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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของจํานวนใบมีดและความเร็วรอบใบมีดสับ ที่มีตอสมรรถนะในการสับใบ
ออย เพื่อนําไปทําเปนเชื้อเพลิง ชุดทดสอบสับใบออยมีสวนประกอบหลักคือ ชองปอนวัสดุ ชุดหัวสับ ชุดลําเลียง ชุดถายทอด
กําลังและชุดโครงสับ ปจจัยที่ศึกษาไดแก จํานวนใบมีดสับ 3 ระดับ คือ 2 3 และ 4 ใบมีด และความเร็วรอบใบมีดสับ 4 ระดับ
คือ 500 600 700 และ 800 รอบ/นาที ใชใบออยพันธุ ขอนแกน 3 ความชื้น 7.48 เปอรเซ็นต (มาตรฐานเปยก) ในการทดสอบ
และควบคุมอัตราปอนที่ 260 กิโลกรัมตอชั่วโมง โดยมีคาชี้ผลคือ ความสามารถในการสับ เปอรเซ็นตการสับและขนาดชิ้นใบ
ออยหลังสับ ผลการทดสอบ พบวา การใชความเร็วรอบใบมีดสับในชวง 500 ถึง 800 รอบ/นาที มีความเหมาะสมในการสับใบ
ออย ซึ่งความสามารถในการสับสูงสุด 232 กิโลกรัม/ชั่วโมง เปอรเซ็นตน้ําหนักที่สับไดขนาดที่เหมาะสมมากที่สุด 88.9 % เมื่อ
สับใบออยดวยใบมีด 3 ใบมีด ความเร็วรอบใบมีดสับ 800 รอบ/นาที และความยาวใบออยที่สับไดมีคาเฉลี่ย 2.1 เซนติเมตร
เมื่อเพิ่มจํานวนใบมีดสับ ขนาดชิ้นใบออยเฉลี่ยมีแนวโนมลดลง
คําสําคัญ : ใบออย, เชื้อเพลิงชีวมวล, การสับ
Abstract
The objective of this study was to evaluate the effect of number of blade and blade cutting speed on the
performance of a sugarcane leaf chopping unit for fuel production. The chopping unit consisted of a feeder,
cutter-head, outlet port, power drive unit and main frame. Three levels of number of blade; 2 3 and 4 blades and
four levels of blade cutting speed; 500 600 700 and 800 rpm (5.23 6.28 7.33 และ 8.37 m/s) were studied. The
Khon Kaen III variety of sugarcane leaf with an average moisture content of 7.48 % (wet basis) was used. The
feed rate of 260 kg/h was used. The performance indicators used for the evaluation were working capacity,
percentage weight of chopped leaves and length of chopped leaves. The results indicated that the cutting speed
in the range of 500 to 800 rpm should be recommended. The highest working capacity, highest percentage
weight of chopped leaves were 232 kg/h and 88.9 % with 3 blades and cutting speed of 800 rpm and average
length of chopped leaves was 2.1 cm. The results affected of blade number indicated that length of chopped
leaves was decreased with number of blade increased.
Keywords: Sugarcane leaf, biomass, chopping
คํานํา
ออยเปนพืชที่มีความสําคัญอันดับตนๆ ของโลก ทั่วโลกมีพื้นที่เก็บเกี่ยวออยมากกวา 28.2 ลานเฮกเตอร มีผลผลิต
ออยกวา 1,913 ลานตันในป 2009 (FAO, 2010) อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลในประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมเกษตรอยาง
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ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายปจจุบันชานออยถูกใชเปนเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานที่จําเปน
สําหรับกระบวนการผลิตน้ําตาลเกือบ100% สวนใบและยอดออยเปนเศษวัสดุที่เกิดบนพื้นที่เพาะปลูกเมื่อมีการเก็บเกี่ยวออย
ใบและยอดออยปริมาณ 17 ลานตัน สามารถนําไปเปนเชื้อเพลิงสําหรับผลิตกระแสไฟฟาไดประมาณ 4,105 เมกะวัตต (กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2551) การนําใบและยอดออยไปเปนเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานตองผานการสับ
ลดขนาดและเพิ่มความหนาแนนใหเหมาะสมตอการนําไปเปนเชื้อเพลิง เนื่องจากขนาดและความหนาแนนของเชื้อเพลิงมีผล
ตอประสิทธิภาพการเผาไหมของหมอไอน้ํา (วรายุทธ, 2538) การนําใบและยอดออยมาใชเปนแหลงพลังงานจําเปนตอง
คํานึงถึงคาใชจายในการจัดเก็บ รวบรวมและขนสง อยางไรก็ตามหากมีการกระจายแหลงเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปชีว
มวลจากไรออยเพื่อเพิ่มคาพลังงานตอปริมาตรของของใบและยอดออยซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหมของเชื้อเพลิง
ใหดียิ่งขึ้น จะสามารถชวยลดตนทุนคาขนสง เพิ่มรายไดใหเกษตรกรและโรงงานยังมีวัตถุดิบเพียงพอตอความตองการใชเปน
เชื้อเพลิง ในการออกแบบสรางเครื่องจักรสําหรับแปรสภาพชีวมวลจากไรออยตองอาศัยขอมูลจากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
การทํางานของเครื่องซึ่งมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการลดขนาดใบและยอดออย ไดแก สิงหรัญ และคณะ
(2555) ไดศึกษาผลของความชื้นใบออย และความเร็วเชิงเสนปลายใบมีด ที่มีตอสมรรถนะของชุดสับใบออย นอกจากนี้ยังมี
หลายๆ ปจจัยที่มีความสําคัญยังไมไดศึกษา ไดแก จํานวนใบมีด ดังนั้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานจํานวน
และความเร็วรอบใบมีดสับที่มีผลตอการสับลดขนาดใบออยเพื่อนําไปเปนเชื้อเพลิง และใชเปนขอมูลสําหรับการออกแบบสราง
เครื่องสับลดขนาดใบออยที่เหมาะสมตอการนําไปเปนเชื้อเพลิง
อุปกรณและวิธีการ
การทดสอบนี้ใชชุดสับใบออย
ซึ่งเปนสวนประกอบหนึ่งของเครื่องสับยอยพรอมอัดเม็ดใบออยตนแบบ
ซึ่งมี
สวนประกอบ คือ ถาดปอนวัสดุ ชุดหัวสับโดยมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 เซนติเมตร กวาง 25 เซนติเมตร ชุดโซลําเลียง ชุด
ถาดรองรับวัสดุ ระบบถายทอดกําลังดวยเฟองโซ โดยใชตนกําลังเปนมอเตอรไฟฟาขนาด 30 แรงมาที่สามารถปรับความเร็ว
รอบได (Figure 1) ใบออยที่นํามาทดสอบเปนพันธุ ขอนแกน 3 จากไรออย อ. กระนวน จ. ขอนแกน นํามาตากแดดใหแหงซึ่งมี
ความชื้นเฉลี่ย 7.48 เปอรเซ็นต (มาตรฐานเปยก)

Cutter-head

Feeder

Outlet-port

Chain conveyor

Figure 1 Cane leaf chopping unit
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการทํางานโดยการทดสอบที่ความเร็วรอบใบมีดสับ 4 ระดับ คือ 500 600 700 และ 800
รอบ/นาที และจํานวนใบมีดสับ 3 ระดับ คือ 2 3 และ 4 ใบมีด โดยพิจารณาความสามารถในการสับ เปอรเซ็นตการสับและ
ขนาดชิ้นวัสดุที่ผานการสับ การทดสอบใชคนปอน 2 คน ทําการทดสอบสับใบออยดวยอัตราปอนใบออย 260 กิโลกรัม/ชั่วโมง
สุมเก็บตัวอยางโดยใชภาชนะรองรับที่ชองทางออกของชุดสับแลวจับเวลา จํานวน 4 ซ้ํา และชั่งน้ําหนักตัวอยางที่สุมเพื่อ
คํานวณหาความสามารถในการสับ จากนั้นนําตัวอยางที่สุมไดในแตละซ้ํา ไปคัดแยกขนาดของใบออยที่ถูกสับดวยตะแกรงคัด
แยกที่มีรูตะแกรงสี่เหลี่ยมตามลักษณะของใบออยที่ผานการสับ
โดยทําการคัดแยกใบออยที่ไมถูกสับหรือที่มีความยาวเกิน
ความตองการออกและชั่งน้ําหนักใบที่มีความยาวเกิน จากนั้นนําไปคัดแยกดวยชุดตะแกรง 3 ชั้น โดยเรียงลําดับชั้นตะแกรง
จากชั้นบนสุดคือ ตะแกรงชั้นที่ 1 ขนาดชองตะแกรง 5×5 เซนติเมตร ตะแกรงชั้นที่ 2 ขนาดชองตะแกรง 0.95x0.95 เซนติเมตร
และตะแกรงชั้นที่ 3 ขนาดชองตะแกรง 0.5×0.5 เซนติเมตร ตามลําดับ แลวชั่งน้ําหนักใบออยที่คางบนตะแกรงชั้นตางๆ และ
ถาดรองเพื่อคํานวณหาเปอรเซ็นตน้ําหนักชิ้นใบออยที่คางบนตะแกรงชั้นตางๆ จากนั้นนําตัวอยางใบออยสับมาวัดขนาด เพื่อ
หาขนาดความยาว ในการวัดขนาดและชั่งน้ําหนักชิ้นใบออยใชเวอรเนียรคาลิปเปอร และเครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล
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ความสามารถในการสับ พบวา จํานวนใบมีด ความเร็วรอบใบมีดสับ และปฎิสัมพันธระหวางจํานวนใบมีดสับกับ
ความเร็วรอบใบมีดสับ
ตางก็มีผลทําใหความสามารถในการสับใบออยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 % ความสามารถในการสับใบออย 203 ถึง 232 กิโลกรัม/ชั่วโมง (Table 1)
จาก Figure 2 เมื่อความเร็วรอบใบมีดสับเพิ่มขึ้นจาก 500 เปน 800 รอบ/นาที ความสามารถในการสับมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น ในทุกๆ ระดับของจํานวนใบมีดสับ เมื่อสับใบออยดวยใบมีดสับ 4 ใบมีด ความสามารถในการสับมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องจาก 210 ถึง 227 กิโลกรัม/ชั่วโมง เมื่อความเร็วรอบใบมีดสับเพิ่มขึ้นจาก 500 ถึง 700 รอบ/นาทีและ
ความสามารถในการสับมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อความเร็วรอบใบมีดสับเพิ่มขึ้นจาก 700 ถึง 800 รอบ/นาที
เปอรเซ็นตในการสับใบออยโดยพิจารณาขนาดชิ้นใบออยที่เหมาะสม (คางบนตะแกรงชั้นที่ 3 2 และ 1) พบวา
จํานวนใบมีด ความเร็วรอบใบมีดสับ และปฎิสัมพันธระหวางจํานวนใบมีดสับกับความเร็วรอบใบมีดสับ ตางก็มีผลทําให
เปอรเซ็นตการสับใบออยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % การสับใบออยดวยใบมีดสับ 2 3 และ
4 ใบมีด ความเร็วรอบใบมีดสับ 500 ถึง 800 รอบ/นาที มีคาเปอรเซ็นตการสับ 71.9 ถึง 88.9 เปอรเซ็นต (Table 1)
จาก Figure 3 เมื่อสับใบออยดวยใบมีดสับ 2 และ 3 ใบมีด ความเร็วรอบใบมีดสับเพิ่มขึ้นจาก 500 เปน 700 รอบ/
นาที เปอรเซ็นการสับมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นจาก 700 ถึง 800 รอบ/นาที เปอรเซ็นตการสับมีแนวโนมลดลง
การสับใบออยดวยใบมีดสับ 4 ใบมีด เปอรเซ็นตการสับมีแนวโนมลดลงเมื่อความเร็วรอบใบมีดสับเพิ่มขึ้นจาก 600 ถึง 800
รอบ/นาที
เมื่อพิจารณาที่ขนาดความยาวชิ้นใบออยหลังสับ พบวา จํานวนใบมีด ความเร็วรอบใบมีดสับ และปฎิสัมพันธระหวาง
จํานวนใบมีดสับกับความเร็วรอบใบมีดสับ ตางก็มีผลทําใหขนาดชิ้นใบออยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 % ขนาดชิ้นใบออยมีคาเฉลี่ย 1.5 ถึง 3.7 เซนติเมตร เมื่อสับใบออยดวยใบมีดสับ 2 ใบ ความเร็วรอบใบมีดสับ 500
รอบ/นาที มีคาขนาดชิ้นใบออยเฉลี่ยมากที่สุด 3.7 เซนติเมตร และเมื่อสับใบออยดวยใบมีดสับ 4 ใบมีด ความเร็วรอบใบมีดสับ
800 รอบ/นาที ขนาดชิ้นใบออยเฉลี่ยมีคานอยที่สุด 1.5 เซนติเมตร (Table 1)
Table 1 Working capacity, percentage weight of chopped leaf and size of chopped leaf at each number of
blade and cutting speed
Number of
blade
2

3

4

Cutting speed
(rpm)
500
600
700
800
500
600
700
800
500
600
700
800

Working capacity
(kg/h)
203
216
226
232
218
224
230
232
210
219
227
227

Percentage weight of
chopped leaf (%)
86.3
87.6
88.6
85.4
85.7
87.2
88.9
84.6
86.4
86.2
77.5
71.9

Size of chopped
leaf (cm)
3.7
3.6
3.2
2.6
3.4
3.2
3.1
2.1
3.2
2.8
2.0
1.5
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Figure 2 Relationship between cutting speed and working capacity with different number of blade

Figure 3 Relationship between cutting speed and percentage weight of chopped leaves with different number of
blade
วิจารณผล
จากการศึกษาปจจัยดานจํานวนใบมีดและความเร็วรอบใบมีดสับ พบวา จํานวนใบมีดและความเร็วรอบใบมีดสับ มี
ผลทําใหความสามารถ เปอรเซ็นตการสับและขนาดชิ้นใบออยมีความแตกตางกัน เมื่อความเร็วรอบเพิ่มขึ้น ความสมารถในการ
สับมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เมื่อจํานวนใบมีดและความเร็วรอบใบมีดสับเพิ่มขึ้น ทําใหความถี่ในการสับเพิ่มขึ้น ทําใหขนาดชิ้นใบออย
ลดลง ไดใบออยที่มีขนาดเล็กมากขึ้น สงผลใหไดเปอรเซ็นตการสับไดขนาดที่ตองการมีคาลดลง
สรุป
การสับใบออยโดยใชใบมีดสับ 2 ถึง 4 ใบมีด ความเร็วรอบใบมีดสับในชวง 500 ถึง 800 รอบ/นาที มีความเหมาะสม
ในการสับใบออย โดยมีความสามารถในการสับในชวง 203 ถึง 232 กิโลกรัม/ชั่วโมง เปอรเซ็นตน้ําหนักที่สับไดขนาดที่
เหมาะสมอยูในชวง 71.9 ถึง 88.9 % และความยาวใบออยที่สับได อยูในชวง 1.5 – 3.7 เซนติเมตร
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณ ศูนยวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่สนับสนุนทุนในการทํางานวิจัย
ขอขอบคุณศูนยวิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยขอนแกน และศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสําหรับทุนสนับสนุนและอุปกรณในการทําวิจัย
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