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บทคัดย่ อ
การศึ กษานี มีวตั ถุประสงค์เพือศึ กษาผลของความเร็ วขับเคลือน ดัชนี ลอ้ โน้ม และความชื นของ
เมล็ดที มีต่อความสู ญเสี ยจากชุ ดหัวเกี ยวของเครื องเกี ยวนวด สําหรับข้าวหอมมะลิ โดยทําการศึ กษา
ความเร็ วขับเคลือน 4 ระดับ คือ 3, 4, 5, และ 6 กิโลเมตรต่อชัว โมง ดัชนี ลอ้ โน้มศึกษา 3 ระดับ คือ 1.5,
3.0 และ 4.5 และความชื นของเมล็ดที ร้อยละ 23.08, 25.20 และ 27.02 ฐานเปี ยก ในการเก็บเกี ยวข้าว
พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้เครื องเกียวนวดข้าว จากผลการศึกษา พบว่าควรใช้ความเร็ วในการขับ
เคลือนที 5 กิโลเมตรต่อชัว โมง ดัชนีลอ้ โน้ม 3.0 และควรเก็บเกียวข้าวทีความชื นของเมล็ดร้อยละ 23.08
ฐานเปี ยก หรื อ 32 วันหลังออกดอก ซึ งเป็ นค่าทีมีความเหมาะสมในการเก็บเกียวข้าวหอมมะลิ
Abstract
The objective of this study was to determine the effects of travelling speed and reel
index on harvesting loss of Hommali rice of combine harvester. Four levels of speed of 3, 4,
5, and 6 km/hr, three levels of reel index of 1.5, 3.0, and 4.5 and three levels of grain
moisture content of 23.08, 25.20, and 27.02% wb were used for studying. The results
indicated that the travelling speed of 5 km/hr, reel index of 3.0 and grain moisture content
of 23.08% wb or 32 day after heading was considered to be appropriated for harvesting
Hommali rice.

คําสํ าคัญ: เครื องเกียวนวดข้าว ความสูญเสี ยจากชุดหัวเกียว ความเร็ วขับเคลือน
Keywords: rice combine harvester, header loss, travelling speed

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (1) การเพิม
ข้าวจัดเป็ นอาหารหลักของคนไทย และเป็ น ผลผลิ ต และคุ ณ ภาพข้า วนอกจากพัน ธุ์ การดู แ ล
พื ช ที มี ค วามสํ า คั ญ ที สุ ด ของประเทศไทย ทั ง รักษาอย่างดี ระหว่างการเจริ ญเติ บโต และการใช้
1. บทนํา

KKU Res J. 2011; 16(6)

635

เครื องมือที เหมาะสมกับการเก็บเกี ยวแล้ว การลด ตัด (5) นอกจากนี ยงั มี ความเร็ วในการขับเคลื อน
ความสู ญเสี ยจากการเก็บเกี ยวยังเป็ นอี กแนวทาง ซึ งยังมีการศึกษาค่อนข้างน้อย และอาจมีผลสําคัญ
หนึ งในการเพิมผลผลิตให้กบั เกษตรกรผูป้ ลูกข้าว ต่อความสู ญเสี ยเพราะว่าความเร็ วขับเคลือนส่ งผล
(2)
ต่ อดัชนี ลอ้ โน้ม และการทํางานของชุ ดใบมี ดตัด
ปั จ จุ บ ัน การใช้ เ ครื องเกี ย วนวดข้า วกํา ลัง (3) ซึ งมีผลต่อความสูญเสี ยจากชุดหัวเกียว
ได้รับความนิ ยมจากเกษตรกรอย่างแพร่ หลาย ซึ ง
จากปั ญ หาที ว่ า ผูป้ ระกอบการรั บ จ้า งเกี ย ว
เกือบทังหมดผลิตในประเทศไทย และมีแนวโน้ม นวดนิ ยมใช้ความเร็ วในการขับเคลือนสู งสุ ดเท่าที
การใช้เ พิ ม มากขึ น (3) ทัง นี เ นื อ งจากปั ญ หาการ พึ ง กระทํา ได้ในการเก็บ เกี ย ว เพื อ ให้ไ ด้พื น ที ใ น
ขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร และอัต รา การเก็บเกี ย วมากที สุ ด เนื อ งจากการรั บ จ้างเกี ย ว
ค่าจ้างในการเก็บเกี ยวสู ง ประกอบกับเครื องเกี ยว นวดข้าวนันคิดอัตราค่าจ้างต่อหน่วยพืนทีทีทาํ การ
นวดเป็ นเครื องที สามารถทํางานในระบบการเก็บ เกียวนวด ซึ งการใช้ความเร็ วในการขับเคลือนทีชา้
เกียวได้อย่างรวดเร็ ว เพราะรวมทุกขันตอนในการ หรื อเร็ วเกินไปอาจมีผลสําคัญต่อความสู ญเสี ยจาก
เก็บ เกี ย วไว้ใ นเครื องเดี ย วกัน จึ ง ทํา งานได้อ ย่า ง ชุ ด หัวเกี ยว ดัง นันจึ ง ได้ท าํ การการศึ ก ษาผลของ
รวดเร็ ว และประหยัดแรงงาน แต่สิงทีตอ้ งคํานึ งถึง ความเร็ วขับเคลือนทีมีต่อความสู ญเสี ยจากชุดเกียว
คือความสูญเสี ยขณะทําการเกียวนวด ความสูญเสี ย นวดของเครื องเกียวนวดข้าว เพือให้ผปู ้ ระกอบการ
ขณะทําการเกียวจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ ความ รั บจ้างเกี ยวนวดและเกษตรกรตระหนัก ถึ งความ
สู ญ เสี ย ที เ กิ ด จากชุ ด หัว เกี ย ว ความสู ญ เสี ย ที เ กิ ด สูญเสี ยทีเกิดขึน นอกจากนีความเร็ วขับเคลือนยังมี
จากการนวดและความสู ญเสี ยที เกิดจากการชุ ดทํา ผลต่อค่าดัชนีลอ้ โน้มจึงนําปัจจัยนีมาพิจารณา และ
ความสะอาด ความสู ญเสี ยจากชุ ดหัวเกี ยวจึ งเป็ น ปั จ จั ย เนื อ งจากสภาพพื ช ที น ํ า มาพิ จ ารณาคื อ
ความสู ญเสี ยที สาํ คัญประการหนึ งของเครื องเกียว ความชื น ของเมล็ด ซึ ง เป็ นปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ ความ
นวดข้าว ความสูญเสี ยในส่ วนนี เกิดจากการทํางาน สู ญเสี ยจากชุ ดหัวเกี ยวค่อนข้างมาก (6) เป็ นการ
ทีมีความแปรปรวนค่อนข้างสูงเนืองจากสภาพของ ช่วยให้ทราบถึงความสู ญเสี ยที จะเกิดขึ นในแต่ละ
พืช การใช้งานและการปรับแต่งเครื องที แตกต่าง สภาพพืช และแต่ละลักษณะของการปรับแต่งของ
กัน ในการปฏิบตั ิงานของผูข้ บั เครื องเกียวนวดข้าว เครื องเกี ยวนวด เพื อที ผปู ้ ระกอบการรั บจ้างเกี ยว
มัก ปรั บ แต่ ง เครื อ ง และหรื อ ใช้ค วามเร็ ว ในการ นวดหรื อผูป้ ฏิ บตั ิ งานสามารถนําไปใช้เป็ นข้อมูล
ขับเคลือนสู งสุ ดเท่าทีเครื องจะสามารถปฏิบตั ิงาน ประกอบการตัด สิ น ใจในการใช้ง านเครื อ งเกี ย ว
ได้ โดยทีผขู ้ บั เครื องไม่ทราบหรื อไม่ตระหนักถึง นวดข้าวได้อย่างเหมาะสม ดังนันการศึ กษานี จึงมี
ผลของความสู ญ เสี ยจากการทํา งานที เ กิ ด ขึ น (4) วัต ถุ ป ระสงค์ เพื อ ศึ ก ษาปั จ จัย สํ า คัญ ซึ งได้แ ก่
ปั จจัยที ทาํ ให้เกิดความสู ญเสี ยจากชุ ดหัวเกี ยวของ ความเร็ วขับเคลือน ดัชนีลอ้ โน้ม และความชื นของ
เครื อ งเกี ย วนวดข้า วมี ห ลายปั จ จัย แบ่ ง ได้เ ป็ น 2 เมล็ด ที มี ผ ลต่ อ การสู ญ เสี ย จากชุ ด หัว เกี ย วของ
ประเภทหลักคื อ ปั จจัยเนื องจากสภาพการทํางาน เครื องเกียวนวดข้าว
ของเครื อ งและปั จ จัย เนื อ งจากสภาพของพื ช ซึ ง 2. วิธีการวิจยั
ปั จจัยที สําคัญที ส่ งผลต่ อ ความสู ญเสี ยจากชุ ดหัว
เครื องเกี ย วนวดที ใ ช้ ใ นการทดสอบเป็ น
เกียวประกอบด้วย ดัชนี ลอ้ โน้ม ความเร็ วใบมีดตัด เครื องเกี ยวนวดของศูนย์วิจยั เครื องจักรกลเกษตร
ความชื น ของเมล็ด ระยะห่ า งระหว่ า งซี น วดกุ้ง และวิทยาการหลังการเก็บเกียว ภาควิชาวิศวกรรม
ความยาวของต้นข้าวทีตดั ระยะห่ างระหว่างใบมีด เกษตร มหาวิทยาลัยของแก่ น ดังรู ปที 1 มี หน้า
กับปลายหนวดกุง้ และอายุการทํางานของใบมี ด กว้าง 3.20 เมตร ระยะจากจุดศูนย์กลางล้อโน้มถึง
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ปลายหนวดกุง้ เมื อยืดสุ ด 0.79 เมตร ล้อโน้มเป็ น
แบบซี โน้ม (pick-up reel) สามารถปรับความเร็ ว
การทํางานได้ มี อุปกรณ์ไฮดรอลิ คในการช่ วยยก
หัว เกี ย ว ระบบการตัด เป็ นใบมี ด เคลื อ นที ไ ปมา
เป็ นเครื องยนต์ ดี เ ซลและมี ต ้น กํา ลัง ขนาด 172
กิ โ ลวัต ต์ ( 230 กํา ลัง ม้า ) ระบบขับ เคลื อ นเป็ น
ระบบไฮดรอลิค ศึกษาข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
ความหนาแน่นต้นข้าว 221,440 ต้นต่อไร่ ผลผลิต
เฉลี ย 521 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ความสู ง ต้น ข้า ว 95
เซนติเมตร มุมเอียงต้นข้าว 20 องศาจากแนวดิง ดัง
รู ปที 2 ความสู งตอซังหลังการเกียว 40 เซนติเมตร
อัตราส่ วนเมล็ดต่อฟางโดยนําหนักสด 0.67:1.00

รู ปที 1. เครื องเกียวนวดข้าวทีใช้ในการศึกษา

คอ
ลําต้ น
มุมเอียงของต้ น

รู ปที 2. มุมเอียงของต้นข้าว

การพิจารณาปั จจัย พบว่ามีปัจจัยมากมายที มี
ผลต่อความสูญเสี ยจากชุดหัวเกียว แต่การศึกษาใน
ครั งนี ไม่ ไ ด้น ํา ปั จ จัย ทัง หมดมาศึ ก ษา เนื อ งจาก
ข้อจํากัดในเรื องขนาดของแปลงข้าวที ใช้ทดสอบ
หากใช้แปลงทดสอบที มีขนาดของใหญ่ส่งผลต่ อ
ค่ า ใช้จ่ ายในการทดลองที สู ง อี ก ทัง ปั ญหาที ต ้อ ง
จัด การตัว อย่า งให้แ ล้ว เสร็ จ ในวัน ที ท ดสอบเพื อ
ไม่ ใ ห้ต ัว อย่า งเปลี ย นสภาพมากเกิ น ไป จึ งได้ท าํ
การพิ จ ารณาปั จ จั ย ที มี สํ า คั ญ และมี ก ารศึ ก ษา
ค่ อ นข้า งน้อ ย ซึ งคื อ ความเร็ ว ในการขับ เคลื อ น
และปั จจัยทีมีผลค่อนข้างมากต่อความสู ญเสี ยจาก
ชุ ดหัวเกี ยว ดัชนี ลอ้ โน้ม และความชื นของเมล็ด
ส่ วนปั จจัยอื นที กล่าวมาในการทดสอบจะใช้งาน
ในช่ วงค่าที มีความเหมาะสมดังนี ความเร็ วใบมี ด
ตัด 0.5 เมตรต่อวินาที ระยะห่ างระหว่างซี นวดกุง้
12 เซนติ เ มตร ความยาวของต้น ข้า วที ต ัด 50
เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างใบมีดกับปลายหนวด
กุง้ 45 มิลลิเมตร และอายุการทํางานของใบมีดตัด
ใช้ง านมาแล้วไม่ เ กิ น 1,000 ไร่ ดัง นัน จึ ง เลื อ ก
ปั จ จัย ที มี ผลต่ อความสู ญ เสี ยจากชุ ด หัวเกี ย วของ
เครื องเกี ยวนวดข้าว เพื อ ช่ วยให้ทราบถึ งความ
สู ญเสี ยที จะเกิ ดขึ นในแต่ละสภาพพื ช และแต่ ละ
ลัก ษณะของการปรั บ แต่ ง ของเครื อ งเกี ยวนวด 3
ปั จจัย คือ ความเร็ วในการขับเคลือน ดัชนี ลอ้ โน้ม
และความชื น ของเมล็ด โดยความเร็ ว ขับ เคลื อ น
ทําการศึ กษาแปรค่า 4 ระดับคื อ 3, 4, 5 และ 6
กิ โ ลเมตรต่ อ ชั ว โมง ดั ช นี ล ้อ โน้ ม แปรค่ า ให้
ครอบคลุ ม ระดับ การใช้ง านที เ หมาะสม ในช่ ว ง
1.5, 3.0 และ 4.5 และความชื นของเมล็ด ได้จาก
สภาพข้าวทีทาํ การทดสอบในแต่ละวัน โดยทําการ
แปรค่าความเร็ วในการขับเคลือน และค่าดัชนี ลอ้
โน้มสลับกันในแต่ ละการทดสอบทําการทดสอบ
ละ 3 ซํา ความสู ญเสี ยจากชุดหัวเกียวคิ ดเป็ นร้อย
ละของผลผลิตรวม ดังแสดงในสมการที 1 โดย
ผลผลิตรวมหาจากผลรวมของผลผลิตสุ ทธิ ความ
สูญเสี ยจากการเกียว และความสูญเสี ยจากการนวด
ดัง แสดงในสมการที 2 โดยทํา การชัง นํา หนัก
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ผลผลิตที ได้และวัดพื นที เก็บเกี ยว เพือหาผลผลิ ต
สุ ทธิ พร้ อมทังสุ่ มตัวอย่างข้าวเปลื อกไปทําความ
สะอาดเมล็ดที ได้จากช่องรับเมล็ด โดยชัง นําหนัก
เมล็ดก่อนและหลังทําความสะอาด เพือหาร้อยละ
ของความสะอาดของผลผลิตทีได้ หาความสู ญเสี ย
จากระบบการนวด โดยการนํา วัส ดุ ที ถูก ขับ ออก
ท้ายเครื องเกียวนวด มาทําการนวดทําความสะอาด
เพื อหาความสู ญเสี ยจากระบบการนวด และหา
ความสูญเสี ยจากการเกียวโดยใช้พืนทีทีหวั เกียวทํา
การตัด ผ่า น โดยการรองรั บ วัส ดุ ที ถูก ขับ ทิ ง เป็ น
ระยะทาง 20 เมตร ทําการเก็บเมล็ดทีร่วงจากการ
เกี ย ว โดยใช้ เ หล็ ก สุ่ ม ซึ งมี พื น ที 2.0x0.5 เมตร
จํานวน 3 ซํา วางในบริ เวณระหว่างล้อแทรกทัง
สอง
HL = (Wr/Wt)*100

………[1]

Wt = Wr+Wl+Wn

………[2]

เมือ HL

= ความสู ญเสี ยจากชุดหัวเกียว

(ร้อยละ)
Wt = นําหนักผลผลิ ตรวมต่ อหน่ วยพื น ที
(กิโลกรัมต่อไร่ )
Wr = นําหนักเมล็ดที ร่วงจากการเก็บเกี ยว
และเมล็ด ที เ กี ย วไม่ ห มดต่ อ หน่ ว ย
พืนที (กิโลกรัมต่อไร่ )
Wl = นําหนัก เมล็ดที ไ ด้จากช่ อ งขับฟาง
และช่องตะแกรงทําความสะอาดต่อ
หน่วยพืนที (กิโลกรัมต่อไร่ )
Wn= นําหนักผลผลิ ตสุ ทธิ ต่อหน่ วยพืนที
(กิโลกรัมต่อไร่ )
จากนันนําผลการศึกษาทีได้ซ ึ งคือร้อยละของ
ความสู ญเสี ยจากชุ ดหัวเกี ยว มาวิเ คราะห์ ผลทาง
สถิติ ตามแผนการทดสอบแบบ 3x3x4 Factorial
Experiment in RCBD เพือลดความแปรปรวนใน
การวิ เ คราะห์ เ นื องจากสภาพพื นที ท ดสอบ
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนตามรู ป แบบแผนการ
ทดลอง และเปรี ยบเทียบค่าเฉลียด้วยวิธี Duncan,s
multiple rang test (DMRT) ที ความเชื อมัน
 ร้อย
ละ 95 วิ เ คราะห์ ห าความสั ม พัน ธ์ ข องปั จ จัย ที

ทําการศึกษา เพือหาความเร็ วขับเคลือนทีเหมาะสม
ในการใช้งานเครื องเกียวนวดข้าว
3. ผลการวิจย
ั และอภิปราย
จากตารางที 1 แสดงผลของปั จจัยการทํางาน
ทีมีต่อความสู ญเสี ยจากชุดหัวเกียวของเครื องเกียว
นวดข้าวสําหรับข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที ได้
จาก ความเร็ วขับเคลื อน ที ทาํ การศึ กษาในช่ วง 3
ถึง 6 กิโลเมตรต่อชัว โมง ดัชนี ลอ้ โน้ม มีค่าในช่วง
1.5 ถึง 4.5 และความชื นของเมล็ด อยู่ในช่ วงร้อย
ละ 23.08 ถึง 27.02 ฐานเปี ยก จากข้อมูลทีได้เมือ
นํา มาวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางสถิ ติ ร้ อ ยละ
ของความสู ญเสี ยจากชุ ดหัวเกี ยวของเครื อ งเกี ย ว
นวดข้าวทีมีผลมาจากความเร็ วขับเคลือน ดัชนี ลอ้
โน้ม และความชืนของเมล็ด ดังแสดงในตารางที 2
จากตารางที 2 พบว่าความเร็ วขับเคลือน ดัชนี
ล้อโน้ม และความชื นของเมล็ด มี ผลทําให้ความ
สู ญเสี ยจากชุ ดหัวเกี ยวของเครื องเกี ยวนวดข้าวมี
ความแตกต่างกันทางสถิติ ทีระดับนัยสําคัญ 0.01
(ความเชื อ มัน ร้ อ ยละ 99) และพบว่ า มี ป ฏิ ก ริ ย า
สัม พัน ธ์ ร ะหว่า งดัช นี ล ้อ โน้ม และความชื น ของ
เมล็ด แสดงว่า อิ ทธิ พลของดัชนี ลอ้ โน้มในแต่ ล ะ
ระดับ ของความชื น ของเมล็ ด มี ผ ลทํา ให้ ค วาม
สู ญเสี ยจากชุ ดหัวเกี ยวของเครื องเกี ยวนวดข้าวมี
ความแตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ ส่ ว นความสั ม พัน ธ์
ระหว่ า งความเร็ ว ขับ เคลื อ นและดัช นี ล ้อ โน้ ม
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความเร็ ว ขับ เคลื อ นและ
ความชืนของเมล็ด และความสัมพันธ์ของความเร็ ว
ขับเคลือน ดัชนี ลอ้ โน้มและความชื นของเมล็ด ไม่
มีปฏิ กริ ยาสัมพันธ์กนั ที มีผลต่อความสู ญเสี ยจาก
ชุดหัวเกียว
จากรู ปที 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความ
สู ญเสี ย จากชุ ดหัวเกี ยวและความเร็ วขับเคลื อนที
ดัชนี ลอ้ โน้มระดับต่างๆ เมื อความชื นของเมล็ดที
ร้อยละ 23.08 ฐานเปี ยก พบว่า ความเร็ วขับเคลือน
ในช่ วง 3 ถึง 4 กิโลเมตรต่อชัว โมง มีผลทําให้
ความสู ญเสี ยที เกิ ดขึนมีค่าสู ง อาจเนื องมาจากการ
ที ใช้ความเร็ วในการขับเคลื อนช้าทําให้เกิ ดความ
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ตารางที 1. ผลของความเร็ วขับเคลือน ดัชนี ลอ้ โน้ม และความชื นเมล็ดทีมีต่อความสู ญเสี ยจากชุดหัวเกียวของเครื อง
เกียวนวดข้าวสําหรับข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
ความเร็ วขับเคลือน
(กิโลเมตรต่อชัว โมง)
3

4

5

6

ดัชนีลอ้ โน้ม

ความสู ญเสี ยจากชุดหัวเกียว (ร้อยละ)
ร้อยละ23.08wb ร้อยละ25.20wb ร้อยละ27.02wb

1.5

4.532

0.960

4.238

3.0

0.846

0.904

2.103

4.5

1.127

1.939

3.457

1.5

1.970

1.522

4.544

3.0

0.931

1.011

2.161

4.5

0.863

2.503

3.586

1.5

1.331

0.840

3.646

3.0

0.391

0.633

1.412

4.5

0.857

0.786

2.106

1.5

0.649

0.773

4.050

3.0

0.851

1.060

2.072

4.5

1.076

1.224

4.103

สู ญ เสี ยจากชุ ด หัวเกี ย วสู งเป็ นเพราะใบมี ด ตัด ยัง
ไม่ได้ทาํ การตัดต้นข้าวขณะทีลอ้ โน้มหมุนกวักต้น
ข้าวก่อนจึงทําให้ซีนวดกุง้ ตี กบั รวงข้าวก่อนถูกตัด
ทําให้เมล็ดข้าวร่ วงหล่นและในทางปฏิ บตั ิ ผูข้ บั ขี
รถเกียวนวดข้าวไม่นิยมใช้ความเร็ วขับเคลือนทีชา้
เพราะจะทําให้เสี ยเวลาในการเกียวนวดมากเกินไป
อาจจะทําให้สูญเสี ยรายได้ในการรับจ้างเกียวนวด
เนื องจากอัตรารั บ จ้า งเกี ย วนวดคิ ดเป็ นต่ อ หน่ ว ย
พื น ที เมื อ ความเร็ วขั บ เคลื อ นเพิ ม ขึ นเป็ น 5
กิ โ ลเมตรต่ อ ชัว โมง ความสู ญ เสี ย มี ค่ า ลดลง แต่
หากเพิมความเร็ วขับเคลือนสู งขึนเป็ น 6 กิโลเมตร
ต่ อ ชัว โมง ความสู ญ เสี ย จะมี ค่ า เพิ ม สู ง ขึ นด้ว ย
เช่ นกัน ซึ ง หากใช้ค วามเร็ ว ในการขับเคลื อนเร็ ว
เกินไปใบมีดตัดตัดต้นข้าวไม่ทนั เนื องจากต้นข้าว
ที เ ข้า มายัง ใบมี ด ตัดมี ค วามหนาแน่ นมากเกิ น ไป
ส่ ง ผลทํา ให้เ กิ ด ความสู ญ เสี ย จากชุ ด หัว เกี ย วสู ง

จากตารางที 3 แสดงการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลียของ
ความสู ญเสี ยจากชุ ดหัวเกี ยวของเครื องเกี ยวนวด
ข้าวที มี ผลมาจากความเร็ วขับ เคลื อ นระดับต่ างๆ
พบว่าความเร็ วขับเคลือนของเครื องเกี ยวนวดข้าว
ในช่วง 5 ถึง 6 กิโลเมตรต่อชัว โมง มีผลต่อความ
สู ญเสี ยจากชุดหัวเกียวน้อยทีสุดทีความชื อมัน ร้อย
ละ 95
สําหรับค่าดัชนี ลอ้ โน้ม 1.5 และ 4.5 ทําให้
เกิดค่าความสู ญเสี ยทีสูงแต่ค่าดัชนี ลอ้ โน้ม 3.0 ทํา
ให้เกิ ดค่าความสู ญเสี ยที ต าํ การที ดชั นี ลอ้ โน้มที มี
ค่ า ตํา ทํา ให้เ กิ ด ความสู ญ เสี ย สู ง เกิ ด จากล้อ โน้ม
หมุนช้าเกิ นไปซี นวดกุง้ กวักข้าวเข้าไปยังหัวเกี ยว
ได้ไม่หมด และหากค่าดัชนี ลอ้ โน้มสู งมากล้อโน้ม
หมุ น เร็ ว เกิ น ไปซี น วดกุ้ง จะฟาดตี ร วงข้า วอย่ า ง
รุ นแรง ส่ งผลทํ า ให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ยสู ง ซึ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วินิต ชิ นสุ วรรณ และ
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ตารางที 2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของร้อยละของความสู ญเสี ยจากชุดหัวเกียวของเครื องเกียวนวดข้าว
ทีมีผลมาจากความเร็ วขับเคลือน ดัชนีลอ้ โน้ม และความชืนของเมล็ด
แหล่งความแปรปรวน

df

SS

MS

F

ความเร็ วขับเคลือน

3

13.196

4.399

5.150**

ดัชนีลอ้ โน้ม

2

27.267

13.633

15.962**

ความชืนของเมล็ด

2

85.903

42.952

50.290**

ความเร็ วขับเคลือน*ดัชนีลอ้ โน้ม

6

6.827

1.138

1.332ns

ความเร็ วขับเคลือน*ความชืนของเมล็ด

6

7.766

1.294

1.515ns

ดัชนีลอ้ โน้ม*ความชืนของเมล็ด

4

17.800

4.450

5.210**

ความเร็ วขับเคลือน*ดัชนีลอ้ โน้ม*ความชืนของเมล็ด

12

13.940

1.162

1.360ns

69

58.932

0.854

ความคลาดเคลือน
ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
** แตกต่างทางสถิติทีระดับนัยสําคัญ 0.01

คณะ (4) จากตารางที 4 แสดงการเปรี ยบเที ย บ ตารางที 4. ผลการเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี ยของร้ อยละของ
ค่าเฉลียของความสูญเสี ยจากชุดหัวเกียวของเครื อง ความสู ญเสี ยจากชุดหัวเกียวของเครื องเกียวนวดข้าวทีมีผล
เกียวนวดข้าวทีมีผลมาจากดัชนีลอ้ โน้มระดับต่างๆ มาจากดัชนีลอ้ โน้ม
พบว่าค่าดัชนี ลอ้ โน้ม 3.0 มี ผลต่อความสู ญเสี ย
Subset for alpha = 0.5
จากชุดหัวเกียวน้อยทีสุดทีความชือมัน ร้อยละ 95
ดัชนีลอ้ โน้ม N
ความสู ญเสี ยจากชุดหัวเกียว
(ร้อยละ)
ตารางที 3. ผลการเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี ยของร้ อยละของ
1.5
36
2.421
ความสู ญเสี ยจากชุ ด หั ว เกี ย ว ที มี ผ ลมาจากความเร็ ว
3.0
35
1.202
ขับเคลือนของเครื องเกียวนวดข้าว
4.5
36
1.969
ความเร็ ว
Subset for alpha = 0.5
ตัวอักษรภาษาอังกฤษทีต่างกันค่าเฉลียมีความแตกต่างกัน
ขับเคลือน
N
ความสู ญเสี ยจากชุดหัวเกียว
ทางสถิติทีระดับความเชือมัน ร้อยละ 95 โดยวิธี DMRT
(กิโลเมตรต่อ
(ร้อยละ)
จากรู ปที 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความ
ชัว โมง)
c

a

b

3.0

27

2.226b

4.0

27

2.121b

5.0

27

1.334a

6.0

26

1.797ab

ตัวอักษรภาษาอังกฤษทีต่างกันค่าเฉลียมีความแตกต่างกัน
ทางสถิติทีระดับความเชือมัน ร้อยละ 95 โดยวิธี DMRT

สู ญเสี ย จากชุ ดหัวเกี ยวและความเร็ วขับเคลื อนที
ความชื นของเมล็ดระดับต่างๆ เมือดัชนี ลอ้ โน้มที
3.0 พบว่ า ความเร็ ว ขับ เคลื อ นในช่ ว ง
3 ถึ ง 4
กิโลเมตรต่อชัว โมง ความสู ญเสี ยที เกิ ดขึนมีค่าสู ง
เมื อความเร็ วขับเคลื อนเพิ มขึ น ความสู ญเสี ยมี ค่า
ลดลง แต่ หากเพิ ม ความเร็ วขับเคลื อนสู ง มากขึ น
ความสู ญเสี ยจะมีค่าเพิมสู งขึนด้วยเช่นเดียวกันกับ
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รู ปที 3. ความสัมพันธ์ระหว่างความสู ญเสี ยจากชุดหัวเกียวและความเร็ วขับเคลือนทีดชั นีลอ้ โน้มระดับต่างๆ
เมือความชืนของเมล็ดทีร้อยละ 23.08 ฐานเปี ยก

รู ปที 3 สําหรับความชื นของเมล็ดจะเห็นว่าหาก
ความชื นมีค่าลดลงทําให้เปอร์ เซ็นต์ความสู ญเสี ย
จากชุ ด หั ว เกี ย วเพิ ม ขึ น ทัง นี เนื อ งจากข้า วที มี
ความชื น สู ง เมล็ด จะยึ ด ติ ด กับ รวงแน่ น จึ ง ทํา ให้
เมล็ดร่ วงหล่นได้ง่ายกว่าข้าวทีมีความชื นน้อย ซึ ง
สอดคล้อ งกับงานวิจ ัยของ วินิ ต ชิ น สุ ว รรณและ
คณะ (7) และชัยยันต์ จันทร์ ศิริ (5) จากตารางที 5
แสดงการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี ย ของความสู ญ เสี ย
จากชุ ดหัวเกี ยวของเครื องเกี ยวนวดข้าวที มีผลมา
จากความชื นของเมล็ดระดับต่างๆ พบว่าความชื น
ของเมล็ดข้าวในช่วงร้อยละ 25.20 ถึง 27.02 ฐาน
เปี ยก มี ผ ลต่ อ ความสู ญ เสี ย จากชุ ด หัว เกี ย วน้อ ย
ที สุดที ความชื อมัน ร้อยละ 95 แต่ทีความชื นของ
เมล็ดร้อยละ 23.08 ฐานเปี ยก ทําให้ความสู ญเสี ย
จากชุดหัวเกียวมีค่ามากแต่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3 ถือว่า
ความสู ญเสี ยจากชุ ดหัวเกี ยวที เกิ ดขึ นมี ค่าไม่มาก
หนั ก และเป็ นความชื นของเมล็ ด ที มี ค วาม
เหมาะสมในการเก็บเกี ยวโดยใช้เครื องเกี ยวนวด
ข้าว สําหรับข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

ตารางที 5. ผลการเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี ยของร้ อยละของ
ความสู ญเสี ยจากชุดหัวเกียวของเครื องเกียวนวดข้าวทีมีผล
มาจากความชืนของเมล็ดข้าว
ร้อยละของ
Subset for alpha = 0.5
ความชืนของ
N
ความสู ญเสี ยจากชุดหัวเกียว
เมล็ด
(ร้อยละ)
(ฐานเปี ยก)
23.08

36

3.123b

25.20

36

1.174a

27.02

35

1.298a

ตัวอักษรภาษาอังกฤษทีต่างกันค่าเฉลียมีความแตกต่างกัน
ทางสถิติทีระดับความเชือมัน 95% โดยวิธี DMRT

ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้เครื องเกียวนวด
ข้าว ทําการศึกษาความเร็ วขับเคลือน 4 ระดับ คื อ
3, 4, 5, และ 6 กิ โลเมตรต่อชัว
 โมง ดัชนี ลอ้ โน้ม
ศึกษา 3 ระดับ คือ 1.5, 3.0 และ 4.5 พบว่าควรใช้
ความเร็ วในการขับเคลือนที 5 กิโลเมตรต่อชัว โมง
และค่ า ดัช นี ล ้อ โน้ม 3.0 และจากการศึ ก ษา
ความชืนของเมล็ด 3 ระดับคือร้อยละ 23.08, 25.20
4. สรุ ป
และ 27.02 ฐานเปี ยก พบว่าที ความชื นของเมล็ด
จากการศึกษาสามารถสรุ ปได้วา่ ในการเก็บเกียว ร้อยละ 23.08 ฐานเปี ยก หรื อ 32 วันหลังออกดอก
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รู ปที 4. ความสัมพันธ์ระหว่างความสู ญเสี ยจากชุดหัวเกียวและความเร็ วขับเคลือนทีความชืนของเมล็ดระดับต่างๆ
เมือดัชนีลอ้ โน้มที 3.0

มีความเหมาะสมในการเก็บเกียวข้าวพันธุ์ขาวดอก
มะลิ 105
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