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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลเน่ืองจากรูปร่างจากใบมีดจอบหมุนต้นแบบท่ีติดตัง้บนเพลาโร

เตอร์ในลกัษณะเช่นเดียวกนักบัใบมีดจอบหมนุยโุรปท่ีมีผลตอ่ความลกึการไถพรวนดิน การลื่นไถล ขนาดก้อนดิน

เฉลี่ย กําลงัฉุดลาก กําลงัท่ีเพลาอํานวยกําลงัและกําลงัรวม เปรียบเทียบกบัเคร่ืองพรวนจอบหมนุท่ีติดตัง้ใบมีด

จอบหมนุยโุรปรูปตวัซีท่ีความเร็วการเคลื่อนท่ีของรถแทรกเตอร์  0.49 0.73 และ 1.35 m/s ความเร็วรอบการหมนุ

ท่ีเพลาโรเตอร์ 183 และ 212 rpm และจํานวนเท่ียวการไถพรวนดิน 1 เท่ียว และ 2 เท่ียว โดยทดสอบในแปลงดิน

ร่วนปนดินเหนียว ความหนาแน่นมวลรวมสภาพแห้งของดิน 2.44 g/cm3  ความชืน้ในดิน 12.84 % (d.b.) ความ

ต้านทานการแทงทะลดิุน เท่ากบั 2.32 MPa ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ารูปร่างส่วนปลายใบมีดจอบหมุน

ต้นแบบ (scoop surface) เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความลกึการไถพรวนดินและกําลงัรวม โดยพบว่าขนาดก้อนดิน

เฉลี่ยของใบมีดจอบหมนุยโุรปรูปตวัซี และใบมีดจอบหมนุต้นแบบ มีขนาดตัง้แต ่10.22 - 20.56 mm. และ 12.17 

- 24.80 mm. ตามลําดบั เปอร์เซน็ต์การลื่นไถลใบมีดจอบหมนุยโุรปรูปตวัซีและใบมีดจอบหมนุต้นแบบอยู่ในช่วง 

-4.60 % ถงึ-7.85% และ -3.60 % ถงึ-7.69% ตามลําดบั และเคร่ืองพรวนจอบหมนุท่ีติดตัง้ใบมีดจอบหมนุยุโรป

รูปตวัซใีช้กําลงัจําเพาะน้อยกวา่เคร่ืองพรวนจอบหมนุท่ีติดตัง้ใบมีดจอบหมนุต้นแบบ 
 

Abstract 

 This research work aimed to study the effects of the shape of the prototype rotary blades that were 

installed on the flanges similarly to the European blade on slip, mean soil clod diameter, drawbar power, 

P.T.O. power and total power of the rotavator comparing with the European C-shaped blades at different for 

ward speeds of 0.49, 0.73 and 1.35 m/s and rotor speeds of 183 and 212 rpm. To study the effect of tilling 

passes, two tilling passes were given (1 pass and 2 passes). Tests were carried out in the clay-loam field 

with soil dry bulk density of 2.44 g/cm3 and soil penetration resistance of 2.32 MPa. The results showed that 

the shape of the tip blade portion of the prototype rotary blade (scoop surface) affected on the tilling depth of 

the rotary tiller and the total power of the tractor. It was found that the mean soil clod diameter as tilling in the 

cases of the prototype rotary blades and the European C-shaped blades was about 10.22 mm. to 20.56 mm. 

and 12.17 mm. to 24.80mm. The tractor wheel slips as tilling in the cases of the prototype rotary blades and 

the European C-shaped blades was about -4.60% to -7.85% and -3.60% to -7.69%, Also, it was observed 

that the European blades consumed less specific power  
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คาํนํา 

 เคร่ืองพรวนไถจอบหมนุเป็นอปุกรณ์เตรียมดินท่ีสามารถไถดะและพรวนดินภายในหนึง่รอบการไถ สง่ผล

ให้เกษตรใช้เคร่ืองพรวนจอบหมนุตอ่พ่วงรถแทรกเตอร์อย่างแพร่หลายเพ่ือการไถเตรียมดิน (Ruangrungchaikul, 

1996) อีกทัง้การใช้รถแทรกเตอร์เพ่ือทุ่นแรงในการทําเกษตรกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ทกุปี ในปี พ.ศ. 2551 

เกษตรกรไทยใช้รถแทรกเตอร์เพ่ือการทําเกษตรกรรมจํานวน 291,577 คนั (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 

2551) การพฒันาเคร่ืองพรวนจอบหมนุให้เหมาะกบัสภาพดินและการทําเกษตรกรรมในประเทศไทยจงึจําเป็น 
 

ใบมีดจอบหมนุแบบใหมส่ําหรับรถไถเดินตามถกูพฒันาขึน้เพ่ือลดแรงกระแทกและพลงังานการไถพรวน

ดินจําเพาะต่อรอบการหมนุของใบมีดจอบหมนุหนึ่งใบ (Niyamapa & Chertkiattipol, 2010) ผลการทดลองใน

ห้องปฏิบติัการท่ีความเร็วการเดินทาง 0.069 และ 0.142 m/s และความเร็วการหมนุรอบ 150 218 278 และ 348 

rpm พบวา่ในหนึง่รอบการไถพรวนดินใบมีดจอบหมนุต้นแบบท่ีมมุ length wise slide angle 15° ใช้พลงังานการ

ไถพรวนจําเพาะลดลง 48.1-71.6% และ 29.5-52.0% เม่ือเปรียบเทียบกับใบมีดจอบหมุนญ่ีปุ่ นรูปตวัซ ี

(Japanese C- shaped blade) และใบมีดจอบหมนุยุโรปรูปตวัซี (European C-shaped blade) ตามลําดบั อีก

ทัง้การกระแทกขณะใบมีดจอบหมนุแบบใหมเ่ร่ิมไถพรวนดินน้อยกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัใบมีดจอบหมนุยุโรปรูป

ตวัซี ดงันัน้วตัถุประสงค์ของงานวิจัยนีคื้อพฒันาใบมีดจอบหมุนต้นแบบท่ีติดตัง้บนเพลาจอบหมุนในลกัษณะ

ใบมีดจอบหมุนยุโรปและเคร่ืองพรวนจอบหมุนท่ีติดตัง้ใบมีดจอบหมุนแบบใหม่นีส้ําหรับต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ 

และทดสอบสมรรถนะการไถพรวนดินในแปลงเปรียบเทียบกับเคร่ืองพรวนจอบหมุนท่ีติดตัง้ชุดใบมีดจอบหมุน

ยโุรปรูปตวัซี 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 
1. แผนการทดลอง 

รถแทรกเตอร์ย่ีห้อ Massey Ferguson 390 กําลงัเคร่ืองยนต์ 86 Hp ใช้สําหรับฉดุลากเคร่ืองพรวนจอบ

หมนุในการศกึษานี ้ โดยทําการทดสอบสมรรถนะการไถพรวนของเคร่ืองพรวนจอบหมนุท่ีติดตัง้ใบมีดจอบหมนุ

ต้นแบบ 42 ใบ เปรียบเทียบกบัเคร่ืองพรวนจอบหมนุท่ีติดตัง้ใบมีดจอบหมนุยโุรปรูปตวัซ ี 42 ใบ ท่ีเง่ือนไข

ความเร็วรอบการหมนุท่ีเพลาโรเตอร์ 183 และ 212 rpm ความเร็วการเดินทาง 0.49 0.73 และ 1.35 m/s และ

จํานวนเท่ียวการไถพรวน 1 และ 2 เท่ียว โดยทําการทดลองในแตล่ะเง่ือนไขจํานวน 2 ซํา้ 
 

2. การตดิตัง้ใบมีดจอบหมุนต้นแบบ 

ใบมีดจอบหมุนต้นแบบ (รูปท่ี 1ก) ถูกออกแบบให้สามารถติดตัง้บนแผนเหล็กหน้าแปลนรูปแบบ

เดียวกนักบัใบมีดจอบหมนุยโุรปรูปตวัซี (รูปท่ี 1ค) ใบมีดจอบหมนุต้นแบบพฒันามาจากใบมีดจอบหมนุต้นแบบ

สําหรับรถไถเดินตาม (รูปท่ี 1จ) เง่ือนไขในการออกแบบใบมีดจอบหมนุคือ ระยะการตดัดิน (bite length) 11.7 

cm ความเร็วในการเดินทาง (forward speed) 55 cm/s ความเร็วการหมนุรอบ (rotational speed) 180 rpm 

รัศมีใบมีดจอบหมนุ (rotor radius) 22 cm และระดบัความลกึการไถพรวน (tilling depth) 13 cm โดยออกแบบ

ให้สว่นตรงของใบมีดจอบหมนุต้นแบบเอียงทํามมุกบัระดบัผิวดิน 15 องศา (lengthwise slide angle; α) เคร่ือง

พรวนจอบหมุนสําหรับรถแทรกเตอร์ท่ีติดตัง้ใบมีดจอบหมนุต้นแบบและท่ีติดตัง้ใบมีดจอบหมนุยุโรปรูปตวัซีดงั

แสดงในรูปท่ี 1ข และ 1ง ตามลําดบั เพลาโรเตอร์ติดตัง้เหล็กหน้าแปลนจํานวน 7 แผ่น แต่ละแผ่นติดตัง้ใบมีด

จอบหมนุ 6 ใบ โดยติดตัง้ใบมีดจอบหมนุด้านซ้าย 3 ใบ และด้านขวา 3 ใบ บนเหลก็หน้าแปลนแตล่ะแผ่น 
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                         (ก)                             (ข)                                          (ค)                                   (ง)

             
                      (จ) 

รูปที่ 1 การติดตัง้ใบมีดจอบหมนุท่ีตา่งชนิด 

3.สถานที่ทดสอบ 
 

การศกึษาสมรรถนะเคร่ืองพรวนจอบหมนุ ทําการทดสอบในแปลงภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จงัหวดันครปฐม เนือ้ดินในแปลงประกอบด้วยอนภุาค

ดินทราย (sand) 29.45% อนภุาคดินทรายแป้ง (silt) 31.72 % และอนภุาคดินเหนียว (clay) 39.23% เป็นดิน

ชนิดดินร่วนปนดินเหนียว (clay loam) ซึง่มีพิกดัพลาสติก (plastic limit) และขีดจํากดัเหลว (liquid limit) เท่ากบั 

21.47% และ 29.13%(d.b.) ตามลําดบั ท่ีระดบัความลกึดิน 10 cm ความหนาแน่นมวลรวมสภาพแห้งดินเฉลี่ย

เท่ากบั 2.44 g/cm3 ความชืน้ในดิน 12.84 % (d.b.) ความต้านทานการแทงทะลดิุน (cone penetration 

resistance) เท่ากบั 2.32 MPa คา่พารามิเตอร์ความแข็งแรงของดินในแปลงทดลอง ได้แก ่คา่แรงดงึดดูระหวา่ง

อนภุาคดิน (cohesion) และมมุเสียดทานภายในระหวา่งเมด็ดิน (angle of internal friction) เท่ากบั 20.02 kPa 

และ 35.16° ตามลําดบั คา่ adhesion parameter ของดินในแปลงทดลอง ได้แก่ คา่แรงดงึดดูระหวา่งดินกบั

โลหะ (adhesion) และมมุเสียดทานระหวา่งอนภุาคดินกบัโลหะ (angle of internal friction) เท่ากบั 5.10 kPa 

และ 20.96° ตามลําดบั 
 

4.การปรับความเร็วการหมุนรอบโรเตอร์ 
 การปรับเปลี่ยนความเร็วรอบโรเตอร์มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลกระทบเน่ืองจากความเร็วรอบการหมนุ

ท่ีเพลาโรเตอร์ท่ีมีผลตอ่สมรรถนะการไถพรวนดินของจอบหมนุ โดยการออกแบบให้ความเร็วรอบการหมนุท่ีเพลา

อํานวยกําลงั 540 รอบตอ่นาที เฟืองสามารถเปลี่ยนได้สองขนาด ได้แก่ เฟือง 12 ฟัน และเฟือง 14 ฟัน ส่งผลให้ 

ความเร็วรอบท่ีเพลาโรเตอร์เท่ากบั 212 rpm และ 183 rpm ตามลําดบั 
 

5.การตดิตัง้อุปกรณ์วัด 

การทดสอบสมรรถนะเคร่ืองพรวนจอบหมนุขณะไถพรวนดิน การวดัแรงฉดุลาก (drawbar pull) 

ดําเนินการโดยการติด strain gauges แบบ wheatstone bridge บน lower link pin ทัง้สองอนัและ top link (รูป

ท่ี 2ก) ติดตัง้ PTO-torque transducer เพ่ือวดัแรงบิดท่ีเพลาอํานวยกําลงั ติดตัง้  Potentiometer เพ่ือวดัมมุเอียง

ระหวา่งแนวระนาบกบัแนวแกน top link และติดตัง้อปุกรณ์ Magnetic pick up ท่ีโครงเคร่ืองพรวนจอบหมนุเพ่ือ
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วดัความเร็วรอบท่ีเพลาขบั สญัญาณไฟฟ้าจากเคร่ืองมือวดัเหลา่นีจ้ะสง่ผ่านไปยงัอปุกรณ์บนัทกึสญัญาณ  

อเนกประสงค์ dynamic recorder (รูปท่ี 2ข) ย่ีห้อ KYOWA รุ่น EXD-100A วิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรม DCS-

100A 
 

           
                 (ก)                                                               (ข) 

     หมายเลข 1 และ 2:  lower link pin                 หมายเลข 3:      top link                     หมายเลข 4:       P.T.O.-torque transducer  

     หมายเลข 5:       potentiometer                     หมายเลข 6:      magnetic pickup       หมายเลข 7:      driven shaft 

รูปที่ 2 การติดตัง้เคร่ืองมือและอปุกรณ์วดั 
 

6. แรงฉุดลาก (Drawbar pull) กาํลังฉุดลาก (Drawbar Power) กาํลังจากเพลาอาํนวยกาํลัง (Power-

takeoff Power : PTO power) และอัตราการล่ืนไถล (slip) 
 

  นําคา่แรงฉดุลากในแนวระดบัท่ีได้จาก Lower link pins transducer และ Top link transducer เอาคา่

มาคํานวณหากําลงัฉดุลาก (Drawbar Power) ซึง่หาคา่ได้จากสตูร 

Drawbar Power (kW) = F v⋅                                                                           .... (1) 
 

แรงบิด (torque) ท่ีวดัได้จะถกูนําไปแทนลงในสมการท่ี (2) เพ่ือคํานวณหากําลงัท่ีเพลาอํานวยกําลงั ซึง่

หาคา่ได้จากสตูร 

𝑃𝑇𝑂 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 = 2𝜋𝑁𝑇
60000

                                                                                   .... (2) 
 

นําคา่กําลงัฉดุลากและกําลงัท่ีเพลาอํานวยกําลงัมาคํานวณกําลงัรวม (Total power) ซึง่สามารถหาได้

จากสตูร  

Total power  =  Drawbar Power + PTO Power                                         .... (3) 
 

เม่ือ     Total power หมายถึง กําลงัรวม (kW)                                              Drawbar Power หมายถึง กําลงัฉดุลาก (kW)                                 

           PTO Power หมายถึง กําลงัของเพลาอํานวยกําลงั (kW)                    F หมายถึง แรงฉดุลากในแนวระดบั (kN) 

           N หมายถึง ความเร็วรอบของเพลาอํานวยกําลงั (rpm)                       T หมายถึง แรงบิดที่ใช้ (N-m) 

          v หมายถึง ความเร็วในการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ (m/s) 
 

เปอร์เซน็ต์การลื่นไถลทําโดยการนบัจํานวนรอบการหมนุท่ีล้อหลงัของรถแทรกเตอร์แล้วคํานวณเป็น

ระยะทางท่ีล้อเคลื่อนท่ีเอามาคํานวณอตัราการลื่นไถลได้จากสมการ 

เปอร์เซน็ต์การลื่นไถล 
100A B

A
−

= ⋅
                                                                   .... (4) 

 เม่ือ                A หมายถึง ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ขณะไมมี่การไถเตรียมดิน, m 

              B หมายถึง ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ขณะไถเตรียมดินโดยจํานวนรอบหมนุของล้อเทา่กบั ระยะทาง A, m 
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7.กาํลังจาํเพาะ (Specific power) 

 นําคา่กําลงัรวมและปริมาตรของดินในระยะทาง 1 m ซึง่สามารถหาได้จากสตูร 

𝑊s = 𝐸𝐸
𝑉𝑖𝑣

                                                                                                                                                       .... (5) 
เม่ือ                𝑊sหมายถึง กําลงัจําเพาะ, N-m/m3                                                  𝐸𝐸  หมายถึง กําลงัรวม, N-m/s 

                     𝑉𝑖𝑣 หมายถึง ปริมาณของดินในระยะ 1เมตร,  m3/s   
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การเปรียบเทียบสมรรถนะการไถพรวนดินระหว่างเคร่ืองพรวนจอบหมนุท่ีติดตัง้ใบมีดจอบหมนุต้นแบบ

กบัเคร่ืองพรวนจอบหมนุท่ีใช้ใบมีดจอบหมนุยุโรปรูปตวัซี โดยการพิจารณา ความลกึการไถพรวนดิน เปอร์เซ็นต์

การลื่นไถล กําลงัฉุดลาก กําลงัท่ีเพลาอํานวยกําลงั กําลงัรวม และกําลงัจําเพาะ โดยทําการทดลองท่ีความเร็ว

การเดินทาง 3 ระดบั คือ 0.49 0.73 และ 1.35 เมตรตอ่วินาที  
 

1. เปอร์เซ็นต์การล่ืนไถล 

 ผลการทดสอบแสดงให้เห็นคา่เปอร์เซน็ต์การลื่นไถลมีคา่ลบ หมายความ วา่เม่ือเคร่ืองพรวนจอบหมนุไถ

พรวนดินจะก่อให้เกิดแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันกับทิศทางการเคลื่อนท่ีของรถแทรกเตอร์ส่งผลให้รถ

แทรกเตอร์เคลื่อนท่ีไปข้างหน้าได้ไกลกว่า ดงันัน้เปอร์เซ็นต์การลื่นไถลท่ีมีค่าลบเป็นเพียงการแสดงทิศทางการ

เคลื่อนท่ีเท่านัน้ ซึง่ทุกเง่ือนไขการทดสอบเปอร์เซ็นต์การลื่นไถลมีค่าลบ ผลการทดสอบพบว่าเปอร์เซ็นต์การลื่น

ไถลใบมีดจอบหมนุยโุรปรูปตวัซี (รูปท่ี 3ก-1) และใบมีดจอบหมนุต้นแบบ(รูปท่ี 3ก-2) เฉลี่ย -4.60 % ถึง-7.85% 

และ -3.60 % ถงึ-7.69% ตามลําดบั  
 

2. ความลึกการไถพรวนดนิ 

 ผลการทดสอบสมรรถการไถพรวนดินของเคร่ืองพรวนจอบหมนุของเคร่ืองพรวนจอบหมนุยุโรปรูปตวัซี

แสดงให้เห็นวา่เม่ือความเร็วการเคลื่อนท่ีของรถแทรกเตอร์เพ่ิมขึน้ ความลกึการไถพรวนดินลดลง เช่นเดียวกนักบั

ใบมีดจอบหมุนต้นแบบ ความลกึไถพรวนจะแปรผกผันกับความเร็วการเคลื่อนท่ีของรถแทรกเตอร์ พิจารณาได้

จากเง่ือนไขการไถพรวน 2 เท่ียว ขณะท่ีใบมีดจอบหมุนต้นแบบไม่แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงผลเน่ืองจาก

ความเร็วรอบการหมุนท่ีเพลาโรเตอร์มีผลต่อความลึกการไถพรวนดิน ความลึกการไถพรวนดินของใบมีดจอบ

หมนุยโุรปรูปตวัซี (รูปท่ี 3ข-1) และใบมีดจอบหมนุต้นแบบ (รูปท่ี 3ข-2) อยู่ท่ี 5.05 cm ถึง 12.10 cm และ 2.30 

cm ถงึ 5.60 cm ตามลําดบั  
 

3. ขนาดก้อนดนิเฉล่ีย 

 ขนาดก้อนดินเฉลี่ยของใบมีดจอบหมุนยุโรปรูปตัวซีแสดงให้เห็นว่าเม่ือความเร็วการเคลื่อนท่ีรถ

แทรกเตอร์เพ่ิมขึน้ ขนาดก้อนดินเฉลี่ยจะมีขนาดเพ่ิมขึน้เช่นเดียวกันกับใบมีดจอบหมุนต้นแบบ ขนาดก้อนดิน

เฉลี่ยของใบมีดจอบหมนุยุโรป (รูปท่ี 3ค-1) และใบมีดจอบหมนุต้นแบบ (รูปท่ี 3ค-2) มีขนาดตัง้แต่ 10.22 mm. 

ถงึ 20.56 mm. และ 12.17 mm. ถงึ 24.80 mm. ตามลําดบั  
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ความเร็วการเดินทาง (m/s2) 

 
 

รูปที่ 3 เปอร์เซน็ต์การลื่นไถล ความลกึการไถพรวน และขนาดก้อนดินเฉลี่ย ขณะไถพรวนดิน 
 

4.กาํลังฉุดลาก กาํลังขับที่เพลาอาํนวยกาํลัง กาํลังรวม และกาํลังจาํเพาะ 
 ผลการวัดค่าของเคร่ืองพรวนไถจอบหมุนท่ีติดตัง้ใบมีดจอบหมุนยุโรปรูปตัวซีและใบมีดจอบหมุน

ต้นแบบ ค่ากําลงัฉุกลากเพ่ิมขึน้เม่ือความเร็วการเคลื่อนท่ีรถแทรกเตอร์เพ่ิมขึน้ ค่ากําลงัใบมีดจอบหมนุยุโรปรูป

ตวัซี (รูปท่ี 4ก-1) แลใบมีดจอบหมนุต้นแบบ (รูปท่ี 4ก-2) 1.35 kW ถึง 4.56 kW และ 1.36 kW ถึง3.83 kW 

ตามลําดบั  
 

 ผลการวดัคา่กําลงัขบัท่ีเพลาอํานวยกําลงัของเคร่ืองพรวนจอบหมนุท่ีติดตัง้ใบมีดจอบหมนุยุโรปรูปตวัซ ี

แสดงให้เห็นว่าความเร็วรอบเคร่ืองพรวนจอบหมนุท่ีเพลาโรเตอร์ 212 rpm กําลงัขบัท่ีเพลาอํานวยกําลงัของรถ

แทรกเตอร์สงูกวา่ท่ีความเร็วรอบเพลาโรเตอร์ 183 rpm ยกเว้นเง่ือนไขความเร็วการเดินทาง 1.35 m/s และเท่ียว

การไถพรวน 1 เท่ียว ตา่งจากใบมีดจอบหมนุต้นแบบท่ีไม่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มและผลกระทบเน่ืองจากการไถ

พรวนดิน คา่กําลงัขบัท่ีเพลาอํานวยกําลงัใบมีดจอบหมนุยโุรปรูปตวัซี (รูปท่ี 4ข-1) แลใบมีดจอบหมนุต้นแบบ (รูป

ท่ี 4ข-2) 7.99 kW ถงึ 15.89 kW และ 4.77 kW ถงึ 9.33 kW ตามลําดบั    
              

 ผลการวัดค่ากําลังรวมของเคร่ืองพรวนจอบหมุนท่ีติดตัง้ใบมีดจอบหมุนยุโรปรูปตัวซีแสดงแนวโน้ม

สอดคล้องกบัค่ากําลงัขบัท่ีเพลาอํานวยกําลงั ท่ีความเร็วรอบการหมนุท่ีเพลาโรเตอร์ 212 rpm กําลงัขบัท่ีเพลา

อํานวยกําลงัลดลงเม่ือความเร็วการเคลื่อนท่ีรถแทรกเตอร์เพ่ิมขึน้ ต่างจากใบมีดจอบหมนุต้นแบบท่ีไม่แสดงให้

เห็นถึงแนวโน้มและผลกระทบเน่ืองจากการไถพรวนดิน ค่ากําลงัรวมใบมีดจอบหมุนยุโรปรูปตวัซี (รูปท่ี 4ค-1) 

และใบมีดจอบหมนุต้นแบบ (รูปท่ี 4ค-2) 10.43 kW ถงึ 17.24 kW และ 5.69 kW ถงึ 11.01 kW ตามลําดบั  

ก-1 

ก-2 

ข-1 ค-1 

ข-2 ค-2 
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ความเร็วการเดินทาง (m/s2) 

 

รูปที่ 4 กําลงัฉดุลาก กําลงัขบัท่ีเพลาอํานวยกําลงั และกําลงัรวม ขณะเคร่ืองพรวนจอบหมนุไถพรวนดิน 
 

ผลการเปรียบเทียบกําลงัจําเพาะ แสดงให้เห็นว่าไม่ปรากฏแนวโน้มท่ีชดัเจนระหว่างกําลงัจําเพาะและ

ความเร็วการเคลื่อนท่ีของรถแทรกเตอร์ (รูปท่ี 5ก-1) ยกเว้นใบมีดจอบหมนุต้นแบบท่ีเง่ือนไขความเร็วรอบเพลาโร

เตอร์ 183 rpm เท่ียวการไถพรวน 2 เท่ียว ความเร็วการเคลื่อนท่ีรถแทรกเตอร์ 1.35 m/s มีค่ากําลงัจําเพาะ 

361.18 N-m/m3 (รูปท่ี 5ก-2) 

 

ความเร็วการเดินทาง (m/s2) 

 

รูปที่ 5 กําลงักําลงัจําเพาะ 
 

การเปรียบเทยีบสมรรถนะการไถพรวนดินระหว่างเคร่ืองพรวนจอบหมุนที่ติดตัง้ใบมีดจอบหมุน

ต้นแบบกับเคร่ืองพรวนจอบหมุนที่ตดิตัง้ใบมีดจอบหมุนยุโรปรูปตัวซี 

ก-1 

ก-2 

ข-1 ค-1 

ข-2 ค-2 

ก-1 ก-2 
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 การเปรียบเทียบสมรรถนะการไถพรวนดินของเคร่ืองพรวนจอบหมนุท่ีใช้ชดุใบมีดตา่งกนั ผลการทดสอบ

แสดงให้เห็นวา่เคร่ืองพรวนจอบหมนุท่ีติดตัง้ใบมีดจอบหมนุต้นแบบไถพรวนดิน ความลกึการไถพรวนดินน้อยกวา่

เคร่ืองพรวนจอบหมนุท่ีติดตัง้ใบมีดจอบหมนุยโุรปรูปตวัซี (รูปท่ี 6ข) เหตผุลเน่ืองจากรูปร่างส่วนปลายใบมีดจอบ

หมนุต้นแบบ ในสว่นของ scoop surface (รูปท่ี 6ก ) ท่ีสง่ผลให้สว่นปลายด้านหลงัใบมีดตดัดินในลกัษณะปะทะ

ดินก่อให้เกิดแรงต้านการไถดินท่ีสงูตอ่ใบมีดแตล่ะใบ 

          

รูปที่ 6 เปรียบเทียบสว่นปลายใบมีดจอบหมนุ 
 

 ผลจากเคร่ืองพรวนจอบหมนุท่ีติดตัง้ใบมีดต้นแบบไถพรวนดินได้น้อยกว่าใบมีดยุโรปรูปตวัซี  ส่งผลให้

ค่ากําลงัขับท่ีเพลาอํานวยกําลังและกําลงัรวมของเคร่ืองพรวนจอบหมุนท่ีติดตัง้ใบมีดต้นแบบน้อยกว่าเคร่ือง

พรวนจอบหมนุท่ีติดตัง้ใบมีดยโุรปรูปตวัซี 

สรุปผล 

 ผลการทดสอบสมรรถนะการไถพรวนดินของเคร่ืองพรวนจอบหมนุเพ่ือศกึษาผลกระทบเน่ืองจากรูปร่าง

ใบมีดจอบหมุนต้นแบบเปรียบเทียบกับรูปร่างใบมีดจอบหมุนยุโรปรูปตวัซีซึ่งเป็นใบมีดท่ีเกษตรกรใช้กันอย่าง

แพร่หลายพบวา่การออกแบบสว่นปลายใบมีด (scoop surface) เป็นสาเหตกุ่อให้เกิดแรงต้านสง่ผลให้ใบมีดจอบ

หมนุต้นแบบไถดินได้ลกึน้อยกวา่ใบมีดจอบหมนุยโุรปรูปตวัซี และยงัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสง่ผลไปยงัเปอร์เซน็ต์การ

ลื่นไถล กําลงัรวม และกําลงัจําเพาะ 
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