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บทคัดยอ 
        จากการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาโครงสรางของเครื่องจักกกที่จะทําใหสะดวกตอ
การผลิตและการขนยาย ในสวนของใบมีดตองการพัฒนาใหสามารถผาและลอกไสได การออกแบบ
โครงสรางดวยการจับยึดดวยนอตและโบลเฉพาะสวนที่ตองการแยกสวนและเชื่อมยึดในสวน
โครงสรางที่ไมตองการถอดแยก สวนใบมีดจักกกที่ตองการผาแยกเปลือกตนกกตามขนาดที่ตองการ
แลวลอกไสกกที่ไมตองการออกดวย เมื่อสรางเครื่องเสร็จแลวทดลองจักกกแลวพบวา โครงสราง
เครื่องมีความแข็งแรง ใชงานได สวนใบมีดที่ใชใบมีดสําหรับผาตัดมาประยุกตใชพรอมกับใบมดีทีใ่ช
ลอกไสกก ในสวนใบมีดเพื่อผาใชงานไดดี สามารถผาไดตามที่กําหนดไว สวนใบมีดลอกไสสามารถ
ลอกไสไดในระยะเวลาหนึ่งเทานั้นที่สามารถลอกไสไดดี เมื่อมีเสนใยกกเกาะยึดใบมีดจะทําใหเกิด
ปญหาในการลอกไสตอไป แตเมื่อหยุดเครื่องแลวแกะเอาเสนใยกกที่เกาะยึดใบมีดออกก็สามารถใช
งานตอไปได สําหรับคุณภาพของเสนกกที่ผาและลอกไสออกแลวก็สามารถใชงานตอไปได สําหรับ
คุณภาพของเสนกกที่ผาและลอกไสออกแลวมีคุณภาพดีในความเห็นของผูทําการสรางเครื่อง ทั้งนี้
ตองคัดแยกขนาดกกใหไดขนาดที่พอดีกันนาดชองปอนเขาสูใบมีด ตนกกที่มีขนาดเล็กกวาก็จะทําให
เสนกกที่ผาออกมามีขนาดไมเทากัน หากตนกกขนาดใหญกวาชองปอนเขาสูใบมีดก็จะปอนไมเขา 
คําสําคัญ ออกแบบ  สราง  โครงสราง  ใบมีด 
 
   
 
 
 



UGP 10

1. บทนํา 
             กกเปนพืชในวงศตระกูล 
ไซเปอรราเซีย (Cyperaecae) ซ่ึงสวนมากจะเปน
วัชพืชที่ชอบขึ้นในที่ลุม เปนพืชลมลุกที่มีอายุป
เดียวหรือหลายป พบแพรกระจายไปทั่วโลก  
(  คํารณ  กุนเจิม, 2549 : 1 ) สําหรับประเทศไทยก็
มีอยูทุกภาคทั้งที่เกิดอยูตามธรรมชาติและปลูกเปน
อาชีพ การปลูกกกในพื้นที่ 1 ไร สามารถตัดกกขาย
ได 7,000-10,000 บาท ตอไรตอการตัด 1 คร้ัง 
(สัมภาษณประธานกลุมอาชีพแมบานตําบลบาง
พลวง) สวนการใชพื้นที่ 1 ไรทํานาจะขายขาวได 
7,000-8,000 บาทตอ 1 รอบการผลิต  
( ชุม  ยะประดิษฐ  ประธานกลุม ) การนําตนกกมา
ใชประโยชนไดจากตนกกที่เจริญเติบโตอยูตาม
ธ ร รมช าติ แ ละ เ กษตรก รปลู ก  ฉะนั้ น จึ ง มี
ผูประกอบการผลิตภัณฑตาง ๆ ไดผลิตเปน เสื่อ ที่
รองจาน      ที่รองนั่งวิปสสนา กระเปา ฯลฯ จาก
การศึกษาพบวามีกลุมวิสาหกิจชุมชนตางๆที่สราง
ผลิตภัณฑจากเสนกกมีจํานวน 133 กลุม ที่กระจาย
อ ยู ทุ ก ภ า ค ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
(http://www.thaitombom.com)เชน ภาคตะวันออก
มีจั งหวัด  จันทบุ รี  ตราด  ระยอง  ปราจีนบุ รี 
น ค ร น า ย ก  ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า  ฯ ล ฯ  ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดขอนแกน  กาฬสินธุ 
มหาสารคาม รอยเอ็ด ยโสธร สกลนคร สุรินทร 
บุ รี รัมย  ฯลฯ  ภาคเหนือมีจั งหวัด  เพชรบูรณ 
พิษณุโลก อุตรดิตถ นครสวรรค พิจิตร ฯลฯ ภาค
กลางมีจั งหวัด  สุพรรณบุ รี  สิงหบุ รี  อางทอง 
ชัยนาท สระบุรี นครปฐม ราชบุรี ฯลฯ สวนภาคใต
นิยมนําตนกระจูดมาสานเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน 

จังหวัดนราธิวาส พัทลุง นครศรีธรรมราช 
ชุมพร สงขลา ปตตานี ฯลฯ 
            กลุมวิสาหกิจชุมชนต างๆที่สร าง
ผลิตภัณฑจากเสนกกมีจํานวน 133  กลุม แต
ละกลุมอาชีพมีสมาชิกเฉลี่ย 70  คน แตละ
กลุมมีรายไดเฉลี่ย  4,800,000  บาท/ป  ดังนั้น
ผ ลิตภัณฑต า งๆ  ที่ทํ าจากกกมีมูลค า ถึ ง 
638,400,000 บาท/ป เชนกลุมอาชีพแมบาน
หมอมา อําเภอเมือง  
จังหวดัอํานาจเจริญ มีสมาชิกอยู 85คนที่นํา
กกมาทําเปนผลิตภัณฑตาง ๆ จําหนายได
เฉลี่ยคนละ 5,000 บาทตอเดอืน ฉะนั้นรายได
ของกลุมมีถึง 5,100,000 บาท/ป  กลุมแมบาน
ตําบลบางพลวง อําเภอบานสราง จังหวดั
ปราจีนบุรี มีสมาชิกอยู    92  คนรายไดของ
กลุม 4,986,000 บาท/ป กลุมแมบานตําบลบาง
พลวงไดรับคดัเลือกจาก
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหนํา
ผลิตภัณฑจากกกและสาธิตกระบวนการจัก
กกมาแสดงในงานTECHNO MART 2006  ป 
พ.ศ. 2549 ที่ศูนยประชุมและจัดนิทรรศการ
ไบแทค บางนา 
ประธานกลุ มได แจ งปญหากับหั วหน า
โครงงานไวดังนี้ 
            1.   ควบคุมคุณภาพของเสนกกไมได  
            2 .   ปริมาณการผลิตเสนกกไดไม
เพียงพอสําหรับใชทําผลิตภัณฑของกลุมเอง
และจําหนายเสนกกใหกับกลุมอื่นๆ 
            3 .  แรงงานสําหรับจักกกตองเปน
ผูชํานาญการ 
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      4 .  การมาทํางานของผู ชํ านาญการไม
แนนอน   

            จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล  ( 21มีนาคม 
2552)  พบวาปญหาดังกลาวแลวก็ยังไมไดรับการ
แกไขซึ่งมีผลตอการควบคุมคุณภาพและปริมาณ
การผลิตที่ทําตามคําสั่งซื้อไมได  สมาชิกของกลุม
แมบานตําบลบางพลวงสวนหนึ่งจะปลูกกกเปน
อาชีพและสมาชิกอีกสวนหนึ่งทําหนาที่จักกกแลว
นํามาสรางเปนผลิตภัณฑตางๆ เพื่อการจําหนาย
ภายในประเทศและตามคําสั่งซื้อจากตางประเทศ 
ทางกลุมตองการไดเครื่องจักกกที่สามารถผาและ
ลอกไสกกเพื่อใหได เสนกกที่มีคุณภาพและ
ปริมาณมากเพียงพอตอการทําเปนผลิตภัณฑตางๆ 
เพื่อจําหนายทั้งในและตางประเทศ  อีกทั้งการ
จําหนายเสนกกใหกับกลุมอาชีพอ่ืนๆ ที่จะนําไป
ทําเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ตามความถนัดของแตละ
กลุมอาชีพ  
       การศึกษาดานอุปกรณและเครื่องจักกกไดมี
ผูศึกษาไวดังนี้                                                                                                                                  
อุปกรณที่สรางขึ้นเพื่อใชผาและลอกไสกกโดย
สามารถผาออกมาเปนเสนแลวนําเสนกกทีผ่าไดไป
ผานอุปกรณลอกไสอีกเปนขั้นตอนที่สองอุปกรณ
นี้ไดสรางขึ้นโดย 
ทศพร พาหา และคณะนักศกึษาวิทยาลัยเทคนิค
ยโสธร ป พ.ศ. 2550 และ 2551  
           เครื่องจักกกที่ทําการศึกษาและพัฒนาโดย  (  
คํารณ  กุนเจิม  และคณะ,    2549 )  เครื่องจักกก
สามารถผาเสนกกใหมีขนาดไดเทากัน ใชคนปอน
ตนกกเขาสูลูกกลิ้งชุดปอนกกที่มีจํานวน 11 ชอง
ปอน      เครื่องจักกกสามารถผากกไดขนาดที่
เทากัน สม่ําเสมอ สามารถผาตนกกไดช่ัวโมงละ  

26.43  กิโลกรัม    ซ่ึงเร็วกวาคนถึง   17    เทา 
แตยังไมสามารถลอกไสไดและยังตองใช
แรงงานคนปอนกกเขาสูเครื่องจักกก  เครื่อง
จักกกนี้ไดรับรางวัลชมเชยจากการประกวด
เครื่องจักรกลทางการเกษตรป 2549 จัดโดย
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับ
มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ฯ  
           เครื่องจักกกไดถูกศึกษาและพัฒนาอีก
คร้ังโดย  ( ฟาสาง    เจริญสาร และคณะ,  
2550 )เครื่องจักกกสามารถผาเสนกกใหเปน
เสนขนาดที่เทากันและสามารถลอกไสไดโดย
ใชคนปอนตนกกเขาสูลูกกลิ้งชุดปอนกกที่มี
จํานวน  11 ชองปอน   เครื่องจักกกไดถูก
พัฒนาชุดใบมีดใหทําหนาที่ผาและลอกไส 
ใบมีดใชใบมีดโกนหนวดมาประยุกตใช ทํา
ใหการจับยึดใบมีดยุงยาก ไมสะดวกตอการ
ใชงานไดจริง  ความแข็งแรงไม เพียงพอ 
นอกจากนั้นการจับยึดใบมีดยังไมสามารถ
ปรับใหใบมีดผาตนกกใหเปน 3,4 หรือ 5 
สวนไดตามความตองการ เนื่องจากขนาดของ
ตนกกที่ตัดจากแปลงปลูกมีขนาดตางๆ เมื่อลํา
ตนกกใหญก็ควรผา 4-5 สวน ถาลําตนกกเล็ก
ล ง ก็ ค ว ร ผ า  3 -2  ส ว น เ ป น ลํ า ดั บ  ซ่ึ ง
ประสิทธิภาพของชุดใบมีดยังตองพัฒนา
ตอไป การพัฒนาระบบถายทอดกําลังจากการ
ใชโซมาเปนสายพาน พบวาเครื่องมีเสียงดัง
ลดลงสวนการออกแบบชองไว 11 ชองปอน 
เพื่อใหเครื่องจักกกและผาลอกไสกกไดใน
ปริมาณมาก  แตการปอนตนกกใหทันการ
ทํางานของเครื่องทําไดทันเพียง 3 ชองปอน  
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         ดังนั้นเครื่องจักกกที่ไดทําการศึกษาและ
พัฒนามา 2 คร้ัง มีจุดที่ตองปรับปรุงหลักๆ 2 สวน 
เพื่อใหเครื่องสามารถผาและลอกไสไดโดย   
1. ออกแบบและใชวัสดุทําใบมีดใหเหมาะสม      
2. ออกแบบสรางชุดปอนกกอัตโนมัติเพื่อใหชุด
ปอนกกปอนตนกกไดทันการทํางานของเครื่องเต็ม 
11 ชองปอน ซ่ึงจะทําใหไดปริมาณเสนกกเพิ่มมาก
ขึ้นเต็มตามจํานวนชองปอน  การพัฒนาเครื่องจัก
กกครั้งนี้นาจะนําผลการศึกษาไปประยุกตใชกับ
การจักตนกระจูด ซ่ึงตนกระจูดมีขนาดลําตนใหญ
และสูงกวาตนกกซึ่งเกษตรกรทางภาคใตนิยมใช
ตนกระจูดมาสรางเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ได 
 
2 วัตถุประสงค  

   2.1  เพื่อออกแบบ สรางและพัฒนาโครงสรางและ       
ชุดใบมีดผาและลอกไสกก 
   2.2 เพื่อพัฒนาโครงสราง ระบบขับเคลื่อนตนกก 
ใหมีประสิทธภิาพ 
   2.3 เพื่อพัฒนาเครื่องจักกกใหมีรูปแบบเชิงพาณิชย 
  2.4  เพื่อทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพ 
   2.5 สรางความรวมมือระหวางนักศกึษา อาจารย 
กับผูประกอบการ 
 
3.  วิธีการดําเนินงาน 
1.  ศึกษาปญหาและขอมูลตาง ๆ จากกลุมแมบาน
ตําบลบางพลวง 
 2.  ศึกษาขอมลูวิสาหกิจชุมชนอ่ืนๆ ที่ทําผลิตภัณฑ
ตาง ๆ จากกก 
  3.  ศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑจากตนกก  
(มผช.7/2546) 

  4.  ศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับ
เครื่องจักกก 
  5.  ศึกษาเครือ่งจักกกตนแบบที่มีอยูแลว  
  6.  ออกแบบและเขียนแบบโครงสราง ชุด
ใบมีด ระบบขบัเคลื่อนตนกก 
  7.  ดําเนินการสราง 
   8.  ทดสอบและพัฒนา 
  9.  การทดสอบสมรรถนะ 
 10. นําเครื่องจักกกไปทดสอบภาคสนามกับ   
 ผูประกอบการที่กลุมแมบาน ตําบลบางพลวง 
 อําเภอบานสราง จังหวดัปราจีนบุรี 
 
4.  ผลการทดลอง 
 โครงสรางเครื่องสามารถใชงานได สวน
ชุดใบมีดสําหรับผาและลอกไส ดําเนินการ
ออกแบบสรางไดเพยีงรูปแบบเดียว โดยมี
ขนาดชองปอน 8 ม.ม. มีมีดผา 2 ใบตอหนึง่
ชองปอน สวนใบมีดลอกไสเปนทอกลม ผล
การทดสอบเครื่องพบวา เสนกกที่ไดมีขนาด
สม่ําเสมอ ไสกกถูกลอกออกได ทั้งนี้ผลการ
ทดลองไดจากผูสรางเครื่อง ปญหาที่พบในการ
วิจัยคร้ังนี้คือการคัดแยกขนาดของตนกก ตอง
คัดแยกขนาดของตนกกใหเหมาะสมกับชอง
ปอนเขาสูชุดใบมีดผาและลอกไส สวนใบมีด
ลอกไสควรออกแบบและใชวัสดุในการสราง
ใบมีดใหเหมาะสมตอไป 
 
 5. กิตติกรรมประกาศ 
 ไดรับทุนอุดหนุนจาก สํานกังานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) จาก สํานักงาน
โครงการ IRPUS ประจําป 2552 
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6.  เอกสารอางอิง 
            ชุม ยะประดิษฐ ประธานกลุมแมบาน 
ตําบลบางพลวง  อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 
      คํารณ   กนุเจิม , ไชยา  นิลกลม , บํานาญ  ขัน
ทอง, วรายุทธ  ทาเงิน , วันเพ็ญ  มูลทอง  (2549)   
พัฒนาเครื่อง จักกก  มหาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
           ฟาสาง   เจริญสาร , ไพศาล  จุบัน , แรม  พรม
แกว , ศราวุฒิ  ปรีโทน  (2551)  พัฒนาเครื่องจักกก 
มหาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
           นายทศพร  พาหา  นายวัฒนา  บุญแล   
นายพิทกัษ สมหวัง  นกัศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
ป พ.ศ. 2550 และ 2551 
            นิตยสารเทคโนโลยีชาวบาน  ฉบบัที่  43  
ปที่ 21              
              http://www.google.com  
               http://www.thaitombon.com 
 
 
 
 
 


