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การออกแบบและสร้างเครื่องป้อนกกอัตโนมัติ 
Design  and  Construction   the  Automatic  Feed  Reed  Weave 
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บทคัดย่อ 
        จากการศึกษาและพัฒนาการออกแบบและสร้างเคร่ืองป้อนกกอัตโนมัติมีวั ตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเครื่อง
จักกกที่มีช่องป้อน 11 ช่องป้อน การป้อนกกยังต้องใช้คนป้อนกกเข้าครั้งละ 1 ช่องป้อน โดยการออกแบบกลไก
เป็นลูกกล้ิงยางป้อนต้นกกใน 11 ช่องในครั้งเดียวกัน โดยให้มีลูกกล้ิงยาง 1 คู่หมุนย้อนทางเพื่อเป็นลูกกล้ิง
ส าหรับดึงต้นกกป้อนเข้าสู่ชุด ใบมีดจักกก จากการทดสอบพบว่าเคร่ืองป้อนกกอัตโนมัติสามารถป้อนกกได้
ชั่วโมงละ 1980 ต้น แต่ยังพบปัญหาต้นกกบางต้นถูกลูกกล้ิงยางชุดสุดท้ายที่ท าหน้าที่ป้อนกกสู่ใบมีดจักกก บีบ
อัดต้นกกแตกแต่สามารถแก้ปัญหาโดยคัดเลือกขนาดต้นกกให้ได้ขนาดที่พอดีกับขนาดช่องว่างของลูกกล้ิงชุ ด
ป้อนกก 
ค าหลัก : การออกแบบ   สร้างเคร่ืองป้อนกก  อัตโนมัต ิ
 
 
1. บทน า 
             กกเป็นพืชในวงศ์ตระกูลไซเปอร์ราเซีย 
(Cyperaecae) ซึ่งส่วนมากจะเป็นวัชพืชที่ชอบขึ้น
ในที่ลุ่ม เป็นพืชล้มลุกที่มีอายุปีเดียวหรือหลายปี 
พบแพร่กระจายไปทั่วโลก (  ค ารณ  กุนเจิม , 
2549 : 1 ) ส าหรับประเทศไทยก็มีอยู่ทุกภาคทั้งที่
เกิดอยู่ตามธรรมชาติและปลูกเป็นอาชีพ การปลูก
กกในพื้นที่ 1 ไร่ สามารถตัดกกขายได้ 7,000-
10,000 บาท ต่อไร่ต่อการตัด 1 ครั้ง (สัมภาษณ์
ประธานกลุ่มอาชีพแม่บ้านต าบลบางพลวง ) ส่วน
การใช้พื้นที่ 1 ไร่ท านาจะขายข้าวได้ 7,000-8,000 
บาทต่อ 1 รอบการผลิต  ( ชุ่ม  ยะประดิษฐ์  
ประธานกลุ่ม ) การน าต้นกกมาใช้ประโยชน์ได้

จากต้นกกที่เจริญเติบโตอยู่ตามธรรมชาติและ
เกษตรกรปลูก ฉะนั้นจึงมีผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ผลิตเป็น เส่ือ ที่รอ งจาน      
ที่รองนั่งวิปัสสนา กระเป๋า  ฯลฯ จากการศึกษา
พบว่ามี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆที่สร้าง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นกกมีจ านวน  133 กลุ่ม ที่
กระจายอยู่ทุกภาคของประเทศไทย  
( http://www.thaitombom.com)  เช่น ภาค
ตะวันออกมีจังหวัด จันทบุรี ตราด ระยอง 
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ฯลฯ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดขอนแก่น  
กาฬสินธุ์  มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร 
สกลนคร สุรินทร์ บุรีรัมย์ ฯลฯ ภาคเหนือมี
จังหวัด เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
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นครสวรรค์ พิจิตร ฯลฯ ภาคกลางมีจังหวัด 
สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท สระบุรี 
นครปฐม ราชบุรี ฯลฯ ส่วนภาคใต้นิยมน าต้น
กระจูดมาสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่ น จังหวั ด
นราธิวาส พัทลุง นครศรีธรรมราช ชุมพร สงขลา 
ปัตตานี ฯลฯ 
            กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆที่สร้าง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นกกมีจ านวน 133  กลุ่ม แต่ละ
กลุ่มอาชีพมีสมาชิกเฉล่ีย 70  คน แต่ละกลุ่มมี
รายได้เฉล่ีย  4 ,800,000  บาท /ปี  ดังนั้น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ท าจาก กกมีมูลค่าถึง 
638,400,000 บาท/ปี เช่นกลุ่มอาชีพแม่บ้านหมอ
ม้า อ าเภอเมืองจังหวัดอ านาจเจริญ มีสมาชิกอยู่ 
85คนที่น ากกมาท าเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จ าหน่าย
ได้เฉลี่ยคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ฉะนั้นรายได้
ของกลุ่มมีถึง 5 ,100,000 บาท /ปี  กลุ่มแม่บ้าน
ต าบลบางพลวง อ าเภอบ้านสร้ าง จังหวัด
ปราจีนบุรี มีสมาชิกอยู่    92  คนรายได้ของกลุ่ม 
4,986,000 บาท /ปี กลุ่มแม่บ้านต าบลบางพลวง
ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้น าผลิตภัณฑ์จากกกและสาธิต
กระบวนการจักกกมาแสดงในงาน  
TECHNO MART 2006  ปี พ.ศ. 2549 ที่ศูนย์
ประชุมและจัดนิทรรศก ารไบแทค  บางนาประธาน
กลุ่มได้แจ้งปัญหากับหัวหน้าโครงงานไว้ดังนี้ 
            1.  ควบคุมคุณภาพของเส้นกกไม่ได้  
            2 .  ปริมาณการผลิตเส้นกกได้ไม่
เพียงพอส าหรับใช้ท าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเองและ
จ าหน่ายเส้นกกให้กับกลุ่มอื่นๆ 
            3 .  แรงงานส าหรับจักกกต้อ งเป็น
ผู้ช านาญการ 

       4.  การมาท างานของผู้ช านาญก ารไม่
แน่นอน   

            จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล  ( 21
มีนาคม 2552 )  พบว่าปัญหาดังกล่าวแล้วก็ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งมีผลต่อการควบคุมคุณภาพ
และปริมาณการผลิตที่ท าตามค าส่ังซื้อไม่ได้    

สมาชิกของกลุ่มแม่ บ้านต าบลบางพลวงส่วน  
หนึ่งจะปลูกกกเป็นอาชีพและสมาชิกอีกส่วน  
หนึ่งท าหน้าที่จักกกแล้วน ามาสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ  เพื่อการจ าหน่าย
ภายในประเทศและตามค าส่ังซื้อจาก
ต่างประเทศ ทางกลุ่มต้องการได้เครื่องจักกกที่
สามารถผ่าและลอกไส้กกเพื่อให้ได้เส้นกกที่มี
คุณภาพและปริมาณมากเพียงพอต่อการท าเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อจ าหน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ อีกทั้งการจ าหน่ายเส้นกกให้กับ
กลุ่มอาชีพอื่นๆ ที่จะน าไปท าเป็นผลิตภัณฑ์ 
ต่าง ๆ ตามความถนัดของแต่ละกลุ่มอาชีพ  

            การศึกษาด้านอุปกรณ์และเคร่ือง จักกก                                       
ได้มีผู้ศึกษาไว้ดังนี้ อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ผ่า  
และลอกไส้กก โดยสามารถผ่าออกมาเป็นเส้นแล้ว
น าเส้นกกที่ผ่ าได้ไปผ่านอุปกร ณ์ลอกไส้อีกเป็ น
ขั้นตอนที่ สองอุปกรณ์นี้ได้สร้างขึ้นโดยทศพ ร 
พาหา  และคณะนักศึ กษาวิทยาลัยเทคนิคยโสธร  
ปี พ.ศ. 2550 และ 2551 

           เคร่ืองจักกกที่ท าการศึกษาและพัฒนา
โดย  (  ค ารณ  กุนเจิม  และคณะ ,    2549 )  
เคร่ืองจักกกสามารถผ่าเส้นกกให้มีขนาดได้
เท่ากัน ใช้คนป้อนต้นกกเข้าสู่ลูกกล้ิงชุดป้อนกก
ที่มีจ านวน 11 ช่องป้อน     เครื่องจักกก
สามารถผ่ากกได้ขนาดที่เท่ากัน สม่ าเสมอ 
สามารถผ่าต้นกกได้ชั่วโมงละ  26.43  กิโลกรัม    
ซึ่งเร็วกว่าคนถึง   17    เท่า แต่ยังไม่สามารถ
ลอกไส้ได้และยังต้องใช้แรงงานคนป้อนกกเข้าสู่
เคร่ืองจักกก  เครื่องจักกกนี้ได้รับรางวัลชมเชย
จากการประกวดเครื่องจักรกลทางการเกษตรปี 
2549 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ฯ  
           เคร่ืองจักกก ได้ถูกศึกษาและพัฒนาอีก
ครั้งโดย (ฟ้าสาง    เจริญสาร และคณะ ,  2550)
เคร่ืองจักกกสามารถผ่าเส้นกกให้เป็นเส้นขนาด
ที่เท่ากันและสามารถลอกไส้ได้โดยใช้คนป้อน
ต้นกกเข้าสู่ลูกกล้ิงชุดป้อนกกที่มีจ านวน 11 
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ช่องป้อน  เครื่องจักกกได้ถูกพัฒนาชุดใบมีดให้ท า
หน้าที่ผ่าและลอกไส้ ใบมีดใช้ใบมีดโกนหนวดมา
ประยุกต์ใช้ ท าให้การจับยึดใบมีดยุ่งยาก ไม่
สะดวกต่อการใช้งานได้จริง ความแข็งแรงไม่
เพียงพอ นอกจากน้ันการจับยึดใบมีดยังไม่
สามารถปรับให้ใบมีดผ่าต้นกกให้เป็น 3,4 หรือ 5 
ส่วนได้ตามความต้องการ เ นื่องจากขนาดของต้น
กกที่ตัดจากแปลงปลูกมีขนาดต่างๆ เมื่อล าต้นกก
ใหญ่ก็ควรผ่า 4-5 ส่วน ถ้าล าต้นกกเล็กลงก็ควร
ผ่า 3-2 ส่วนเป็นล าดับ ซึ่งประสิทธิภาพของชุด
ใบมีดยังต้องพัฒนาต่อไป  การพัฒนาระบบ
ถ่ายทอดก าลังจากการใช้โซ่มาเป็นสายพาน 
พบว่าเคร่ืองมีเสียงดังลดลงส่วนการออกแ บบช่อง
ไว้ 11 ช่องป้อน เพื่อให้เคร่ืองจักกกและผ่าลอกไส้
กกได้ในปริมาณมาก แต่การป้อนต้นกกให้ทันการ
ท างานของเคร่ืองท าได้ทันเพียง 3 ช่องป้อน  
         ดังนั้นเคร่ืองจักกกที่ได้ท าการศึกษาและ
พัฒนามา 2 ครั้ง มีจุดที่ต้องปรับปรุงหลักๆ 2 
ส่วน เพื่อให้เคร่ืองสามารถผ่า และลอกไส้ได้โดย  
1. ออกแบบและใช้วัสดุท าใบมีดให้เหมาะสม     
2. ออกแบบสร้างชุดป้อนกกอัตโนมัติเพื่อให้ชุด
ป้อนกกป้อนต้นกกได้ทันการท างานของเครื่อง
เต็ม 11 ช่องป้อน ซึ่งจะท าให้ได้ปริมาณเส้นกก
เพิ่มมากขึ้นเต็มตามจ านวนช่องป้อน   การพัฒนา
เคร่ืองจักกกครั้งนี้น่าจะน าผลก ารศึกษาไป
ประยุกต์ใช้กับการจักต้นกระจูด ซ่ึงต้นกระจูดมี
ขนาดล าต้นใหญ่และสูงกว่าต้นกกซ่ึงเกษตรกร
ทางภาคใต้นิยมใช้ต้นกระจู ดมาสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ 
 
2 วัตถุประสงค ์  

   2.1  เพื่อออกแบบ   สร้างและพัฒนาชุดป้อน
กกอัตโนมัติต่อเชื่อมกับเครื่องจักกก 
   2.2 เพื่อทดสอบสมรรถนะ และประสิทธิภาพ
ของชุดป้อนกกอัตโนมัติ 
        -ปริมาณและความเร็วในการป้อนกก 

2.3 สร้างความร่วมมือในการศึกษา แก้ปัญหา
ระหว่าง นักศึกษา อาจารย์และผู้ประกอบการ 
3.  วิธีการด าเนินงาน 
1.  ศึกษาปัญหาและข้อมูลต่าง ๆ จากกลุ่มแม่บ้าน
ต าบลบางพลวง 
 2.  ศึกษาขอ้มูลวิสาหกิจชุมชนอ่ืนๆ ที่ท า
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากกก 
 3.  ศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากต้นกก (มผช.
7/2546) 
 4.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
เคร่ืองจักกก 
  5.  ศึกษาเครื่องจักกกต้นแบบที่มีอยู่แล้ว  
  6.  ออกแบบและเขียนแบบโครงสรา้ง ชุดป้อน     
กกอัตโนมัต ิ
  7.  ด าเนินการสร้าง 
   8.  ทดสอบและพัฒนา 
  9.  การทดสอบสมรรถนะ 
 10. น าเครื่องจักกกไปทดสอบภาคสนามกับ   
 ผู้ประกอบการที่กลุ่มแม่บ้าน ต าบลบางพลวง 
 อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุร ี
 4.  ผลการทดลอง 
 การออกแบบสร้างลุกกล้ิงยางจ านวน 2 ตัว 
อยู่ในต าแหน่งโคนและปลายต้ นกกเพื่อท าหน้าที่
ล าเลียงต้นกกและมีลูกกล้ิงยางอีก 1 ชุดจ านวน 2 
ตัวที่หมุนย้อนทางกันเป็นชุดลูกกล้ิงที่ท าหน้าที่ดึง
และดันต้นกก จากการล าเลียงมาแล้วเข้าสู่ชุด
ป้อนเข้าใบมีดจักกก จากการทดสอบโ ดยการน า
ต้นกกเข้าสู่ ถาดรับต้นกก ต้นกกจะตกลงในช่อง 
11 ช่องแล้วลูกล าเลียงโดย ลูกกล้ิงยางที่อยู่ใน
ต าแหน่งโคนและปลายของต้นกกเข้าสู่ชุดลูกกล้ิง 
2  ลูกที่เป็นชุดป้อนอัตโนมัติ ชุดป้อนอัตโนมัติ
สามารถป้อนกกได้จ านวน 1980 ต้นต่อชั่วโมง ซึ่ง
เคร่ืองเดิมป้อนได้ 660 ต้นต่อชั่วโมงนอกจากนั้น
ยังพบว่าการคัดขนาดต้นกกให้เหมาะสมกับขนาด
ช่องป้อนของลูกกล้ิงยางชุดป้อนจะท าให้ต้นกกไม่
ถูกอัดจนต้นกกแตกและถ้าต้นกกเล็กกว่าช่องป้อน
จะท าให้การป้อนต้นกกได้ช้าลง 
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 5. กิตติกรรมประกาศ 
 ได้รับทุนอุดหนุนจาก ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) จาก ส านักงานโครงการ  
IRPUS ประจ าปี 2552 
 
6.  เอกสารอ้างอิง 
      กลุ่มแม่บ้านต าบลบางพลวง  อ าเภอบา้นสรา้ง 
จังหวัดปราจีนบุร ี
      ค ารณ   กุนเจิม , ไชยา  นิลกลม , บ านาญ  ขัน
ทอง, วรายุทธ  ทาเงิน , วันเพ็ญ  มูลทอง  (2549)   
พัฒนาเครื่อง จักกก  มหาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
           ฟ้าสาง   เจริญสาร , ไพศาล  จุบัน , แรม  
พรมแก้ว , ศราวุฒิ  ปรีโทน  (2551)  พัฒนาเครื่อง
จักกก มหาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
           นายทศพร  พาหา  นายวัฒนา  บุญแล  
นายพิทักษ์  สมหวัง  นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ยโสธร ปี พ.ศ. 2550 และ 2551 
            นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน  ฉบับที่  43 
ปีที่ 21              
              http://www.google.com  
               http://www.thaitombon.com 
 
 
 
 
 


