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บทคัดย่อ 
 

ปริญญานิพนธ์เรื่องเครื่องผ่ากกกลมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือออกแบบและพัฒนาเครื่อง
ผ่าต้นกกกลม 2) เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพเครื่องผ่าต้นกกกลมการออกแบบเน้นให้มีความสะดวกใน
การใช้งาน ใช้ใบมีดในการผ่า ผ่าได้เฉพาะต้นกกกลม โดยผ่านช่องใบมีดเข้าไปท าการผ่ากกกลม ใช้
มอเตอร์ (AC) 373W  เป็นต้นก าลัง มีวงจรควบคุมความเร็ว การท างานโดยมีไฟแสดงสถานะ สีแดง
คือปิด สีเขียวคือ เปิด มีสวิทช์ off-on เปิดการท างาน ในการทดสอบเครื่องผ่ากกกลม ผลการวิจัย
พบว่าประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการผ่าต้นกกกลมคือแรงดันที่ 145 V รอบที่เหมาะสม 427 รอบต่อนาที
ผ่าได้ 25 ต้น เป็นรอบและแรงดันที่ดีที่สุดที่ใช้ผ่ากกกลม 
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Abstract 

 
 The project is aimed splitters kg round one) to design and develop splitters 
papyrus round. 2) to test the effectiveness splitters papyrus round. The design allows 
for ease of use. Use the knife to cut. Operate only papyrus round Through the blade 
to cut the reed round motors (AC) 373W, the power control circuit. Working with a 
red indicator light is off, the green is open, off-on switch is activated in the test 
splitters kg round. The results showed that the Best Performance in a circular cut 
reeds Voltage 145 V. Right around 427 rpm . The fabric is 25 and the pressure 
perfectly circular reed cloth . 
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