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บทคดัย่อ  

การพฒันาเครือ่งเกีย่วนวดขา้วคอรวงแบบตดิตัง้กบัรถไถเดนิตาม แบ่งการศกึษาออกเป็น2 สว่น คอื การ

ออกแบบสรา้งและกาํหนดปจัจยัสาํคญัของชดุนวดขา้วคอรวงตน้แบบในหอ้งปฏบิตักิารและการออกแบบสรา้ง

เครือ่งเกีย่วนวดขา้วคอรวงแบบตดิตัง้กบัรถไถเดนิตาม ชดุนวดขา้วคอรวงตน้แบบประกอบดว้ย 2 สว่น ๆ คอื ชดุ

นวดและชดุลาํเลยีงฟอ่นขา้ว การศกึษาอทิธพิลของความเรว็รอบลกูนวดจาก 300 ถงึ 600 รอบต่อนาท ีเป็นชว่ง ๆ 

ละ 100 รอบต่อนาท ีอตัราการป้อนฟอ่นขา้วโดยโซ่ลาํเลยีงจาก 400 ถงึ 800 กโิลกรมัต่อชัว่โมง เป็นชว่ง ๆ ละ 200 

รอบต่อนาท ีและระยะหา่งระหว่างลกูนวดกบัตะแกรงนวด 1.5, 2 และ 3 เซนตเิมตร  โดยพนัธุข์า้วทีใ่ชท้ดสอบครัง้

นี้ไดแ้ก ่พนัธข์า้วทีน่ิยมปลกูกนัมากทางภาคเหนือตอนบน คอืขา้วเหนียวพนัธส์นัปา่ตอง 1 แหล่งเพาะปลกูที ่อ.สนั

ทราย จ.เชยีงใหมผ่ลการทดสอบพบวา่ความเรว็รอบของลกูนวด500 รอบต่อนาท ี อตัราการป้อนฟอ่นขา้วของโซ่

ลาํเลยีง600 กโิลกรมัต่อชัว่โมง และระยะหา่งระหวา่งลกูนวดกบัตะแกรงนวด 2 เซนตเิมตร มคีวามเหมาะสมทีส่ดุ 

โดยมเีปอรเ์ซน็ตข์า้วสารทัง้หมด 92.48 เปอรเ์ซน็ต ์ และเมลด็ขา้วสารแตกหกั 5.28 เปอรเ์ซน็ต ์ (คดิฐานขา้วสาร)

สว่นประสทิธภิาพของการนวดขา้วมคีา่ 94.60 เปอรเ์ซน็ตก์ารออกแบบเครือ่งเกีย่วนวดขา้วคอรวงแบบตดิตัง้กบัรถ

ไถเดนิตามโดยไมม่กีารดดัแปลงโครงสรา้งของรถไถเดนิตาม ไดต้ดิตัง้ชดุนวด ชดุคดัแยกและทาํความสะอาดและ

ชดุลาํเลยีงไวด้า้นหลงัหอ้งเกยีรท์ดของรถไถเดนิตาม โดยตดิตัง้เขา้กบัแขนบงัคบัควบคมุของรถไถเดนิตาม โดยมี

ลอ้ยางขนาดเลก็รองรบัน้ําหนกัของชดุนวด ชดุคดัแยกและทาํความสะอาดรวมทัง้ผูป้ฏบิตังิานดว้ย ดา้นหน้าตดิตัง้

ชดุหวัเกีย่ว ทาํใหก้ารลาํเลยีงฟอ่นขา้วสามารถทาํไดโ้ดยโซล่าํเลยีงสามชดุดา้นล่างของตวัรถไถเดนิตาม อยา่งไรก็

ตามจากการทดสอบเบือ้งตน้พบว่า ยงัมขีอ้จาํกดัในสว่นของการลาํเลยีงฟอ่นขา้ว เนื่องจากมพีืน้ทีจ่าํกดัในการ

ตดิตัง้ชดุลาํเลยีง ทาํใหก้ารทาํงานขาดความต่อเนื่องและเกดิการสญูเสยีขึน้คอ่นขา้งมาก 

คาํหลกั: เครือ่งเกีย่วนวดขา้วคอรวง รถไถเดนิตาม ชดุนวดขา้วคอรวง 
 

Abstract 

A study on a development of the hold-onrice combine harvester mounted on a walking tractor 

was devided into 2 parts, i.e., (1) the design, fabrication, and test of the hold-on thresherprototype in 

laboratory and (2) the fabrication of the hold-onrice combine harvester mounted on the walking tractor. 

The hold-on rice thresher prototype was consisted of 2 main parts, the threshing part and the rice stalks 
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feeding part. The effects of varying thresher rotational speed from, 300 to 600 rpm in 100 rpm increment 

and, feed rate of rice sheaves controlled by a chain conveyor from, 400 to 800 kg/hour in 200 kg/hour 

increment and distances between the thresher and the concave at, 1.5, 2 and 3 cm on the total milled 

rice yield, broken rice yield an threshing efficiency efficiency were determined. The most popular rice 

cultivar in the Northern region “kao neaw sun pa thong1” captivated at Sansai district, Chiang Mai was 

used in the test. Results indicated that the threshing rotational speed of 500 rpm, feed rate of 600 kg/hour 

and 2 cm distances between the thresher and concave were an appropriate threshing condition. Based 

on milled rice basis, the amount of total milled rice yield and broken rice yield were 92.48 and 5.28%, 

respectively. Whilst the threshing efficiency was 94.6%.Next, the design of the hold-on rice combine 

harvester mounted on a walking tractor was done without modification of the walking tractor’s structure. 

The threshing unit, cleaning and sorting unit, and handling unit were placed behind a speed-reducing gear 

box controlled by linking arm on the walking tractor’s handlers. The small ground wheelswere to support 

the weights of the threshing unit, cleaning and sorting unit and also the operator. The header attached in 

front of the harvester so that the rice sheaves could be done by 3 chain conveyors installed under the 

walking tractor. The preliminary test showed that space available limited the installation of the rice 

sheaves handling system, resulting an inconsistent harvesting and huge harvesting losses.  

Keywords:hold-on rice combine harvester, walking tractor, hold-on thresher  

 

1. บทนํา 

ปจัจุบนัเกษตรกรไทยได้ให้ความสนใจในการ

นําเครื่องจักรกลเกษตรหรือเครื่องทุ่นแรงมาใช้ใน

กระบวนการผลติขา้วทัง้ก่อนและหลงัการเกบ็เกี่ยวกนั

มากขึ้น ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากปญัหาการขาด

แรงงานในภาคเกษตร โดยเฉพาะในช่วงฤดูการเก็บ

เกีย่วจาํเป็นตอ้งใชแ้รงงานจํานวนมาก และทีส่าํคญัการ

นําเครื่องจกัรกลเกษตรมาใชส้ามารถเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลิตให้สูงขึ้น และลดความเสี่ยงทางการผลิตลง

ได้มาก ดังนัน้ในปจัจุบันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนิยมใช้

เ ค รื่ อ ง เ กี่ ย วนวดข้า วกันอย่ า งแพร่หล าย  ซึ่ ง มี

ความสามารถในการเกบ็เกีย่วได้วนัละประมาณ 20-40 

ไร่ ทําให้ในปี 2538 มีเครื่องเกี่ยวนวดข้าวประมาณ 

3,000 คนั [1]อยา่งไรกต็ามการใชเ้ครื่องเกีย่วนวดขา้วก็

มขีอ้จาํกดัอยูไ่มน้่อยคอื ขา้วเปลอืกทีไ่ดจ้ากเครื่องเกีย่ว

นวดขา้วส่วนใหญ่จะมคีวามชื้นสูงเพื่อป้องกนัการร่วง

หล่นของเมล็ดข้าวขณะทําการเก็บเกี่ยว นอกจากนัน้

เครือ่งเกีย่วนวดทีน่ิยมใชใ้นประเทศเกอืบทัง้หมดมรีาคา

สูง เกนิกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งถือว่ามรีาคาค่อนขา้งแพง 

และมรีะบบขบัเคลื่อนดว้ยตวัเองเป็นแบบลอ้ตนีตะขาบ 

(Track Layer) ทาํใหค้วามคล่องตวัในการทาํงานมน้ีอย 

ไม่สามารถปีนข้ามคันนาได้ [2]ดังนัน้เมื่อทํางานใน

แปลงขนาดเลก็หรอืพืน้ทีล่าดชนัทางภาคเหนือตอนบน 

ทาํใหเ้ป็นการใชเ้ครือ่งเกีย่วนวดทีม่ลีกัษณะไมเ่หมาะสม

กบัพืน้ทีเ่ทา่ทีค่วร 

พชืเศรษฐกจิทีส่ําคญัอย่างหนึ่งของภาคเหนือ

คอืกระเทยีม ซึ่งพื้นทีภ่าคเหนือตอนบนเป็นพื้นทีป่ลูก

กระเทียมที่สําคัญของประเทศไทยโดยกระเทียม

คุณภาพดขีองไทยอยู่ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่และลําพนู จาก

สถติิในปี 2540 ประเทศไทยสามารถผลติกระเทยีมได ้

805,000 ตนัมพีืน้ทีป่ลูก 233,000ไร่ [3]แมว้่ากระเทยีม

จะไม่ใช่พชืหลกัในการส่งออกของประเทศแต่มูลค่าใน

การซื้อขายมีเงินหมุนเวียนภายในประเทศถึงปีละ

มากกว่า 4,000 ลา้นบาท จากการศกึษาวจิยัพบว่าการ

ผลติกระเทยีมของเกษตรกรมปีญัหาหลายประการ ซึ่ง

ปญัหาหนึ่งคอืขาดแคลนฟางสําหรบัคลุมแปลง ซึ่งการ
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ปลูกกระเทยีม 1 ไร่ ต้องใชฟ้างคลุมแปลงมากถึง 350 

มดั [4]ฟางขา้วที่ใชน้ัน้ใชส้ําหรบัคลุมแปลงเพื่อกกัเก็บ

ความชืน้ป้องกนัมใิหเ้กดิการระเหยของน้ําในดนิรวดเรว็

เกนิไปซึง่ฟางทีจ่ะนํามาใชน้ัน้มกัจะใชเ้ป็นฟางทีไ่ดจ้าก

การนวดข้าวโดยใช้แรงงานคน ฟ่อนของฟางจะเป็น

ระเบยีบและสามารถทําใหต้้นกระเทยีมสามารถเตบิโต

ไดด้กีว่า และสาเหตุของการขาดแคลนฟางสาํหรบัคลุม

แปลงเนื่องจาก ปจัจุบนัเกษตรกรนวดขา้วโดยใชเ้ครื่อง

นวดขา้วหรอืเครื่องเกีย่วนวด ซึ่งฟางทีไ่ด้จากการนวด

ดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้คลุมแปลง ดังนัน้

เกษตรกรบางรายในเขตพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบนจงึไดนํ้า

เครื่องเกีย่ววางราย (Reaper) มาใชเ้กีย่วขา้ว ส่วนการ

นวดจะใชก้ารนวดแบบดัง้เดมิโดยการฟาดขา้วเพือ่ใหไ้ด้

ฟางทีส่มบรูณ์เพือ่นํามาใชค้ลุมแปลง  อยา่งไรกต็ามการ

นวดขา้วด้วยวิธดีงักล่าวถือเป็นงานหนักและเสยีเวลา

ค่อนขา้งมาก แมใ้นปจัจุบนัจะมเีครื่องเกีย่วนวดขา้วคอ

รวงออกมาใชแ้ละจําหน่ายในประเทศญี่ปุ่น ใชล้้อแบบ

ตนีตะขาบยางและมขีนาดเลก็ถอืว่าเหมาะสาํหรบัแปลง

นาขนาดเลก็ แต่มรีาคาแพง จงึทาํใหเ้กษตรกรไม่ไดใ้ห้

ความสนใจทีจ่ะนํามาใชง้านเทา่ทีค่วร 

เครื่องนวดขา้ว (Thresher) และเครื่องเกี่ยว

นวด (Combine harvester) ทีไ่ด้รบัการพฒันาและ

เผยแพร่ในปจัจุบนัเป็นเครื่องทีม่รีะบบการป้อนแบบทัง้

ลาํตน้ดงันัน้ฟางขา้วจงึถกูลกูนวดตจีนขาดเป็นชิน้เลก็ ๆ 

และส่วนใหญ่จะถูกเผาทิ้งเพราะว่าไม่สะดวกต่อการ

รวบรวมและขนยา้ยไปทาํประโยชน์อยา่งอืน่ 

 จากปญัหาดังที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้ได้

เครื่องเกี่ยวนวดที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในเขต

ภาคเหนือตอนบนหรือลักษณะพื้นแปลงขนาดเล็ก   

ตลอดจนภายหลงัการเกี่ยวและนวดแล้วจะได้ฟางที่มี

สภาพด ี เหมาะสําหรบัการคลุมแปลงหรอืใชง้านอย่าง

อืน่ จงึเหน็ว่าหากสามารถออกแบบเครือ่งเกีย่วนวดแบบ

คอรวงต้นแบบ น่าจะลดปญัหาการขาดแคลนแรงงาน   

ลดความเหนื่อยยาก ลดต้นทุนการผลติขา้ว  ตลอดจน

ผลพลอยไดจ้ากฟางภายหลงัการนวด 

 

1.2 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

วตัถุประสงค์ของงานวิจยัเพื่อออกแบบสร้าง

ชุดลําเลียงฟ่อนขา้วและชุดนวดของเครื่องเกี่ยวนวด

ขา้วคอรวง เพือ่ทดสอบหาค่าตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ป้อนลําเลียงฟ่อนข้าวและการนวดจากชุดทดสอบ

ตน้แบบ จากนัน้ นําขอ้ม ูลที่ได ้ไปออกแบบและสร้าง

เครือ่งเกีย่วนวดขา้วคอรวงตน้แบบทีม่ขีนาดเลก็ทีต่ดิตัง้

กบัรถไถเดนิตามโดยหลกีเลีย่งการดดัแปลงตวัรถไถเดนิ

ตาม และทําการทดสอบและประเมนิผลเครื่องตน้แบบ

เครือ่งเกีย่วขา้วคอรวงทีส่รา้งขึน้ 

1.3 ขอบเขตการวิจยั 

การศกึษาวจิยัครัง้นี้จะศกึษาเกี่ยวกบัชุดนวด

และสายพานลําเลยีงของเครื่องเกีย่วนวดขา้วคอรวงใน

ช่วงแรก จากนัน้นําขอ้มลูปจัจยัทีเ่หมาะสมมาพจิารณา

ในการออกแบบเครือ่งเกีย่วนวดขา้วคอรวงตน้แบบ โดย

จะออกแบบใหต้ดิตัง้กบัรถไถเดนิตามและตอ้งดดัแปลง

รถไถเดนิตามใหน้้อยทีส่ดุ 

2. อปุกรณ์และวิธีการ 

การวจิยันี้แบ่งการศกึษาออกเป็นสองกระบวนการหลกั 

ๆ คอื การศกึษาการออกแบบชุดนวดขา้วคอรวง โดย

มุ่งเน้นหาค่าความเรว็รอบลูกนวด ระยะห่างลูกนวดกบั

ตะแกรงนวด และอตัราการป้อนฟ่อนขา้วเขา้สู่ชุดนวด 

ในขัน้ตอนทีส่องนําค่าปจัจยัดงักล่าวมาออกแบบเครื่อง

เกีย่วนวดขา้วคอรวงแบบตดิตัง้กบัรถไถเดนิตาม โดยมี

ข ัน้ตอนคอื 

2.1 การออกแบบชุดนวดและหาปัจจยัสาํคญัท่ีมีผล

ต่อการนวด 

การดาํเนินการวจิยัคอื การศกึษาคณุสมบตัทิาง

กายภาพของขา้วที่นํามาทดสอบ ซึ่งได้แก่ ความยาว

ของรวง ความยาวของเมลด็ ความสูงเฉลี่ยของตน้ขา้ว 

สว่นการออกแบบชดุทดสอบชดุนวดขา้วแบบคอรวงและ

ชุดโซ่ลําเลียงฟ่อนข้าวประกอบด้วย การออกแบบ

โครงสร้างเครื่องต้นแบบ การออกแบบลูกนวด การ

ออกแบบซี่นวด การออกแบบตะแกรงนวด การ



 

 

การประชุมวชิาการสมาคมวศิวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่13 

4-5 เมษายน 2555 จงัหวดัเชยีงใหม่ 

  

 

159 

 

ออกแบบระบบลาํเลยีงฟอ่นขา้ว และการออกแบบระบบ

สง่กาํลงั 

          สาํหรบัปจัจยัในการศกึษาครัง้นี้ศกึษาปจัจยั 3 

ตวัแปร คอื ความเรว็รอบของลกูนวดแปรคา่ 4 ระดบั 

คอื 300, 400, 500 และ 600 รอบต่อนาท ี อตัราการ

ป้อนฟอ่นขา้วของโซ่ลาํเลยีงแปรคา่ 3 ระดบั คอื 400, 

600 และ 800 กโิลกรมัต่อชัว่โมง และระยะหา่งระหวา่ง

ลกูนวดกบัตะแกรงนวดแปรคา่ 3 ระดบั คอื 1.5, 2 และ 

3 เซนตเิมตร โดยพนัธุข์า้วทีใ่ชท้ดสอบครัง้นี้ไดแ้ก ่ ขา้ว

เหนียวพนัธุส์นัปา่ตอง 1 

2.2 การวิเคราะหท์างสถิติ 

การวิ เคราะห์ผลการทดสอบโดยใช้กา ร

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ  3 ทาง (3–WAY 

ANOVA) ตามรูปแบบแผนการทดสอบซึ่งทดสอบค่า F 

ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่95 เปอรเ์ซน็ต ์หากผลการวเิคราะห์

แสดงความแตกต่างทางสถติจิะเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่โดย

วธิ ีLeast significant difference (LSD) 

2.3 การออกแบบเคร่ืองเก่ียวนวดข้าวคอรวง

ต้นแบบ 

 ภายหลงัการทดสอบชดุนวดขา้วคอรวงตน้แบบ 

เมือ่ไดค้า่ตวัแปรทีส่าํคญัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการนวด

และการสญูเสยีแลว้ จงึนําคา่ดงักล่าวมาพจิารณาในการ

ออกแบบชดุนวดและคดัแยกทาํความสะอาดชุดหวัเกีย่ว

ระบบการลําเลยีงฟ่อนขา้ว และการตดิตัง้ชุดนวดและที่

นัง่ขบัของผูป้ฏบิตังิาน 

2.4 การทดสอบประเมินผลเคร่ืองต้นแบบ 

การประเมนิผลโดยเริม่ทดสอบเบือ้งตน้กอ่นใน

หอ้งปฏบิตักิารเพือ่หาขอ้จาํกดัในการทาํงาน โดยจะทาํ

การปรบัแกห้รอืปรบัปรงุแกไ้ขกอ่นเพือ่ใหไ้ดเ้ครือ่ง 

ตน้แบบทีด่ทีีส่ดุกอ่นนําไปทดสอบในพืน้ทีจ่รงิ 

 

3. ผลการวิจยั 

งานวิจัยนี้ ดํา เนินการโดยการทดสอบหา

ประสิทธิภาพชุดนวดข้าวคอรวง และออกแบบสร้าง

เครื่องเกีย่วนวดขา้วคอรวงแบบตดิตัง้กบัรถไถเดนิตาม 

ซึง่ผลการทดสอบและการออกแบบสรา้ง มรีายละเอยีด 

คอื 

3.1การออกแบบชุดนวดและหาปัจจยัสาํคญัท่ีมีผล

ต่อการนวด 

 ผลการศึกษาคุณสมบตัิทางกายภาพของขา้ว

(ตารางที ่1) ทีนํ่ามาทดสอบ การออกแบบชดุทดสอบชุด

นวดขา้วแบบคอรวงและชดุโซ่ลาํเลยีงฟอ่นขา้ว 

ตารางท่ี 1 สมบตัทิางกายภาพของขา้วพนัธุส์นัปา่ตอง 

1 

ลกัษณะทางกายภาพ ขนาด 

1. ความสงูของต้น(ซม.) 

2. ขนาดความยาวรวง(ซม.) 

3. ขา้วกลอ้ง 

3.1 ความยาวของเมลด็ (มม.) 

3.2 ความกวา้งของเมลด็ (มม.) 

3.3 ความหนาของเมลด็ (มม.) 

4. ขา้วเปลอืก 

     4.1 ความยาวของเมลด็ (มม.) 

     4.2 ความกวา้งของเมลด็ (มม.) 

     4.3 ความหนาของเมลด็ (มม.) 

150 

25-30 

 

7.3 

2.3 

1.8 

 

10.06 

2.81 

2.08 
 

ก. โครงสร้างชุดนวดข้าวคอรวงต้นแบบ 

โครงสรา้งประกอบไปด้วย (1) ส่วนรองรบัชุด

นวด (2) สว่นรองรบัเพลาสง่กาํลงัไปยงัลกูนวด (3) ส่วน

รองรบัตะแกรงนวด (4) ส่วนรองรบัโซ่ลําเลยีงและ (5) 

แท่นติดตัง้มอเตอร์ต้นกําลัง ในการออกแบบครัง้นี้

โครงสร้างออกแบบโดยใช้เหล็กฉากขนาด 30x30x3

มลิลเิมตร ยดึโครงสรา้งแต่ละสว่นตดิกนัโดยวธิเีชือ่ม ซึง่

โครงสรา้งแสดงดงัรปูที1่ 

 
 

รปูท่ี 1โครงสรา้งชดุนวดขา้วคอรวงตน้แบบ 
 

1 

2 

3 

4 

5 
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ข. ลูกนวดและซ่ีนวด 

ลูกนวดเป็นส่วนประกอบที่สําคญัของชุดนวด

โดยลกูนวดมลีกัษณะเป็นรปูทรงกระบอกปลายลด   (เท

เปอร์) ด้านหนึ่งติดตัง้ในแนวนอนและหมุนไปกับชุด

เพลาขบัความเร็วรอบของลูกนวดจะมผีลต่อความเร็ว

เชงิเสน้ที่ส่วนปลายของฟนัลูกนวดถ้าความเรว็รอบตํ่า

เกนิไปจะทาํใหเ้กดิแรงกระทบน้อยจนไมส่ามารถนวดให้

เมล็ดหลุดออกจากรวงได้ในทางตรงกันข้ามหาก

ความเร็วรอบสูงเกนิไปก็จะส่งผลใหเ้มล็ดแตกหรอืรา้ว

ไดแ้ละเพือ่ใหส้ามารถตดิตัง้ซีน่วดไดจ้งึไดอ้อกแบบใหม้ี

ช่องสําหรบัติดตัง้และบํารุงรกัษาซี่นวดซึ่งอยู่ตอนทา้ย

ของลกูนวดสาํหรบัซีน่วดจะออกแบบใหต้ดิตัง้อยู่รอบ ๆ 

ผนังของลูกนวด ซีน่วดทําจากสแตนเลสดดัโคง้เป็นรูป

ตวัวีและยูตามลักษณะการใช้งานโดยใช้สลักเกลียวส

แตนเลส (Bolt) ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง6 มลิลเิมตรยาว

2เซนตเิมตรนํามาต่อปลายฟนันวดเพือ่ยดึตดิกบัลูกนวด

ทําให้สามารถถอดเปลี่ยนได้หากเกดิการสกึหรอ และ

สว่นปลายของฟนัสงูจากผวิลกูนวด5 เซนตเิมตรดงัรปูที ่

2 

 
รปูท่ี 2ชดุลกูนวดและซีน่วดทีไ่ดอ้อกแบบในเบือ้งตน้ 

 

ค) ตะแกรงนวดข้าว 

 ตะแกรงของชุดนวดขา้วคอรวงเลอืกตะแกรงที่

มขีายทัว่ไป มขีนาดใกลเ้คยีงกบัตะแกรงของเครื่องนวด

ข้าวคอรวงของประเทศญี่ปุ่น  แต่ของญี่ปุ่นจะใช้รู

ตะแกรงแบบสีเ่หลี่ยม แต่ในการวจิยันี้ออกแบบโดยใช้

(1) รตูะแกรงกลมมขีนาดรศัมเีท่ากบั 27.8 เซนตเิมตร 

มคีวามยาวเท่ากบั 35.3 เซนตเิมตร และออกแบบใหม้ี

(2) พื้นทีร่องรบัรวงขา้วยาวออกไปดา้นขา้งเท่ากบั 26 

เซนติเมตร โดยตะแกรงที่ใช้มีขนาดรูตะแกรง 1.9 

เซนตเิมตร หนา 2 มลิลเิมตร ดงัรปูที ่3  

 
รปูท่ี 3ตะแกรงนวดขา้ว 

 

ง) การออกแบบระบบการลาํเลียงฟ่อนข้าว 

ระบบลําเลียงฟ่อนขา้วทําหน้าที่ลําเลียงฟ่อน

ขา้วใหผ้า่นจากปลายขา้งหนึ่งของลกูนวดไปยงัปลายอกี

ขา้งหนึ่งตดิตัง้ในแนวขนานกบัลูกนวดชุดลําเลยีงฟ่อน

ข้าวออกแบบให้เป็นโซ่ลําเลียง โดยติดตัง้ฟนัที่มี

ลักษณะเป็นสามเหลี่ยมด้านบน ขณะเครื่องทํางาน

ปลายรวงข้าวจะถูกส่งเข้าไปยังห้องนวด (ช่องว่าง

ระหว่างลูกนวดฟนันวด และตะแกรงนวด)ส่วนทีเ่ป็นลํา

ต้น (ต้นข้าว) ก็จะถูกจับยึดบนโซ่ลําเลียงโดยมีคาน

สปรงิทาํหน้าทีก่ดประกบตน้ขา้วไมใ่หห้ลุดเขา้ไปในหอ้ง

นวดและเพื่อให้ฟ่อนข้าวเคลื่อนที่ไปตามทิศทางการ

หมนุของชดุโซ่ลาํเลยีงดงัรปูที ่4 

 
 

รปูท่ี 4ชดุโซล่าํเลยีงฟอ่นขา้ว      

 

5 ซม.
 
 

1 

2 

ชุดโซ่ลาํเลยีงฟ่อนขา้ว 
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จ) การออกแบบระบบส่งกาํลงั 

 การส่งกาํลงัใชม้อเตอรไ์ฟฟ้าขนาด 1.5 แรงมา้ 

เป็นตน้กาํลงั กาํลงัจะถกูแบ่งออกเป็นสองสว่น สว่นหนึ่ง

ส่งกําลังผ่านเพลารองไปขบัชุดลูกนวด ส่วนกําลังอีก

สว่นหนึ่งสง่กาํลงัผา่นเกยีรท์ดไปขบัชดุโซ่ลําเลยีง ดงัรปู

ที ่5 

    เพลารอง 

ลกูนวด 

 

   โซล่าํเลยีง 

 

 

 เกยีรท์ดมอเตอร ์

 

 

 

 

รปูท่ี 5ระบบสง่กาํลงัเพือ่ขบัลกูนวดและชดุโซล่าํเลยีง 
 

ผลจากการดาํเนินงานขา้งตน้จงึไดช้ดุนวดขา้วคอรวง

ตน้แบบซึง่มสีว่นประกอบหลกัและคณุลกัษณะดงัแสดง

ในรปูที ่6 

 
 

รปูท่ี 6ชดุนวดขา้วคอรวงตน้แบบ 

3.2 ผลการทดสอบชุดนวดข้าวคอรวง 

3.2.1 ผลการทดสอบหาความเรว็ลกูนวด 

อตัราการป้อนของโซ่ลาํเลียงและระยะห่างระหว่าง

ลูกนวดกบัตะแกรงนวดท่ีเหมาะสม 

สาํหรบัการทดสอบแสดงในรปูที ่6 และ 7 

ตารางท่ี  2ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของเปอร ์

เซน็ตก์ารนวดขา้วทีค่วามเรว็รอบของลกูนวด ความเรว็

โซ่ลาํเลยีง และระยะหา่งลกูนวดกบัตะแกรงนวด ที่

ระดบัต่าง ๆ 

 

แหล่งความแปรปรวน 
Sum of 

Square 
df 

Mean 

Square 
F-Value 

ความเรว็ลกูนวด 383.025 3 127.625 962.220* 

ความเรว็โซ่ลาํเลยีง 19.124 2 9.562 72.065* 

ระยะห่างลกูนวดกบัตะแกรงนวด 11.492 2 5.746 43.303* 

ปฏกิริยิาร่วมระหวา่งความเรว็ลกูนวด

กบัความเรว็โซ่ลาํเลยีง 
147.482 6 24.580 185.249* 

ปฏกิริยิาร่วมระหวา่งความเรว็ลกูนวด

กบัระยะห่างลกูนวดกบัตะแกรงนวด 
37.308 6 6.218 46.862* 

ปฏกิริยิาร่วมระหวา่งความเรว็โซ่

ลาํเลยีงกบัระยะห่างลกูนวดกบั

ตะแกรงนวด 

55.328 4 13.832 104.244* 

ปฏกิริยิาร่วมระหวา่งความเรว็ลกูนวด 

ความเรว็โซ่ลาํเลยีงและระยะห่างลกู

นวดกบัตะแกรงนวด 

152.128 12 12.667 95.543* 

ความคลาดเคลื่อน 9.554 72 .133  

รวม 815.440 108   
 

หมายเหตุ: *มคีวามแตกต่างทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95 เปอรเ์ซน็ต ์ 
 

จากตารางที ่ 2ชีใ้หเ้หน็ว่าประสทิธภิาพในการ

ทดสอบชดุนวด และชดุลาํเลยีงขา้วแตกต่างกนัทางสถติ ิ
 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบเปอร์เซ็นต์การแตกหักที่

ความเรว็ลูกนวด 500 รอบต่อนาท ีอตัราการป้อนและ

ระยะหา่งระหว่างลกูนวดกบัตะแกรงนวดระดบัต่าง ๆ 

อตัราการป้อน 

(กโิลกรมัต่อชัว่โมง) 

เปอรเ์ซน็ตก์ารแตกหกั 

ระยะห่างระหวา่งลกูนวดกบัตะแกรงนวด 

(เซนตเิมตร) 

1.5 2 3 

400 8.36a 7.73a 7.16a 

600 6.01b 4.83b 5.69b 

800 6.37c 5.57c 6.02c 

ระยะห่างระหวา่ง

ลกูนวดกบัตะแกรง

นวด(เซนตเิมตร) 

เปอรเ์ซน็ตก์ารแตกหกั 

อตัราการป้อน (กโิลกรมัต่อชัว่โมง) 

400 600 800 

1.5 8.36a 6.01a 6.37a 

2 7.73 b 4.83b 5.57b 

3 7.16c 5.69c 6.02c 
 

หมายเหตุ:  ค่าเฉลีย่ทีม่ตีวัอกัษรภาษาองักฤษตามหลงัอย่างน้อยหนึ่งตวัซํ้ากนัใน 

แนวดิง่แสดงวา่ไม่แตกต่าง กนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95  

เปอรเ์ซน็ต ์ทัง้น้ีโดยใช ้LSDทีร่ะดบันยัสาํคญั ; LSD0.05 = 0.21 
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จากตารางที ่3 เมื่อพจิารณาทีอ่ตัราการป้อน

พบว่าทัง้ 3 ระดบัมคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิโดยอตัรา

การป้อน 600กโิลกรมัต่อชัว่โมง มคี่าเปอร์เซ็นต์การ

แตกหกัน้อยทีส่ดุ  

เมื่อพิจารณาที่ระยะห่างระหว่างลูกนวดกับ

ตะแกรงนวดพบว่าทัง้ 3 ระดบัมคีวามแตกต่างกนัทาง

สถิติ โดยระยะห่าง2เซนติเมตรมีค่าเปอร์เซ็นต์การ

แตกหกัน้อยทีส่ดุ  

ตารางที ่4  ผลการทดสอบเปอร์เซ็นต์การนวดของชุด

นวด ทีค่วามเรว็ลกูนวด 500 รอบต่อนาทอีตัราการป้อน

และระยะหา่งลกูนวดกบัตะแกรงนวดระดบัต่าง ๆ 

อตัราการป้อน 

(กโิลกรมัต่อชัว่โมง) 

เปอรเ์ซน็ตก์ารนวด 

ระยะห่างระหวา่งลกูนวดกบัตะแกรงนวด(เซนตเิมตร) 

1.5 2 3 

400 99.77a 98.58a 97.97a 

600 98.49b 98.75b 99.65b 

800 99.35c 99.58c 99.06c 

ระยะห่างระหวา่งลกู

นวดกบัตะแกรงนวด

(เซนตเิมตร) 

เปอรเ์ซน็ตก์ารนวด 

อตัราการป้อน (กโิลกรมัต่อชัว่โมง) 

400 600 800 

1.5 99.77a 98.49a 99.35a 

2 98.58b 98.75b 99.58b 

3 97.97c 99.65c 99.06c 
 

หมายเหตุ:  ค่าเฉลีย่ทีม่ตีวัอกัษรภาษาองักฤษตามหลงัอย่างน้อยหนึ่งตวัซํ้ากนัใน 

แนวดิง่แสดงวา่ไม่แตกต่าง กนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95  

เปอรเ์ซน็ต ์ทัง้นี้โดยใช ้LSDทีร่ะดบันยัสาํคญั ; LSD0.05 = 0.21 

 

จากตารางที ่4 พบว่าอตัราการป้อนทัง้ 3 ระดบั

มคีวามแตกต่างกนัทางสถิต ิโดยอตัราการป้อน 600

กโิลกรมัต่อชัว่โมง มคีา่เปอรเ์ซน็ตก์ารนวดสงูสดุ  

และที่ระยะห่างลูกนวดกบัตะแกรงนวดพบว่า

ทัง้ 3 ระดบัมคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิโดยระยะห่าง2

เซนตเิมตรมคีา่เปอรเ์ซน็ตก์ารนวดสงูสดุ  
 

ตารางที ่5  ผลการทดสอบประสทิธภิาพการนวดของชุด

นวดข้าวคอรวงที่ความเร็วลูกนวด 500 รอบต่อนาที

อตัราการป้อนและระยะห่างลูกนวดกับตะแกรงนวด

ต่างๆ 
อตัราการป้อน 

(กโิลกรมัต่อชัว่โมง) 

ประสทิธภิาพการนวด 

ระยะห่างระหวา่งลกูนวดกบัตะแกรงนวด (เซนตเิมตร) 

1.5 2 3 

400 92.27a 92.73a 93.19a 

600 94.34b 95.34b 94.60b 

800 93.97c 94.70c 94.27c 

ระยะห่างระหวา่ง

ลกูนวดกบัตะแกรง

นวด(เซนตเิมตร) 

ประสทิธภิาพการนวด 

อตัราการป้อน (กโิลกรมัต่อชัว่โมง) 

400 600 800 

1.5 92.27a 94.34ba 93.97a 

2 92.73b 95.34b 94.70b 

3 93.19c 94.60c 94.27c 
 

หมายเหตุ:  ค่าเฉลีย่ทีม่ตีวัอกัษรภาษาองักฤษตามหลงัอย่างน้อยหนึ่งตวัซํ้ากนัใน 

แนวดิง่แสดงวา่ไม่แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95  

เปอรเ์ซน็ต ์ทัง้น้ีโดยใช ้LSDทีร่ะดบันยัสาํคญั ; LSD0.05 = 0.21 

 

จากตารางพบว่าทีอ่ตัราการป้อนทัง้ 3 ระดบัมี

ความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยอตัราการป้อน 600

กโิลกรมัต่อชัว่โมง มคีา่ประสทิธภิาพการนวดสงูสดุ  

และที่ระยะห่างลูกนวดกบัตะแกรงนวดพบว่า

ทัง้ 3 ระดบัมคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิโดยระยะห่าง2

เซนตเิมตรมคีา่ประสทิธภิาพการนวดสงูสดุ  

สรุปที่ความเร็วรอบของลูกนวด 500 รอบต่อ

นาที อัตราการป้อนของโซ่ลําเลียง 600 กิโลกรัมต่อ

ชัว่ โมง และระยะห่างลูกนวดกับตะแกรงนวด 2 

เซนตเิมตร ประสทิธภิาพของเครือ่งนวดขา้วมคี่าสงูทีสุ่ด

คอื 94.79 ดงันัน้จงึใชป้จัจยันี้กบัเครือ่งตน้แบบ 

 

รปูท่ี 6ชดุนวดคอรวงขณะทาํงาน 
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รปูท่ี 7การทดสอบเพือ่หาปจัจยัทีเ่หมาะสม 
 

3.3 ผลการทดสอบหาความสามารถในการทาํงาน

ต่อเน่ือง 

ภายหลงัที่ได้ความเร็วรอบลูกนวด อตัราการ

ป้อนของโซ่ลําเลียง และระยะห่างลูกนวดกบัตะแกรง

นวดที่เหมาะสมแล้ว ทําการปรบัตัง้ชุดนวดให้ทํางาน

ตามคา่ทีก่าํหนด โดยทาํการทดสอบทีค่วามเรว็รอบของ

ลูกนวด 500 รอบต่อนาท ีอตัราการป้อนของโซ่ลําเลยีง 

600 กโิลกรมัต่อชัว่โมง และระยะหา่งลกูนวดกบัตะแกรง

นวด 2 เซนตเิมตรซึง่ผลการทดสอบดงัแสดงในตารางที ่

6 

 

 

 

ตารางที ่6 สมรรถนะในการทาํงานต่อเนื่อง 
รายละเอยีด ผลการทดสอบ(เปอรเ์ซน็ต)์ 

เปอรเ์ซน็ตข์า้วเตม็เมลด็  92.48 

เปอรเ์ซน็ตก์ารแตกหกั  5.28 

ประสทิธภิาพในการนวดขา้ว  94.60 
 

3.4การออกแบบเคร่ืองเก่ียวนวดข้าวคอรวง

ต้นแบบ 

3.4.1 การออกแบบชุดนวดและคดัแยกทํา

ความสะอาด 

 ชุดนวดจะใช้ตัวชุดนวดข้าวคอรวงต้นแบบที่

ทดสอบหาปจัจยัสาํคญั โดยจะทําการปรบัปรุงแกไ้ขชุด

นวดเดมิใหเ้หมาะสําหรบันํามาตดิตัง้กบัรถไถเดนิตาม 

และในการออกแบบจะขจดัฝุน่ผง เศษฟาง เศษใบขา้ว

ขนาดเล็กและสิง่ปลอมปนต่าง ๆ โดยใชพ้ดัลมเป่าลม

ผ่านตะแกรงนวด สําหรบัเมล็ดขา้วทีผ่่านตะแกรงนวด

ลงมาแล้ว หากเป็นเมลด็ขา้วทีส่ะอาดจะตกลงตอนล่าง

ของตะแกรงนวดไปยงัชุดเกลียวลําเลียงเมล็ดข้าวที่

สะอาด ซึ่งจะลํา เลียงข้าวไปยังภาชนะบรรจุข้าว

ภายนอก สว่นเมลด็ขา้วทีย่งันวดไมส่มบรูณ์จะถูกพดัลม

ดันขึ้นไปยังชุดเกลียวลําเลียงด้านข้าง ซึ่งชุดเกลียว

ลําเลยีงนี้จะลําเลยีงเมล็ดทีน่วดไม่สมบูรณ์กลบัไปนวด

ซํ้า และชุดนวดออกแบบให้สามารถปรบัระยะห่างลูก

นวดกบัตะแกรงนวดได ้ดงัรปูที ่8 

 
รปูท่ี 8 ชดุนวด คดัแยกและทาํความสะอาดตน้แบบ 

 

ชดุคดัแยกและทาํความสะอาดประกอบดว้ยพดั

ลมทาํความสะอาดออกแบบใหม้เีสน้ผา่นศนูยก์ลาง 

20.32 เซนตเิมตร มชีอ่งอากาศเขา้ 12 เซนตเิมตร มี

ความยาวเทา่กบั 39 เซนตเิมตร และการออกแบบการ

ลาํเลยีงเมลด็ขา้วทีส่ะอาดออกไปยงัภาชนะบรรจสุว่น

เมลด็ขา้วทีย่งันวดไมส่มบรูณ์กลบัไปนวดซํ้าดงัรปูที ่9 

 
รปูท่ี9มติถิาดรองรบัระบบคดัแยกทาํความสะอาด 

เกลยีวลาํเลยีงขา้วสะอาด นวดซํ้า 
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 3.4.2 การออกแบบชุดหวัเก่ียว 

 หัวเกี่ยวของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวคอรวงจะ

ประกอบดว้ยคทัเตอรบ์าร ์ (Cutter bar) สาํหรบัตดัหรอื

เกีย่วตน้ขา้วมลีอ้ดาว (Star wheel) สาํหรบัส่งฟ่อนขา้ว

ภายหลงัถกูตดั การสง่กาํลงัจะถกูสง่จากเครื่องยนต์ผ่าน

มูเ่ล่เพือ่ทดรอบ ผา่นเฟืองดอกจอกเพือ่ขบัลอ้ดาว และที่

เพลาขบัลอ้ดาวดา้นหนึ่งจะสง่กาํลงัไปขบัเพลาขอ้เหวีย่ง

ของคัทเตอร์บาร์ กําลังอีกส่วนหนึ่งจะส่งผ่านเฟือง

ดอกจอกไปขบันิ้วสาวต้นขา้วไม่ให้ต้นขา้วล้มขณะคทั

เตอร์บาร์ตดั นอกจากนัน้ออกแบบใหห้วัเกีย่วสามารถ

ยกขึน้-ลงได ้ดงัรปูที ่10 

 

                               นิ้วสาวตน้ขา้ว 

เฟืองเปลีย่นทศิทาง 

การด์หน้า 

 

กลไกขบั 

คทัเตอรบ์าร ์

 

 

 

 

คทัเตอรบ์าร ์
 

รปูท่ี 10ชดุหวัเกีย่วตน้แบบ 
 

 3.4.3 การออกแบบการลาํเลียงฟ่อนข้าว 

 ระบบลําเลยีงฟอนขา้วโดยนําฟ่อนขา้วทีถู่กตดั

แล้วลําเลียงผ่านด้านล่างของโครงส่วนฐานที่ติดตัง้

เครื่องยนต์ตน้กําลงั ผ่านด้านล่างชุดเกยีรท์ดของรถไถ

เดนิตาม แล้วจงึส่งฟ่อนขา้วใหชุ้ดนวดขา้วคอรวง การ

ลาํเลยีงจะใชโ้ซ่ลาํเลยีงทัง้หมด 3 ชดุ ดงัรปูที ่11 

 
รปูท่ี 11ชดุลาํเลยีงฟอ่นขา้ว 

 

3.4.4 การออกแบบติดตัง้ชุดนวดและท่ีนัง่

ขบัของผู้ปฏิบติังาน 

 ชุดนวดติดตัง้เขา้กบัตวัรถไถเดินตามบรเิวณ

ดา้นทา้ยหอ้งเกยีรซ์ึ่งมพีืน้ทีค่่อนขา้งจํากดั การยดึต้อง

สามารถรองรบัน้ําหนักของชุดนวดไดแ้ละเพื่อลดความ

เหนื่อยยากของผู้ปฏิบตัิงาน จึงออกแบบให้มีที่นัง่ขบั 

และรองรบัน้ําหนกัดว้ยลอ้ยางขนาดเลก็ดงัรปูที ่12 

รปูท่ี 12เครือ่งเกีย่วนวดขา้วคอรวงตน้แบบ 
 

3.4.5ผลการออกแบบชุดหวัเก่ียว 

 การสง่กาํลงัจากเครื่องยนตไ์ปยงัชุดหวัเกีย่วใช้

โซ่สง่กาํลงัโดยสง่กาํลงัไปยงัเพลารองก่อน จากนัน้สรา้ง

อัตราทดโดยใช้มู่ เล่ขนาดต่างกันมายังเพลาขับ ที่

ด้านหน้า ซึ่งเพลาขบัด้านหน้าจะส่งกําลงัผ่านชุดเฟือง

ทีน่ัง่ขบัผูป้ฏบิตังิาน 

ชดุนวดแบบคอรวง 

โซ่ลาํเลยีงชดุที ่3 

ถาดรองรบัฟอ่น

 
โซ่ลาํเลยีงชดุที ่2

 

โซล่าํเลยีงชดุที ่1 
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ดอกจอกไปขบัล้อดาวและขบัชุดนิ้วสาวต้นข้าว และ

สําหรบัชุดคทัเตอร์บาร์จะใชก้ารส่งกําลงัด้วยสายพาน 

ดงัแสดงในรปูที ่13 

รปูท่ี 13การสง่กาํลงัชดุหวัเกีย่ว 
 

 3.4.6 การประเมินผลเคร่ืองต้นแบบ 

 ภายหลังที่ติดตัง้ส่วนประกอบต่างๆ สมบูรณ์

เรยีบร้อยแล้ว จึงทําการทดสอบเครื่องต้นแบบในห้อง 

ปฏบิตักิารในเบื้องต้นก่อนเพื่อหาขอ้จํากดัต่างๆ  จาก 

นัน้ทําการปรบัแกไ้ขเครื่องต้นแบบให้ดีที่สุด(รูปที่ 14) 

หลงัจากนัน้จงึนําเครื่องต้นแบบทีป่รบัแกไ้ขไปทดสอบ

ในแปลงนาจรงิตามแผนทีไ่ดก้าํหนดไวด้งัรปูที ่15 
 

 
 

รปูท่ี 14 การทดสอบเครือ่งตน้แบบในหอ้งปฏบิตักิาร 

 

 
 

รปูท่ี 15การทดสอบประเมนิผลเครือ่งตน้แบบ 
 

4. สรปุผลการวิจยั 

การทดสอบและประเมนิผลชุดนวดขา้วคอรวง

ต้นแบบพบว่า ทีค่วามเรว็รอบของลูกนวดที ่500 รอบ

ต่อนาท ีอตัราการป้อนฟ่อนข้าวของโซ่ลําเลียงที่ 600 

กโิลกรมัต่อชัว่โมง และระยะหา่งลกูนวดกบัตะแกรงนวด 

2 เซนตเิมตร มคีวามเหมาะสมทีสุ่ด มเีปอรเ์ซน็ต์ขา้วที่

ได้เท่ากับ 92.48 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์เมล็ดข้าว

แตกหกัเท่ากบั 5.28 เปอรเ์ซน็ต์ และประสทิธภิาพของ

การนวดข้าวเท่ากับ 94.60 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการ

ออกแบบสรา้งเครือ่งเกีย่วนวดขา้วคอรวงตน้แบบโดยไม่

ดดัแปลงตวัรถไถเดนิตาม โดยตดิตัง้ชดุนวดและคดัแยก

ไว้ด้านหลงัห้องเกยีร์ทดของรถไถเดินตามการรองรบั

น้ําหนักตวัเครื่องและผู้ปฏิบตัิงาน โดยใช้ล้อยางขนาด

เลก็ ดา้นหน้าตดิตัง้ชุดหวัเกีย่ว การลําเลยีงฟ่อนขา้วใช้

โซ่ลาํเลยีงสามชดุ ตดิตัง้ไวด้า้นล่างของตวัรถไถเดนิตาม

อย่างไรก็ตามจากการนําไปทดสอบในแปลงนาจริง

พบว่า ไมส่ามารถทาํงานอย่างมปีระสทิธภิาพ เนื่องจาก

1) ตวัรถตน้แบบยาวมากเกนิไปทาํใหก้ารบงัคบัควบคุม

กระทาํไดค้่อนขา้งยาก 2) มน้ํีาหนักค่อนขา้งมาก (731 

กโิลกรมั) มผีลทําให้ขาดความคล่องตวั การบีบบงัคบั

เลี้ยวกระทาํไดย้าก 3) การตดิตัง้ชุดลําเลยีงฟ่อนขา้วไว้

ด้านล่างตวัรถไถเดินตาม ทําให้มชี่องว่างใต้ทอ้งรถไถ

เดินตามมีน้อย ทําให้การเคลื่อนที่ผ่านพื้นต่างระดับ

กระทําได้ลําบาก  และอาจเกดิความเสยีหายได้ดงันัน้

เครื่องเกี่ยวนวดต้นแบบดังกล่าวยงัมขี้อจํากดัสําหรบั
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การใช้งานจริง เพื่อแก้ปญัหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงนํา

ข้อจํากดัมาสรุปเพื่อการออกแบบใหม่คือจําเป็นต้อง

ดดัแปลงตวัรถไถเดินตาม โดยจะทําการยา้ยตําแหน่ง

เครื่องยนต์ไปไว้ด้านหลงัชุดเกยีร์ทด และย้ายชุดนวด

และทําความสะอาดมาไว้ข้างหน้าแทนที่ตําแหน่งที่

เครือ่งยนตต์ดิตัง้อยูซ่ึง่จะทาํใหล้ดระยะการลําเลยีงฟ่อน

ข้าว ปรับหัวเกี่ยวให้กว้างมากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุม

ความกว้างตัวรถ ดังนั ้นจึงได้แบบเบื้องต้นของ

เครือ่งตน้แบบใหม่(รปูที ่16) ซึง่น่าจะสามารถทาํงานได้

ตามเงือ่นไขไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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