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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเครื่องผลิตวัสดุมุงหลังคาจากหญาแฝกและประเมินสมรรถนะการทํางานของตนแบบและ
คุณภาพของตับหญาแฝกที่ได เครื่องตนแบบทํางานแบบกึ่งอัตโนมัติดวยการวางรายหญาบนเครื่องจากนั้นกลไกของเครื่องซึ่งถูกขับดวย
ระบบนิวแมติกสจะทําการพับและเลื่อนตับหญาเขาสูจักรเย็บไฟฟาเพื่อเย็บใหรายหญาพับยึดติดกับกานไมและไดเปนตับหญาแฝก
ตอไป ทดสอบการทํางานของเครื่องโดยแปรคาน้ําหนักของหญาตอตับเปน 0.6 0.8 และ 1.0 kg per panel ที่ระยะหางของตีนผีจักร
เย็บไฟฟา 2 คา (0 mm และ 6 mm ) พบวาการผลิตตับหญาที่น้ําหนัก 0.8 kg per panel ระยะตีนผีแบบหาง จะไดตับหญามีคุณภาพ
ดีที่สุด มีการใชพลังงานอยูในชวง 0.0060 – 0.0090 kWh per panel การทดสอบผลิตแบบตอเนื่อง ที่น้ําหนัก 1.0 kg per panel
โดยใชตีนผีแบบหาง มีอัตราการใชพลังงานเฉลี่ยประมาณ 0.205 kWh hr-1 และอัตราการผลิตเทากับ 14.9 panel h-1 มีประสิทธิภาพ
การผลิตเทากับ 85% และจากการวิเคราะหเศรษฐศาสตรวิศวกรรมพบวาจุดคุมทุนการผลิตอยูที่ 1,925 panel year-1 และมีระยะเวลา
การคืนทุนอยูที่ 11 เดือน
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Abstract
The aim of this research was to develop the semi automatic vetiver grass roofing material making machine
and evaluate its performance and quality of finished products.The prototype is a semi automatic operation started
by feed the grass on tray of the machine. After that, mechanism powered by pneumatic actuators are folded the
grass sheet and move them to sew by the electric sewing. Finally, the folded grass issewn with the wood stick.
A grass weights ( 0. 6, 0. 8 and 1. 0 kg) per panel and gaps of electric sewing presser foot ( 0 mm and 6 mm) were
varied to test the operation of prototype. The results show that the 0. 8 kg per panel of grass and gap 6 mm of
sewing presser footis the apropriate condition of the prototype to produces the quality grass panel and the energy
consumption is in range of 0. 0060 - 0. 0090 kWh per panel of grass. The continuos test show that the average
energy consumption, capacity and efficiency are 0.205 kWh hr-1, 14.9 panel h-1 and 85% respectively. The break
even point of this prototype are 1,925 panel year-1 when operate at 11 Months of working time.
Keywords: Vetiver grass, Grass roofing material, Semi-automatic machine
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1 บทนํา
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(c) bunches tied on wood rod (d) vetiver grass panel
Figure 2. The process of vetiver roofing material
manufacturing
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หญาแฝกเปนพืชพื้นเมืองของไทยที่สามารถเติบโตไดงายใน
ทุกภูมิภาคของประเทศ คนไทยใชประโยชนจากใบของหญาแฝก
เปนวัสดุมุงหลังคา เรียกการกรองแฝก และไดเปนตับหญาแฝก
เพื่อมุงเปนหลังคาไดดัง Figure 1 เนื่องจากเปนวัสดุที่หาไดงายใน
ทองถิ่น หากใชตับหญาแฝกที่กรองไดอยางสม่ําเสมอ มีความหนา
เพียงพอ เมื่อนํามามุงหลังคาดวยวิธีการที่เหมาะสม พบวาหลังคา
ที่ไดมีความคงทน สามารถปองกันการรั่วซึมของน้ําฝนไดดีและมี
จุ ด เด น ที่ สํ า คั ญ คื อ เป น ฉนวนป อ งกั น ความร อ นได อ ย า งดี ยิ่ ง
(Saisang et al., 2018a)

Figure 1.Vetiver roofing.
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(a) Sewing machine
(b) Seam stitched
Figure 3. Sewing machine and its seam stitched.
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ปจจุบันปริมาณความตองวัสดุมุงหลังคาจากแฝกมีสูงมาก ทั้ง
ใช มุ ง หลั ง คาที่ อ ยู อ าศั ย ใช ใ นการตกแต งภู มิ ทั ศ น ข องโรงแรม
รานอาหารและสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ อยางไรก็ตามการผลิตตับ
แฝกทุ ก ขั้ น ตอนยั ง ใช มื อ ในการปฏิ บั ติ เพราะมี ข อ จํ า กั ด คื อ มี
ขั้นตอนที่ยุงยากและใชเวลาในการผลิตนาน ขั้นตอนการผลิตวัสดุ
หลังคาจากหญาแฝกดวยมือไดแสดงใน Figure 2 เริ่มจาก (a)
การตากหญาใหแหงดวยแสงแดด (b) จากนั้นมัดหญาทีละกานไม
(เรียกการกรองหรือไพหญา) (c) เมื่อมัดจนเต็มความยาวของกาน
ไ ม จ ะ ไ ด ( d) ตั บ ห ญ า สํ า ห รั บ ใ ช ง า น ต อ ไ ป ( Bansuan
suppayanaidin, 2013) จากงานวิ จั ย ของ Saisang et al.
(2018b) ไดแสดงการออกแบบเครื่องจักรผลิตตับหญาแฝกที่มี
การทํางานดวยจักรเย็บกระสอบไฟฟาและกลไกแทนการทําดวย
มื อ ตั ว อย า งการเย็ บ แสดงดั ง Figure 3 และมี ก ารใช คํ า สั่ ง
Motion Analysis ในโปรแกรม SolidWorks ในการออกแบบ
การทํางานและหาขนาดของตนกําลังของแตละกลไกดวย

(a) Grass drying

งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ทํ า การสร า งเครื่ อ งจั ก ร
กึ่งอัตโนมัติสําหรับผลิตวัสดุมุงหลังคาจากหญาแฝกและทดสอบ
การทํางานของเครื่องและคุณภาพของตับหญาที่ผลิตไดตามแนว
ทางการออกแบบที่ Saisang et al. (2018b) ไดนําเสนอไว

2 อุปกรณและวิธีการ

2.1 กลไกของเครื่องจักร

2.1.1 เครื่องตนแบบ และ หลักการทํางาน
เครื่องจักรตนแบบไดถูกออกแบบใหมีสวนประกอบ
(Figure 4) และไดนํามาสรางเครื่องตนแบบ (Figure 5) ซึ่งมีการ
ทํางานดังนี้
1. การทํางาน (Figure 4) เริ่มตนดวยกลไกกดทับรายหญาให
อยูกับที่ (หมายเลข 2) และ กลไกตรึงไม (หมายเลข 3) จะเลื่อน
ขึ้น เพื่อใหทําการวางรายหญาแฝกไวบนถาด (หมายเลข 6 ใน
Figure 4 และ Figure 6a) และจัดเรียงใหไดความหนาและขนาด
ตามต อ งการ หลั ง จากนั้น ผู ปฏิบั ติ จะวางก านไมบนรายหญาที่
ตําแหนง หมายเลข 7 (Figure 4 และ Figure 6b)
2. ดั น คั น โยกกลไกจั บยึ ด ไม (Figure 6b) จั บ ยึ ด ไม บนราย
หญา (Figure 6c) จากนั้นกลไกการพับ (หมายเลข 1 Figure 4)
จะหมุนพับรายหญาใหทบกับกานไม (Figure 6d)
3. กลไกกดทับรายหญาใหอยูกับที่ (หมายเลข 2 Figure 4)
จะเลื่อนลงเพื่อกดรายหญา ที่พับแลวและทําการดันคันโยกกลไก
จับยึดไมกลับตําแหนงเดิม (Figure 6e) หลังจากนั้นกลไกการพับ
และกลไกตรึงไมจะเคลื่อนที่กลับตําแหนงเริ่มตน(Figure 6f)

(b) Lace a grass bunch
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4. ถาดจะเลื่อนและนํารายหญาที่พับทบบนกานไมแลว เขาสู
จั ก รเย็ บ ไฟฟ า (หมายเลข 4 ใน Figure 4) โดยมอเตอรไฟฟา
(หมายเลข 5 ใน Figure 4) จักรเย็บไฟฟาจะเย็บทบรายหญาให
ติดกัน (Figure 6g) เมื่อเย็บเสร็จกลไกกดทับแผงหญาใหอยูกับที่
จะเลื่ อ นขึ้ น เพื่ อ ให ห ยิ บ ตั บ หญ า สํ า เร็ จ ออกมาได (Figure 6h)
จากนั้นขั้นตอนการผลิตนีจ้ ะเสร็จสิ้น
5. หลังจากนั้นกลไกทั้งหมดจะยายกลับไปที่ตําแหนงเริ่มตน
และรอการดําเนินการการผลิตถัดไป
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(g)
(h)
Figure 6. The operation of prototype machine.

19

Figure 4. Component of prototype machine.
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Figure 5. Prototype machine.
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2.1.2 กลไกของเครื่องจักร
การเคลื่ อ นที่ แ ละตน กํ า ลัง ขั บ เคลื่ อ นของกลไกตา งๆมีการ
ทํางานดังนี้:
1. กลไกการพั บ รายหญ า ทบบนแกนไม ใ ช ต น กํ า ลั ง จาก
กระบอกสูบนิวแมติกส ขนาด 6.3 cm มีระยะชัก 15 cm กลไก
ทํางานจากการเคลื่อนที่เชิงเสนเปลี่ยนเปนการเคลื่อนที่เชิงมุม
โดยใชกลไกเฟองบรรทัดกับเฟองฟนตรง (Figure 7a)
2. กลไกกดทั บ รายหญ า ให อ ยู กั บ ที่ จะถู ก ขั บ เคลื่ อ นด ว ย
กระบอกสูบนิวแมติกสขนาด 4 cm มีระยะชัก 20 cm จํานวน
2 กระบอกติดตั้งที่ขอบของถาดทั้งสองฝงกลไกทํางานเปลี่ยนการ
เลื่อนของกระบอกสูบในแนวนอนไปสูการยกในแนวตั้งโดยกลไก
x-lift (Figure 7b)
3. กลไกตรึงไม จะถูกขับเคลื่อนดวยกระบอกสูบนิวแมติกส
ขนาด 3 cm มีระยะชัก 10 cm เพื่อยกบารเหล็กขึ้นเพื่อขวางไม
ไมใหเคลื่อนที่ (Figure 7c)
4. กลไกการเย็ บ กลไกนี้ ใ ช จั ก รเย็ บ กระสอบรุ น GK26-1A
(Figure 7d) ในการทํางาน
5. กลไกการเลื่อนถาดรายหญา ถูกขับเคลื่อนโดยมอเตอร
ไฟฟาขนาด 60 W 24 V ดวยความเร็ว 21 rpm และการเคลื่อนที่
เชิงเสนของถาดจะถูกสงผานดวยกลไกเฟองตรงและเฟองบรรทัด
(Figure 7e)
6. กลไกจั บ ยึ ด ไม เป น กลไกที่ ถู ก เพิ่ ม เข า มาตอนสร า ง
เครื่ อ งต น แบบเพื่ อ ช ว ยผ อ นแรงในการจั บ ยึ ด ไม ใ ห แ น น ยิ่ ง ขึ้ น
(Figure 7f)
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ใชลมอัดความดัน 6 bar ในการขับเคลื่อนกระบอกสูบนิว แม
ติกส ควบคุมการทํางานทั้งหมดดวย PLC และอัตราการไหลของ
ลมอัด 58.08 L min-1 ซึ่งเปนไปตามที่ Saisang et al., (2018c)
ไดรายงานไวแลว

6 mm
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(a) No gap
(b) with gap
Figure 8. Presser foot gap.
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กอนการผลิตตับหญาดวยเครื่องตนแบบตองมีการเตรียมหญา
กอน โดยการชั่งน้ําหนักหญาแหง (Figure 9a) ตามตองการแลว
ทําการมัดดวยเชือกไวเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนยาย
(Figure 9b) และก อ นนํ า มาทดสอบควรนํ า มัด หญา ไปพรมน้ํา
กอนเพื่อใหวางรายหญาไดงาย ไมบาดมือ และปองกันการหักของ
หญาในขั้นตอนการพับหญาของเครื่อง

(a)
(b)
Figure 9. Preparation of grass.
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2.2 การทดสอบ
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(e)
(f)
Figure 7. The operation of mechanism.
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2.2.1 การทดสอบการผลิตตับหญา
การทดสอบจะใช ห ญ า คาแทนเนื่ อ งจากมี ลั ก ษณะทาง
กายภาพใกลเคียงกัน มากและหาได งายในทองถิ่น ที่ดําเนินการ
วิจัย โดยจะทดสอบการผลิตแบงตามน้ําหนักแหงของหญาตอตับ
เปน 0.6 0.8 และ 1.0 kg และทดสอบตามลักษณะตีนผีของจักร
เย็บกระสอบโดยจะแบงเปนตีนผีแบบชิด (ระยะหาง 0 mm) และ
ตีนผีแบบหาง (ระยะหาง 6 mm) (ดังแสดงใน Figure 8 ) ทําการ
ทดสอบนํ า (Pilot test) ที่ ก ารผลิต หญาน้ํ าหนั ก ตอตั บ 0.6 kg
และ 0.8 kg เพื่อตัดสินใจเลือกระยะหางของตีนผีที่เหมาะสมโดย
ทําซ้ําจํานวน 10 ซ้ํา ตอ 1 การทดสอบ ระยะหางตีนผีที่เหมาะสม
จะถูกใชในการผลิตตับหญาที่น้ําหนัก 1.0 kg ตอไป

2.2.2 คุณภาพของตับหญาทีผ่ ลิตได
ตับหญาที่ผลิตไดจะถูกนํามาวิเคราะหคุณภาพตามเงื่อนไขที่
กําหนดขึ้นดังนี้
1) ชวงตนมีการเย็บผิดรูป 2) แนวพับของตับหญาเอียง 3)
ปลายการเย็บไมสมบูรณ 4) การกระจายตัวไมสม่ําเสมอ 5) เย็บ
ไมสําเร็จ 6) ดายขาด และ 7) กานไมหลุดจากชุดจับ
2.2.3 การทดสอบผลิตแบบตอเนื่อง
ใชระยะหางของตีนผีจักรไฟฟาและน้ําหนักหญาที่ใหคุณภาพ
การผลิตที่ดีที่สุดมาใชในการทดสอบผลิตตับหญาแบบตอเนื่อง
จํานวน 40 kg วิเคราะหคุณภาพของตับหญาตามขอ 2.2.2 และ
คํานวณหา ประสิทธิภาพการผลิต (Efficiency) อัตราการทํางาน
(Capacity) และความสิ้ น เปลื อ งพลั ง งานจํ า เพาะ (Specific
Energy Consumption, SEC) ตามสมการ (1) (2) และ (3)
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การวิเคราะหคุณภาพของตับหญา
ตับหญาที่ผลิตได จากเครื่องจักรตนแบบเมื่อนํามาวิเคราะห
คุณภาพตามเงื่อนไขในหั วข อ 2.2.2ไดผลตาม figure 12 และ
figure 13

en

และทําการวิเคราะหผลเชิงเศรษศาสตร เพื่อหาจุดคุมทุนของ
การใชงานเครื่องตนแบบนี้

ce
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Number of Good product
จะเกิดขึ้นในการทดลองผลิตหญาที่มีตีนผีแบบชิดและเกิดมากขึ้น
Efficiency
x 100 (1)
เมื่อทดสอบผลิตที่น้ําหนักหญาแหงเพิ่มขึ้น จากปญหาและผลการ
Number of total product
ทดสอบที่ไดทําใหทราบวา การทดลองที่น้ําหนักหญาแหง 0.8 kg
Number of product
Capacity
(2) ตีนผีแบบหาง จะผลิตตับหญาไดคุณภาพดีที่สุด จากนั้นไดทําการ
Time (hour)
ทดสอบโดยเพิ่มโดยการเพิ่มน้ําหนักหญาแหงเปน 1 kg และปรับ
Total energy (kWh)
SEC =
(3) ตีนผีแบบหางเพื่อใหไดตับหญา ใกลเ คียงกับน้ําหนักตับหญา ที่มี
Number of total product
จําหนายในทองตลาด ไดผลตาม Figure 14

Figure 14. Incomplete percentage of grass roofing
material weight 1.0 kg
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พบวาปญหาที่สังเกตเห็นไดชัดคือ 1) ปญหาชวงตนมีการเย็บ
ผิดรูปเพราะวาเมื่อน้ําหนักหญาแหงเพิ่มขึ้นจะทําใหตับหญา มี
ความหนามากขึ้นจึงวิ่งผานชองวางของการเย็บไดยากขึ้นลักษณะ
ปญหาและสาเหตุมีดังนี้
1.ชวงตนมีการเย็บผิดรูป (Figure 15) รอยเย็บเอียงเกิดจาก
ขณะที่ตับหญาวิ่งเขาสูจักรเย็บ ตีนผีจะพยายามยกตัวขึ้นเพื่อกด
ตับหญาในจังหวะนี้จักรเย็บจะเย็บหญา ในสวนดานลางของตับ
หญากอนทําใหชวงตนของตับหญา มีรอยเย็บที่ผิดรูป พบสูงสุดที่
ทดสอบแบบตีนผีแบบชิด เนื่องจากตีนผียกตัวขึ้นเพื่อกดทับตับ
หญาไดยากกวาการทดลองโดยตีนผีแบบหาง

AE
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Figure 12. Incomplete percentage of grass roofing
material weight 0.6 kg

TS

Figure 13. Incomplete percentage of grass roofing
material weight 0.8 kg
Figure 15. Wrong sewing at the first of operation.
ปญหา 3) ปลายการเย็บไมสมบูรณ 5) เย็บไมสําเร็จ 6) ดาย
ขาด 7) กานไมหลุดจากชุดจับ สามารถเกิดขึ้นไดทุกเงื่อนไขการ
2.แนวพับของตับหญาเอียง (Figure 16) เกิดจาก 2 กรณี
ทดสอบ ปญหา 4) การกระจายตัวไมสม่ําเสมอและ 2)แนวพับ
คือ 1) ขณะพับรายหญามีการเลื่อนของตับหญา 2) เกิดการติดขัด
ของตับหญาเอียงสวนใหญจะเกิดขึ้นในการทดลองผลิตหญา ที่
ขณะทํ า การเย็ บ ซึ่ ง จะส ง ผลให แ นวพั บ ของหญ า เอี ย งตามการ
น้ําหนักหญาแหง 0.6 kg และ 1) ปญหาชวงตนมีการเย็บผิดรู ป
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เคลื่อนที่ของถาดเลื่อน ซึ่งปญหานี้พบมากที่การทดสอบผลิตหญา
น้ําหนัก 0.6 kg เพราะวารายหญามีความหนานอยเกินไปจึงไม
สามารถกดหญาใหแนนไดในขั้นตอนการพับ

6.ดายขาด เกิดจากบางชวงของการเย็บดายมีความตึงมาก
เกินไปทําใหดายขาดขณะเย็บ ซึ่งพบปญหานี้นอยมาก

ce

7.กานไมหลุดจากชุดจับ (Figure 19) เกิดจาก 1) การจับยึด
ไมไมแนน 2) ไมไมสามารถทนแรงที่ใชในการดัดรายหญาทั้งตับได
ทําใหเกิดการบิดงอหรือหักได 3) ถาหญามีความหนามากขึ้นจะ
ทําใหจับยึดไมไดยากขึ้นไปดวย
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3.ปลายการเย็บไมสมบูรณ (Figure 17) คือ ชวงสิ้นสุดการ
เย็บเกิดรอยตะเข็บหลุด เกิดจากขั้นตอนการตัดดาย หากปลาย
ของตั บหญาอยูใกลกับจักรเย็บ มากเกินไปทําใหตัดดายไดยาก
เกิดดายหลุดออกสงผลใหหญาตรงปลายตับหญาหลุดออกมาดวย
ซึ่งปญหานี้พบไดทุกเงื่อนไขการทดสอบ

en

Figure 16. Incline folded grass panel

Figure 17. Incomplete sewing at the end of operation

Figure 19. Wood stick fell from the mechanism

จากการวิเคราะหคุณภาพของตับหญา เราจะสามารถแบง
คุณภาพของตับหญาออกเปน 3 ประเภท คือ 1) ตับหญาสมบูรณ
(ไมเกิดปญหาในการผลิตเลย) 2) ตับหญาที่สามารถแกไขดวยมือ
แลวนํากลับมาใชได (เกิดปญหาตามขอ 1-4) และ 3) ตับหญาที่
ไมสามารถแกไขดวยมือได (เกิดปญหา 5-7)
การทดสอบแบบตอเนื่อง
ผลการวิเคราะหคุณภาพตามเงื่อนไขขอ 2.2.2 ดังแสดงใน Figure
20

TS
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4.การกระจายตัวไมสม่ํ าเสมอ คือ หญา มีการกระจายตัว
ตลอดทั้งตับไมเทากัน เกิดจากขั้นตอนการเรียงหญาดวยมือ โดย
ปญหานี้สวนใหญจะเกิดขึ้นในการทดสอบผลิตหญาที่น้ําหนัก
0.6 kg เพราะวาจํานวนหญานอยเกินไป

Figure 20. Incomplete percentage of grass roofing
Material in continuos test

Figure 18. Poor distribution of grass.

5.เย็บไมสําเร็จ คือ มีบางสวนของตับหญา เย็บไมไดเพราะ
การเย็บมีการติดขัดซึ่งปญหานี้พบไดนอยมาก

โดยพบปญหาคือ 1) ชวงตนมีการเย็บผิดรูปเกิดขึ้นมากที่สุดที่
32.5% ซึ่งเกิดจากหญามีความหนามากเกินไปและปญหาที่เกิด
นอยที่สุดคือ 2) แนวพับของตับหญา เอียง 3) ปลายการเย็บไม
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สมบูรณ และ 7) กานไมหลุดจากชุดจับ เกิดขึ้นนอยที่สุดที่ 2.5%
ในการผลิตตับหญา 40 อัน เมื่อคํานวณประสิทธิภาพการผลิต
ตามสมการที่ (1) จะได ตั บ หญ า สมบู ร ณ 37.5% ตั บ หญ า ที่
สามารถแกไขดวยมือแลวนํากลับมาใชได 47.5% และ ตับหญาที่
ไมสามารถแกไขดวยมือได 15% ใชพลังงานในการผลิตทั้งหมด
0.5513 kWh และใชเวลาในการผลิตทั้งหมด 161 min 10 sec
ไดอัตราการใชพลังงานเฉลี่ยประมาณ 0.0137 kWh per panel
หรือ 0.205 kWh hr-1 และมีอัตราการผลิตเทากับ 14.9 panel
hr-1 จากการวิ เ คราะห เ ศรษฐศาสตรวิ ศ วกรรม อ า งอิ ง อั ต รา
ดอกเบี้ยธนาคารแหงประเทศไทย (Bank of Thailand, 2018) ที่
ราคาเครื่องตนแบบเทากับ 93,320 Baht และกําไรในการผลิต
ตั บ หญ า อยู ที่ 8 Baht per panel (Panomrung yaka, 2018)
พบว า จุ ด คุ ม ทุ น การผลิ ต อยู ที่ 1,925 panel year-1 และมี
ระยะเวลาการคืนทุนอยูที่ 11 month (Yamphean, 2003)
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