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บทคัดย่อ 
 ได้ออกแบบสร้างเครื่องปลิดฝักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบสองแถวปลิด มีลักษณะการท างานคือปลิดฝักจาก
ต้นล าเลียงฝักตามรางล าเลียงขนาดกว้าง 0.4 เมตร ยาว 2.5 เมตร ลงถังเก็บโดยไม่ปอกเปลือก ซึ่งมีปริมาตร   2  
ลูกบาศก์เมตร ใช้เครื่องยนต์ต้นก าลังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว16 แรงม้า ที่ความเร็วการเคลื่อนที่ 0.5-1.2 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่ใช้ ที่ใช้ในการท างานคือ  1,200-2,400 รอบต่อนาที   มีอัตราการ
ท างาน 2 ไร่ต่อชั่วโมงประสิทธิภาพการปลิด 73 %  อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  2 ลิตรต่อชั่วโมง โดยใช้
คนท างานจ านวนสองคน 
ค าส าคัญ : เครื่องปลิดข้าวโพด, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 

ABSTRACT 
 This research has designed the corn harvester two rows type which can to removes the 
ears of corn from the stalk and transports it on a groove that it has a 0.4 m for width and a 2.5 



m for length get down the storage tanks which has 2 m3. The one cylinder and 16 horsepower 
diesel engine is used be the power. The performance of the corn harvester two rows type is the 
2 rai per hour, 0.5 - 1.2 kilometer per hour for the forward speed, 1,500 – 2,400 round per 
minute for the engine cycle, 75% for the recessive performance and 2 lite per hour for the fuel 
consumption that it uses the two workers for the practice. 

ค าน า 
 พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดที่เป็นลักษณะพ้ืนที่แปลงพืชไร่มีขนาดใหญ่เกษตรกรใช้เครื่องจักรกลเกษตร เตรียมดิน 
ปลูก ใส่ปุ๋ย ก าจัดวัชพืช และนวดกะเทาะ ส่วนการเก็บเกี่ยว ยังคงมีการใช้คนในการหักปลิดเก็บข้าวโพดทีละฝักซึ่ง
ต้องใช้แรงงานจ านวนมาก ท าให้ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวสูงกว่า 1 ,000 บาทต่อไร่ หรือสูงกว่า 1 ใน 3 
ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด การขาดแรงงานท าให้เก็บเกี่ยวข้าวโพดไม่ทันฤดูกาลจึงล้มผลิตผลเสียหายจากพายุฝน 
หรือเตรียมดินปลูกพืชไม่ทันก่อนที่ฝนจะหมดฤดู   การน าเครื่องเก็บเกี่ยวมาใช้งานเริ่มมาประมาณ 10 กว่าปีแล้ว  
มีการใช้เครื่องเก่ียวนวดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศมารับจ้าง จนปัจจุบันราคาค่าเกี่ยว 600 – 750 บาท ต่อ
ตัน ต่ ากว่าการใช้คนเก็บประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์  ส าหรับพ้ืนที่ที่มีการใช้เครื่องจักรกลส าหรับการเก็บเกี่ยวจะ
สามารถช่วยลดต้นทุนในค่าใช้จ่ายด้านแรงงานได้อย่างชัดเจน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงมีการวิจัยพัฒนา
เครื่องจักรส าหรับการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลายๆแบบมีทั้งน าเข้ามาจ าหน่ายและวิจัยแล้วผลิตทดลองใช้งาน
ซึ่งพอจ าแนกได้ดังนี้ เครื่องปลิดฝักข้าวโพดแบบไม่ปอกเปลือก (Maize Snapper) เครื่องแบบนี้มีลักษณะการ
ท างาน โดยมีการรูดฝักจากต้นโดยไม่มีการปอกเปลือก กลไกการรูดฝักจะมีลูกกลิ้ง 2 ตัว หมุนในทิศทางเข้าหากัน 
เครื่องนี้จะถูกติดพ่วงด้านหน้าของรถแทรกเตอร์ต้นก าลังขนาด 60 – 80 แรงม้า ฝักข้าวโพดที่ถูกปลิดจะถูกส่งโดย
สายพานล าเลียงสู่ถังเก็บด้านหลัง จากการส ารวจของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม พบว่า มีโรงงานผลิต
เครื่องจักรกลเกษตรขนาดเล็กในเขตจังหวัดสระบุรี ได้สร้างขึ้นและทดลองในปี พ .ศ. 2538 แต่ยังไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควร ต่อมาเจ้าของโรงงานถึงแก่กรรม จึงได้ปิดกิจการไป โดยเครื่องต้นแบบดังกล่าวก็ถูกก าจัด
เป็นเศษเหล็กไป เครื่องปลิดฝักข้าวโพดแบบปอกเปลือก (Maize Picker – Dehusker) เครื่องแบบนี้มีลักษณะ
การท างานโดยมีการรูดฝักจากต้นและมีกลไกเหมือนแบบแรก แต่จะมีระบบการล าเลียงฝักสู่การรูดเปลือก ระบบ
รูดเปลือกหุ้มฝัก และระบบล าเลียงเพ่ือการบรรจุกระสอบ เครื่องแบบนี้จะถูกติดพ่วงด้านข้างของรถแทรกเตอร์ต้น
ก าลังขนาด 60 – 80 แรงม้า และปลิดฝักข้าวโพดได้เที่ยวละ 1 แถว เท่านั้น สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมได้วิจัย
และพัฒนาเครื่องแบบนี้ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2538 และได้เผยแพร่สู่โรงงานผลิตเครื่องจักรกลเกษตรในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ ฯลฯ แต่จากการติดตามผลการด าเนินงาน พบว่าความสามารถท างานได้เที่ยวละ 1 แถว นั้น ยังไม่เต็ม
ก าลังความสามารถในการท างานของรถแทรกเตอร์ฉุดลาก จึงสูญเสียก าลังซึ่งหมายถึงน้ ามันเชื้อเพลิงไปโดยเปล่า
ประโยชน์ ในขณะที่ราคาของน้ ามันเชื้อเพลิงสูงขึ้นตลอดเวลา จึงควรจะมีการพัฒนาให้เครื่องสามารถปลิดฝักได้
จ านวนแถวมาขึ้น เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพด (Maize Combine Harvester) มี 2 แบบ คือแบบที่ผลิตใน
ต่างประเทศ เป็นแบบปลิดเฉพาะฝักใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยล้อยาง  และแบบที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งเป็นเครื่องที่
พัฒนามาจากเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทย ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยตีนตะขาบ มี 2 ลักษณะ คือแบบตัดทั้งต้นส่งเข้าสู่
ระบบนวดกะเทาะแยกเมล็ด และแบบปลิดเฉพาะฝักส่งเข้าสู่ระบบนวดกะเทาะเช่นกัน ลักษณะการท างานของ



เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพดทุกแบบจะมีหัวเกี่ยวน าฝักข้าวโพด ผ่านคอเกี่ยวหรือช่องล าเลียง เข้าสู่ระบบนวดกะเทาะ
แยกเมล็ดออกจากซัง เปลือก  และต้น(เฉพาะแบบตัดทั้งต้น) เมล็ดที่ถูกกะเทาะแล้วจะตกลงสู่ระบบท าความ
สะอาด เพ่ือก าจัดสิ่งเจือปนขนาดเล็ก จนได้เมล็ดข้าวโพดที่สะอาดและส่งไปเก็บไว้ในถังเก็บจนกว่าเมล็ดเต็มถัง  
แล้วจึงน าไปถ่ายออกสู่รถบรรทุกหรือรถเกษตรกรเพ่ือน าไปขาย ส่วนซัง เปลือก หรือ ต้น ข้าวโพดจะถูกแยกออก
ทิ้งกระจายไปทั่วแปลงปลูก ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพดในปัจจุบันนี้ ที่ยังไม่มีระบบจัดการเก็บซัง
และเปลือกที่ถูกพ่นออกมาจากเครื่องที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถเก็บไปใช้งานได้สะดวก  
 อย่างไรก็ตามเครื่องเกี่ยวข้าวโพด ทั้งที่น าเข้าจากต่างประเทศและที่พัฒนามาจากเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทย 
เป็นเครื่องแบบเก็บเกี่ยวและนวด(Combine Harvester) ซึ่งมีระบบเก็บเกี่ยวและนวดข้าวโพดออกมา เป็นเมล็ด
เสร็จสิ้นภายในตัวเอง เป็นประเภทที่มีประสิทธิภาพดีกว่าหลายๆแบบ แต่ทั้งนี้เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะมีซัง เปลือก 
และต้น ทิ้งไว้ในแปลงปลูก อีกทั้งขนาดของเครื่องที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเหมาะส าหรับแปลงในพ้ืนราบหรือเนินเขาที่มี
มุมลาดชันไม่มากนัก ซึ่งพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดในประเทศไทย มีทั้งแปลงขนาดใหญ่ และแปลงขนาดเล็ก อีกทั้ง
เกษตรกรบางพ้ืนที่ต้องการน าซังและเปลือกข้าวโพดมาใช้ประโยชน์ในด้านเป็นพลังงานเชื้อเพลิง เพราะให้ค่าความ
ร้อนสูงมาก และเปลือกข้าวโพดยังใช้ท าอาหารสัตว์ได้ด้วย จึงต้องการเก็บเกี่ยวข้าวโพดทั้งฝัก  และขนย้ายมานวด
นอกแปลงในพ้ืนที่ที่สามารถเก็บซังและเปลือกข้าวโพดมาใช้ท าประโยชน์ดังกล่าวด้วย ถึงแม้ว่าจะมีการวิจัยพัฒนา
เครื่องปลิดฝักข้าวโพดแบบพ่วงข้างรถแทรกเตอร์มาบ้างแล้ว จากการศึกษาข้อมูลพบว่าทั้งหมดเป็นเครื่องแบบ
ปลิดฝักได้เที่ยวละแถวเดียวเท่านั้น ซึ่งในสภาพปัจจุบันนี้จะไม่คุ้มค่าต่อการใช้น ามันเชื้อเพลิง เพราะมีราคาสูงขึ้น
กว่าในอดีตมากและยังจะสูงขึ้นไปอีกจนยากที่จะคาดการณ์ได้ นอกจากนี้ยังมีข้อจ ากัดในการใช้งานมากมายหลาย
ประการ จึงไม่เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร จึงไม่สามารถส่งเสริมเผยแพร่ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางได้ ซึ่ง
ภาคเอกชนก็ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหานี้ ดังนั้นหากมีการน ามาศึกษาพัฒนาให้ได้ต้นแบบเครื่องปลิดฝัก
ข้าวโพดแบบหลายแถวที่มีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปผลิตเชิงพาณิชย์ได้จะช่วยแก้ปัญหาการใช้และการผลิต
อีกครั้งหนึ่ง จะสามารถน าออกเผยแพร่แก่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวข้าวโพดของ
ประเทศไทย ให้สามารถผลิตข้าวโพดได้อย่างเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศได้อีกทางหนึ่ง โดยเกษตรกร
สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการเก็บเกี่ยวนวดลดลงได้ ซึ่งส่งผลต่อเนื่องกลับสู่เกษตรกรในลักษณะของการได้รับ
ผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนจากเดิม ทั้งเพ่ือใช้ในประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศในเขตภูมิภาคนี้ได้ 
 

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์และวิธีการ 
 อุปกรณ์ที่ใช้ที่ใช้ส าหรับทดสอบส าหรับงานวิจัยนี้คือ เครื่องปลิดฝักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบขับเคลื่อนด้วย
ตัวเอง ปลิดได้จ านวนสองแถวต่อเที่ยว ซึ่งได้ด าเนินการออกแบบสร้างขึ้นโดยเน้นให้มีต้นทุนการผลิตที่ไม่มากและ
เหมาะส าหรับการใช้งานแปลงเล็ก ซึ่งมีลักษณะส่วนประกอบที่ส าคัญอยู่  3 ส่วนคือระบบปลิดฝัก ระบบล าเลียง
ฝักพร้อมเก็บและระบบขับเคลื่อน  
 ระบบปลิดฝัก จะมีลักษณะเป็นหัวจรวดทรงแหลมสามารถปลิดฝักได้จ านวน 2 แถวปลิดโดยระยะห่าง
ระหว่างร่องปลิดของหัวปลิดคือ 75 เซนติเมตร แต่เนื่องจากมีฝาครอบชุดปลิดจึงสามารถแหวกเข้าร่องข้าวโพดที่



ไม่ต่ ากว่า 60 เซนติเมตร โดยลักษณะการท างานคือ หนึ่งชุดจะมีลูกกลิ้ง 2 ตัว หมุนในทิศทางเข้าหากัน ส าหรับรูด
ต้นข้าวโพดให้กระชากลงพ้ืนดิน ท าให้ฝักหลุดจากล าต้น ส่วนด้านบนจะมีชุดโซ่ล าเลียงส าหรับล าเลียงฝักที่หลุด
จากต้นแล้วส่งต่อไปยังระบบล าเลียงฝักต่อไป ซึ่งการเคลื่อนที่ของชุดโซ่นั้นจะเหมือนกันกับชุดลูกกลิ้งด้านล่างคือมี
ทิศทางการหมุนเข้าหากัน 
 ระบบล าเลียงฝักและเก็บ เมื่อฝักข้าวโพดถูกปลิดแล้วจะตกลงรางซึ่งมีเกลียวล าเลียงฝัก พิตเกลียว 50 
เซนติเมตร จ านวน 2.5 เกลียวเป็นอุปกรณ์รวมฝักส่งเข้าช่องลงรางล าเลียงฝักเข้าสู่ถังเก็บ ส าหรับรางล าเลียงฝักจะ
ล าเลียงฝักเข้าถังเก็บโดยใช้สายพานล าเลียงคู่ และกล่องล าเลียงซึ่งมีขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 250 
เซนติเมตร ซึ่งสายพานล าเลียงคู่จะยึดกับเหล็กแผ่นพับฉาก ส าหรับส่งฝักข้าวโพดเข้าสู่ถังเก็บ โดยถังเก็บมีปริมาตร 
ประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถเปิดและปิดด้านข้างเพ่ือเทข้าวโพดได้เมื่อข้าวโพด เก็บได้จนเต็มถัง 
 ระบบขับเคลื่อน เครื่องปลิดฝักใช้ชุดเกียร์ของรถไถนาเดินตามซึ่งมี 2 เกียร์เดินหน้าและ 1เกียร์ส าหรับ
ถอยหลัง และใช้เครื่องยนต์ดีเซลจ านวนสูบเดียว ขนาด 16 แรงม้าเป็นต้นก าลัง โดยชุดเกียร์ดังกล่าวมีชุด ดรัม
เบรกส าหรับหยุดการเคลื่อนที่ของเฟือง ซึ่งมีผลท าให้เครื่องหยุดการเคลื่อนที่ได้ ส่วนระบบการเลี้ยวจะเลี้ยวด้วย
ชุดล้อหน้าโดยติดตั้งแร็คพวงมาลัยแบบเฟืองสะพาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 ส าหรับวิธีการเก็บข้อมูลการทดสอบ จะเก็บข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพการปลิดฝัก  ความเร็วการ
เคลื่อนที่ของตัวเครื่องในสภาวะการท างานในแปลง  ประสิทธิภาพการท างานเชิงพ้ืนที่และอัตราการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ระดับความเร็วรอบเครื่องยนต์ ในสภาวะท างานระดับต่างๆกัน 
 
 

ผลและวิจารณ์การทดลอง 

Pic.1 Maize Snapper two rows type 



 ได้น าเครื่องปลิดฝักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้นแบบ ไปทดสอบในพ้ืนที่ อ าเภอปากชม จังหวัดเลย ซึ่งทดสอบ 
กับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา พันธุ์ ซีพี 888 จ านวนพื้นที่ 5 ไร่ ซึ่งการเก็บข้อมูลการทดสอบที่ ความเร็วการ
เคลื่อนที่ของเครื่องปลิดฝัก อยู่ 3 ระดับ ได้ผลแสดงตามตาราง 
    Table.1 Percent loss of Maize snapper two rows type   

1 2 3 4 Rate revolution   speed of Engine 
About 1,500 rpm valid 

 

loss valid 
 

loss valid 
 

loss valid 
 

loss 

75% 25% 85% 15% 65% 35% 70% 30% Linear Velocity   0.5 – 0.8  km./hr.  ) 
1 2 3 4 Rate revolution   speed of Engine 

About 1,800 rpm valid 
 

loss valid 
 

loss valid 
 

loss valid 
 

loss 

80% 20% 95% 5% 85% 15% 85% 15% Linear Velocity   0.9 – 1.2  km./hr.  ) 
1 2 3 4 Rate revolution   speed of Engine 

About 2,400 rpm valid 
 

loss valid 
 

loss valid 
 

loss valid 
 

loss 

65% 35% 85% 15% 80% 20% 90% 10% Linear Velocity  1 – 1.2  km./hr.  ) 
     Note: Test form ten corn two rows. 
 การท างานของเครื่องปลิดฝัก แบบสองแถวปลิดที่ระดับความเร็วรอบเครื่องยนต์ประมาณ 1,500 รอบต่อ
นาที ซึ่งเครื่องสามารถขับเคลื่อนไปด้วยความเร็วประมาณ 0.5-0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นการเคลื่อนที่ ที่
ช้าผลสังเกตพบว่า ระบบปลิดฝักเมื่อเจอล าต้นใหญ่หรือฝักใหญ่จะติดขัดและท าให้เครื่องยนต์ดับ คนขับจะต้อง
พยายามเลี้ยงรอบเครื่องยนต์เพื่อมิให้เครื่องหยุดการท างานซึ่งถือว่าเป็นความเร็วรอบต่ าไม่เหมาะสมกับการใช้งาน  
 
 
  
 
 
 
เ 
 
 
 
 
  
 

Pic.2 Test efficacy work Maize Snapper  



 ช่วงความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่ 1,800 รอบต่อนาที พบว่าแรงฉุดของการปลิดดีขึ้น รอบเครื่องยนต์
สม่ าเสมอ การสูญเสียเกิดจากฝักข้าวโพดที่อยู่ต ากว่า 70 เซนติเมตร ซึ่งถือเป็นข้อจ ากัดของตัวเครื่อง เนื่องจาก
ระดับความสูงของหัวปลิดที่ปลิดได้ ข้าวโพดฝักแรกต้องสูงกว่า 70 เซนติเมตร หรือไม่ต้องท าการแก้ไข ต้นแบบให้
สามารถ ท าให้หัวปลิดฝักสามารถปรับระดับ ขึ้นลงได้ตามความสูงของฝักแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 ช่วงความเร็วสูงสุดของรอบเครื่องที่ใช้ทดสอบคือ 2,400 รอบต่อนาที พบว่าการปลิดฝักของเครื่องท างาน
ได้ดี การเคลื่อนที่ของเครื่องปลิดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่มีฝักตกค้างในระบบล าเลียงฝักแต่ ฝักข้าวโพดบางส่วน 
กระเด็นตกเลยถังเก็บเนื่องจากความเร็วรอบที่สูงเป็นผลให้ ความเร็วรอบระบบล าเลียงฝักสูงตามไปด้วย ท าให้
สายพานล าเลียงเคลื่อนที่เร็วส่งฝักบางส่วน ให้กระเด็นเลยถังเก็บฝัก อีกทั้งในความเร็วรอบระดับนี้ ส่งผลให้มีอัตรา
การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นอีกด้วย 
  

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
 เครื่องปลิดฝักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้ออกแบบสร้างขึ้นจากงานวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือเป็นเครื่องเก็บเกี่ยว
ขนาดเล็กต้นทุนการผลิตต่ า ที่สามารถปลิดฝักข้าวโพดได้ครั้งละสองแถว เพ่ือใช้ทดแทนแรงงานการเก็บฝัก
ข้าวโพดที่นับวันจะขาดแคลน อีกทั้งค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น ภายหลังจากการทดสอบการท างานของเครื่องพบว่ามี
ประสิทธิภาพการปลิดฝัก 75 % ซึ่งถือว่าไม่เป็นที่น่าพอใจ ยังคงต้องมีการปรับปรุงในระบบการท างานบางส่วนให้
มีความสมบูรณ์ เช่น ระบบปลิดฝักที่ยังมีข้อจ ากัดคือ ความสูงของฝักแรกของต้นข้าวโพดต้องไม่ต่ ากว่า 70 
เซนติเมตรเนื่องจาก หัวปลิดฝักไม่สามารถปรับระดับได้ ระบบล าเลียงฝักที่ยังมีความเร็วรอบไม่เหมาะสมกับการ
ท างาน ส่งผลให้ฝักกระเด็นเลยถังเก็บเป็นบางช่วง และระบบบังคับเลี้ยวที่ไม่มีต้นก าลังช่วยขับ ท าให้เลี้ยวล าบาก
ในการกลับหัวงาน เป็นต้น แต่ทั้งนี้ผลจากงานวิจัยนี้ท าให้ได้ข้อสรุปว่า เครื่องปลิดฝักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สามารถที่
จะสร้างและผลิตในประเทศไทยไดโ้ดยใช้วัสดุที่ไม่แพง ท าให้ได้ต้นทุนการผลิตที่ต่ าส่งผลให้ราคาการจ าหน่ายถูกลง 
คืนทุนได้เร็วขึ้น เพียงต่อต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพการท างานที่สูงสุด เพ่ือลดการน าเข้า
เครื่องจักรกลการเกษตร ที่ใช้ทดแทนแรงงานภาคเกษตรกรรม ที่นับวันจะขาดแคลนและมีค่าจ้างแรงงานที่สูงขึน้ 

Pic.3 Level  head Maize snapper  for work 

70 CM 



 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 ผลงานวิจัย พัฒนาเครื่องปลิดฝักข้าวโพด เป็นงานวิจัยประเภทประดิษฐ์คิดค้น เพ่ือให้ได้เครื่องจั กรกลที่
สร้างความอ านวยสะดวกและลดต้นทุนหรือทดแทนแรงงานที่ไม่เพียงพอต่อภาคเกษตร เครื่องปลิดฝักข้าวโพดที่
ด าเนินการนี้ เหมาะส าหรับการใช้งานกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่เก็บผลผลิตด้วยวิธีที่ไม่ปอกเปลือก
เพ่ือน าไปกะเทาะกับเครื่องกะเทาะข้าวโพดทั้งเปลือกและใช้ประโยชน์จากเปลือกและซัง ที่ได้จากการกะเทาะเพ่ือ 
เป็นรายได้เพ่ิมจากการปลูกข้าวโพดได้อีกด้วย 
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