขตทางหลวง 
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บทที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน 
จากการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร และลักษณะจำเพาะของวัชพืชในเขตทางหลวง และวิเคราะห

กำลังเครื่องยนต และลักษณะทางกายภาพของเครื่องตัดหญา ประเภทตางๆ สามารถหาความเหมาะสมในการ

เลือกใชเครื่องตัดหญาและชนิดของใบมีดใหเหมาะกับวัชพืชในเขตทางหลวง ไดตามตาราง ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ชนิดของเครื่องตัดหญาท่ีเหมาะสมกับชนิดหญาและวัชพืชตามเขตทางหลวง 

 

ชนิดเครื่อง 

ตัดหญา 

ชนิดหญา 

และวัชพืช 

เครื่องตัดหญา  
2 จังหวะ 

เครื่องตัดหญา  
4 จังหวะ 

รถฟารม
แทรกเตอรติด
เครื่องตัดหญา ขอแข็ง ขอออน ขอแข็ง ขอออน 

หญาคา √ √ √ √ √ 

หญาชันกาด √ √ √ √ √ 

แหวหมู √ √ √ √ √ 

หญาเจาชู √ √ √ √ √ 

หญาขจรจบ √ √ √ √ √ 

หญาหนวดษี √ √ √ √ √ 

หญารังนก √ √ √ √ √ 

หญาหวาย √ √   √ 

ไมยราบยักษ √     

กระถิน √     

แค √     

 
ตารางท่ี 2 ชนิดของใบมีดท่ีเหมาะสมกับหญาหรือวัชพืช 

 

ลักษณะหญา/

วัชพืช 

ชนิดใบมีด 

 

หญาสนาม 

 

หญารกหนา ไมสูง 

 

หญา/วัชพืชลำตน

สูงเปนพุม 

 

วัชพืชลำตนใหญ 

เสนเอ็น ★★★ ★★   

ใบเดี่ยว ★★★ ★★★ ★  

ใบวงเดือน ★ ★ ★★★ ★★★ 
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 โดยผลการศึกษาท่ีไดตาม ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 นั้น เปนแนวทางเพ่ือใหผูใชงานนำไปใชประกอบการ

ตัดสินใจในการเลือกใชเครื ่องตัดหญาและใบมีดใหเหมาะสมกับวัชพืชชนิดนั ้นๆ ซึ ่งจะสามารถชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการตัดหญาในเขตทางหลวงและลดปญหาการชำรุดของเครื่องตัดหญาท่ีมีอยูได  
 


