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5.บทคัดยอ 

สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย พบวามีออยไฟไหมถูกสงเขาโรงงานน้ําตาลเพ่ิมข้ึน

ทุกป ในฤดูการผลิตป 57/58 คิดเปน 65.38 % จากผลผลิตออยท้ังประเทศ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม

กรมวิชาการเกษตร จึงวิจัยเครื่องจักรกลเพ่ือใชแกปญหาดังกลาว โดยการทดลองนี้เปนการออกแบบ 

ระบบกลไกท่ีใชรวบรวมใบออย มีสวนประกอบ  ไดแก โครงเครื่อง ระบบสงกําลังท่ีตอกับเพลา PTO ของ

รถแทรกเตอร และหองมวนใบออยมีมิติ  (กxยxส) 80x120x120 เซนติเมตร น้ําหนัก 130 กิโลกรัม และ

มวนได 4 กอน/ชั่วโมง โดยกอนใบออยท่ีไดมีขนาด 50 เซนติเมตร ยาว 55 เซนติเมตร น้ําหนัก 5 กิโลกรัม 

    

Abstracts 

 The Office of the Cane and Sugar Board (OCSB) reported that the production and 

transportation of burnt sugarcane into sugar plant is increased every year.  Annual report 

2014/15 showed that burnt sugarcane was 65.38% of yield.  Nowadays, Agricultural 

engineering research institute invented sugarcane-leaf harvester to solve a problem of 

field burning.  The leaf harvester comprised frame, transmission system and chamber to 

roll leaf.  The dimension and weight of leaf harvester was 80x120x120 cm and 130 kg, 

respectively.  The rolling capacity was 4 piece/h. 
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6.คํานํา  

  ออยเปนหนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักของไทย สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 

(สอน.) รายงานผลการสํารวจประจําป 2555/56 โดยใชดาวเทียมประกอบการเก็บรายละเอียดภาคพ้ืนดิน 

มีพ้ืนท่ีปลูก 48 จังหวัด จํานวน 9,487,320 ไร แบงเปนพ้ืนท่ีปลูกสงโรงงานน้ําตาลในประเทศ 48 แหง 

รวม 8,842,228 ไร   และพ้ืนท่ีปลูกทําพันธุจํานวน 645,092 ไร และสรางงานในแกผูท่ีเก่ียวของกับการ

ผลิตออย ไมต่ํากวา 1,000,000 คน ผลผลิตท่ีไดใชเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ําตาลและอุตสาหกรรมตอเนื่อง

อ่ืนๆ ท้ังในสวนของการบริโภคและอุปโภค  เชน กากน้ําตาล ใชในอุตสาหกรรม น้ําสมสายชู  ผงชูรส  สวน

กากออย ใชในอุตสาหกรรม  ปุย และเชื้อเพลิง เปนตน และเกษตรกรผูปลูกออยมีรายไดประมาณ ปละ 

30,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4 ของรายไดภาคเกษตรท้ังหมด 

 

สอน. รายงานวาการเผาออยมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน ในฤดูการเก็บเกี่ยว 2557/58 มีปริมาณ

ออยถูกไฟไหมสงเขาโรงงานน้ําตาลท่ัวประเทศมากกวา 65 ลานตัน หรือประมาณ 65.38 % ของ

ผลผลิตออยท่ัวประเทศ ซ่ึงออยท่ีถูกไฟไหมเหลานี้ จะเสียน้ําหนัก กระทบสภาพแวดลอม สภาพดิน

สูญเสียความสมบูรณ ตองเสียคาใชจายการปลูกและดูแลออยรุนตอไปเพ่ิมข้ึน มีวัชพืชข้ึนเนื่องจากไมมีเศษ

ซากปกคลุมดิน เกิดการระบาดของแมลงศัตรูออยไดงาย และทําใหเกษตรกรผูปลูกรายไดลดลง ไมเปนท่ี

ตองการของโรงงานน้ําตาลเนื่องจากจะทําใหขบวนการทําน้ําตาลทําไดยากข้ึน เกิดการปนเปอนของ

แบคทีเรียทําใหเกิดปญหาในขบวนการผลิตและตองเสียคาใชจายเพ่ือแกปญหาเพ่ิมข้ึนสงผลใหการหีบออย

ทําไดชาลง รวมท้ังทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม  

บริษัทมิตรผลวิจัย พัฒนาออยและน้ําตาล (2551) รายงานวาการเผาใบออยทําใหมีผลกระทบ

ตามมา คือ ตองใชสารเคมีกําจัดวัชพืชมากข้ึน เนื่องจากไมมีใบออยคลุมดินและเกิดการตกคางของสารเคมี

กําจัดวัชพืชสูงข้ึน และทําให สูญเสียน้ําหนักมากกวาออยตัดสด และทําใหปริมาณการใชน้ําเพ่ิมข้ึนการเผา

ใบออยทําใหออยตอตายมากกวาออยตัดสด และออยตอท่ีรอดจะมีลําแคระแกร็นใบเหลือง ตองเสีย

คาใชจายในการใหน้ําออยตอเพ่ิมข้ึน เนื่องจากไมมีใบออยคลุมดินชวยรักษาความชื้น การเผาใบออยทําให

เกิดกาซคารบอนไดออกไซดและกลุมหมอกควัน กอใหเกิดอากาศเปนพิษ ทําใหเปนอันตรายตอระบบ

ทางเดินหายใจของคนและสัตว ดังตัวอยางในประเทศออสเตรเลียท่ีมีการเผาใบออยมาเปนเวลา 80 ป 

ประชากรภายในประเทศเปนมะเร็งโรคผิวหนังมากกวาชาติอ่ืน ๆ ซ่ึงภายหลังไดตรวจสอบพบชั้น

บรรยากาศเกิดเปนชองขนาดใหญ ทําใหแสงคอสมิกสองลงมาไดงาย(สอน.) 2553 

การเผาออยทําเกิดปญหาไฟฟาขัดของ จากรายงานของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(2551)  พบเหตุขัดของในระบบสงจายกระแสไฟฟาเนื่องจากการเผาออยนั้นกอใหเกิดควันไฟ ซ่ึงมีไอน้ํา

ระเหยข้ึนไปพรอมกันกระแสไฟฟาจะเกิดการเหนี่ยวนําสงใหเกิดการขัดของในระบบสงจายไฟฟา ทําให

เกิดไฟฟาตกไฟฟาดับ กอใหเกิดความเสียหายกับภาคเศรษฐกิจ จากสถิติพบวาในภาคเหนือ เกิด

เหตุขัดของในระบบสงจายไฟฟาเนื่องจากการเผาออยมากท่ีสุดในพ้ืนท่ี จังหวัดนครสวรรค พิษณุโลก 
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กําแพงเพชร และอุตรดิตถ ชวงป 2549-2550   มีเหตุขัดของ 37 ครั้ง และเฉพาะในจังหวัดนครสวรรค 

เกิดเหตุถึง 21 ครั้ง  

จากสภาวะโลกรอน ทําใหประเทศท่ีพัฒนาแลว ไดกําหนดนโยบายและมาตรการในลักษณะตางๆ 

เพ่ือปองกันมิใหมีการทําลายสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สงผลใหเกิดมาตรการกีดกันการคาน้ําตาลใน

ตลาดโลก เชน รัฐนิวเซาทเวลสของออสเตรเลีย จะเลิกการเผาออยในฤดูการผลิตป 2551/2552 

นอกจากนี้ สหภาพยุโรปเรียกรองใหมีการนําเขานํ้าตาลท่ีผลิตจากออยสดภายในป 2553 ซ่ึงมาตรการหาม

การเผาออยมีแนวโนมท่ีจะกลายเปนมาตรการกีดกันทางการคานํ้าตาลในอนาคต (สอน.) 2553 

 จากปญหาตางๆ ท่ีกลาวมาจะเห็นวาการเผาออย ดังแสดงในภาพท่ี 1 กอนเก็บเก่ียวสงผล

กระทบตอสังคมอยางกวางขวาง เนื่องจากการเก็บผลผลิตจําหนายข้ึนอยูกับฤดูกาลหีบออยท่ีโรงงาน

น้ําตาลกําหนด อยูในชวงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือนเมษายน โดยท่ีโรงงานแตละแหงจะมีการหีบ

ออยในชวงสั้นๆ ประมาณ 2-3 เดือนเทานั้น ทําใหการเก็บเก่ียวออยในพ้ืนท่ีหลายลานไร ในชวงเวลาไมก่ี

เดือนจึงตองใชแรงงานมหาศาล  ผลการสํารวจพบวาตองใชแรงงานมากกวา 600,000 คน ทําใหประสบ

ปญหาขาดแคลนแรงงาน และมีตนทุนการเก็บเก่ียวสูงข้ึนทุกป  จึงมีความพยายามในการแกปญหาท้ังใน

สวนของภาครัฐและภาคเอกชนโดยนําเครื่องเก็บเก่ียวออยมือสองจากตางประเทศเขามาใชทดแทน รวมถึง

มีการวิจัยพัฒนาเครื่องเก็บเก่ียวออยภายในประเทศมาประมาณ 10 ปแลว (กรมวิชาการเกษตร, 2544) 

แตยังไมมีการศึกษาวิเคราะห ถึงความเหมาะสม  ความคุมคา  รวมถึงอุปสรรคของการใชงานเครื่องเก็บ

เก่ียวออย  

ดังนั้น วิชัย และคณะ (2554) จึงไดศึกษาสภาพการเก็บเก่ียวออยของไทย ในฤดูการเก็บเก่ียว 

2553/54  จํานวน 258 ตัวอยาง  โดยแบงเปนภาคกลาง  101  ภาคเหนือ   80 และภาคอีสาน  77 

ตัวอยาง  พบวาสภาพท่ัวไปของการปลูกออย เกษตรกรมีพ้ืนท่ีปลูกขนาด 1-30 ไรจํานวน 40.32 %  

ขนาด 31-70ไร 28.46 % ขนาด 71-100 ไร  18.97 % และมากกวา 100 ไร 12.25 %  เกษตรกรสวน

ใหญใช แรงงานคนเก็บเกี่ยว 88.54 % ใชเครื่องเก็บเก่ียว 5.14 % การเก็บเกี่ยวโดยใชแรงงานคน เปน

การตัดออยเผาไฟมากกวาคิดเปน 52.09 % แสดงในภาพท่ี 2  และตัดออยสด 39.54 % ดังแสดงใน

ภาพท่ี 3 ตัดออยสดผสมกับออยเผาไฟ 8.36 % การเก็บเกี่ยวออยสดมีอัตราการทํางาน 1.41-3.35 ตัน/

วัน/คน ออยเผาไฟมีอัตราการทํางาน 3.63-6.00 ตัน/วัน/คน  ซ่ึงสูงกวาออยสดเปนเทาตัว การใช

แรงงานคนในการเก็บเก่ียวออยสดมีแนวโนมลดลง เนื่องจากความยากลําบาก  
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ภาพท่ี 1 การเผาออยกอนเก็บเก่ียว 

 

          
 

ภาพท่ี 2 การเก็บเก่ียวออยเผาไฟ                               ภาพท่ี 3 การเก็บเก่ียวออยสด                                

  

จากปญหาตาง ๆ ดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงมีแนวความคิดท่ีจะเพ่ิมมูลคาออย โดยพัฒนา

เครื่องจักรกลเกษตรแบบอัตโนมัติเพ่ือนําใบออย ในชวงกอนเก็บเก่ียวมาใชประโยชนดังแสดงในภาพท่ี 4  

โดยนําไปใชเชื้อเพลิงใหความรอน หรือแปรรูปเปนปุยกลับสูพ้ืนดินใหออยใชในการเจริญเติบไปในครั้ง

ตอไป รวมท้ังเปนการลดปญหาการเผาใบออยกอนเก็บเก่ียว และเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรผูปลูกออย  

   

     

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Yvv7r0Q1KfD1kM&tbnid=XSAeTXWkXKhrYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://thanyalak-5.blogspot.com/2011/11/blog-post_5473.html&ei=JjWAU8T7I5CB8gXWnILwAg&bvm=bv.67720277,d.dGc&psig=AFQjCNE5lnqZihO6M4uzDWzMy87yOYnikA&ust=1400997537076622
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ภาพท่ี 4 การนําใบออยมาใชประโยชน 

   

ตัวอยางในปจจุบันท่ีมีการนําเศษวัสดุเกษตรมาใชใหเปนประโยชนคือ โรงไฟฟาพลังงานชีวมวล 

ดังแสดงในภาพท่ี 5 ซ่ึงเปนโรงไฟฟาท่ีใชเศษวัสดุตางๆท่ีเปนชีวมวล เชน แกลบ ฟางขาว ชานออย ใบและ

ยอดออย เศษไม เสนใยและกะลาปาลม กากมันสําปะหลัง ซังขาวโพด กาบและกะลามะพราว เปนตน 

เปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา หรือ ผลิตไอน้ํา โดยมีหลักการทํางานในทํานองเดียวกับโรงไฟฟาพลังงาน

ความรอนท่ัวไป ข้ันตอนการผลิตไฟฟาจะเริ่มดวยการสูบน้ําดิบจากแหลงน้ําธรรมชาติ ซ่ึงผานการกรอง

แลวเขาสูเครื่องผลิตไอน้ํา ขณะท่ีชีวมวลตางๆถูกลําเลียงเขาสูเครื่องบดเพ่ือบดใหละเอียด กอนสงไปเขา

เตาเผาเพ่ือใหเกิดความรอนในระดับสูง ความรอนท่ีไดจะชวยใหน้ําในเครื่องผลิตไอน้ํากลายสภาพเปนไอ 

ไอน้ําแรงดันสูงนี้ ทําหนาท่ีหมุนกังหันของเครื่องกําเนิดไฟฟา ทําใหเกิดกระแสไฟฟาข้ึน ไอน้ําท่ีใชในการ

หมุนกังหันเครื่องกําเนิดไฟฟา จะผานกระบวนการควบแนนใหกลับมาเปนน้ําและนํามาใชหมุนเวียนหลาย

ครั้ง จนสุดทายจึงถูกปรับคุณภาพใหอยูในเกณฑมาตรฐานซ่ึงไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอมแลวปลอยลงสูบอ

พักน้ําขนาดใหญ เพ่ือใหระเหยหายไปเองตามธรรมชาติ 

 

 
 

ภาพท่ี 5 หลักการทํางานโรงไฟฟาชีวมวล  

http://2.bp.blogspot.com/_nEeeHa3Der8/TLRm9PJSKWI/AAAAAAAAAG4/0MsypPKY3XA/s1600/CHP1.jpg
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ศูนยความเปนเลิศทางดานชีวมวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดสรางตนแบบโรงไฟฟาชีวมวล 

“สุรนารี” มีกาลังการผลิต 100 กิโลวัตต ดังแสดงในภาพท่ี 6 เปนโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็กใชเทคโนโลยี 

Biomass Gasification ชนิด Open Top Downdraft Gasification โดยการปอนเชื้อเพลิงทางดานบน ท่ี

ใชหลักการเผาไหมท่ีควบคุมปริมาณอากาศ ทําใหเกิดการเผาไหมท่ีไมสมบูรณ เชื้อเพลิงชีวมวลท่ีเปน

ของแข็ง จะถูกเปลี่ยนเปนแกสท่ีมีองคประกอบ คือ แกสคารบอนมอนนอกไซด (CO) 18-22 % แกส

ไฮโดรเจน (H2) 18-20 % และแกสมีเทน (CH4) 1-2 % มีคาความรอนเฉลี่ย 4.5-5.5 เมกะจูลตอลูกบาศ

เมตร สามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันปโตรเลียม หรือแกสธรรมชาติได โดยแกสชีวมวลท่ีผลิต

ได เม่ือนํามาผานกระบวนการทาความสะอาดยางเหนียวและฝุน และลดอุณหภูมิแลว จะสามารถใชเปน

เชื้อเพลิงใหกับเครื่องยนตสันดาปภายในท่ีเปนตนกําลังผลิตไฟฟาได สามารถใชไดกับเศษวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตรไดทุกประเภท อาทิ เศษไม ทางและทะลายปาลม แกลบ กะลามะพราว ซังขาวโพด เหงามัน

สําปะหลัง เปนตน 

 
 

ภาพท่ี 6 โรงไฟฟาชีวมวลสุรนารี 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ออกแบบและพัฒนาเครื่องรวบรวมใบออยอัตโนมัติสําหรับเพ่ิมมูลคาตนออย และแกปญหาการ

เผาใบออยกอนเก็บเก่ียว 

ของเขตการวิจัย 

ออกแบบและสรางเครื่องจักรกล สําหรับจัดการใบออยแหงกอนเก็บเก่ียว 

สมมติฐาน 

คิดจากพ้ืนฐานในกรณีการผลิตออยทางเศรษฐศาสตร  หากมีเครื่องจักรกลท่ีใชจัดการใบออยแหง

กอนเก็บเก่ียว จะทําใหไมตองเผาออย ซ่ึงจะชวยเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกร ประมาณ 200 บาท/ไร และใน

สวนท่ีไมเปนตัวเงินนั้นจะคํานึงถึงสภาพแวดลอมท่ีดี และยั่งยืนสําหรับปลูกออยในระยะยาว 

  

 

http://2.bp.blogspot.com/_nEeeHa3Der8/TLRmg1O8ycI/AAAAAAAAAG0/cU1aWYAfUz0/s1600/24021Gasifier.jpg
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7.วิธีดําเนินการ 

1.ประเด็นวิจัย ศึกษาลักษณะทางกายภาพของใบออย เชน ความชื้น ความยาว  สัดสวนน้ําหนัก 

ใบออยตอความยาวใบ และเครื่องจักรกลเกษตรท่ีใชรวบรวมวัสดุเกษตร เชน เครื่องอัดฟาง เครื่องมวน

หญาแหง เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการออกแบบ 

2.สถานท่ีทําการวิจัย แยกเปน 2 สวนคือ สถานท่ีออกแบบสราง และทดสอบเครื่องตนแบบจะใช

หองปฏิบัติการ และโรงปฏิบัติการของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรุงเทพฯ และแปลงปลูกออยของ

เกษตรกรสําหรับใชทดสอบเครื่องภาคสนาม ในจังหวัดกาญจนบุรี 

3.ระยะเวลาการดําเนินงาน เริ่มตน เดือนตุลาคม 2558 สิน้สุด กันยายน 2559 

4.วิธีดําเนินการ  

4.1ออกแบบระบบกลไกรวบรวมใบออยท่ีทํางานโดยอัตโนมัติ  

4.2 สราง และทดสอบในโรงปฏิบัติการ เพ่ือปรับแตงปจจัยการทํางานทางวิศวกรรมใหเหมาะสม 

 เชน ความเร็วการเคลื่อนท่ีของกลไก  พลังงานท่ีใช และคุณภาพการมวนใบออย เปนตน 

4.3 สรุปผลการทดลอง เพ่ือนําขอมูลไปใชพัฒนาเครื่องรวบรวมใบออยแบบอัตโนมัติ  

 

8.ผลการทดลองและวิจารณ 

8.1 รวมรวมขอมูลสําหรับออกแบบโดยมีตัวชี้วัด คือ วิธีการออกแบบ และข้ันตอนการสราง 

 ผลการทดลอง ไดสํารวจเอกสาร และสภาพแปลงออยของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี สวน

ใหญใชเครื่องปลูกออย มีระยะหางระหวางแถว 120-140 เซนติเมตร และนิยมใชระบบปลูกแบบแถวคูเปน

สวนใหญ 

สวนการออกแบบระบบกลไกการรวบรวมใบออยแบบอัตโนมัติ   กําหนดใหมีลักษณะการทํางาน

โดยจะนําไปพวงลากจูงกับรถแทรกเตอรขนาดเล็ก และใหตนกําลังจากเพลาอํานวยกําลัง ท่ีดานทายของ

เครื่องมีลอเหล็กรองรับน้ําหนักของเครื่องท้ังหมด ตัวเครื่องมีความกวาง 80 เซนติเมตร ความสูง 150 

เซนติเมตร ความยาว 150 เซนติเมตร  โดยตัวเครื่องรับกําลังจากเพลารถแทรกเตอร และสงผานสายพาน

รูปตัววี ผานเพลาเหล็กตันขนาด 25.4 มิลลิเมตร ท่ีเชื่อมตอกับเฟองโซเบอร 50 และถายทอดกําลังใหกับ

ลูกมวนในหองมวนเพ่ือทําหนาท่ีมวนใบออยท่ีเก็บจากพ้ืนดิน ใหเปนทรงกระบอก เม่ือมวนจนแนนไดท่ี

แลวจะมีระบบไฮโดรลิคเปดฝาออก ทําใหกอนใบออยไหลออกจากหองมวน และปดฝาหองมวน เพ่ือเริ่ม

วงรอบการมวนกอนใหมตอไป  
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8.2 จัดหาวัสดุ และดําเนินการสราง โดยมีตัวชี้วัด คือ ตนแบบกลไกสําหรับรวมรวมใบออย 

ผลการทดลอง ไดจัดหาจัดหาวัสดุ และดําเนินการสราง โดยวัสดุใชเหล็กเหนียว และเริ่ม 

ประกอบจากโครงสรางหลักกอน ดังแสดงในภาพท่ี 7 โดยใชเหล็กฉาก และเหล็กเพลากลวงมาเชื่อมตอกัน 

 

        
 

ภาพท่ี 7 แสดงโครงสรางหลัก 

ภาพท่ี 8 เปนการติดตั้งลูกกลิ้งสําหรับมวนใบออยแหง เขากับโครงสรางหลัก โดยหองมวนมีสวนประกบกัน 

มีดานหนึ่งยึดติดอยูกับท่ีกับโครงสรางหลัก สวนอีกดานหนึ่งสามารถหมุนเปดออกเปนมุม 30 องศา โดยใน

ใชยกจากระบบไฮโดลิค เพ่ือใหกอนใบออยแหงท่ีมวนแลว หลุดออกจากหองมวนได โดยลูกมอนจะสัน

ความสูง 10 เซนติเมตร ทําหนาท่ีพัดพาใบออยแหงใหมวนและหมุนเปนกอนกลม จนมีความหนาแนนตาม

ตองการจึงปลอยออกจากหองมวน 

 

 
 

ภาพท่ี 8 การติดตั้งลูกกลิ้งสําหรับมวนใบ เขากับโครงสรางหลัก 
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ภาพท่ี 9 การประกอบชุดดึงใบออยแหงจากพ้ืนดิน เขากับหองมวนใบ 

 

 
     

ภาพท่ี 10 การประกอบระบบสงกําลัง 

 

สวนภาพท่ี 9   เปนการประกอบชุดดึงใบออยแหงจากพ้ืนดิน เขากับหองมวนใบ โดยชุดดึงรับกําลังมา

เพลากลมตันความโต 25.4 มิลลิเมตร ผานเฟองดอกจอก หมุนดวยความเร็ว 250 รอบตอนาที  และมี

หนวดกุงทําจากเหล็กสปริงจํานวน 6 ชุดทําใหท่ีดึงในออยแหงจากพ้ืนดิน  หองมวนจะมีลอเหล็กความโต  

100 มิลลิเมตร รองรับตรงกลาง 1 ลอ ดังแสดงในภาพท่ี 10 
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8.3 ทดสอบในโรงปฏิบัติการ และทดสอบในภาคสนาม โดยมี ตัวชี้วัด คือขอมูลสมรรถนะเบื้องตนของ

กลไกรวบรวมใบออยแบบอัตโนมัติ 

ผลการทดลอง การทดสอบสมรรถนะ ดําเนินการไดในโรงปฏิบัติการเทานั้น เนื่องจากยัง 

ไมถึงชวงฤดูกาลเก็บเก่ียว จึงจําลองการทํางานโดยไดนําใบออยแหงความชื้น 14-18 เปอรเซ็นต โรยบนพ้ืน

ซีเมนต แลวลากจูงเครื่องรวมรวมใบออยไปตามแนวใบออยแหงท่ีโรยไวเปนแถวบนพ้ืน พบวาสามารถมวน

ใบออยแหงใหเปนกอนทรงกระบอก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 เซนติเมตร ความยาว 55 เซนติเมตร 

น้ําหนัก 3 กิโลกรัม และไดทดลองปรับใหคาความหนาแนนเพ่ิมข้ึนอีก เปน 5 กิโลกรัม โดยหองมวนมีใบ

ออยรวงหลนออกมา 1.6 เปอรเซนต ดังแสดงในภาพท่ี 11 จึงเตรียมการเพ่ือทดสอบในภาคสนามตอไป 

 

      
 

ภาพท่ี 11 ดานซาย: ลักษณะการตอพวง ดานขวา: การชั่งน้ําหนักใบออยท่ีมวนได 

 

8.4 ไดตนแบบท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในแปลงปลูกออยของเกษตรกร มีตัวชี้วัดคือขอมูลสมรรถนะ 

การทํางานของกลไกรวบรวมใบออยแบบอัตโนมัติ 

 
 

ภาพท่ี 12 ตนแบบ ระบบกลไกรวมรวมใบออย ตอพวงกับแทรกเตอร 
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ผลการทดลอง ไดระบบกลไกการรวบรวมใบออย มีสวนประกอบท่ีสําคัญ แสดงในภาพท่ี 12  

ไดแก (1) โครงเครื่อง (2) ระบบสงกําลัง (3) หองมวนใบออย มีหลักการทํางาน คือ  นําไปติดตั้งกับรถ

แทรกเตอรขนาดเล็กดวย จุดพวงแบบ 3 จุด พรอมตอชุดสงกําลังจากเพลา PTO ของรถแทรกเตอร 

ขับเคลื่อนใหหองมวนทํางาน เหมาะกับออยท่ีมีระยะปลูก 120 เซนติเมตรข้ึนไป  

สมรรถนะจะข้ึนอยูกับสภาพใบออย อาทิ ความชื้น ความยาว หรือ พันธุออย เปนตน ผลการ

ทดสอบสามารถ มวนใบออยแหงได 4 กอน/ชั่วโมง 

  

9.สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ  

ระบบกลไกการรวบรวมใบออยแบบอัตโนมัติ ท่ีไดจะนําไปพัฒนาเปนเครื่องรวบรวบใบออยแบบ

อัตโนมัติ โดยการใชงานจะนํามาพวงกับรถแทรกเตอรขนาดเล็ก วิ่งเขาไปในรองออยเหมาะกับออยท่ีมี

ระยะแถว 120 เซนติเมตรข้ึนไป มีสวนประกอบ ไดแก (1) โครงเครื่อง (2) ระบบสงกําลังดวยสายพาน (3) 

หองมวนใบออย มีมิติ (กxยxส) 80x120x120 เซนติเมตร (4) น้ําหนัก 130 กิโลกรัม สามารถมวนใบออย

แหงได 4 กอน/ชั่วโมง โดยกอนใบออยท่ีไดมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 เซนติเมตร ยาว 55 เซนติเมตร 

น้ําหนัก 5 กิโลกรัม และมีความสูญเสียขณะมวน 1.6 เปอรเซนต 

 

10. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 นําขอมูลท่ีไดไปพัฒนาเปนเครื่องรวบรวมใบออยแบบอัตโนมัติ ในการทดลองข้ันท่ี 2 ตอไป  

 

11. คําขอบคุณ 

 ขอขอบคุณ ขาราชการ ลูกจางประจํา และ พนักงานราชการ ของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ท่ี

ไดรวมดําเนินงานจนสําเร็จลุลวงไดดวยดี รวมท้ังเกษตรกรชาวไรออย ในจังหวัดกาญจนบุรี ท่ีกรุณาใหใช

ใบออยแหงสําหรับทดสอบ  
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