โดย รศ.วิชา หมั่นทําการ
ศูนยเครื่องกลการเกษตรแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ไดรับการสนับสนุนเผยแพรโดย โครงการ KIP 9.35
ศูนยสง เสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ
สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปญหาในการเก็บเกีย่ วขาว
การวิจยั และพัฒนาเครือ่ งเกีย่ วนวดขาวในประเทศไทย
เครื่องเกี่ยวขาวตนแบบ
เอกสารอางอิง

ปญหาในการเก็บเกีย่ วขาว
กิจกรรมการเก็บเกี่ยวขาวที่ปฏิบัติกันอยูในปจจุบันนี้ ชาวนามักประสบปญหาตางๆ เชน ปญหา
การขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว ซึ่งนับวันแรงงานทางดานการเกษตรจะขาดแคลนเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากการอพยพแรงงานเขาสูเมืองมีสูง และเนือ่ งจากแตละกรรมวิธกี ารนวดขาวตองใชแรงงานมาก
และผานหลายขั้นตอนปญหาการเสียคาจางทั้งจากการเก็บเกี่ยวและการนวดขาว ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานทางดานการเกษตร ปญหาการสูญเสียทั้งปริมาณและคุณภาพของ
ขาวเปลือกหลังจากการเก็บเกี่ยว ไดแก ปริมาณขาวทีร่ ว งหลนจากรวงมีมากเพราะถูกปลอยทิง้ ไวในนา
นานเกินไปการสูญเสียอันเนื่องจาก นก หนู อาจมีเปอรเซ็นตสงู มากในทองที่ การสูญเสียขาวเปลือก
ขณะขนยายไปสถานที่นวดขาวจะมีการรวงของขาวมาก ในแงของคุณภาพขาวทีต่ ากแดดไวหลายวันจะ
กรอบและหักงาย ทําใหเปอรเซ็นตขา วเต็มเมล็ดหลังการสีตาเป
่ํ นผลใหราคาขาวตํา่ ในฤดูเก็บเกีย่ วขา
วนาปรัง ถาขาวทีท่ ง้ิ ไวในนามีความชืน้ คอนขางตํ่าแแลวถูกฝนอาจทําใหขา วปน เปนผลใหขายไดราคา
ตํามาก
่
จากรายงานความสูญเสียเฉลี่ยตามขั้นตอนตางๆหลังจากเก็บเกี่ยวในเขตพื้นที่ภาคกลางพบวา
ขัน้ ตอน
การเก็บเกี่ยว (คนเก็บเกี่ยว)
การนวด (ไมไดใชเครือ่ งนวดขาว)
การขนยาย (กอนและหลังนวด)

ความสูญเสีย
7.8%
4.6%
4.6%

ซึ่งจะเห็นไดวา การใชแรงงานคนเกีย่ วขาว รวมถึงการขนยายและนวดขาวจะมีการสูญเสียรวม
ทั้งหมดมากกวา 10% นับเปนความเสียหายจํานวนมากและจากปญหาทีเ่ กิดขึน้ เหลานีท้ าให
ํ มกี ารนํา
เครื่องจักรกลการเกษตรเขามาชวยในการเก็บเกี่ยวไดแก เครือ่ งเกีย่ วนวด(Rice Combined Harvester)
ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของไทย

การวิจยั และพัฒนาเครือ่ งเกีย่ วนวดขาวในประเทศไทย
หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวแลว ขั้นตอนตอมาที่สําคัญก็คือการนวดขาวซึ่งเปนกระบวนการ
แยกสวนของเมล็ดขาวเปลือกออกจากสวนลําตนขาววิธีของการนวดขาวของเกษตรกรไทยมีอยูหลาย
แบบดวยกัน โดยวิธดี ง้ั เดิมจะเปนการใชแรงงานคน แรงงานสัตว ตอมาจนถึงปจจุบนั ไดมกี ารนําเอา
เครื่องนวดขาวซึ่งมีตนแบบจากสถาบันวิจัยขาวระหวางประเทศ (IRRI) เขามาชวยในการนวดขาวทําให
เกิดความสะดวกในการทํางานเนือ่ งจากเครือ่ งนวดขาวมีขอ ดีอยูห ลายประการ ดังนี้
1. ชวยใหการปฏิบตั งิ านไดโดยสะดวกขึน้ โดยสามารถนําเครือ่ งนวดขาวไปทําการนวดในแปลง
ไดเลย
2. ชวยประหยัดเวลาในการนวดขาว คือ ไมจาเป
ํ นตองทําลานนวด และลานกองขาวเตรียมไว
กอนทําการนวดขาว และยังเปนการประหยัดเวลาในเรือ่ งทีไ่ มจาเป
ํ นตองมีการสีฝด เพือ่ ทําความสะอาด

อีกครั้งหลังจากการนวดเชน การนวดขาวโดยการฟาดตีใหเมล็ดขาวเปลือกหลุดจากตนขาว หรือการใช
แรงงานคน แรงงานสัตวหรือเครือ่ งจักรกลในการเหยียบยําซึ
่ ่งจําเปนตองสีฝด ทําความสะอาดอีกครัง้
3. ลดปญหาคาจางแรงงานสูงและการขาดแคลนแรงงานซึง่ เปนผลกระทบกระเทือนตอการผลิต
4. สามารถเพิ่มจํานวนครัง้ ของการปลูกขาวในแปลงนาเพิม่ มากขึน้ เปนหลายครัง้ ตอป
5. สามารถทํางานไดรวดเร็วทันตอเวลา ฤดูกาล และภาวะการซือ้ ขายในทองตลาด
จากขอดี ตางๆ ที่เครื่องนวดขาวสามารถสรางความสะดวกในการปฏิบัติงานและประหยัด
แรงงานและเวลา ทําใหเครื่องนวดขาวมีความจําเปนอยางยิ่งตอเกษตรกรเครื่องนวดขาวที่นิยมใชกัน
แพรหลายในประเทศขณะนีเ้ ปนเครือ่ งนวดแบบตามแกนลูกนวด (Axial Flow Thresher) ซึง่ ขนาดความ
ยาวลูกนวดจะมีขนาดตัง้ แต 4 ฟุต จนกระทั่งถึง 8 ฟุต และสวนประกอบในการทําการนวดทีส่ าคั
ํ ญมีอยู
2 ชุด คือ
1. ชุดนวดประกอบดวยลูกนวดและตะแกรงนวด
2. ชุดทําความสะอาด ประกอบดวยตะแกรงโยกและพัดลม
ประมาณป พ.ศ. 2530-2531 ทีผ่ า นมาไดมกี ารประยุกตเครือ่ งนวดขาวโดยจะมีการนําเอาชุด
ของอุปกรณตางๆ ติดเขาไปโดยชุดของอุปกรณนค้ี อื อุปกรณในการขับเคลือ่ น อุปกรณในการตัดตนขาว
และชุดอุปกรณลําเลียง ซึง่ ตนขาวจะถูกตัดและลําเลียงเขาสูช ดุ ลูกนวดและชุดทําความสะอาดตอไป โดย
เราจะรูจักกันในชือ่ ของเครือ่ งเกีย่ วนวดขาว (Rice Combined Harvester) ซึง่ สามารถนําเครือ่ งเกีย่ วนวด
ขาวนี้เขาปฏิบตั กิ ารในแปลงนาได
ถึงอยางไรก็ตาม เครือ่ งเกีย่ วนวดขาวจากตางประเทศก็ยงั มีขอ บกพรองในการใชงานทีไ่ มสะดวก
ในสภาพเมืองไทยเนื่องจากมีขนาดใหญ หนัก ลงโคลนแลวจม และมีราคาแพง ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากชิน้ สวน
อะไหลมีราคาแพง นอกจากนีแ้ ลวยังไมคงทนระบบการขับเคลือ่ นทีใ่ ชโซเหล็กวิง่ ในทีเ่ ลน นํ้า และทราย
ซึ่งจะไปติดอยูต ามสวนตาง ๆ ของโซทําใหสกึ หรอไดงา ย ถาวิง่ บนพืน้ ถนนจะทําใหถนนเสียหาย
และพบวายังมีการสูญเสียเมล็ดขาวเปลือกเกิน 10% ดังนัน้ จึงไดมกี ารพัฒนาเทคโนโลยีเครือ่ งเกีย่ วนวด
ขาวตนแบบขึ้นเพื่อลดปญหาดังกลาวและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตใหสูงขึ้น

เครื่องเกี่ยวนวดขาวตนแบบ
สวนประกอบของเครือ่ งเกีย่ วนวดขาวตนแบบ
เครื่องเกี่ยวนวดขาว ซึ่งพัฒนาโดยศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกอบดวย
1. ลูกนวด
2. ตะแกรงนวด
3. ครีบ
4. พัดลม
5. พัดลมแยกเศษฝุนฟาง
6. เกลียวลําเลียงขาวเปลือก
7. เกลียวลําเลียงขาวทีจ่ ะนวดซํา้

8. ตะแกรงโยก
9. โซลาเลี
ํ ยงฟอนขาวเขาตัวลูกนวด
10. ฝาครอบลูกนวด
11. ตีนตะขาบ
12. คันบังคับเครือ่ ง

ลักษณะสําคัญของเครือ่ งเกีย่ วนวดขาวตนแบบ
เปนเครื่องนวดขาวที่ใชตนกําลังจากเครือ่ งยนตดเี ซล 4 สูบ ขนาด 62 แรงมาความยาวลูกนวด
4 ฟุต ขับเครือ่ งดวยตัวเอง โดยอาศัยระบบไฮดรอลิค ซึ่งมีหองเกียรทดกําลังสําหรับขับเคลือ่ นตีนตะขาบ
ยาง โดยสามารถเปลีย่ นเกียรได 4 เกียร และประกอบดวยชุดอุปกรณเครือ่ งนวดขาวแบบนวดตามแนว
แกนและชุดอุปกรณหัวเกี่ยวขาว ซึง่ มีลอ โนมขาว กรรไกรตัดตนขาว (ชนิด Cutter bar) และเกลียว
ลําเลียงตนขาว

ขั้นตอนการทํางานของเครือ่ งเกีย่ วนวดขาวตนแบบ
ลักษณะการทํางานในขณะเกี่ยวขาวนั้น เมื่อหัวเกี่ยวเริ่มทํางานแลวตนขาวจะถูกโนมใหเขามา
หาใบมีด โดยลอโนมขาวเมือ่ ตนขาวถูกตัด ตนขาวจะถูกลําเลียงไปโดยเกลียวลําเลียงหนาหัวเกี่ยว แลว
ปอนไปที่โซลํ าเลียงเพื่อชวยในการปอนไปยังลูกนวดซึ่งประกอบดวยฟนของลูกนวดที่มีลักษณะเปนซี
เหล็กกลม ฟนของลูกนวดจะพาฟอนขาวเคลือ่ นทีไ่ ปรอบๆ ลูกนวด ในลักษณะคลายเกลียวสวานไปตาม
แกนลูกนวดและฟาดถูกับตะแกรงนวดทําใหเมล็ดขาวเปลือกหลุดออกจากรวงขาว ในขณะเดียวกันฟาง
ขาวจะถูกพาเคลื่อนตอไป จนกระทั่งถูกสงออกไปจากเครื่องเกี่ยวนวดที่ชองทางออกฟางโดยใบสงฟาง
ของลูกนวดเมล็ดขาวเปลือกที่ถูกนวดจะหลุดออกจากกรวงขาวพรอมทัง้ เศษฟางและสิง่ เจือปนขนาดเล็ก
จะรวงผานตะแกรงนวดลงบนตะแกรงโยกซึง่ สัน่ ไปมา เศษฟางจะถูกแยกออกทิ้งไป ขณะเดียวกันพัดลม
ที่ทําหนาที่เปาลมสวนขึ้นไปบนตะแกรงโยกเพื่อแยกเมล็ดขาวทับและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดขาวเปลือก
ซึ่งเมล็ดขาวเปลือกทีส่ ะอาดจะรวงผานรูตะแกรงโยก

การทดสอบประสิทธิภาพในการเก็บเกีย่ ว
เครื่องเกี่ยวนวดขาวจะทําการเกี่ยว และนวดไปพรอมๆกัน การจะทําใหเครื่องนวดขาวของ
เครื่องเกี่ยวนวดขาวมีประสิทธิภาพการนวดที่ดีและมีการสูญเสียตํานั
่ น้ คือ สวนประกอบตาง ๆ ของ
เครื่องนวดขาวจะตองมีการทํางานที่สัมพันธกัน จึงตองทําการทดสอบเพื่อหาความสัมพันธในการ
ทํางานของเครือ่ งนวดขาววาเมือ่ มีความเร็วรอบทีก่ าหนด
ํ
คือ ที่ความเร็วที่ 600 rpm และ 650 rpm
โดยเราจะเปลี่ยนอัตราการปอนและลักษณะสภาพของตนขาว โดยมีแกนมุมเอียงของฟนลูกนวดและ
ระยะหางระหวางฟนลูกนวดกําหนดไวที่คาหนึ่ง ในการพัฒนาเครือ่ งเกีย่ วนวดขาวใหมปี ระสิทธิภาพใน
การทํางานสูงขึ้นและลดการสูญเสียเมล็ดขาวเปลือกลงจําเปนตองมีการทดสอบประสิทธิภาพในการเก็บ
เกี่ยว ซึง่ แบงออกเปน 2 วิธี คือ

1. ทดสอบเพือ่ หาอัตราการสูญเสียเมล็ดขาวเปลือกระหวางการทํางานเก็บเกีย่ วและหาปริมาณ
ความสะอาดของเมล็ดขาวเปลือก
2. ทดสอบเพื่อหาอัตราการทํางานการเก็บเกีย่ ว
ผลการทดสอบ
ปรากฏวาเมือ่ เพิม่ ความเร็วของการเก็บเกีย่ วสูงขึน้ การสูญเสียเมล็ดตกหนาหัวเกี่ยว และการ
สูญเสียเมล็ดรวมทั้งหมดจะลดนอยลงนั้น แสดงวาความเร็วสูงสุดของกการเก็บเกีย่ วจะแปรผันกลับกับ
ความหนาแนนของตนขาวและสภาพการลมของตนขาวนอกจากนีย้ งั พบวาเวลาทีใ่ ชในการเกีย่ วขาว และ
ปริมาณการใชนํ้ามัน จะแปรผันโดยตรงกับความหนาแนนของตนขาว และสภาพการลมของขาวในแปลง
นั้นคือเวลาที่ใชในการเกี่ยวขาวและปริมาณการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อความหนาแนนของ
ตนขาวและสภาพการลมของขาวในแปลงมีมาก

ประสิทธิภาพการทํางานของเครือ่ งเกีย่ วนวดขาวตนแบบ
1. มีนาหนั
้ํ กเบา ขนาดเล็ก กระทัดรัด หนักเพียง 2,600 กิโลกรัม สามารถเคลือ่ นยายได
สะดวก
2. เกิดความสูญเสียเมล็ดขาวนอยมากไมเกิน 3% และเมล็ดมีความสะอาดถึงกวา 90%
3. นอกจากสามารถใชนวดขาวแลว ยังสามารถเก็บเกีย่ วถัว่ เหลือง ถัว่ เขียวไดอกี
4. ไดรับการพัฒนาระบบขับเคลือ่ นดวยระบบเฟองเกียร ซึง่ เปนระบบทีม่ คี วามคงทนพอ
สมควร
5. ราคาไมแพงมากนัก ประมาณ 450,000 บาท (ราคาทุนในการรับผลิต)
6. ตีนตะขาบยางสามารถวิง่ ในทีน่ าทีม่ เี ลน เลนนําขั
้ ง โดยที่ตีนตะขาบยางไมสึกหรอ หรือ
วิ่งบนพืน้ ถนนไดโดยถนนไมเสียหาย
7. สามารถทําการเก็บเกีย่ วไดประมาณ 1 ชั่วโมง ตอ 1 ไร โดยมีอตั ราการใชนามั
้ํ นเชือ้ เพลิง
3-6 ลิตร/ไร ซึง่ ขึน้ กับสภาพความหนาแนน และสภาพการลมของขาวในแปลงดวย

ขอจํากัดของเครือ่ งเกีย่ วนวดขาวตนแบบ
เนื่องจากการออกแบบใหตนี ตะขาบ มีความสูง 30-40 เซนติเมตร จึงทําใหไมสามารถลงลง
เกี่ยวในแปลงขาวทีม่ นี าขั
้ํ งลึกเกิน 30 เซนติเมตรได ถามีน้าขั
ํ งลึกนอยกวาก็สามารถลงเกีย่ วได แตอาจ
ไมสามารถปนคันนาทีส่ งู ๆ ได

การบํารุงรักษา
1. การบํารุงรักษาทุกวัน
โดยการตรวจเช็คนํ้ามันเครื่องและนํ้าในหมอนํ้า และตรวจเช็คสายพานความตึงของสายพาน
ตางๆหลังจากเกีย่ วขาวเสร็จในตอนเย็นทุกครัง้ แลวให เปดฝาเครือ่ งนวดขาวทําความสะอาดตะแกรงลูก
นวด
2. การบํารุงรักษาอาทิตยละครัง้
โดยการอัดจาระบี ลูกปน จุดหมุนตาง เพลา มูเ ล
3. การบํารุงรักษาเดือนละครัง้
ตรวจเช็คความตึงของสายพานตีนตะขาบ ถาหยอนใหเรงหัวนอตใหตึงและเช็คนํ้ามันในตัว
ไฮโดรลิค ควรเต็มถัง

4. การบํารุงรักษา 3 เดือนตอครัง้
โดยการเปลีย่ นไสกรอง ไฮโดรลิค เปลี่ยนถายนํามั
้ นเครือ่ ง สายพานบางเสน ไสกรองอากาศ
นํ้าในหมอนํ้า และตรวจเช็คนํามั
้ นเครือ่ ง นํ้ามันดีเซลเครือ่ ง ก็ตอ งเติมใหเต็มตลอดเวลา ถาสายพาน
เครื่องเกี่ยว ลูกนวดหยอนก็ตองเรงใหตึง ในสวนนํ้ากลัน่ ของแบตเตอรีต่ อ งเติมใหเต็มหมัน่ อัดจาระบี
สวนตาง ๆ เชน ลูกปน พัดลม มูเ ลตา งๆ และหยอดนํ้ามันเครือ่ ง ลอโนมขาว กรรไกรตัดตนขาว
5. การบํารุงรักษา 6 เดือนตอครัง้
ตรวจเช็คความสึกของแผนคลัช เลี้ยวซายขวา และผาเบรค

เอกสารอางอิง
วิชา หมั่นทําการ มปพ. การวิจยั และการพัฒนาเครือ่ งเกีย่ วนวดขาว. กรุงเทพ: ฝายเครือ่ งจักรกลการ
เกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(อัดสําเนา)
วิชา หมั่นทําการ เชาวนหมายตามกลาง และเอนก สุขเจริญ. มปพ. การวิจยั และพัฒนาเครือ่ งนวดขาว
กรุงเทพ: ศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติและภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

