
รายงานผลการทดลองที่สิ้นสุด ปีงบประมาณ 2556 
__________________________ 

 
1. ชุดโครงการวิจัย  โครงการวิจัยและพัฒนาถั่วเหลือง 
2. โครงการวิจัย  โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
   กิจกรรมที่ 2   วิจัยและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  
   กิจกรรมย่อย 2.1  วิจัยและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) วิจัยและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
   ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Research and Development Combine Harvester of Soybean 

Seed Pruduct 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง นายอนุสร  เวชสิทธิ ์  สังกัด...ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 
   นายสมชาย  พิมพันธุ์กุล  สังกัด...ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 
   นายวีระพงษ์  คูณเมือง  สังกัด...ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 
   นายชัยณรงค์  หล่มช่างค า สังกัด...ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 
5. บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ทดสอบและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดให้เหมาะส าหรับใช้ในแปลง
ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีต้นแบบเครื่องเกี่ยวนวดที่เหมาะส าหรับแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองทดสอบ
และพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดให้เหมาะส าหรับแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  ทดสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ใน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองตามขั้นตอนที่เกษตรกรใช้ ในสภาพการท างานจริง เก็บข้อมูลด้านวิศวกรรม
เครื่องจักรกลต้นแบบ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า เครื่องเกี่ยวนวดข้าวปรับแต่งส าหรับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ผลที่ได้มาใช้ปรับปรุง
และพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลือง มีความสามารถในการท างาน 1.0 ไร่/ชั่วโมง ความเร็วในการ
ขับเคลื่อน 1.80-2.00 กิโลเมตร/ชั่วโมง ความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยว 4 - 5 เปอร์เซ็นต์ และ อัตราการ
สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 40 – 50 บาท/ไร่ เปอร์เซ็นต์การแตกหักน้อยกว่าเครื่องนวดโดยเฉลี่ย ประมาณ 
4.5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณการแตกหักของเมล็ดถั่วเหลืองจากการนวดเครื่องเกี่ยวนวดโดยเฉลี่ยจะต่ ากว่า 
2.0% เมื่อใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าวส าหรับเกี่ยวนวดถั่วเหลือง ปริมาณเมล็ดแตกหักโดยเฉลี่ย 0.99% การ
นวดถั่วเหลืองด้วยเครื่องนวดท าให้อัตราการงอกของถั่วเหลืองลดลงน้อยกว่าการนวดด้วยมือ 
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6. ค าน า 
 พ้ืนที่การผลิตถั่วเหลืองของประเทศไทยลดลง จากสถิติที่เคยปลูกสูงสุด 3 ล้านไร่ เหลือเพียง 8.3 
แสนไร่ ในปี 2551 ได้ผลผลิตเพียง 3 แสนตัน ในขณะที่ความต้องการใช้ภายในประเทศมี 4 ล้านตัน โดยมี
พ้ืนที่ปลูกภาคเหนือ 5.6 แสนไร่ หรือ 67 เปอร์เซ็นต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.1 แสนไร่ หรือ 25 
เปอร์เซ็นต์ ภาคกลาง 6.7 หมื่นไร่ หรือ 8 เปอร์เซ็นต์ โดยแหล่งปลูกส าคัญของภาคเหนือได้แก่ เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ล าปาง เป็นต้น (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551) แหล่ง
ผลิตที่ส าคัญที่เหลือเป็นทั้ง วัฒนธรรม พืชเศรษฐกิจชุมชน และพืชบ ารุงดินทั้งสภาพหลังนาและสภาพไร่ 
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้พ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองลดลงคือ การขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ในแหล่งปลูก การเชื่อมต่อองค์
ความรู้สู่แหล่งปลูกเนื่องจากฐาน ข้อมูลการผลิตโดยชุมชนเองระหว่างฤดูปลูกฝนสู่แล้งหรือแล้งสู่ฝน ทั้ง
ภายในและนอกพ้ืนที่ แหล่งปลูกส าคัญต้นทุนการผลิตเกษตรกรบางกลุ่มมองว่า ถั่วเหลืองยังมีต้นทุนการ
ผลิตสูงและให้ผลตอบแทนต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับพืชแข่งขันอ่ืนๆ มักประสบปัญหาการระบาดของโรค
และแมลง พ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองบางแห่งมีศักยภาพการให้ผลผลิตต่ า  เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วเกษตรกรในแหล่งปลูกส าคัญ
ยังขาดพันธุ์ถั่วเหลืองที่เหมาะสมเฉพาะพ้ืนที่ เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่เหมาะสมเฉพาะแหล่งปลูก 
การอารักขาและวิทยาการหลังเก็บเกี่ยวส าหรับการเรียนรู้เรื่องการผลิต และการกระจายถั่วเหลืองใน
ชุมชนดังนั้น กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองในแหล่งปลูกที่ส าคัญระหว่างนักวิจัยที่มีองค์ความรู้เรื่องถั่ว
เหลือง และสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตถั่วเหลืองในแหล่งปลูกส าคัญ วิถีถั่วเหลืองไทย การเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดงานวันเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องถั่วเหลืองสู่ชุมชนในแหล่งปลูก
ที่ส าคัญเป็นการกระตุ้นแรงจูงใจการผลิต การขยายพ้ืนที่การผลิต และการกระจายเทคโนโลยีการผลิตถั่ว
เหลืองครบวงจร 
 ในปี พ.ศ. 2511 กองเกษตรวิศวกรรมได้สร้าง และทดสอบเครื่องนวดข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองภาคใต้ซึ่ง
นิยมเก็บเกี่ยวข้าวเฉพาะคอรวง โดยเครื่องนวดข้าวดังกล่าวใช้หลักการนวดแบบไหลตามแกน ซี่นวดเป็น
แบบแถบเหล็กลูกฟูก (Rasp bar) อย่างไรก็ตามไม่มีรายละเอียดในการทดสอบ ในปี พ .ศ. 2516 เครื่อง
นวดข้าวดังกล่าวได้ถูกดัดแปลงเพ่ือใช้นวดถั่วเหลืองความชื้นสูง โดยทดสอบนวดถั่วเหลืองท่ีมีความชื้นของ
เมล็ด 20 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ าหนัก พบว่าได้ผลดี (กองเกษตรวิศวกรรม , 2528) และเช่นเดียวกันไม่มี
รายละเอียดในการทดสอบ แต่ในขณะนั้นพ้ืนที่การเพาะปลูกถั่วเหลืองมีไม่มากนักการใช้เครื่องนวดจึงไม่
คุ้มค่ากับการลงทุน เครื่องดังกล่าวจึงไม่นิยมใช้ จากการศึกษาเปรียบเทียบการนวดถั่วเหลืองด้วยเครื่อง
นวดแบบไหลตามแกนโดยใช้ซี่เหล็กกลม และแถบเหล็กลูกฟูกพบว่า เมื่อใช้เครื่องนวดดังกล่าวขนาด 6 
ฟุต นวดถั่วเหลืองที่ความชื้นเมล็ดประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ ด้วยความเร็วประมาณ 15 เมตรต่อวินาที หรือ
ประมาณ 400 รอบต่อนาที จะท าให้เก็บรักษาเมล็ดไว้ได้นานประมาณ 5 - 6 เดือน โดยมีความงอกเกิน
กว่า 75 เปอร์เซ็นต์ (อนุสร , 2534) นอกจากนี้การพัฒนาและทดสอบเครื่องนวดครั้งนี้ ได้ ใช้ข้อมูล
เทียบเคียงจากผลการทดสอบของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางแสดงถึงความเก่ียวข้องระหว่างความชื้น
ของเมล็ด ความเร็วลูกนวด ระยะห่างของตะแกรงนวดกับปลายซี่นวดตลอดจนขนาดของรูตะแกรง และ
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ขนาดของแรงจากการตรวจเอกสารและผลงานวิจัยดังกล่าวมาพบว่า การใช้เครื่องจักรกลเกษตรเพ่ือการ
ผลิตถั่วเหลืองเชิงคุณภาพระดับเมล็ดพันธุ์ ยังมีความจ าเป็นในการศึกษาวิจัยอย่างยิ่งเพ่ือยกระดับการผลิต
โดยเน้นคุณภาพความงอกของเมล็ดพันธุ์ให้สูงขึ้น ตลอดจนการลดปริมาณการเกิดพันธุ์ปนอันเนื่องมาจาก
การใช้เครื่องนวด และผลกระทบจากการคัดแยกและท าความสะอาดหลังการนวดด้วยเครื่อง 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ทดสอบและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดให้เหมาะส าหรับใช้ในแปลง
ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีต้นแบบเครื่องเกี่ยวนวดที่เหมาะส าหรับแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองทดสอบ
และพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดให้เหมาะส าหรับแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ทดสอบการใช้งานเก็บข้อมูล
และพัฒนาทุกด้านที่เก่ียวข้องจนได้ต้นแบบ และได้รูปแบบการจัดการในการใช้งานที่เหมาะสม 
 
7. วิธีการด าเนินงาน 
 อุปกรณ์  

 - เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องปลูก เครื่องเกี่ยววางราย เครื่องนวด  
      เครื่องคัดแยกและท าความสะอาด  
 - พันธุ์ถั่วเหลือง 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ สจ. 5 และพันธุ์ สท. 2  
 - เครื่องวัดรอบ 
 - นาฬิกาจับเวลา  
 - เตาอบลดความชื้น   
 - ตาชั่ง ถุงพลาสติก ผ้ายาง อุปกรณ์เก็บตัวอย่างเมล็ด  
 - กระบะเพาะเมล็ด  
 - อุปกรณ์คัดแยก และท าความสะอาดเมล็ด  

 วิธีการ 
 การด าเนินงานของกิจกรรมนี้จะด าเนินงานสอดคล้องไปกับกับกิจกรรมที่ 1 โดยใช้ข้อมูลจากการ
ส ารวจสภาพจริงที่เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองปฏิบัติอยู่ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง และโรงงานภาคเอกชนที่มีการผลิตจ าหน่ายเครื่องจักรกลเกษตร 
โดยเฉพาะโรงงานที่เหมาะสมและมีศักยภาพที่น าต้นแบบที่ได้จากผลการด าเนินงาน ไปผลิตและจ าหน่าย
เชิงพาณิชย์ท าการทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่จ าเป็นในทุก
ขั้นตอนการผลิต เช่น เครื่องหยอด เครื่องเก่ียววางราย เครื่องนวด เครื่องคัดแยกและท าความสะอาดเมล็ด 
ฯลฯ ยกเว้นเครื่องเกี่ยวนวด ตามวิธีการทดสอบทางหลักวิศวกรรม และออกแบบพัฒนาเพ่ือให้เป็น
ต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ ตามความต้องการของเกษตรกรและผู้ใช้เครื่องอย่างเหมาะสม และมีความเป็น
แบบที่มีความเป็นไปได้ที่โรงงานผลิตเครื่องจักรกลเกษตรในประเทศจะน าไปผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
จ าหน่ายให้แก่ผู้ต้องการหลังจากออกแบบแล้วจะท าการทดสอบต้นแบบโดยใช้หลักการศึกษาทดสอบเชิง
วิศวกรรมและเกษตรกรรม ของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และเก็บข้อมูลตามมาตรฐานด้านวิศวกรรม
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เครื่องจักรกลเกษตร เนื้อที่ต่องานทดลองประมาณ 10 – 20 ไร่ แปลงทดลองที่ด าเนินการเป็นแปลงผลิต
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของเกษตรกร โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้   
 1) ทดสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองตามขั้นตอนที่เกษตรกรใช้ ในสภาพ
การท างานจริง 
 2) เก็บข้อมูลด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลต้นแบบทุกชนิด ทุกประเภทที่ท าการทดสอบ และปัจจัย
ที่เก่ียวข้องกับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
 3) พัฒนาชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุกระบบการท างานของเครื่องจักรกลต้นแบบทุกชนิด ทุก
ประเภทที่ท าการทดสอบ เพ่ือให้ได้ต้นแบบที่มีประสิทธิภาพการท างานสูงและเหมาะสมกับการใช้ในการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
 4) ทดสอบเบื้องต้น เพ่ือตรวจสอบระบบการท างาน และความแข็งแรงของชิ้นส่วนอุปกรณ์ ของ
เครื่องต้นแบบที่พัฒนาแล้ว พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม  
 5) ทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพการท างานของเครื่องต้นแบบในสภาพการท างานจริงใน
แปลงเกษตรกร  
 6) ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเครื่องจักรกลต้นแบบให้เหมาะสมส าหรับน าไปถ่ายทอดเพ่ือการผลิต
เชิงพาณิชย์โดยโรงงานภาคเอกชน  
 7) สรุปผลการทดลองและเขียนรายงาน 
การทดสอบการใช้เครื่องจักรกลเกษตรที่ใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
 1) ด าเนินการทดสอบการใช้งานเครื่องจักรกลเกษตรที่ใช้ในการทดลอง โดยร่วมมือกับเกษตรกร
เจ้าของแปลงผู้ท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ท าการทดสอบเครื่องต้นแบบตามมาตรฐานด้านวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตรในแปลงทดลอง  (Field Performance Test ) ตามประเภทหรือชนิดของ
เครื่องจักรกลเกษตร  
 2) การเก็บบันทึกข้อมูลผลการทดสอบการใช้งาน เครื่องจักรกลเกษตรที่ใช้ในการทดลองตาม
แบบมาตรฐานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร   
 3) การวัดและตรวจพินิจชิ้นส่วนและอุปกรณ์กับลักษณะงาน ลักษณะทั่วไปของเครื่องจักรกลแต่
ละประเภทหรือชนิด เช่น เครื่องหยอด วัดระยะห่างระหว่างแถวหยอด ช่วงระยะความลึกของเมล็ดพันธุ์ที่
เครื่องหยอดสามารถท าได้ จ านวนเมล็ดพันธุ์ต่อหลุมหยอดที่เครื่องหยอดสามารถหยอดได้อัตราหลุมว่าง
หรือไม่มีต้นพืชงอกเป็นต้น เช่น เครื่องเกี่ยววางราย วัดความกว้างของการเกี่ยวตัดที่เครื่องตัดได้ วัดระยะ
ความต่ าสุด และสูงสุดของการตัด เป็นต้น  
 4) ความทนทาน  
 5) การท างานภาคสนาม  
  - ทดสอบประสิทธิภาพการท างานเครื่อง  
  - การแตกหักและการสูญเสียต่าง ๆ ของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่เกิดจากการใช้เครื่อง  
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 6) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลส าหรับที่ใช้ในการทดลอง ใช้ข้อมูลที่ได้จาก
การบันทึกผลระหว่างการทดลองในขั้นตอนต่าง ๆ มาวิเคราะห์ค านวณตามวิธีการตามแบบมาตรฐานด้าน
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
 7) สรุปผลการทดลอง  
การหาคุณภาพเมล็ดพันธุ์  
 - ท าการชั่งถั่วเหลืองแต่ละพันธุ์ซึ่งเก็บเกี่ยวแล้วเป็นมัดละ 3 กิโลกรัม พันธุ์ละ 100 มัด 
 - ท าการตรวจวัดความชื้นเมล็ด , ต้น และฝักก่อนท าการนวด โดยก าหนดความชื้น 5 ระดับ คือ
เมื่อถั่วเหลืองอยู่ในระดับ R7.5 ของแต่ละพันธุ์ให้ท าการเก็บเกี่ยวห่างกัน 2 วัน แล้วท าการเกี่ยวนวดและ
เก็บเกี่ยวความชื้นต่อไป ในวันรุ่งขึ้นของแต่ละพันธุ์จนครบ 5 ระดับความชื้น ตรวจสอบคุณภาพถั่วเหลือง 
ดังนี้  
 - ตรวจคุณภาพความงอกถั่วเหลืองทุกพันธุ์ที่อายุเก็บรักษาเดือนที่ 1-4 เป็นเวลา 4 เดือน วิธีเพาะ
ในกระบะทราย หรือกระดาษเพาะเมล็ด  
 - ตรวจสอบความแข็งแรงโดยวิธี Aging ความชื้นสัมพัทธ์ 100 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส เป็นเวลานาน 96 ชั่วโมง 
 - ตรวจสอบความสูญเสีย 
 - ตรวจสอบเมล็ดแตกหัก (เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิต) 
 - ตรวจสอบความสูญเสียจากปล่องพ่นฟาง (เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิต) 
 - ตรวจสอบความสูญเสียของหน้าตะแกรง (เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิต) 
 - ตรวจสอบประสิทธิภาพการนวด (เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิต) 
 - ตรวจสอบความสามารถในการนวด กิโลกรัม/ชั่วโมง 
 
การเก็บข้อมูลเมล็ดพันธุ์พืช 
 - เปอร์เซ็นต์แตกร้าวใช้แช่ ใน Clorox ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ สุ่มนับเมล็ด 100 เมล็ด 4 ซ้ า 
แช่ทิ้งไว้ 10-15 นาที หาค่าเฉลี่ย  
 - เปอร์เซ็นต์ความงอก ในเดือนที่ 0 คือ หลังจากน าตัวอย่างที่นวดแล้วน ามาเพาะใช้เมล็ด 50 
เมล็ด/ซ้ าท า 3 ซ้ า หาค่าเฉลี่ย ส าหรับเดือนที่ 1, 2 และ 3 ก็ใช้วิธีเดียวกันโดยวันที่เริ่มเพาะห่างกัน 1, 2 
และ 3 เดือน  
 - เปอร์เซ็นต์ความแข็งแรง ใช้วิธีเร่งอายุ โดยน าเมล็ด ประมาณ 250 เมล็ดใส่กล่องพลาสติกขนาด 
3 ½ x 3 ½ x 3 ½ นิ้ว โดยไม่ปิดฝาเจาะรูกล่องพลาสติก 4 ด้าน เพ่ือให้เมล็ดได้ถูกลมร้อน ซึ่งควบคุมใน
ตู้อบอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 100 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลานาน 72 ชั่วโมง แล้วน ามาเพาะ 
50 เมล็ดต่อซ้ าแล้วเพาะบนกระดาษเพาะ นับครั้งเดียวเมื่อครบ 4 วัน ต้นอ่อนที่ปกติจะมี Hypocotyls มี
ความยาวประมาณ 2 นิ้ว  
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ระยะเวลา (เริ่มต้น -  สิ้นสุด) 
เดือนตุลาคม  2554   ถึง   เดือนกันยายน  2556 

สถานที่ด าเนินการ 
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น  สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม  กรมวิชาการเกษตร 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
 จากการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องเกี่ยวนวดที่
เกษตรกรใช้ผลิตถั่วเหลืองของกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น  อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ  และ  
อ.นาอ้อ จ.เลย จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของการศึกษาเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
สจ.5 เมื่อเก็บรักษานาน 3 เดือน ในสภาพอุณหภูมิ จากผลการวิเคราะห์ จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ความงอก
ลดลงอย่างมาก  มีระดับความชื้นของเมล็ดพันธุ์ที่  11.1 เปอร์เซ็นต์ ที่ผ่านเครื่องนวด 2 แบบแล้ว
เปอร์เซ็นต์ ความงอกยังอยู่ในมาตรฐาน ในการศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์หลักเพียงเพ่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของเครื่องนวด 2 แบบคือ เครื่องเกี่ยวนวดข้าวนวดถั่วเหลืองก่อนปรับแต่งและเครื่องเกี่ยว
นวดข้าวนวดถั่วเหลืองหลังปรับแต่ง เพ่ือน าผลที่ได้มาใช้ปรับปรุงเครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลืองเพ่ือใช้นวดเมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลืองต่อไป ดังนั้นจึงไม่ได้เน้นเรื่องมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ จากการทดสอบในการท างานของเครื่อง
เกี่ยวนวดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 1 ไร่/ชั่วโมง ความเร็วในการขับเคลื่อน 1.80-2.00 กิโลเมตร/ชั่วโมง การ
เก็บเกี่ยวล่วงหล่น 7.50 – 8.00 เปอร์เซ็นต์ ความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยว 4 - 5 เปอร์เซ็นต์ และ อัตรา
การสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 40 – 50 บาท/ไร่ ตามล าดับ ซึ่งความงอกยังมีเปอร์เซ็นต์ยังคงต่ ากว่า
มาตรฐาน เนื่องจากเปอร์เซ็นต์การแตกหัก น้อยกว่าเครื่องนวดโดยเฉลี่ย ประมาณ 4.5 เปอร์เซ็นต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  การทดสอบเครื่องเกี่ยวนวดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองขนาด 4 ตัน 
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ภาพที่ 2  การทดสอบเครื่องเกี่ยวนวดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองขนาด 8 ตัน 
 
 จากการศึกษาข้อมูลของเครื่องนวดพบว่า ความเสียหายด้านปริมาณ เป็นความเสียหายซึ่งจะ

ปรากฏให้เห็น และตรวจสอบได้ด้วยการสังเกต เช่น ปริมาณการแตกหักหรือแตกร้าวของเมล็ดจากการ
ส ารวจพบว่าปริมาณการแตกหักของเมล็ดถั่วเหลืองจากการนวดเครื่องเกี่ยวนวดโดยเฉลี่ยจะต่ ากว่า 2% 
ซึ่งจะสอดคล้องกัน คือ เมื่อใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าวส าหรับเกี่ยวนวดถั่วเหลืองนั้นจะท าให้เกิดปริมาณเมล็ด
แตกหักโดยเฉลี่ยประมาณ 0.99% หรือประมาณไม่เกิน 1% นอกจากนี้แล้วการนวดถั่วเหลืองด้วยเครื่อง
นวดที่มีหลักการที่แตกต่างกันจะท าให้ผลความเสียหายในการนวดต่างกัน ซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบ
การนวดถั่วเหลืองซึ่งใช้การนวดแบบไหลตามแนวสัมผัสพบว่า เมื่อใช้ความเร็วรอบในการนวดสูงขึ้น เครื่อง
นวดซึ่งมีหลักการนวดแบบแนวสัมผัสท าให้เมล็ดถั่วเหลืองแตกหักมากกว่าการนวดด้วยเครื่องเกี่ยวนวดซึ่ง
ใช้หลักการนวดแบบไหลตามแกนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และจากผลการศึกษาเดียวกันนี้พบว่า การเพิ่ม
หรือปรับระยะห่างระหว่างตะแกรงนวดกับปลายซี่นวดจะมีผลต่อความเสียหายของเมล็ดถั่วเหลืองน้อย
กว่าการเพ่ิมความเร็วรอบของลูกนวด 
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ภาพที่ 3  ลักษณะของชุดนวดเครื่องนวดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ประกอบด้วย 
ตะแกรงนวดตัวล่างลูกนวดแบบซี่เหล็กกลม และตระแกรงบน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  การทดสอบเครื่องคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองหลังการคัดขนาด 
 
 

 จากการศึกษาข้อมูลความเสียหายด้านคุณภาพ เนื่องจากคุณสมบัติของเมล็ดถั่วเหลืองจะมีเยื่อหุ้ม
เมล็ดบางเมื่อถูกกระทบกระแทกด้วยความรุนแรง เปลือกหุ้มเมล็ดจะแตกหรือเกิดบาดแผลได้ง่ายท าให้
สารอาหารต่างๆ ในเมล็ดถั่วเหลืองรั่วซึมออกมาได้ง่ายท าให้เกิดการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์เร็วขึ้นด้วย
เหตุนี้ความรุนแรงในการนวดถั่วเหลืองด้วยเครื่องนวดอาจเป็นสาเหตุท าให้เมล็ดเสื่อมสภาพได้มากและเร็ว
ขึ้น จากการศึกษาเปรียบเทียบความรุนแรงในการนวดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ด้วยเครื่องนวดจะมีความงอก
และความแข็งแรงต่ ากว่าการเก็บเกี่ยว และนวดด้วยมือ และการศึกษาพบว่าการนวดถั่วเหลืองด้วยเครื่ อง
นวดนั้นท าให้ความชื้นถั่วเหลืองในการกองเพ่ิมขึ้น มากกว่าการนวดถั่วเหลืองด้วยมืออย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
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เมื่ออายุการเก็บรักษาผ่านไป 2 เดือน ซึ่งความชื้นสูงนี้จะท าให้เกิดเชื้อรา และแบคทีเรียเข้าท าลายเมล็ด
ได้ง่าย และจากการศึกษาเดียวกันนี้พบว่าการนวดถั่วเหลืองด้วยเครื่องนวดท าให้อัตราการงอกของถั่ว
เหลืองลดลงน้อยกว่าการนวดด้วยมือ เมื่อทดสอบความงอกเดือนละ 1 ครั้ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5  ลักษณะของความบอบช้ า (รอยย่นบริเวณลูกศรชี้) ในเมล็ดที่ถูกท าลายโดยการนวดด้วย

เครื่องทางด้านขวาเปรียบเทียบกับเมล็ดดีที่ไม่ถูกท าลายโดยเครื่องหลังการนวด 
 

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบความงอกจากเครื่องเก่ียวนวดเทียบกับการแกะด้วยมือ  (Control) 
 

 
ชนิดเครื่องมือ 

ความงอกของเมล็ดถั่วเหลืองโดยเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) 

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 
เครื่องเกี่ยวนวด  88 81 78 75 
แกะด้วยมือ (Control) 91 82 81 80 

 
ผลการออกแบบเครื่องเกี่ยวนวดส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  
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ภาพที่ 6  การออกแบบเครื่องเก่ียวนวดส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7  ระบบส่งก าลังของกลไกเครื่องเกี่ยวนวดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
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9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 เครื่องเกี่ยวนวดข้าวปรับแต่งส าหรับนวดถั่วเหลือง ผลที่ได้มาใช้ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องเกี่ยว
นวดถั่วเหลือง ผลการทดสอบมีความสามารถในการท างานของเครื่องเกี่ยวนวดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 1.0 
ไร่/ชั่วโมง ความเร็วในการขับเคลื่อน 1.80-2.00 กิโลเมตร/ชั่วโมง ความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยว 4-5 
เปอร์เซ็นต์ และ อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 40–50 บาท/ไร่ ตามล าดับ ซึ่งความงอกยังมี
เปอร์เซ็นต์ยังคงต่ ากว่ามาตรฐาน เนื่องจากเปอร์เซ็นต์การแตกหัก น้อยกว่าเครื่องนวดโดยเฉลี่ย ประมาณ 
4.5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณการแตกหักหรือแตกร้าวของเมล็ด จากการส ารวจพบว่าปริมาณการแตกหักของ
เมล็ดถัว่เหลืองจากการนวดเครื่องเกี่ยวนวดโดยเฉลี่ยจะต่ ากว่า 2.0% ซึ่งจะสอดคล้องกัน คือ เมื่อใช้เครื่อง
เกี่ยวนวดข้าวส าหรับเกี่ยวนวดถั่วเหลืองนั้นจะท าให้เกิดปริมาณเมล็ดแตกหักโดยเฉลี่ยประมาณ 0.99% 
หรือประมาณไม่เกิน 1.0% การนวดถั่วเหลืองด้วยเครื่องนวดท าให้อัตราการงอกของถั่วเหลืองลดลงน้อย
กว่าการนวดด้วยมือ 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยขน์ 
 ได้ต้นแบบและระบบการจัดการการใช้เครื่องเกี่ยวนวดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองและโมเดลส าหรับคาดการณ์ระบบการจัดการ จากชุดเครื่องจักรกลเกษตรขนาดเล็กและเครื่องเก่ียว
นวดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่เหมาะสมส าหรับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองรายใหญ่และรายย่อย
นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับการใช้เครื่องจักรกลเกษตรสู่เชิงพานิช ตลอดจนสร้างโอกาสการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลเกษตรในระดับชาติ และสากล 
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