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บทคัดยอ
งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการออกแบบ และสรางชุดทดสอบใบมีดสําหรับวัสดุเหลือใชจากขาว โดยมี

ปจจัยท่ีทําการศึกษาคือ ความเร็วรอบของเพลา 540 และ 720 รอบตอนาที ลักษณะใบมีดแบบใบเรียบ และแบบใบ
เลื่อย และระดับของใบมีด คือ 4 ใบ 5 ใบ และ 6 ใบ โดยมีวิธีทดสอบดังน้ีคือ นําตอซังขาวมาเรียงบนเหล็กหนีบท่ี
เตรียมไว ทําการทดสอบกับชุดทดสอบ โดยใชความเร็ว 540 และ 720 รอบตอนาที โดยใชใบมีด 2 แบบ และระดับ
ของใบมีด 3 ระดับ โดยทําการทดสอบกับใบมีดท้ัง 2 แบบ กับทุกความเร็วรอบ และทุกระดับของใบมีด เก็บผลซ้ํา
3 ครั้ง

ผลจากการทดสอบพบวา ท่ีความเร็วรอบ 720 รอบตอนาที ท่ีระดับใบมีด 6 ใบ ใบมีดแบบใบเลื่อย สามารถ
ยอยตอซังขาวไดมากท่ีสุดเทากับ 66% ชวงความยาวของซังขาวท่ีขาดสูงท่ีสุดคือ 8.1-12 ซม. จํานวน 35.76%

Abstract
The main objective of the study is to design blades for chopping heart rice straw. This

study is composed of three main testing parameters. The first parameter used is speeds at which
the knife blades that will chop the straw. They will have 2 speeds, one at 540 and the other at 720
rpm. The second parameter is the types of blades that will be used eclipse blades and smooth
blades. The last parameter is the cutting edges. The eclipse and smooth types of the blades will
have 4, 5, and 6 cutting edges. For this test we use stubble sorted 50 heart rice straws. Placing the
straw on the prepared steel and test with all three testing parameters repeating each testing
parameter thrice and record the results.

Based on the testing and evaluation, the 6 edge eclipse blades with a speed of 720 rpm.
Yielded the highes results for chopping heart rice straw at 66 percent. For the 6 edged smooth
blades with a speed of 720 rpm the yield results for chopping heart rice straw was at 35.76%

คําสําคัญ : ตอซังขาว ใบมีดแบบใบเรียบ ใบมีดแบบใบเลื่อย
Keywords : rice straw, eclipse blades, smooth blades
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1. บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ปจจุบันพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของประเทศไทยปริมาณอินทรียวัตถุในดินคอนขางต่ํามาก ประมาณ 1 เปอรเซ็นต
ซึ่งครอบคลุมพ้ืนท่ีถึง 191 ลานไร หรือคิดเปน 60 เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ีท้ังหมด เน่ืองจากธาตุอาหารในดิน มีการสูญเสีย
ไปอยูในสวนของพืชเปนปริมาณสูง จากการสํารวจวัสดุเหลือใชทางการเกษตร พบวา ในแตละปมีปริมาณ มากกวา 29
ลานตัน จากปริมาณวัสดุดังกลาว เมื่อคํานวณเปนปริมาณปุยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 2.8, 0.7 และ
5.9 แสนตัน คิดเปนมูลคา 1,930.2 741.4 และ 4,731.4 ลานบาท ตามลําดับ รวมเปนมูลคาของปุยท้ังสิ้น 7,043 ลาน
บาท ดังน้ันการนําสวนของพืช ออกไปจากพ้ืนท่ีการเกษตรแตละครั้งจึงเทากับเปนการสูญเสียอินทรียวัตถุ และธาตุ
อาหารในดินเปนจํานวนมาก การไถกลบตอซังเปนการปฏิบัติอีกวิธีหน่ึง เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุใหกับดินไดโดยตรงตาม
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในการพัฒนา ระบบการเกษตรแบบยั่งยืน

เกษตรกรท่ีเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับปลูกขาวโดยการเผาตอซังขาวเพ่ือใหเกิดความสะดวกในการไถเตรียมดิน
หรือเพ่ือตองการกําจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชน้ันจะมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินท้ังทางดาน
กายภาพ เคมี และชีวภาพ เน่ืองจากความรอนจากการเผาตอซังขาว กลาวคือ ทําใหโครงสรางของดินเปลี่ยนแปลงไป
อนุภาคของดินจับตัวกันแนนและแข็ง ทําใหรากพืชแคระแกร็น ไมสมบูรณและออนแอ การหาอาหารลดลงรวมท้ังเช้ือ
โรคพืชสามารถเขาทําลายไดงาย สูญเสียอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดิน คารบอนและอินทรียวัตถุในดินเมื่อถูกเผาจะ
กลายเปนกาซคารบอนไดออกไซดสูญเสียไปในบรรยากาศ สวนธาตุอาหารจะแปรสภาพใหอยูในรูปท่ีสามารถสูญเสียไป
จากดินไดงาย ทําลายจุลินทรียและแมลงท่ีเปนประโยชนในดิน ทําใหปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรียดินลดลง เชน
กิจกรรมการเปลี่ยนกาซไนโตรเจนจากบรรยากาศใหอยูในรูปของสารประกอบไนโตรเจนท่ีพืชใชประโยชนได การแปร
สภาพอนินทรียฟอสฟอรัสใหอยูในรูปของฟอสเฟตท่ีละลายนํ้าได และการยอยสลายอินทรียสารเปนการเพ่ิมธาตุอาหาร
ใหแกดิน นอกจากน้ันตัวออนของแมลงศัตรูพืช เชน ตัวห้ํา ตัวเบียน ท่ีอาศัยอยูในดินหรือตอซังพืชรวมท้ังจุลินทรียท่ี
สามารถควบคุมโรคพืชถูกเผาทําลายไป ซึ่งหากระบบนิเวศนของดินไมสมดุลจะทําใหการแพรระบาดของโรคเกิดไดงาย
ข้ึน สูญเสียนํ้าในดิน การเผาตอซังพืชทําใหผิวดินมีอุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซลเซียส นํ้าในดินจะระเหยสูบรรยากาศ
อยางรวดเร็ว ใหความช้ืนของดินลดลง

จากขอมูลดังกลาวขางตน จึงทําใหเกิดการออกแบบและศึกษาใบมีดสําหรับสับยอยตอซังขาว เพ่ือใหได
ลักษณะ และคมของใบมีด ท่ีมีความเหมาะสมกับอุปกรณสับยอยตอซังขาวท่ีสามารถนําไปใชงานในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานจริง
ลดปญหาการเผาตอซังขาว และเพ่ือการปรับปรุงสภาพดิน
1.2 วัตถุประสงค

1. เพ่ือศึกษาขอมูลเบื้องตนท่ีเก่ียวของกับการยอยซังขาว
2. เพ่ือออกแบบ และสรางชุดทดสอบใบมีดสําหรับยอยซังขาว
3. เพ่ือทดสอบและประเมินผล

1.3 ขอบเขต
งานวิจัยในครั้งน้ีจะดําเนินการออกแบบและพัฒนาชุดทดสอบใบมีดสําหรับยอยซังขาว โดยสรางชุดใบมีด

ตนแบบเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการทํางานของชุดทดสอบใบมีดสําหรับยอยซังขาว ดังน้ี ความเร็วในการทํางานของ
มอเตอร 2 ระดับ ลักษณะใบมีด 2 แบบ คือ ใบมีดแบบใบเลื่อย และใบมีดแบบใบเรียบ กับจํานวนใบมีด 4 ใบ 5 ใบ
และ 6 ใบ

เมื่อศึกษาปจจัยตาง ๆ ขางตนและพบปจจัยท่ีเหมาะสมแลว จะดําเนินการออกแบบ และสรางชุดทดสอบ
ใบมีดสําหรับยอยตอซังขาวตนแบบ เมื่อไดชุดทดสอบใบมีดตนแบบแลว จะนําไปทดสอบเพ่ือประเมินสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพ
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1.4 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ
ตอซังขาวหรือฟางขาวมีลักษณะเปนโพรงตรงกลางและแบงออกเปนปลองๆโดยมีขอก้ันระหวางปลอง ความ

ยาวของปลองน้ันแตกตางกัน จํานวนปลองจะเทากับจํานวนใบของตนขาว ปกติมีประมาณ 20-25 ปลอง ดังแสดงใน
รูปท่ี 1 เปนวัสดุท่ียอยสลายงาย มีคาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนเฉลี่ย 99:1 มีปริมาณธาตุอาหารหลัก
ของพืช ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเฉลี่ย 0.51 0.14 และ 1.55 เปอรเซ็นต มีปริมาณธาตุอาหารรอง
ของพืช ไดแก แคลเซียม แมกนีเซียม และซัลเฟอรเฉลี่ย 0.47 0.25 และ 0.17 เปอรเซ็นต

รูปท่ี 1.1 แสดงตอซังขาวและฟางขาว
ท่ีมา http://www.ldd.go.th/menu_moc/POSTER/rice/rice.htm

และในตารางท่ี 1.1 จะแสดงใหเห็นถึงปริมาณของตอซังขาวและฟางขาวท่ีมีในประเทศไทยในแตละฤดู
การเก็บเก่ียว
ตารางท่ี 1.1 แสดงปริมาณตอซังและฟางขาวในแตละภาคของประเทศไทย (ลานตันตอป)

ภาค
ขาวนาป ขาวนาปรัง

รวม
ตอซัง ฟางขาว ตอซัง ฟางขาว

เหนือ 2.8 4.24 0.12 0.19 7.36
ตะวันออกเฉียงเหนือ 9.03 13.61 0.11 0.18 22.93
กลางและตะวันออก 3.32 5.01 0.79 1.2 10.32

ใต 0.63 0.95 0.04 0.07 1.69
ปริมาณรวม 15.8 23.81 1.08 1.64 42.33

ท่ีมา http://www.ldd.go.th/menu_moc/POSTER/rice/rice.htm
การไถกลบตอซัง หมายถึง การไถกลบตอซังขาวหรือพืชไรท่ีมีอยูในไรนาภายหลังจากการเก็บเก่ียวผลผลิต

แลวลงไปในดินระหวางการเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูกขณะท่ีดินมีความช้ืน และปลอยท้ิงไวชวงระยะเวลาหน่ึง เพ่ือใหเกิด
กระบวนการยอยสลายในดินซึ่งจะกลายเปนแหลงของอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืช แลวจึงปลูกพืชหลักตามท่ี
ตองการตอไป

1.4.1 วิธีการไถกลบตอซังขาว
1. พ้ืนท่ีเขตชลประทาน ในเขตพ้ืนท่ีชลประทานซึ่งสามารถปลูกขาวไดตอเน่ือง 2-3 ครั้งตอ

ป หลังจากเก็บเก่ียวขาวแลวไมตองเผาตอซังและฟางขาว ใหทําการไถกลบตอซังและฟางขาวแลวปลอยนํ้าเขานา โดย
ใหระดับนํ้าพอทวมวัสดุ หลังจากน้ันใชปุยอินทรียนํ้าอัตรา 5 ลิตรตอไร เจือจางกับนํ้า 100 ลิตร คิดเปนอัตราสวน 1 :
20 ราดลงในแปลงขาวเพ่ือชวยใหตอซังขาวยอยสลายไดงาย หมักไวประมาณ 2 สัปดาห แลวจึงทําเทือกเพ่ือเตรียม
เพาะปลูกขาวครั้งใหมตอไป หรือสามารถปลูกพืชไรเศรษฐกิจชนิดอ่ืนได เชน พืชตระกูลถ่ัว ขาวโพด ขางฟาง ฯลฯ
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2. พ้ืนท่ีเขตเกษตรน้ําฝน ในกรณีท่ีเกษตรกรมีการปลูกขาวเปนพืชหลักเพียงอยางเดียวตลอด
ฤดูเพาะปลูกโดยอาศัยนํ้าฝน หลังจากการเก็บเก่ียวขาวใหท้ิงฟางขาวและตอซังไวในพ้ืนท่ีของเกษตรกร เพ่ือเปนการ
คลุมผิวหนาดิน จากน้ันเมื่อเขาสูตนฤดูฝนประมาณปลายเดือนเมษายน หรือตนเดือนพฤษภาคม ใหทําการเตรียมดิน
พรอมกับการไถกลบตอซังและฟางขาว แลวปฏิบัติเชนเดียวกับในเขตชลประทาน โดยทําการปลอยนํ้าเขานาใหระดับ
นํ้าทวมวัสดุท่ีไถกลบ หลังจากน้ันใสปุยอินทรียนํ้าในพ้ืนท่ี 1 ไร ใชอัตรา 5 ลิตร โดยใหเจือจางกับนํ้า 100 ลิตร กอน
ราดลงในแปลงนาขาว หมักท้ิงไวประมาณ 2 สัปดาห เพ่ือใหตอซังขาวเกิดการยอยสลาย แลวจึงทําเทือกเตรียมแปลง
พรอมท่ีจะปลูกขาวตอไป

1.4.2 ประโยชนจากการไถกลบตอซังขาว
1. ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน ทําใหดินโปรง รวนซุย งายตอการเตรียมดิน การปกดํา

กลา และทําใหระบบรากพืชสามารถแพรกระจายในดินไดมากข้ึน การระบายอากาศของดินเพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมการซึม
ผานของนํ้า และการอุมนํ้าของดินใหดีข้ึน

2. ปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดิน เปนการเพ่ิมธาตุอาหารใหแกดินโดยตรง ถึงแมปริมาณธาตุ
อาหารจะไมมากเมื่อเปรียบเทียบกับปุยเคมี แตจะมีธาตุอาหารครบถวนตามท่ีพืชตองการท้ังธาตุอาหารหลัก
(ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม) ธาตุอาหารรอง (แคลเซียม แมกนีเซียม และกํามะถัน) และจุลธาตุ (เหล็ก
แมงกานีส ทองแดง สังกะสี โบรอน โมลิบดินัม และคลอรีน) และจะคอยๆปลดปลอยใหเปนประโยชนตอพืชในระยะ
ยาว ชวยดูดยึดธาตุอาหารจากการใสปุยเคมีไมใหสูญเสียไปจากดินซึ่งพืชสามารถนําไปใชประโยชนได เปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และลดปริมาณการใชปุยเคมี ชวยเพ่ิมความตานทานการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดเปนดางของดินทําให
การเปลี่ยนแปลงไมรวดเร็วจนเปนอันตรายตอพืช ชวยลดความเปนพิษของเหล็กและแมงกานีสในดิน และชวยลดความ
เปนพิษจากดินเค็ม

3. ปรับปรุงสมบัติทางชีวภาพของดิน อินทรียวัตถุเปนแหลงอาหารและแหลงพลังงานของ
จุลินทรียดินมีผลทําใหปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรียเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงธาตุ
อาหารในดินใหอยูในรูปท่ีเปนประโยชนตอพืช การเพ่ิมปริมาณหรือจํานวนของจุลินทรียดินมีผลชวยลดปริมาณเช้ือ
สาเหตุโรคพืชบางชนิดในดินลดนอยลง

1.4.3 ผลเสียจากการเผาตอซัง
เกษตรกรท่ีเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับปลูกขาวโดยทําการเผาตอซังขาวเพ่ือใหเกิดความสะดวกในการไถ

เตรียมดิน หรือเพ่ือตองการกําจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชน้ันจะมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินท้ัง
ทางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ เน่ืองจากความรอนจากการเผาตอซัง ดังกลาวคือ ทําใหโครงสรางของดิน
เปลี่ยนแปลงไป อนุภาคของดินจับตัวกันแนนและแข็ง ทําใหรากพืชแคระแกร็น ไมสมบูรณและออนแอ การหาอาหาร
ลดลงรวมท้ังเช้ือโรคพืชสามารถเขาทําลายไดงาย สูญเสียอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดิน คารบอนและอินทรียวัตถุใน
ดินเมื่อถูกเผาจะกลายเปนกาซคารบอนไดออกไซดสูญเสียไปในบรรยากาศ สวนธาตุอาหารจะแปรสภาพใหอยูในรูปท่ี
สามารถสูญเสียไปจากดินไดงาย ทําลายจุลินทรียและแมลงท่ีเปนประโยชนในดิน ทําใหปริมาณและกิจกรรมของ
จุลินทรียดินลดลง เชน กิจกรรมการเปลี่ยนกาซไนโตรเจนจากบรรยากาศใหอยูในรูปของสารประกอบไนโตรเจนท่ีพืชใช
ประโยชนได การแปรสภาพอนินทรียฟอสฟอรัสใหอยูในรูปของฟอสเฟตท่ีละลายนํ้าได และการยอยสลายอินทรียสาร
เปนการเพ่ิมธาตุอาหารใหแกดิน นอกจากน้ันตัวออนของแมลงศัตรูพืช เชน ตัวห้ํา ตัวเบียนท่ีอาศัยอยูในดินหรือตอซัง
พืชรวมท้ังจุลินทรียท่ีสามารถควบคุมโรคพืชถูกเผาทําลายไป ซึ่งหากระบบนิเวศนของดินไมสมดุลจะทําใหการแพร
ระบาดของโรคเกิดไดงายข้ึน สูญเสียนํ้าในดิน การเผาตอซังพืชทําใหผิวดินมีอุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซลเซียส นํ้าในดิน
จะระเหยสูบรรยากาศอยางรวดเร็ว ใหความช้ืนของดินลดลง
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1.4.4 การอัดตัวแนนของดิน
การอัดตัวแนนของดิน หมายถึง การเพ่ิมข้ึนของความหนาแนนของดิน และทําใหอนุภาคของ

เม็ดดินเรียงชิดกัน การอัดตัวแนนของดินสามารถเกิดข้ึนไดในหลายๆ กรณี ไดแก ฝนตก แรงดึงภายในของนํ้า หรือแรง
อ่ืนๆ เน่ืองจากการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตร ซึ่งในปจจุบันไดมีการใชเครื่องจักรกลการเกษตรขนาด
ใหญข้ึน กอใหเกิดแรงกระทําตอดินสูงข้ึน ช้ันของดินเกิดการอัดตัวแนนของดิน โดยการอัดตัวของดินเก่ียวกับการเพ่ิม
ความหนาแนนของดิน ซึ่งเปนผลมาจากการใหนํ้าหนักหรือความดันจากภายนอกใหกับดิน โดยปกติแลวดินทุกชนิด
จะมีความหนาแนนอยูแลว แตถาเพ่ิมนํ้าหนักหรือแรงกดจากเครื่องมือตาง ๆ จะทําใหความหนาแนนเพ่ิมข้ึน ซึ่งความ
หนาแนนท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีจะมีผลจากแรงอัดตัวและปริมาณความช้ืน

2. วิธีการทดลอง
2.1 ศึกษาขอมูลลักษณะทางกายภาพของซังขาว โดยจะศึกษา ความสูงของตอซังขาว จํานวนตนของแตละ

กอ และศึกษาลักษณะของลําตนของตอซังขาว
2.2 ทําการออกแบบและสรางใบมีดสําหรับยอยวัสดุเหลือใชจากขาว โดยจะทําการออกแบบตามขนาดของ

วัสดุ อุปกรณท่ีมีขายท่ัวไป และในการสรางใบมีดท้ัง 2 แบบ จะทําการสรางใบมีดแบบใบเรียบจํานวน 12 ใบ และ
ใบมีดแบบใบเลื่อยจํานวน 12 ใบ โดยใบมีดมีดท้ัง 2 แบบ จะมีขนาด กวาง 4 ซม.ยาว 50 ซม. และหนา 0.5 ซม.

2.3 ทําการออกแบบและสรางชุดทดสอบใบมีดสําหรับยอยซังขาว โดยการออกแบบจะคํานึงถึงความสะดวก
ในการทํางาน ขนาดของวัสดุ และอุปกรณท่ีมีขายท่ัวไป

2.4 ทําการทดสอบชุดทดสอบใบมีดสําหรับยอยซังขาว โดยทําการทดสอบเพ่ือหาจํานวนซังขาว
ท่ีขาด (%) ชวงความยาวของซังขาวท่ีขาดมากท่ีสุด (ซม.) และความยาวในชวงตางๆ (%)

รูปท่ี 3.1 แสดงชุดทดสอบใบมดีสาํหรบัยอยวัสดุเหลือใชจากขาว

2.5 ข้ันตอนการทดสอบ
2.5.1 เครื่องมือ – อุปกรณ

- ชุดทดสอบใบมีดสําหรับสับยอยวัสดุเหลือใชจากขาว
- ฟางขาว
-ไมบรรทัด
- เครื่องวัดความเร็วรอบ( รุน TESTO 470 )
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2.5.2 วิธีการทดสอบ
- นําซังขาวมาเรียงบนท่ีหนีบท่ีเตรียมไวจํานวน 50 ตน ความยาวตนละ 50 ซม.
- ทําการทดสอบเครื่องโดยใชความเร็วรอบชุดใบมีด 540 720 รอบ/นาที และใบ 2 ลักษณะแบบ

ใบเรียบและแบบใบเลื่อย จํานวนใบมีด 4 5 และ 6 ใบมีดตามลําดับ
- การบันทึกผลจํานวนซังขาวท่ีขาดและมีความยาวของซังขาวท่ีขาด
- ทําการทดสอบจํานวนละ 3 ซ้ํา จนครบทุกคาความเร็ว ทุกจํานวนใบมีดและทุกลักษณะใบมีด

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
3.1 ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพของตอซังขาว

จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของซังขาว พบวา ตอซังขาวเปนสวนหน่ึงของตนขาวท่ีเหลือจากการเก็บ
เก่ียวมีลักษณะเปนกอ กอละ 5-15 ตน แตละตนมีความสูง 20-60 ซม. โดยท่ีลักษณะของตนจะถูกแบงออกเปน
ปลองๆ ซึ่งความยาวของปลองแตละปลองน้ันแตกตางกัน และจํานวนปลองของตนขาวจะเทากับจํานวนใบของตน
ขาว ดังแสดงในรูปท่ี 3.1

รูปท่ี 3.1 ลักษณะทางกายภาพของตอซังขาว

3.2 ใบมีดและชุดรองรับใบมีด
ภายหลังการออกแบบใบมีดและชุดรองรับใบมีดในบทท่ี 3 ผูจัดทําไดดําเนินการสรางใบมีดข้ึนเพ่ือใชในการ

ทดสอบ โดยมีใบมีด 2 แบบ คือ แบบใบเลื่อย และแบบใบเรียบ แบบละ 12 ใบ และชุดรองรับใบมีด 2 ชุด ดังแสดงใน
รูปท่ี 3.2 และ 3.3

รูปท่ี 3.2 ใบมีดแบบใบเลื่อยและใบเรียบ
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รูปท่ี 3.3 ชุดใบมีด
3.3 ผลการสราง

ในหัวขอน้ีเปนการนําแบบท่ีไดจากการออกแบบมาสรางเปนชุดทดสอบใบมีดสําหรับยอยซังขาว โดยขนาด
และรูปรางของใบมีดไดมาจากการพิจารณาตามลักษณะทางกายภาพของซังขาว ในสวนของขนาดของชุดทดสอบน้ันได
พิจารณาจากอุปกรณท่ีมีขายท่ัวไปตามทองตลาด และความสะดวกในการทดสอบ ดังน้ันจึงไดชุดทดสอบใบมีดสําหรับ
ยอยซังขาว ดังแสดงในรูปท่ี 3.4

รูปท่ี 3.4 ชุดทดสอบใบมีดสําหรับยอยซังขาว
3.4 ผลการทดสอบ

เมื่อไดทําการศึกษา ออกแบบและสรางชุดใบมีดสําหรับยอยซังขาวแลวน้ัน จึงไดมีการทดสอบเพ่ือหา
ประสิทธิภาพของใบมีดทําใหไดคาตางๆ ดังแสดงในตารางท่ี 3.1
ตารางท่ี 3.1 แสดงเปอรเซ็นตการตัดซังขาวของชุดทดสอบใบมีดสําหรับสับยอยซังขาว

จํานวน
ใบมีด
(ใบ)

ความเร็วรอบ
ใบมีดแบบใบเรียบ ใบมีดแบบใบเลื่อย

ซังขาว
ที่ตัดขาด(%)

ซังขาว
ที่ตัดไมขาด(%)

ซังขาว
ที่ตัดขาด(%)

ซังขาว
ที่ตัดไมขาด(%)

4 540 56.65 43.35 56.78 43.22
720 60.67 39.33 60.82 39.18

5 540 58 42 59.43 40.57
720 61.33 38.67 62.67 35.33

6 540 59.33 40.67 64.67 37.33
720 64.67 35.33 66 34
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จากตารางท่ี 3.1 พบวา ท่ีความเร็วรอบในการทํางาน่ี 720 รอบตอนาที ใหเปอรเซ็นตการตัดไดสูงกวาท่ี
ความเร็วรอบในการํางาน 540 รอบตอนาที ในทุกระดับและทุกแบบของใบมีดท่ีทําการศึกษา เปอรเซ็นตการตัดขาด
ของใบมีดระดับ 4 ใบ ใบมีดแบบใบเลื่อยสูงกวาแบบใบเรียบ 0.15 เปอรเซ็นต (60.82%, 60.67%) ตามลําดับ และ
ใบมีดระดับ 5 ใบ ใบมีดแบบใบเลื่อยสูงกวาแบบใบเรียบ 1.34 เปอรเซ็นต (62.67%,61.33%) ตามลําดับ และใบระดับ
มีด 6 ใบ ใบมีดแบบใบเลื่อยสูงกวาแบบใบเรียบ 1.33 เปอรเซ็นต (66%,64.67%) ตามลําดับ

ดังน้ันท่ีความเร็วรอบในการทํางาน 720 รอบตอนาที ของใบมีดแบบใบเลื่อยสามารถตัดตอซังขาวขาดมาก
ท่ีสุด เพราะความเร็วรอบในการทํางานท่ีสูงข้ึน ทําใหแรงเหว่ียงของใบมีดสูงข้ึน ทําใหแรงระหวางใบมีดท่ีกระทํากับซัง
ขาวมีคาสูงข้ึนตามไปดวย จึงทําใหซังขาวขาดไดมากกวาความเร็วรอบในการทํางานท่ี 540 รอบตอนาที และเมื่อใช
ใบมีดแบบใบเลื่อยสามารถตัดซังขาวไดมากกวาใบมีดแบบใบเรียบเพราะใบมีดแบบใบเลื่อยมีลักษณะคมของใบมีดไม
เรียบจึงทําใหเมื่อสัมผัสกับซังขาวทําใหขาดไดมากกวาใบมีดแบบเรียบ

รูปท่ี 3.5 แสดงการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตซังขาวท่ีตดัขาด
จากรูปท่ี 3.5 พบวา ท่ีความเร็วรอบในการทํางาน 720 รอบตอนาที ของใบมีดระดับ 6 ใบ ใบมีดแบบใบ

เลื่อย ใหเปอรเซ็นตการตัดขาดสูงกวาใบมีดระดับ 4 ใบ และ 5 ใบ
เพราะท่ีระดับใบมีด 6 ใบ มีมุมระหวางใบมีดนอยกวาระดับใบมีด 4 ใบ และ 5 ใบ จึงทําใหความถ่ีในการ

ตัดของใบมีดสูงกวา ท่ีระดับใบมีด 4 ใบ และ 5 ใบ จึงทําใหได เปอร เซ็นตของซังขาวท่ีขาดสูงกวา ท่ีระดับ
ใบมีด 4 ใบ และ 5 ใบ
ตารางท่ี 3.2 แสดงเปอรเซ็นตความยาวท่ีไดจากการตัดของใบมีดแบบใบเลื่อย ชนิด 6 ใบ ความเร็ว รอบ 720 รอบตอนาที

ความยาว (ซม.) เปอรเซ็นตของซังขาวที่ถูกตัด(%)
1 25.55

8.1-12 35.76
12.1-16 30.67
16.1-20 8.15

จากตารางท่ี 3.2 พบวาท่ีความเร็วรอบ 720 รอบตอนาที ของใบมีดแบบใบเลื่อยท่ีระดับใบมีด 6 ใบ ตัด
ไดความยาวของซังขาวในชวง 8.1-12 ซม. ไดมากท่ีสุดท่ี 35.76 เปอรเซ็นต
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

ดังน้ัน ท่ีระดับใบมีด 6 ใบ ซึ่งมีมุมของใบมีดท่ี 60 องศา มีความถ่ีระหวางใบมีดสูงกวาระดับ
ใบมีด 4 ใบ และ 5 ใบ และมีระยะหางระหวางใบมีด 9.68 ซม.ท่ีเสนรอบวงกลมของชุดใบมีด 58.12 ซม. จึงทําใหตัด
ซังขาวไดสูงท่ีสุดในชวง 8.1-12 ซม.

รูปท่ี 3.6 แสดงการเปรียบเทียบชวงความยาวของซังขาวท่ีตัด
จากรูปท่ี 3.6 พบวาท่ีความเร็วรอบ 720 รอบตอนาที ของใบมีดแบบใบเลื่อยชนิด 6 ใบ ตัดไดความยาว

ของซังขาวในชวง 8.1-12 ซม. ไดมากท่ีสุดท่ี 35.76 เปอรเซ็นต
เพราะวาท่ีระดับใบมีด 6 ใบมีมุมระหวางใบมีดคือ 60 องศา ซึ่งนอยกวาท่ีระดับใบมีด 4 ใบ คือ 90

องศา ระดับใบมีด 5 ใบ คือ 72 องศา และมีความถ่ีของใบมีดสูงกวาระดับใบมีด 4 ใบ และ 5 ใบ จึงทําใหตัดซังขาวได
สูงท่ีสุดในชวง 8.1-12 ซม.

4. สรุป
ในการดําเนินงานครั้งน้ี สามารถสรุปผลได 3 ขอ ตามวัตถุประสงค ดังน้ี
4.1 จากวัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพของซังขาว พบวา ลักษณะท่ัวไปของตอซัง

ขาว มีความสูง 20-60 ซม. แตละกอของตอซังขาวมีจํานวน 5-15 ตน และลักษณะของลําตนแบงออกเปน
ปลองๆ ในแตละปลองมีความยาวตางกัน

4.2 จากวัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือการออกแบบ และสรางใบมีดสําหรับยอยซังขาว ผูจัดทําไดออกแบบใบมีด
ออกเปน 2 แบบ คือ ใบมีดแบบใบเรียบ และใบมีดแบบใบเลื่อย จํานวนใบมีดแบบเรียบ และแบบใบเลื่อย กวาง 4 ซม.
ยาว 50 ซม. และหนา 0.5 ซม. พรอมท้ังออกแบบชุดยึดใบมีดเพ่ือใชในการจับยึดใบมีด โดยชุดยึดใบมีดหน่ึงชุด
ประกอบไปดวยเพลายึดใบมีดสองเพลา ซึ่งในแตละชุดสามารถเปลี่ยนจํานวนใบมีดไดตามระดับของใบมีดท่ี
ทําการศึกษา

4.3 จากวัตถุประสงคขอท่ี 3 เพ่ือการทดสอบ และประเมินผล พบวา ท่ีความเร็วรอบในการทํางาน 720 รอบ
ตอนาที ทีระดับใบมีด 6 ใบ ใบมีดแบบใบเลื่อย สามารถยอยตอซังขาวไดสูงท่ีสุดคือ 66 % และไดชวงความยาวของ
ซังขาวท่ีขาดสูงท่ีสุดคือ 35.76 %

4.4 ขอเสนอแนะ จากการศึกษาออกแบบสรางชุดทดสอบใบมีดสําหรบัยอยวัสดุเหลือใชจากขาว พบวาควรมี
การศึกษาเพ่ิมเติม คือ ควรมีการเพ่ิมชุดเพลา เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดซังขาว
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5. เอกสารอางอิง
กรมพัฒนาท่ีดิน. http://www.sisaket.go.th/WEB_ldd/Soil/Page11.htm
อนุตร  จําลองกุล. 2551. ทฤษฎีของระบบดินเครื่องจักรกล.ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี. ปทุมธานี.
Mc kyes, E. 1985. Soil Cutting and Tillage. Elsevier Science Publishing Company Inc., New

York.
Mc Kyes, E. 1989. Agricultural Engineering Soil Mechanics . Elsevier Science Publishing

Company Inc., New York.
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