
 
 

บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินงาน 

 
 การศึกษาและพัฒนาเครื่องผ่าและจักตอกไม้ไผ่กึ่งอัตโนมัตินั้น หากจะด าเนินงานได้อย่าง

ต่อเนื่อง คณะผู้จัดท าโครงงานจึงได้ท าการศึกษาและรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานเพื่อสร้าง
เครื่องผ่าและจักตอกไม้ไผ่นี้ขึ้น ซึ่งมีข้ันตอนการท าตามกระบวนการที่ได้จัดท าข้ึนไว้ดังนี้ 

 

   
ภาพที่ 3.1 ล าดับขั้นตอนการท างาน 
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3.1 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
 การจัดท าปริญญานิพนธ์มีล าดับและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 3.1.1  การค้นคว้าและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
  1) การศึกษาสภาพปัญหาจากการลงส ารวจพ้ืนที่จริง ณ บ้านหลักศิลา 103 หมู่ 13 
ต าบลหนองแวง อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 

 

ภาพที่ 3.2 การลงส ารวจพื้นที่ เพ่ือเก็บเก่ียวกับปัญหาต่าง ๆ ทางดานการจักตอกไม้ไผ่ 
 
  2) ตรวจสอบวิธีการจักตอกแบบเดิม โดยศึกษาจากการปฏิบัติ ณ บ้านหลักศิลา 103 
หมู่ 13 ต าบลหนองแวง อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 

        
รูปที่ 1                                  รูปที่ 2 

ภาพที่ 3.3  การศึกษาวิธีการจักตอกไม้ไผ่แบบเดิม 
  รูปที่ 1 วิธีการจักตอกแบบเดิม 
  รูปที่ 2 ตอกไม้ไผ่ 
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 3.1.2  น าเสนอโครงร่างปริญญานิพนธ์ 
 3.1.3  ออกแบบเครื่องผ่าและจักตอกไม้กึ่งอัตโนมัติ 
  1) ออกแบบวงจร 
  2) ออกแบบเครื่อง 
 3.1.4  จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างเครื่อง 
  3) ท าวงจรปรับความเร็วมอเตอร์ AC 
  4) วงจรเพาเวอร์ซัพพลาย 12 v 
  5) วงจรเลเซอร์สวิตซ์ 
  6) จัดท าโครงเครื่องและประกอบอุปกรณ ์
 3.1.5  ทดสอบการท างานของเครื่องผ่าและจักตอกไม้ไผ่ 
 3.1.6  ปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จสมบูรณ์ 
 3.1.7  ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องผ่าและจักตอกไม้ไผ่กึ่งอัตโนมัติ 
 3.1.8  ลงพ้ืนที่สอบถามในชุมชน โดยการอธิบายการท างานสาธิตการใช้งานจริงประกอบ
คู่มือแล้วจึงท าการเก็บแบบประเมินทักษะความเข้าใจและความพึงพอใจ 
 3.1.9  วิเคราะห์และสรุปผล 
 3.1.10จัดท าปริญญานิพนธ์ 
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3.2 การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองผ่าและจักตอกไม้ไผ่ 
 3.2.1  กรอบแนวความคิด 
  การออกแบบและพัฒนาเครื่องผ่าและจักตอกไม้ไผ่กึ่งอัตโนมัติ มีวิธีการท างาน
มากมายหลายขั้นตอน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องสร้างกรอบแนวความคิดขึ้นเพ่ือความเข้าใจหลักการท างาน
ได้ง่ายขึ้น ดังแสดงใน ภาพที่ 3.4 ดังนี้ 

 

ภาพที่ 3.4 กรอบแนวความคิด 
 
 จากกรอบแนวความคิดข้างต้น สามารถอธิบายหลักการท างานของเครื่องผ่าและจักตอกไม้
ไผ่ได้ดังนี้ เครื่องผ่าและจักตอกไม้ไผ่จะท างานโดยเริ่มจ่ายไฟกระแสสลับ 1 เฟส 230 v ให้แก่วงจร 
โดยวงจรจะถูกแบ่งออกเป็นสองโซนหน้าที่การท างาน คือฝั่งของชุดจักตอกไม้ไผ่ และชุดผ่าไม้ไผ่ ซึ่ ง
สามารถสรุปได้ดั้งนี้ 
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  3.2.1.1. ชุดจักตอกไม้ไผ่ 
   ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 230 v ถูกจ่ายให้กับวงจรปรับความเร็วมอเตอร์ 
AC เพ่ือน าไปใช้ปรับความเร็วมอเตอร์ ที่ใช้ควบคุมการหมุนของชุดลูกกลิ้ง เมื่อชุดลูกกลิ้งท างาน
จะต้องท าการป้อนไม้ไผ่ซีกเข้าไปในลูกกลิ้ง ไม้ไผ่จะถูกส่งผ่านชุดใบมีด ท าให้ได้ตอกไม้ไผ่ที่พร้อมใช้
งาน 
  3.2.1.2  ชุดผ่าไม้ไผ่  
   ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 230 v แมกเนติกคอนแทคเตอร์ เพ่ือใช้ในการ
สลับทางมอเตอร์ AC ส าหรับควบคุมการขึ้นลงของตัวกดไม้ไผ่ จะในการควบคุมตัวกดไม้ไผ่ให้แก่กับ
ใบมีด เมื่อไม้ไผ่ถูกผ่าออกจะได้ไม้ไผ่ซีกเพ่ือน าไปเข้าชุดจักตอกไม้ไผ่ 

 3.2.2 การออกแบบและบอกขนาดชิ้นงาน 

 

ภาพที่ 3.5 แบบเครื่องผ่าและจักตอกไม้ไผ่ Isometric 



54 
 

 
 รูปที่ 1 Front view      รูปที่ 2 Right view 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 3 Top view 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.6 แสดงขนาดเครื่อง ในลักษณะภาพฉาย 2 มิต ิ
  การออกแบบเครื่องจักตอกไม้ไผ่กึ่งอัตโนมัติ ได้เน้นออกแบบให้ตัวเครื่องมีขนาด
พอเหมาะสมกับระดับครัวเรือน โดยสามารถปรับระดับความหนาบางของไม้ไผ่ได้ตามขอบเขตของบท
ที่ 1 ให้มีขนาดที่ต้องการ ซึ่งเหมาะกับครัวเรือนและกลุ่มเกษตรกรขนาดเล็ก 

310 cm 

160 cm 

150 cm 

 100 cm 

 75 cm 

 80 cm  

 50 cm 

 30 cm 

160 cm 

 100 cm  

50 
cm 

30 cm 

30 cm 

 20 cm 
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 3.2.3 การออกแบบเพื่อเลือกใช้อุปกรณ์ 

 

ภาพที่ 3.7 ส่วนประกอบของตัวเครื่อง 
  หมายเลข 1 คานและเฟือง 
  หมายเลข 2 เสาเหล็กฉาก 
  หมายเลข 3 โซ่เฟืองเบอร์ 60  
  หมายเลข 4 ตัวกดไม้ไผ่ 
  หมายเลข 5 ใบมีส าหรับผ่าไม้ไผ่ 
  หมายเลข 6 แบริ่งตุ๊กตา 
  หมายเลข 7 มอเตอร์ AC ทั้งหมด 2 ตัว ตัวจักตอก 1/3 แรง ตัวผ่า 1 แรง 
  หมายเลข 8 สปริงส าหรับกดลูกกลิ้ง 
  หมายเลข 9 ชุดลูกกลิ้ง 
  หมายเลข 10 แกนใบมีด 



56 
 

  โครงเครื่องผ่าและจักตอกไม้ไผ่ 
   โครงเครื่องสร้างขึ้นด้วยเหล็กฉาก ซึ่งจะมีความหนา 3 mm กว้าง 1.5 นิ้ว 

 

ภาพที่ 3.8 แบบโครงสร้างของเครื่องผ่าและจักตอกไม้ไผ่ 
 

3.2.3.1 มอเตอร์กระแสสลับ ขนาด 1/2 แรงม้า 
 มอเตอร์กระแสขนาด 1/2 แรง ใช้ในด้านชุดจักตอกไม้ไผ่ ซึ่งมีวิธีค านวณหา
แรงของมอเตอร์ดังนี้ 

   ก าลังมอเตอร์ของชุดหมุนลูกกลิ้ง 2 ลูก หาได้จากสมการ 

     P=T×
2πN

60
     (3.1) 
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   แกนเพลา  1 แกน หนัก 1.5 kg  
      2 แกน  หนัก 3 kg 
   ลูกกลิ้ง   1 ลูก  หนัก 2 kg 
      2 ลูก หนัก 4 kg 
   น้ าหนักไม้ไผ่  หนัก 0.3 kg 

   แรงดึง   F = mg     (3.2) 

   โดยที่  F  คือ แรงดึง (N) 
      M คือมวลวัตถุ (kg) 
      g คือค่าคงที่แรงโน้มถ่วง 
   จะได้  = (7.3) (9.81)   
     = 71.613 N.  

        T = Fr      (3.3) 
     = (71.613) (0.07) 
     = 5.01291 N-m. 
    โดยที่  T โมเมนต์บิดหรือแรงบิดที่เกิดขึ้น (N-m) 
     r คือรัศมีของมู่เล่ย์ หรือพูเล่ย์ (m) 

   ต้องการความเร็วรอบ 300 รอบ/นาท ีที่พิกัดการท างาน 100% 

   จะได้   P = T×
2πN

60
 

        = 5.01291×
2π300

60
    

        = 157.48 N  

   คิดเป็นแรงม้า     =  
157.48

746
 = 0.211 HP   

   ดังนั้น คณะผู้จัดท าจึงเลือกใช้ มอเตอร์ AC ขนาด 1/2 แรงม้า 

3.2.3.2 มอเตอร์กระแสสลับขนาด 1 แรงม้า 
 มอเตอร์ AC ขนาด 1 แรงม้าถูกใช้ในชุดผ่าไม้ไผ่ ซึ่งมีวิธีการค านวณหาแรง 

มอเตอร์ ดังนี้  
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ก าลังมอเตอร์ของชุดผ่าไม้ไผ่ หาได้จากสมการ 

    แกนเพลา 1 แกน  หนัก 1.5 kg  
    ล าไม้ไผ่  หนัก 8 kg 
    เนื่องจาก  mg = N 
   โดยที่ N คือแรงต้านของพ้ืนผิว 
    ดังนั้น   T > N  
   คณะผู้จัดท าได้ก าหนดให้ T มีค่ามากกว่า N 1.5 เท่า 
    จะได้ T = 1.5 N     (3.4) 
          = 1.5 mg 
         = 1.5 (9.5) (9.81) (0.07) 
         = 9.79  N-m.  
    โดยที่  T  โมเมนต์บิดหรือแรงบิดที่เกิดข้ึน (N-m) 
      r   คือรัศมีของมู่เล่ย์ หรือพูเล่ย์ (m) 
   ต้องการความเร็วรอบ 300 รอบ/นาท ีที่พิกัดการท างาน 100% 

   จะได้      P  = 9.79×
2π300

60
    

            = 307.56  N  

    คิดเป็นแรงม้า       =  
307.56

746
 = 0.41 HP   

   ดังนั้น คณะผู้จัดท าจึงเลือกใช้ มอเตอร์ AC ขนาด 1 แรงม้า 

3.2.3.3 ใบมีดส าหรับผ่าและจักตอกไม้ไผ่ 
 ใบมีดท่ีจะใช้ส าหรับการผ่าและจักตอกไม้ไผ่นั้น จะใช่เหล็ก St 37 เพราเป็น 

เหล็กกล้าที่มีความต้านทานแรงดันต่ าสุด 37 kg/mm2 โดยใบมีดด้านชุดผ่านั้น ใบมีดจะแยกเป็นแฉก
จ านวน 8 แฉก ซึ่งสามารถผ่าไม้ไผ่ได้ 1 ล าเป็นจ านวน 8 ซีก และด้านใบมีดชุดจักตอกนั้น จะมีใบมีด
จ านวน 1 ใบมีด ซึ่งไม่สามารถเพ่ิมใบมีดได้ จะสามารถจักตอกได้ทีล่ะ 1 เส้น 



59 
 

 

ภาพที่ 3.8 แบบจ าลองใบมีดด้านชุดผ่า 
 

 

ภาพที่ 3.9 ใบมีดด้านชุดผ่าที่สร้างข้ึน 

 

ภาพที่ 3.10 แบบจ าลองใบมีดด้านชุดจักตอกไม้ไผ่ 
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ภาพที่ 3.10 แบบใบมีดด้านชุดจักตอกไม้ไผ่ 

3.2.3.4 มู่เล่ย์หรือ พูเล่ย์ 
   ในการเลือกใช้มู่เลย์หรือพูเล่ย์นั้นจ าเป็นต้องมีการค านวณเพ่ือทดรอบ
มอเตอร์ให้เหมาะสมกับการกับท างานการค านวณหามู่เล่ย์สามารถค านวณได้จากสูตร 

     อัตราทด= n1
n2

= d2
d1

     (3.5) 

   โดยที่ n1 ความเร็วรอบของมู่เลย์ตัวขับ 1450 รอบ/นาที  
     n2 ความเร็วรอบของมู่เลย์ตัวตาม 183.3 รอบ/นาที 
    d1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมู่เล่ย์ตัวขับ  = 76.2 มม. 
    d2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมู่เลย์ตัวตาม  = ? มม. 

   จะได้  d2       = 
n1

n2
 ×d1 

      = 
1450

650
 × 76.2 

      = 169.89  mm 
   ดังนั้น ขนาดของมู่เล่ย์ตัวตาม เท่ากับ 169.89 mm 

  3.2.3.6  วงจรที่ใช้ในเครื่องผ่าและจักตอกไม้ไผ่ 
   1) วงจรปรับความเร็วมอเตอร์กระแสสลับ 
    วงจรปรับความเร็วมอเตอร์กระแสสลับจะใช้ควบคุมความเร็วมอเตอร์
ทางด้านชุดผ่าและชุดจักตอกไม้ไผ่ โดยจะสามารถปรับความเร็วได้ตามทีต่้องการ  
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ภาพที่ 3.11 วงจรปรับความเร็วมอเตอร์กระแสสลับ 
 

 

ภาพที่ 3.11 วงจรปรับความเร็วมอเตอร์กระแสสลับ ที่สร้างขึ้น 

   วงจรการท างานนี้ เริ่มท างานโดย การจ่ายไฟกระแสสลับ 230 v ให้แก่
วงจร c2 จะท าการเก็บประจุ จนถึงค่าที่สามารถท าให้ Diac สามารถน ากระแสได้ Diac สั่งทริกการ
ท างานของ Triac  ที่ขา G ของ Triac  จากนั้น Triac จะไปท าการควบคุมค่าแรงดันของมอเตอร์  R1 
และ Rv1 ท าหน้าที่ปรับต่ าแหน่งการทริกของ diac ส่วน R2 และ C2 ท าหน้าที่ป้องกันกระแสกระ
ซากที่เกิดขึ้นจากโหลดและสัญญาณรบกวน 
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   2) วงจรสลับทางมอเตอร์ด้วยแมกเนติกคอนแทคเตอร์ 
    วงจรสลับทางมอเตอร์ ใช้สลับทางมอเตอร์ชุดผ่าไม้ไผ่ 

 
 

ภาพที่ 3.12 วงจรสลับทางมอเตอร์ AC ด้วยแมกเนติก 2 ตัว 

 

 

ภาพที่ 3.13 วงจรสลับทางมอเตอร์ AC ด้วยแมกเนติก 2 ตัว ที่สร้างขึ้น 
 
3.3 การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องผ่าและจักตอกไม้ไผ่ 
 การทดสอบหาประสิทธิภาพการท างานของเครื่องผ่าและจักตอกไม้ไผ่กึ่งอัตโนมัตินั้น 
จ าเป็นต้องทดสอบประสิทธิภาพการท างานของวงจร ประสิทธิภาพของความเร็วมอเตอร์ และ
ประสิทธิภาพของขนาดตอกไม้ไผ่ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.3.1  การทดสอบประสิทธิภาพของวงจรปรับความเร็วมอเตอร์ 
   การทดสอบประสิทธิภาพวงจร จะมีการทดสอบโดยวัดค่าแรงดัน วัดค่ากระแส เพ่ือ
ค านวณว่าสามารถทนต่อกระแสของโหลดต่าง ๆ ได้ และน าไปทดสอบร่วมกับโหลดเพ่ือใช้ในการ
ทดลองเดินงานจริง 
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ภาพที่ 3.14 การวัดแรงดันและกระแสของวงจรปรับความเร็วมอเตอร์ 
 

 

ภาพที่ 3.15 การวัดค่าแรงดันและกระแสวงจรแมกเนติก สลับทางมอเตอร์ 
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ภาพที่ 3.16 การวัดรูปกราฟของวงจรปรับความเร็วมอเตอร์ 
 
 3.3.2  การทดสอบมอเตอร์กระแสสลับชุดผ่าไม้ไผ่ กับมอเตอร์กระแสสลับชุดจักตอก 
  การทดสอบมอเตอร์ AC จะทดสอบความเร็วรอบของมอเตอร์ในขณะที่ไม่มีโหลด 
และเม่ือมีโหลด และท าการวัดค่าแรงดันและค่ากระแสไฟฟ้า เพื่อใช้หาว่าความเร็วรอบที่เท่าไหร่
เหมาะสมกับการใช้งานในเครื่องผ่าและจักตอกไม้ไผ่ โดยมีการทดสอบดังนี้ 
   1) วัดค่าความเร็วรอบในขณะที่ไม่มีโหลด 
   2) วัดค่าความเร็วรอบในขณะที่มีโหลด 
   3) การวัดความเร็วรอบมอเตอร์เปรียบเทียบการท างาน 
   4) การทดสอบความเร็วที่เหมาะสมกับการท างานมากท่ีสุด 

 

ภาพที่ 3.17 การวัดค่าความเร็วรอบ การวัดค่าแรงดันและค่ากระแสไฟฟ้ามอเตอร์ AC ของมอเตอร์
ชุดจักตอก 
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ภาพที่ 3.18 การวัดค่าความเร็วรอบ การวัดค่าแรงดันและค่ากระแสไฟฟ้ามอเตอร์ AC ของมอเตอร์
ชุดผ่าไม้ไผ่ 

 

 

ภาพที่ 3.18 การวัดความเร็วรอบเกียร์ทด 
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 3.3.3  การทดสอบการผ่าไม้ไผ่  
  การผ่าไม้ไผ่เริ่มต้นโดยน าไม้ไผ่มาวางบนใบมีดเพ่ือรอตัวกดผ่าไม้ไผ่ โดยการควบคุม
จะควบคุมด้วยสวิตช์ขึ้นลงด้วยมือ 

 

ภาพที่ 3.19 การผ่าไม้ไผ่ด้วยเครื่องผ่าและจักตอกไม้ไผ่ 

 3.3.4  การทดสอบการจักตอกไม้ไผ่ 
  การจักตอกไม้ไผ่ จะน าซีกไม้ไผ่ที่ผ่าได้จากเครื่องผ่าไม้ไผ่ มาท างานเลาะตาและข้อไม้
ไผ่ออก จากนั้นต้องท างานแบ่งไผ่ออกให้ได้ 4:1 เมื่อเทียบกับไม้ไผ่ที่ผ่าด้วยเครื่อง ซึ่งกระบวนการนี้จะ
ได้ไม้ไผ่ที่เหมาะแก่การทดลองอยู่ในช่วง ความกว้าง 1-1.25 cm หนา 1.5-2 cm การจักตอกไม้ไผ่จะ
เริ่มโดยการท างานลูกกลิ้ง จากนั้นท าการป้อนไม้ไผ่ การท างานนี้จะท าให้ได้ตอกไม้ไผ่ 

 

ภาพที่ 3.20 การจักตอกไม้ไผ่ด้วยเครื่องผ่าและจักตอกไม้ไผ่ 


