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บทคัดยอ 
การออกแบบเครื่องเก็บผักตบชวา จะออกแบบใหเครื่องมีความเหมาะสมกับการเก็บผักตบชวาบริเวณ

หนาประตูระบายน้ํา ซึ่งประกอบดวยสวนสําคัญ คือ สวนตัวเครื่องและฐาน สวนปากคีบทําหนาที่เก็บผักตบชวา 

สวนชุดคันบูมจะทําหนาที่เปนแขนใหกับปากคีบ และสวนชุดค้ํายันจะทําหนาที่เสริมความมั่นคงใหกับฐานและ

ตัวเครื่องขณะทํางาน  ในการออกแบบเครื่องเก็บผักตบชวาจะทําการการออกแบบและสรางแบบจําลองดวย 

โปรแกรม Solid Works 2011 เพื่อวิเคราะหความแข็งแรงดวยไฟไนตเอลิเมนตใน Solid Works Simulation คาที่

ไดจากการวิเคราะหความแข็งแรง จะนํามาประกอบการพิจารณาสรางเครื่องเก็บผักตบชวาขนาดจริงไดตามแบบ 

ที่มีขนาดความยาวและความกวางฐานเทากับ 7.8 และ 1.84 m ตามลําดับ ความสูงของตัวเครื่องเทากับ 2.9 m 

ชุดคันบูมยาว 13.8 m สามารถยกคันบูมสูงสุดและต่ําสุดเทากับ 5.8 และ 7.5 m ตามลําดับ ปากคีบมีความกวาง 

1.2 m เมื่อกางออก และมีความยาว 1.6 m สามารถรับนํ้าหนักผักตบชวาไดคร้ังละ 300 kg 

คําสําคัญ : เก็บผักตบชวา  ปากคีบ  คันบูม  ไฟไนตเอลิเมนต 

 

ABSTRACT 
 A design of the water hyacinth collecting machine was appropriately designed for collect the 

water hyacinth at front water gate area. The machine comprises the machine base, main body, arm 

boom, grapple and the stabilizing branch. The Finite Element Analysis in Solid Works Simulation 

(Solid Work 2011) was used to analyze the strength of designed machine model. All of parameters 

from the analyzing were considered in the water hyacinth collecting machine prototype fabrication. 

Result founds the length, width and height of Prototype should be 7.80 m, 1.84 m and 2.9 m 

respectively. The length of the back hoe boom should be 13.8 m that can lift up the top and bottom 

5.8 m and 7.5 m respectively. The proper dimensions of grapple are 1.2 m in wide and 1.6 m in long 

for carry the 300 kg of Hyacinth 
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คํานํา 
(กรมควบคุมมลพิษ,2547) ผักตบชวาเปนวัชพืชน้ําที่กอใหเกิดปญหามากที่สุด  สรางปญหาใหแก

ประเทศตางๆ กวา 50 ประเทศ ทั้งในเขตรอนและกึ่งรอนทั่วโลก ผักตบชวามีการเจริญเติบโตและแพรระบาดได

รวดเร็วตามแมน้ํา ลําคลอง และแหลงน้ําทั่วไปผักตบชวากอใหเกิดปญหาตางๆ ตอแหลงน้ํา โดยทําใหเกิดระเหย

น้ําไดเร็วขึ้นกวาปกติ 3 – 5 เทา ทําใหปริมาณน้ําลดลง  เปนปญหาตอการสัญจรทางน้ํา  ขัดขวางการระบายน้ํา  

กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตอแหลงน้ําตางๆ ทั่วประเทศไทย การกําจัดผักตบชวาที่นิยมปฏิบัติกันทั่วไปจะมี 3 

วิธีคือ การกําจัดดวยสารเคมีกําจัดวัชพืช   การกําจัดดวยชีววิธี  และการกําจัดโดยวิธีกล  ซึ่งการกําจัดโดยวิธีกล 

จะทําไดงาย สะดวก และไมทําใหส่ิงแวดลอมเปนพิษแตอยางใด โดยใชเครื่องจักรกล เชน ใชแทรกเตอรชวยใน

การลาก  ใชปนจั่นชวยในการยก  ใชเรือเก็บผักตบชวา  ใชรถตักดิน ฯลฯ ผักตบชวามักจะเกาะกันเปนแพและ

ลอยตามกระแสน้ํา ผักตบชวาจะลอยตามกระแสน้ําจนถึงประตูน้ําที่จะกั้นไมใหผักตบชวาลอยตอไปได ทําใหเกิด

การสะสมอยางหนาแนนของผักตบชวาบริเวณหนาประตูน้ํา  จึงเปนอุปสรรคในการจัดเก็บผักตบชวาบริเวณหนา

ประตูน้ํา ประกอบกับเครื่องจักรกลที่ใชในการจัดเก็บผักตบชวาบริเวณหนาประตูน้ําเปนเครื่องจักรขนาดใหญ 

เชน รถแบคโฮ ซึ่งสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยางมาก   

 จากปญหาและอุปสรรคดังกลาว  ผูวิจัยจึงไดดําเนินการออกแบบเครื่องเก็บผักตบชวา ที่เหมาะสมกับ

การจัดเก็บผักตบชวาบริเวณหนาประตูน้ํา โดยการออกแบบครั้งนี้จะทําการสรางแบบจําลองและวิเคราะหความ

แข็งแรงของเครื่องเก็บผักตบชวา ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อนําคาจากการวิเคราะหมาประกอบพิจารณาใน

การสรางเครื่องตนแบบ 

 
อุปกรณและวิธีการ 

ขอกําหนดในการออกแบบ 
1. เครื่องเก็บผักตบชวาสามารถติดตั้งบริเวณหนาประตูน้ําได 

2. เครื่องเก็บผักตบชวาทีอ่อกแบบตองมีตนกาํลังไมเกิน 90 Hp 

3. สามารถเก็บผักตบชวาและวัชพชืน้ําตางๆ ไดคร้ังละไมต่ํากวา 100 kg 

4. เครื่องเก็บผักตบชวา  สามารถเก็บผักตบชวาที่อยูนอกตลิ่งออกไป ไมต่าํกวา 12 m 

5. เครื่องเก็บผักตบชวาสามารถสรางไดจากวัสดุและอุปกรณที่มีอยูในทองตลาด 

6. มีความปลอดภัยในการปฏบิัติงานตอผูปฏบิัติงาน 1 คน 

 
การออกแบบเครื่องเก็บผักตบชวา 
 ในการออกจะออกแบบดวยโปรแกรม Solid Works 2011 จากขอกําหนดในการออกแบบ สามารถ

ออกแบบเครื่องเก็บผักตบชวา ดังภาพที่ 1 ซึ่งประกอบชิ้นสวนสําคัญ 4 สวน คือ 

1. การออกแบบสวนตัวเครื่องและฐาน สวนของตัวเครื่องนํารถตักดินขนาดกลาง มีกําลังเครื่องยนต 60 

Hp มีตนกําลังระบบไฮดรอลิกสเปนแบบปมลูกสูบชนิดปมคู มาเปนโครงสรางหลักของเครื่อง และสวนฐานนําชวง

ลางของรถบรรทุก 10 ลอ มาทําเปนฐาน เชื่อมตอชวงลางรถตักดินและชวงลางรถบรรทุกเขาดวยกัน และเสริม

ความมั่นคงของฐานดวยชุดค้ํายัน 
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2. การออกแบบสวนเก็บผักตบชวา ออกแบบใหที่เก็บผักตบชวา มีลักษณะแบบปากคีบ (Grapple) ปาก

คีบจะประกอบดวย ปากคีบสวนบนและปากคีบลาง ควบคุมการทํางานของปากคีบดวยระบบไฮดรอลิกส ปาก

คีบจะทําจากเหล็กแผนหนา 10 mm ตัดขึ้นรูปตามแบบ 

3. การออกแบบชุดคันบูม ออกแบบเปนคานเหล็ก 3 ทอน ตอกันเปนชุดคันบูม โดยคันบูมแตละทอนจะ

สรางขึ้นจากเหล็ก light channels เชื่อมประกอบกัน และเสริมความแข็งแรงของคันบูมดวยเหล็กแผน  

คันบูมทอนที่ 1 จะเชื่อมตอตายตัวกับคันบูมเดิมของรถแบคโฮ ทําจากเหล็ก light channels   ขนาด 

250 x 50 mm หนา 4 mm เชื่อมประกอบกัน 4 ชิ้น และเสริมความแข็งแรงดวยโครงถักรับแรงดึง ระหวางจุด

เชื่อมตอ 

คันบูมทอนที่ 2 จะเชื่อมตอกับคันบูมทอนที่ 1 ดวยขอตอและสลัก ทําจากเหล็ก light channels   ขนาด 

250 x 75 mm หนา 6 mm เชื่อมประกอบกัน 2 ชิ้น เสริมความแข็งแรงคันบูมดวยเหล็กแผนหนา 6 mm ภายใน

คันบูม  

 คันบูมทอนที่ 3 เปนคันบูมทอนปลายสุดของชุดคันบูม จะเชื่อมตอกับปากคีบและคันนบูมทอนที่ 2 ดวย

ขอตอและสลัก ทําจากเหล็ก light channels   ขนาด 200 x 75 mm หนา 6 mm เชื่อมประกอบกัน 2 ชิ้น เสริม

ความแข็งแรงคันบูมดวยเหล็กแผนหนา 6 mm ภายในคันบูม 

4. ชุดค้ํายัน ออกแบบเปนคานเหล็กยื่นออกดานขางของฐานที่ปลายคานเชื่อมติดกับเสาเหล็กปรับ

ระดับสูงต่ําได ชุดค้ํายันทําจากเหล็ก light channels   ขนาด 200 x 75 mm หนา 5 mm เชื่อมประกบกันเปนคาน 

และเหล็กแผนหนา 10 mm เชื่อมประกอบเปนคานยึดติดกับฐาน 

 

 
ภาพที่ 1 : สวนประกอบเครื่องเก็บผักตบชวา (1) ตัวเครื่องและฐาน, (2) ปากคีบ, (3) ชุดคันบูม, (4) ชุดค้าํยัน 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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วิเคราะหความแข็งแรงสวนประกอบเครื่องเก็บผักตบชวาที่ออกแบบ 
สรางแบบจําลองของชิ้นสวนตางๆ ดวยโปรแกรม Solid works (ปราโมทยและคณะ,2554) ซึ่ง

แบบจําลองที่สรางขึ้นดวยโปรแกรม Solid Works สามารถวิเคราะหหาน้ําหนักของชิ้นสวนได และวิเคราะหความ

แข็งแรงดวยไฟไนตเอลิเมนตใน Solid Works Simulation โดยผานโปรแกรม Solid works นําคา Stress, คา 

Strain, คา Displacement และคา Factor of Safety จากการวิเคราะหความแข็งแรง มาพิจารณาในการสราง

เครื่องเก็บผักตบชวา โดยเลือกวัสดุเปน steel AISI 1020 และออกแบบใหสวนประกอบมีคา Factor of Safety มี

คามากกวาหรือเทากับ 1.5  

 

ผลและวจิารณผลการทดลอง 
ผลการออกแบบ 

1. ผลการออกแบบปากคีบสําหรับเก็บผักตบชวา มี ความยาว 1.6 m และความสูง 1 m ความกวางของ

ปากคีบเมื่อกางออก 1.44 m มีน้ําหนัก 190 kg   

2. ผลการออกแบบชุดคันบูม  คันบูมทอนที่ 1, 2 และ 3 ที่ออกแบบมีความยาวเทากับ 2.6, 3.0 และ 

4.08 m มีความกวางเทากับ 20, 15 และ 15 cm ตามลําดับ  และมีน้ําหนักเทากับ 250, 337 และ 377 kg  

ตามลําดับ 

3.ผลการออกแบบชุดค้ํายัน  คานชุดค้ํายันมีความยาวเทากับ 5.94 m มีความกวาง 15 cm 
ผลการวิเคราะหความแข็งแรง 

จากการวิเคราะหความแข็งแรงดวยไฟไนตเอลิเมนตใน Solid Works Simulation โดยผานโปรแกรม 

Solid works โดยการกําหนดภาระที่ชิ้นสวนแตละชิ้นตองรับ จากการคํานวณโมเมนตของแตละชิ้นสวน พบวา

ปากคีบเมื่อรับภาระ 5000 N ที่ฟนของปากคีบ มีคา Stress มากสุดเทากับ 5.195X108 N/m2 นอยสุดเทากับ 

25.194 N/m2 คา Strain มากสุดเทากับ 0.0018 นอยสุดเทากับ 6.693X10-11 คา Displacement ที่ปลายฟนของ

ปากคีบเทากับ 0.0005 m และคา Factor of Safety เทากับ 1.5 ดังภาพที่ 2  

 

 
ภาพที่ 2 : การวิเคราะหความแข็งแรงของปากคีบ ประกอบดวยการวิเคราะหคา (1) Stress, (2) Displacement  

  (3) Strain และ (4) Factor of Safety 

1 2 

3 4 
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คันบูมทอนที่ 1 เมื่อรับภาระ 48,000 N ที่ปลายคันบูม มีคา Stress มากสุดเทากับ 3.054X108 N/m2 

นอยสุดเทากับ 1.226 N/m2, คา Strain มากสุดเทากับ 0.0009 นอยสุดเทากับ 4.0816X10-12, คา Displacement 

ที่ปลายคันบูมเทากับ 0.005 mm และคา Factor of Safety เทากับ 1.6 ดังภาพที่ 3 

 

 
ภาพที่ 3 : การวิเคราะหความแข็งแรงของคันบูมทอนที่ 1 ประกอบดวยการวิเคราะหคา (1) Stress,  

  (2) Displacement, (3) Strain และ (4) Factor of Safety 

 

คันบูมทอนที่ 2 เมื่อรับภาระ 27,000 N ที่ปลายคันบูม มีคา Stress มากสุดเทากับ 2.183X108 N/m2 

นอยสุดเทากับ 74,829.7 N/m2, คา Strain มากสุดเทากับ 0.0085 นอยสุดเทากับ 3.565X10-7, คา 

Displacement ที่ปลายคันบูมเทากับ 0.009 mm และคา Factor of Safety เทากับ 1.5 ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 : การวิเคราะหความแข็งแรงของคันบูมทอนที่ 2 ประกอบดวยการวิเคราะหคา (1) Stress,  

  (2) Displacement, (3) Strain และ (4) Factor of Safety 

1 2 

3 4 

4 

1 2 

3 
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คันบูมทอนที่ 3 เมื่อรับภาระ 5,000 N ที่ปลายคันบูม มีคา Stress มากสุดเทากับ 2.287X108 N/m2 นอย

สุดเทากับ 594.428 N/m2, คา Strain มากสุดเทากับ 0.0008 นอยสุดเทากับ 1.725X10-8, คา Displacement ที่

ปลายคันบูมเทากับ 0.003 mm และคา Factor of Safety เทากับ 1.5 ดังภาพที่ 5  

 

 
ภาพที่ 5 : การวิเคราะหความแข็งแรงของคันบูมทอนที่ 3 ประกอบดวยการวิเคราะหคา (1) Stress,  

  (2) Displacement, (3) Strain และ (4) Factor of Safety 

 

ชุดค้ํายัน เมื่อรับภาระ 35,000 N ที่ปลายคันบูม มีคา Stress มากสุดเทากับ 1.815X108 N/m2 นอยสุด

เทากับ 69,337.8 N/m2, คา Strain มากสุดเทากับ 0.0006 นอยสุดเทากับ 1.824X10-8, คา Displacement 

0.0001 mm และคา Factor of Safety เทากับ 1.9 ดังภาพที่ 6  

 

 
ภาพที่ 6 : การวิเคราะหความแข็งแรงของชุดค้ํายัน ประกอบดวยการวิเคราะหคา (1) Stress, (2) Displacement,  

  (3) Strain และ (4) Factor of Safety 

 

4 3 

2 1 

4 

2 1 

3 
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 จากการออกแบบและวิเคราะหความแข็งแรงของสวนประกอบ พบวาคา Displacement ของแตละ

สวนประกอบที่ออกแบบ มีคานอย ทําใหสวนประกอบไมเกิดการผิดรูปหรือเสียหาย เมื่อรับภาระ และคา Factor 

of Safety ของแตละสวนประกอบ มีคามากกวาหรือเทากับ 1.5 ตามที่ไดกําหนด จึงนําแบบจําลองมาสรางเครื่อง

เก็บผักตบชวาแบบหนาประตูน้ําตามแบบ ดังภาพที่ 7 ที่มีขนาดความยาวและความกวางฐานเทากับ 7.8 และ 

1.84 m ตามลําดับ ความสูงของตัวเครื่องเทากับ 2.9 m ชุดคันบูมยาว 13.8 m สามารถยกคันบูมสูงสุดและต่ําสุด

เทากับ 5.8 และ 7.5 m ตามลําดับ ปากคีบมีความกวาง 1.2 m เมื่อกางออก และมีความยาว 1.6 รับภาระ

ผักตบชวาได 300 kg 

 
 

ภาพที่ 7: เครื่องเก็บผักตบชวาตนแบบ 
        

สรุป 
 การออกแบบเครื่องเก็บผักตบชวา โดยการสรางแบบจําลองและวิเคราะหความแข็งแรงของสวนประกอบ 

ทําใหทราบคาความแข็งแรงและความปลอดภัยของเครื่องเก็บผักตบชวา และยังสามารถปรับแกไขแบบจําลอง

เมื่อสวนประกอบมีความไมแข็งแรงหรือไมมีความเสถียร  อีกทั้งยังลดเวลาและขั้นตอนในการทดสอบความ

แข็งแรงของชุดคันบูมและชุดค้ํายัน ที่เปนสวนสําคัญที่จะรับน้ําหนักปากคีบและตัวเครื่อง และสามารถนําแบบ

และแบบจําลองที่ออกแบบนํามาสรางเครื่องเก็บผักตบชวาไดจริง 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณกรมชลประทาน ที่สนับสนุนทุนในการวิจัย ขอขอบคุณศูนยความเปนเลิศดานเครื่องจักรกล

เกษตรและอาหาร  ที่ใหคําปรึกษาในการออกแบบ ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน และศูนย

เครื่องจักรกลเกษตรแหงชาติ  มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ที่ใหสถานที่ในการสรางเครื่องเก็บ

ผักตบชวา และขอขอบคุณคณะบัณฑิตวิทยาลัย 
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