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บทคัดย่อ 
 

 ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือออกแบบและพัฒนาเครื่องผ่าและจากตอกไม้ไผ่ 2) 
เพ่ือหาประสิทธิภาพเครื่องผ่าและจักตอกไม้ไผ่ การออกแบบของเครื่องจะเน้นการท างานสองรูปแบบ
คือ การผ่าและการจักตอกไม้ไผ่ ซึ่งเครื่องจะใช้มอเตอร์ 2 ตัวส าหรับการผ่าและการจักตอก คือ 1 HP 
เเละ 1/2 HP ผลที่ได้จากการทดสอบการผ่าไม้ไผ่ 6 ล า ที่ความหนาต่างกัน 2 ระดับ คือ 1.5 และ 2 
เซนติเมตร มีความยาว 50 และ 100 เซนติเมตร เครื่องสามารถผ่าไม้ไผ่ได้ 6 ซีกต่อ 1 ล า รวมเป็น 36 
ซีก ไม้ไผ่ที่ได้จากการผ่าจะน ามาแยกออกด้วยมีดเป็นจ านวน 1 ต่อ 4 ของไม้ไผ่ที่ได้จากเครื่อง จากนั้น
น าไม้ไผ่ที่ได้มาทดสอบด้วยการจักตอกไม้ไผ่ การทดสอบนี้จะใช้ไม้ไผ่จ านวน 300 ซีกด้วยการทดสอบ
สามครั้งที่ความเร็วรอบ 50 % และ 100% เครื่องสามารถจักตอกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม้ไผ่ดี 75% ที่มี
ความหนา 2 ขนาดคือ 3 มิลลิเมตรและ 5 มิลลิเมตรที่ความกว้าง 75 มิลลิเมตรและ 150 มิลลิเมตร 
คิดเป็นไม้ไผ่เสียอีก 25% ด้วยความเร็วการท างาน 1 ชั่วโมงต่อไม้ไผ่ 6 ล า สรุปได้ว่าเครื่องผ่าและจัก
ตอกไม้ไผ่สามารถท างานได้ตามขอบเขตและมีความเร็วมากกว่าการจักตอกไม้ไผ่ด้วยมือถึง 2 เท่า
เหมาะกับการน าไปใช้งานในกลุ่มหัตถกรรมเครื่องจักสานขนาดเล็ก โดยใช้พ้ืนที่ในการท างานน้อย
ค่าใช้จ่ายต่อครั้งประหยัดลงจากเดิมมาก และสามารถน าไปใช้งานได้จริง 
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Abstract 
 

 The objective of this project purpose of 1) to design and develop the cutting 
and sharpening bamboo machine, 2) to find the efficiency of the cutting and sharpening 
bamboo machine. The design of the machine focuses on two types are include cutting 
and sharpening bamboo, which uses 2 motors for cutting and sharpening are 1 HP and 
1/2 HP. The results obtained from the testing of 6 bamboo slices at two different 
thicknesses are 1.5 and 2 centimeters, with a length of 50 and 100 centimeters. The 
machine can be cut by 6 hemispherespertrunk total of 36 pieces The bamboo 
obtained from the cut will be separated with a knife as the number 1 per 4 of the 
machine. Then the bamboo was tested by sharpening bamboo. This test uses 300 
pieces of bamboo, with three tests at a speed of 50% and 100%. It can be used as a 
percentage of 75% good bamboo with 2 thicknesses, 3 mm and 5 mm at a width of 
75 mm. and 150 mm, and representing a 25% bamboo waste. The speed of 1  hour 
per 6 bamboo work, it can be concluded that the machine can work as per the scope 
and has a speed greater than how to slice the bamboo by hand twice as much. 
Suitable for use in small wickerwork tools because it uses less space and cost per time 
that is much cheaper and can actually be used. 


