การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

การสั่นสะเทือนและการส่ งผ่ านการสั่นสะเทือนของเครื่องพรวนจอบหมุนติดรถไถเดินตาม
Vibration and Transmission of Rotary Power Tiller
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บทคัดย่ อ

การศึกษาการสัน่ สะเทื อนและการส่งผ่านการสัน่ สะเทือนของเครื่ องพรวนจอบหมุนติดรถไถเดินตาม
ทดสอบที่สภาวะไม่เคลื่อนที่ สภาวะเคลื่อนที่บนถนนลาดยาง และบนพื ้นผิวแปลงเกษตรกรรม ด้ วยความเร็ วรอบ
เครื่ องยนต์ต้นกําลัง 1,200 1,600 และ 2,000 rpm และสภาวะการไถพรวน ด้ วยความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ต้นกําลัง
2,200 และ 2,400 rpm วัดการสัน่ สะเทือนสามทิศทางได้ แก่ ทิศตามการเคลื่อนที่ ทิศตามขวางการเคลื่อนที่ และ
ทิ ศ แนวตัง้ สัญ ญาณการสั่น สะเทื อ นทั ง้ สามทิ ศ ทางถู ก วั ด ในเวลาเดี ย วกั น โดยใช้ อุ ป กรณ์ วั ด ความเร่ ง
(Accelerometer) ติดไว้ ที่ตําแหน่งต่างๆ ของรถไถเดินตาม ผลการทดสอบพบว่าการสัน่ สะเทือน และความถี่การ
สั่น สะเทื อ นเพิ่ ม ขึ น้ เมื่ อ ความเร็ ว รอบเครื่ อ งยนต์ ต้ น กํ า ลัง เพิ่ ม ขึ น้ ที่ ค วามเร็ ว รอบเครื่ อ งยนต์ เ ดี ย วกัน การ
สัน่ สะเทือนสูงสุดปรากฏที่ตําแหน่งเครื่ องยนต์ต้นกําลัง และสัน่ สะเทือนน้ อยที่สดุ ที่ตําแหน่งโครงเหล็กของรถไถ
เดินตาม และพบว่าสภาวะการเคลื่อนที่บนแปลงเกษตรกรรมมีการสัน่ สะเทือนสูงสุด ส่วนสภาวะไม่เคลื่อนที่บน
ถนนลาดยางพบว่ามีการสัน่ สะเทือนตํ่าสุด

ABSTRACT

The vibration characteristics of a rotary power tiller were studied. Tests were conducted at
1,200, 1,600 and 2,000 rpm engine speed for the stationary condition and the on-road and the offroad transportation. For the tillage condition, the experiments were tested at the engine speed of
2,200 and 2,400 rpm. The vibration signals in three mutually perpendicular directions were
simultaneously measured by accelerometers. These accelerometers were placed at the different
locations on the rotary power tiller. The results showed that the vibration and the frequency of
vibration increased when the engine speed increased. At the same operating speed and test
condition, the intensity of the vibration was highest at the top engine and lowest at the chassis. The
maximum vibration intensities were observed during transportation off-road and the lowest vibration
intensities were when stationary on an asphalt surface.
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คํานํา

รถไถเดินตาม (walking tractor) เป็ นเครื่ องทุ่นแรงและเป็ นต้ นกําลังที่เกษตรกรในประเทศไทยและ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใช้ กนั อย่างแพร่ หลายในการทําเกษตรกรรม เกษตรกรสามารถซื ้อได้ เนื่องจาก
มีราคาถูก ส่งผลให้ การใช้ รถไถเดินตามมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นทุกปี (Salokhe et al., 1995) ในปี พ.ศ. 2551 ประเทศ
ไทยมีรถไถเดินตาม 2,221,113 คัน (สํานักงานสถิติการเกษตร, 2552) ปั จจุบันการติดตังเครื
้ ่ องพรวนจอบหมุน
ด้ านหลังรถไถเดินตามเพื่อใช้ สําหรับการเตรี ยมดินในแปลงเพาะปลูกมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น เนื่องด้ วยเครื่ องพรวนจอบ
หมุนมีข้อดีที่โดดเด่นกว่าไถหัวหมูและไถจาน 2 ประการ ได้ แก่ (1) เป็ นอุปกรณ์ ที่ไถและพรวนดินใน 1 เที่ยวการ
เดินทาง และ (2) เป็ นอุปกรณ์ ไถเตรี ยมดินที่ก่อให้ เกิดแรงฉุดลากน้ อย ส่งผลให้ ประหยัดนํ ้ามันเชื ้อเพลิง (Beeny
et al., 1970) อย่างไรก็ตามรถไถเดินตามติดตังเครื
้ ่ องพรวนจอบหมุน (rotary power tiller) มีข้อด้ อยหลักคือการ
สัน่ สะเทือนที่สงู ขณะเครื่ องพรวนจอบหมุนไถพรวนดิน การสัน่ สะเทือนดังกล่าวส่งผลต่อการเมื่อยล้ า (fatigue)
และความสามารถการทํางานของเกษตรกร ในระยะยาวการสัน่ สะเทือนจะส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกร การ
สัน่ สะเทือนเนื่องจากการไถพรวนดินของเครื่ องพรวนจอบหมุนจะส่งผ่านทางมือจับ (hand grip) ไปยังร่ างกาย
ของผู้ควบคุม ก่อให้ เกิดการสัน่ สะเทือนที่รุนแรงบริ เวณข้ อมือของผู้ควบคุมซึง่ เป็ นสาเหตุของการบาดเจ็บ (Ying
et al., 1998) และหากเกษตรกรผู้ควบคุมรถไถเดินตามปฏิบตั ิงานภายใต้ สภาวะที่มีการสัน่ สะเทือนเป็ นเวลานาน
อย่างต่อเนื่อง สิ่งนี ้จะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของเกษตรกร (ISO 5349-1, 2001) ในการคิดค้ นวิธีการลดการ
สัน่ สะเทือนในระหว่างกระบวนการเตรี ยมดินของเครื่ องพรวนจอบหมุนต่อพ่วงรถไถเดินตาม ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
ลักษณะการสัน่ สะเทือนของรถไถเดินตามที่ติดตังเครื
้ ่ องพรวนจอบหมุนที่สภาวะการทํางานต่าง ๆ กัน จึงมีความ
จําเป็ น

1. การติดตัง้ อุปกรณ์ วัดการสั่นสะเทือน

อุปกรณ์ และวิธีการ

เครื่ อ งมื อ ไถพรวนจอบหมุน ติ ด รถไถเดิ น ตามของภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเกษตร คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้ วยใบมีดรู ปตัว C จํานวน 14 ใบ ความกว้ างโรเตอร์ 0.55 เมตร เครื่ องยนต์
ดีเซลขนาด 7.72 kW ที่ 2,400 rpm ล้ อยางมีความดันลมยาง 47 psi ผู้ควบคุมรถไถเดินตามอายุ 26 ปี สูง 170
เซนติเมตรนํ ้าหนัก 70 กิโลกรัม
อุปกรณ์ วดั ความเร่ ง (Accelerometer) เป็ นอุปกรณ์ ตรวจวัดการสัน่ สะเทือนในแต่ละส่วนของรถไถเดิน
ตาม รวมทังการสั
้
น่ สะเทือนที่ส่งผ่านจากรถไถเดินตามไปยังส่วนต่างๆ ของผู้ควบคุมรถไถเดินตาม ได้ แก่ ข้ อมือ
และหน้ าอกเป็ นต้ น โดยติด Accelerometer บนกล่องเหล็กทรงลูกบาศก์กว้ าง 2.5 ซม. ยาว 2.5 ซม. และสูง 3.5
ซม. และติดกล่องเหล็กทรงลูกบาศก์ บนแต่ละตําแหน่งของรถไถเดินตามด้ วยสลักเกลียวแสดงในรู ปที่ 1 (ก)
กําหนดให้ การสัน่ สะเทือนในแนวแกน X หมายถึง การสัน่ สะเทือนในทิศทางการเคลื่อนที่ของรถไถเดินตาม การ
สัน่ สะเทือนในแนวแกน Y หมายถึง การสัน่ สะเทือนในแนวขวางการเคลื่อนที่ และการสัน่ สะเทือนในแนวแกน Z
หมายถึง การสัน่ สะเทือนในแนวดิ่งสัญญาณการสัน่ สะเทือนทังสามทิ
้
ศทางถูกวัดในเวลาเดียวกัน (Salokhe et
al., 1995) ตําแหน่งการติดตัง้ Accelerometer แสดงในรู ปที่ 1 (ข) และ (ค) คือ หมายเลข 1 : ผิวบนเครื่ องยนต์
ต้ นกําลัง (Top Engine), หมายเลข 2 : โครงเหล็กโครงสร้ างรถไถเดินตาม (Chassis), หมายเลข 3 : กล่อง
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ฟั นเฟื องระบบส่งผ่านกําลังรถไถเดินตาม (Gear Box), หมายเลข 4 : กล่องฟั นเฟื องจอบหมุน (Rotary Case),
หมายเลข 5 : โครงเหล็กส่วนตรงกลางของมือจับรถไถเดินตาม (Mid Handle), หมายเลข 6 : มือจับรถไถเดินตาม
(Handle Grip), หมายเลข 7 : ข้ อมือ (Wrist), หมายเลข 8 : หน้ าอก (Chest)

(ก)

(ข)

(ค)

รู ปที่ 1ตําแหน่งการติดตัง้ Accelerometer
2. การบันทึกและการคํานวณข้ อมูล
สัญ ญาณจากอุป กรณ์ วัด ความเร่ ง (Accelerometer) จะถูก ส่ง ผ่ านไปที่ เ ครื่ องบัน ทึ ก เอนกประสงค์
(Universal Recorder) (EDX–100A, Kyowa Electronic Instruments Col, Ltd., Tokyo, Japan) เครื่ องบันทึก
ดังกล่าวทําหน้ าที่ขยายสัญญาณ และเปลี่ยนสัญญาณ Analog เป็ นข้ อมูลตัวเลขความสัมพันธ์ระหว่างเวลา และ
ความเร่ งการสัน่ สะเทือน และส่งผ่านข้ อมูลไปบันทึกที่คอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Dynamic data recording
software รุ่ น DCS-100A จากนันวิ
้ เคราะห์ข้อมูลตัวเลขเหล่านี ้ด้ วยโปรแกรม Data analysis software รุ่ น DAS100A โดยเลือกการแปลงรู ปข้ อมูลแบบ Fast Fourier Transform (FFT)เพื่อแสดงข้ อมูลความสัมพันธ์ ระหว่าง
ความถี่และความเร่ ง หรื อเรี ยกว่า เพาว์เวอร์ สเปกตรัมของความเร่ ง (Power spectrum of acceleration) ค่า
ความเร่ งสูงสุดที่ปรากฏขึ ้นที่ความถี่คา่ หนึง่ จะถูกนํามาใช้ ประเมิน
การประเมินค่าความสัน่ สะเทือนตามที่ระบุไว้ ในมาตรฐานสากล (ISO 5349-1, 2001) คือ เมื่อได้ ค่า
ระดับความสัน่ สะเทือนทังสามแกนแล้
้
วให้ นํามาคํานวณรวมดังสมการที่ (1)
1

...... (1)

av = a x2 + a y2 + a z2

โดยที่

3

คือ ค่าความสัน่ สะเทือนรวม (ความเร่ ง), (m/s2)
a x , a y , a z คือ ค่าความสัน่ สะเทือนตามแนวแกน x, y และ z , (m/s2)
av

การส่งผ่านการสัน่ สะเทือนจากด้ ามจับรถไถเดินตามมายังผู้ควบคุมรถไถเดินตามคํานวณโดย
(Stikeleather, 1991) ใช้ สมการที่ (2)

3
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Tr
Tr
Z out
Z in

โดยที่

=
คือ
คือ
คือ

(Z out / Z in ) * 100
การส่งผ่านการสัน่ สะเทือน, (%)
ค่าการสัน่ สะเทือนสูงสุดที่ปลายทาง, (m/s2)
ค่าการสัน่ สะเทือนสูงสุดที่ต้นทาง, (m/s2)

......(2)

แผนการทดลอง
การศึกษาลักษณะการสัน่ สะเทือนของเครื่ องพรวนจอบหมุนติดรถไถเดินตาม โดยทดสอบที่สภาวะไม่
เคลื่อนที่บนถนนลาดยาง สภาวะเคลื่อนที่บนถนนลาดยาง และสภาวะเคลื่อนที่บนพืน้ ผิวแปลงเกษตรกรรมซึ่ง
เป็ นพื ้นที่ขรุ ขระและไม่มีการเพราะปลูกเป็ นเวลานาน ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ต้นกําลัง 1,200 1,600 และ 2,000
rpm และสภาวะการไถพรวน ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ต้นกําลัง 2,200 และ 2,400 rpm ความเร็ วรอบจอบหมุน
350 และ 400 rpm ซึ่งมีความลึกในการไถพรวนดิน 10 เซนติเมตร ทําการทดสอบเงื่อนไขละ 3 ซํ ้าการศึกษา
ลักษณะการสัน่ สะเทือนของเครื่ องพรวนจอบหมุนติดรถไถเดินตาม ในสภาวะเคลื่อนที่และสภาวะการไถพรวน
ทดสอบเป็ นระยะทาง 20 เมตรทําการทดสอบบนถนนลาดยาง และแปลงทดลองภาควิชาวิศวกรรมเกษตรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ลักษณะการสั่นสะเทือนในแต่ ละตําแหน่ งของรถไถเดินตาม
จากการศึกษาลักษณะการสัน่ สะเทือนของเครื่ องพรวนจอบหมุนติดรถไถเดินตามในเทอมความเร่ งของ
การสัน่ สะเทือนพบว่าค่าการสัน่ สะเทือนเพิ่มขึ ้นตามความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ที่เพิ่มขึ ้นทุกสภาวะการทดสอบ จาก
รู ป ที่ 2 ที่ ส ภาวะรถไถเดิ น ตามไม่เคลื่ อนที่ ตํ าแหน่ ง ที่ มี ก ารสั่น สะเทื อนมากที่ สุด คื อ บนพื น้ ผิ วเครื่ องยนต์ ที่
ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ 2000 rpm แนวแกน (X) มีการสัน่ สะเทือนสูงที่สดุ คือ (10.96 m/s2) ตามด้ วยแนวแกน
(Z) คือ (8.55 m/s2) และแนวแกน (Y) คือ (6.75 m/s2) ตามลําดับ ส่วนที่ตําแหน่งด้ ามจับของรถไถเดินตามซึง่ เป็ น
ส่วนที่ จะส่งต่อการสั่นสะเทื อนมายังมือ พบว่าที่ ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ 2000 rpm แนวแกน (Z) มีการ
สัน่ สะเทือนสูงที่สดุ คือ (5.97 m/s2) ตามด้ วยแนวแกน (Y) คือ (3.63 m/s2) และแนวแกน (X) คือ (2.43 m/s2)
ตามลําดับ

(A.)

Y - Axis

Acceleration, m/s2

X - Axis

Engine speed, rpm
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(D.)

Acceleration, m/s2

(C.)

Z- Axis

Acceleration, m/s2

(B.)

Y- Axis

Acceleration, m/s2

X-Axis

Engine speed, rpm

รู ปที่ 2 กราฟความสัมพันธ์ ระหว่างความเร็ วรอบเครื่ องยนต์และความเร่ งการสัน่ สะเทือนในแต่ละตําแหน่งของ
รถไถเดินตามที่สภาวะการทดลอง (A) Stationary, (B) Transport on road, (C) Transport off road,
และ (D) Tillage
ลักษณะการสั่นสะเทือนรวมทัง้ สามทิศทางในแต่ ละตําแหน่ งของเดินตามที่สภาวะการทดสอบต่ างๆ
จากการศึกษาลักษณะการสัน่ สะเทือนรวมทัง้ สามทิศทางของเครื่ องพรวนจอบหมุนติดรถไถเดินตาม
พบว่าค่าการสัน่ สะเทือนเพิ่มขึ ้นตามความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ที่เพิ่มขึ ้นทุกสภาวะการทดสอบ จากรู ปที่ 3 ตําแหน่ง
ที่มีการสัน่ สะเทือนรวมมากที่สดุ คือ บนพื ้นผิวเครื่ องยนต์ ซึง่ ที่ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ 2,000 rpm สภาวะการ
เคลื่อนที่บนแปลงเกษตรกรรมมีค่าสูงสุดคือ (24.25 m/s2) และตํ่าสุดในสภาวะรถไถเดินตามไม่เคลื่อนที่คือ
(15.45 m/s2) ส่วนที่ตําแหน่งด้ ามจับของรถไถเดินตามซึ่งเป็ นส่วนที่จะส่งต่อการสัน่ สะเทือนมายังมือ พบว่าที่
ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ 2,000 rpm สภาวะรถไถเดินตามไม่เคลื่อนที่มีการสัน่ สะเทือนรวมสูงที่สุดคือ (7.39
m/s2) และตํ่าสุดในสภาวะการเคลื่อนที่บนแปลงเกษตร คือ (5.88 m/s2) ส่วนในสภาวะการไถพรวนดินพบว่าที่
ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ 2,400 rpm ค่าการสัน่ สะเทือนรวมสูงสุดอยู่ที่ตําแหน่งบนพื ้นผิวเครื่ องยนต์ คือ (19.04
m/s2) ส่วนที่ตําแหน่งด้ ามจับของรถไถเดินตามมีคา่ การสัน่ สะเทือนรวม คือ (7.28 m/s2)
5
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Transport on road

Transport off road

Tillage

Acceleration, m/s2

Stationary

Engine speed, rpm

รู ปที่ 3 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ วรอบเครื่ องยนต์และความเร่ งรวมสามทิศทางของการสัน่ สะเทือนใน
แต่ละตําแหน่งของรถไถเดินตามที่สภาวะต่างๆ
ค่ามาตรฐานของการสัน่ สะเทือนที่มือ-แขน สมาคมนักสุขศาสตร์ ของสหรัฐอเมริ กา (The American
Conference of Governmental Industrial Hygienists, ACGIH) ได้ กําหนดมาตรฐานไว้ โดยมีความสัมพันธ์ของ
ค่าการสัน่ สะเทือนกับระยะเวลาทํางาน ดังแสดงในตารางที่ 1 ในการเปรี ยบเทียบให้ นําค่าสูงสุดที่วดั ได้ ของทัง้
สามแกน คือ แกน x, y หรื อ z มาเปรี ยบเทียบกับค่าในตารางที่ 1 ซึง่ ค่าการสัน่ สะเทือนตําแหน่งด้ ามจับของรถไถ
เดินตามที่ได้ จากการทดสอบที่ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ที่สงู ที่สดุ ในสภาวะต่างๆ พบว่า สภาวะรถไถเดินตามไม่
เคลื่อนที่มีการสัน่ สะเทือนรวม (7.39 m/s2) ไม่ควรสัมผัสการสัน่ สะเทือนเกิน 2 ชม. สภาวะรถไถเดินตามเคลื่อนที่
บนถนนลาดยางมีการสัน่ สะเทือนรวม (6.46 m/s2) ไม่ควรสัมผัสการสัน่ สะเทือนเกิน 4 ชม. สภาวะรถไถเดินตาม
เคลื่อนที่บนพื ้นผิวแปลงเกษตรมีการสัน่ สะเทือนรวม (5.88 m/s2) ไม่ควรสัมผัสการสัน่ สะเทือนเกิน 4 ชม. สภาวะ
รถไถเดินตามไถพรวนดินมีการสัน่ สะเทือนรวม (7.28 m/s2) ไม่ควรสัมผัสการสัน่ สะเทือนเกิน 2 ชม.
ตารางที่ 1ค่ามาตรฐานความสัน่ สะเทือนที่มือ–แขน ที่กําหนดโดย ACGIH
การสัน่ สะเทือน (m/s2)
4
6
8
12

ระยะเวลาที่สมั ผัสกับการสัน่ สะเทือน
4 ชม. และน้ อยกว่า 8 ชม.
2 ชม. และน้ อยกว่า 4 ชม.
1 ชม. และน้ อยกว่า 2 ชม.
น้ อยกว่า 1 ชม.
การส่ งผ่ านกําลังการสั่นสะเทือน (Vibration Transmission, T r )

การสัน่ สะเทือนสามารถที่จะส่งผ่านกําลังมาส่วนต่างๆ ของร่ างกายได้ ต้ นกําเนิดของการสัน่ สะเทือนคือ
เครื่ องยนต์ต้นกําลัง ความเร่ งจะถูกส่งผ่านมายังชิ ้นส่วนต่างๆ ของรถไถเดินตาม จากผลการทดสอบพบว่าการ
สัน่ สะเทือนที่ส่งผ่านมายังข้ อมือมีค่าสูงสุดคือ (129.28 %) ซึง่ อยู่ในสภาวะรถไถเดินตามไม่เคลื่อนที่ที่ความเร็ ว
6
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รอบเครื่ องยนต์ 1600 rpm และตํ่าสุดคือ (66.16 %) ที่ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ 1200 rpm ซึง่ อยู่ในสภาวะรถไถ
เดินตามเคลื่อนที่บนแปลงเกษตรกรรม ส่วนการสัน่ สะเทือนที่ส่งผ่านมายังหน้ าอกมีค่าสูงสุดคือ (14.41%) ซึง่ อยู่
ในสภาวะไถพรวนดินที่ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ 2200 rpm และตํ่าสุดคือ (2.19 m/s2) ซึง่ อยู่ในสภาวะรถไถเดิน
ตามไม่เคลื่อนที่ที่ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ 1600 rpm
ตารางที่ 2แสดงการส่งผ่านการสัน่ สะเทือน (T r , %) จากด้ ามจับรถไถเดินตามมายังข้ อมือและหน้ าอกของผู้
ควบคุมรถไถเดินตามที่สภาวะไม่เคลื่อนที่บนถนนลาดยาง และเคลื่อนที่บนแปลงเกษตรในทิศ
แนวตัง้ (Z-Direction)
สภาวะการทดสอบ
Stationary
Transport on road
Transport off road

ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ (rpm)

ตําแหน่ง

1200

1600

2000

ข้ อมือ

108.18

129.28

126.97

หน้ าอก

2.36

2.19

2.95

ข้ อมือ

84.47

110.25

88.36

หน้ าอก

3.37

12.83

9.37

ข้ อมือ

66.16

75.86

66.54

หน้ าอก

6.21

10.02

6.54

ตารางที่ 3 แสดงการส่งผ่านการสัน่ สะเทือน (T r , %) จากด้ ามจับรถไถเดินตามมายังข้ อมือและหน้ าอกของผู้
ควบคุมรถไถเดินตามที่สภาวะไถพรวนดินในทิศแนวตัง้ (Z-Direction)
สภาวะการทดสอบ
Tillage

ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ (rpm)

ตําแหน่ง

2200

2400

ข้ อมือ

79.58

87.35

หน้ าอก

14.41

10.17

การเคลื่อนที่ในแปลงเกษตรพืน้ ผิวแปลงเป็ นดินและมีหญ้ าปกคลุมซึ่งเป็ นส่วนช่วยซับการสัน่ สะเทือน
จากตัวรถไถเดินตามไปถึงด้ ามจับ ส่วนที่สภาวะการไถพรวนทําให้ การควบคุมรถไถเดินตามต้ องมีการเดินและ
ทํางานได้ ยากลําบากขึ ้น ทําให้ เกิดการสัน่ สะเทือนมายังหน้ าอกเพิ่มมากขึ ้น
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สรุ ป
การเปลี่ยนแปลงความเร่ งของการสั่นสะเทื อนขึน้ อยู่กับความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ และเงื่ อนไขในการ
ทดลอง เมื่อเพิ่มความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ทําให้ การสัน่ สะเทือนมีค่าเพิ่มขึ ้น ระดับการสัน่ สะเทือนที่สงู ที่สดุ อยู่ที่
ตําแหน่งบนเครื่ องยนต์ ซึง่ เป็ นแหล่งกําเนิดแรงสัน่ สะเทือน และตํ่าสุดอยู่ที่หน้ าอกของผู้ควบคุมรถไถเดินตาม
ที่ตําแหน่งบนเครื่ องยนต์พบว่าทิศตามการเคลื่อนที่มีการสัน่ สะเทือนสูงสุด และตํ่าสุดในทิศตามขวาง
การเคลื่อนที่ เนื่องจากกระบอกสูบของเครื่ องยนต์ทํางานในทิศเดียวกันกับทิศตามการเคลื่อนที่ ส่วนที่ตําแหน่ง
ด้ ามจับรถไถเดินตาม เนื่องจากมีลกั ษณะเป็ นคานยาวติดกับห้ องเกียร์ ซงึ่ เป็ นการสัน่ สะเทือนแบบบังคับ ทําให้ ทิศ
แน่วตังมี
้ การสัน่ สะเทือนสูงสุด และตํ่าสุดในทิศตามการเคลื่อนที่
ที่สภาวะรถไถเดินตามไม่เคลื่อนที่ พบว่าการส่งผ่านการสั่นสะเทือนจากด้ ามจับรถไถเดินตามมายัง
ข้ อมือมีคา่ สูงสุด และตํ่าสุดที่สภาวะการเคลื่อนที่บนแปลงเกษตรกรรม ส่วนการส่งผ่านการสัน่ สะเทือนจากด้ าม
จับรถไถเดินตามมายังหน้ าอกพบว่าที่สภาวะการไถพรวนมีการส่งผ่านการสัน่ สะเทือนสูงสุด และตํ่าสุดที่สภาวะ
รถไถเดินตามไม่เคลื่อนที่
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