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 ออกแบบและสรางเครื่องทุบเสนไมไผเพื่อผลิตเสนใยไผขัดผิวกาย 
Design  and  fabrication  of  the  bamboo  breaking  machinc  for sisal  bath  scrub      

นายปรีชา   เพตะกร1)    นายเอกลักษณ  แกวย่ิง1)      นายวีรชาติ  ทองนึก1)     

นายสมเดช ศิริโสภณ
*2) และนายปรีชาเวชประสิทธ3) 

1) คณะผูวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร               
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ 

    *
2)   หัวหนาโครงการวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร                          

       มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ 
3) ผูประกอบการ กลุมผูผลิตเสนใยขัดผิวกายปากกราน 

บทคัดยอ 
   การวิจัยนี้ทําขึ้นเพ่ือสรางเครื่องทุบเสนไมไผใหเปนเสนใยไผเพ่ือนําไปตัดเย็บเปนแผนขัดผิวกาย ใหกับ

กลุมผูผลิตเสนใยไผขัดผิวปากกรานโดยสรางเปนเครื่องทุบที่ใชสากเปนเหล็กหนัก 30 กิโลกรัม 2 อัน ทุบพรอม
กัน เขียงรองทุบหมุนไดในจังหวะที่ยกสากขึ้น ความถี่ของการทุบ 45 ครั้งตอนาที การทุบแตละรอบใชเวลา 20 
นาที ทุบทั้งส้ิน 6 รอบจึงไดเสนใยไผที่นิ่ม ใชเปนเสนใยขัดผิวกายได 

 
คําสําคัญ   เครื่องทุบ  เสนใยไผ  ขัดผิวกาย 
 

1.ความเปนมาและความสําคัญ 
มนุษยรูจักการทําความสะอาดรางกายเพื่อ

ชําระลางคราบสกปรกออกจากรางกายที่เรียกวา
การอาบน้ํา  และการอาบน้ํายังตองมีอุปกรณที่ใช
เกี่ยวของเชน สบู  แชมพู  หินขัดตัว  เพ่ือทําให
รางกายสะอาดมากขึ้น  และปจจุบันมนุษยยังไดมี
การพัฒนาทําผลิตภัณฑจากสบูที่เคยมีลักษณะที่
เปนกอนมาเปนแบบของเหลวที่เรียกวา  สบูเหลว  
แตสบูเหลวยังตองมีผลิตภัณฑที่จะตองใชควบคูกัน
ไปดวย  เชน  ฟองน้ํา  เสนใยสังเคราะห  เสนใยท่ี
ผลิตจากสเตนเลสสตีล  เสนใยกลวย  เสนใยบวบ  
และเสนใยไผ  และกําลังเปนที่นิยมในหมูของธุรกิจ
สปา  (www.Otopnetwork.com) 

การใชประโยชนจากไมไผที่แตกตาง
ออกไปจากที่เคยทราบนั้นคือการนําเสนใยของลํา
ตนไมไผมาทําแผนขัดผิวกาย  ไดมีผูประกอบการ
รายหนึ่งนําไมไผมาทําเปนผลิตภัณฑใยไผขัดผิว
กายโดยระบุ ในเอกสารโฆษณาว า ใยไผจะมี

สรรพคุณใชขัดเซลลผิวที่เส่ือมสภาพใหหลุดลอก
ออก หรือ ผิวที่หยาบกราน ผิวแหง ใหกลับนุม
เนียนใส ใชถูผิวกายและใบหนา  วิธีใชเพียงแชน้ํา
ใหเปยกประมาณ   15 ถึง 20  นาที  โดยใชคูกับ
สบู   ครีมอาบน้ํ าหรือสมุนไพรขัดผิว   ตาม
สรรพคุณของสมุนไพรชนิดนั้นๆ  เสนใยไผขัดผิว
กายมีคุณภาพเหนือกวาใยบวบ (ปรีชา  เวช
ประสิทธิ์, 2551) 

    เมื่ อ ศึกษาข อมู ลจ ากคุณปรี ช า  เ วช
ประสิทธิ์โรงงานตั้งอยูที่ 51หมู9 บานคลองปาก
ก ร า น    ตํ า บ ล ป า ก ก ร า น    อํ า เ ภ อ
พระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
35000 

โรงงานที่ผลิตอยูขณะนี้มีคนงานทุก
แผนก  5   คนเครื่องจักรที่ใชในโรงงานมีเครื่อง
ขุดไมไผ  1  เครื่องและเครื่องทุบ(นวด)เสนไมไผ  
1  เครื่องและจักรเย็บผา  ใชไมไผเล้ียงเปน
วัตถุดิบในการทําเปนเสนใยไผขัดผิวกาย  เดือน
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ละ  70 ถึง 100  ลํา  เมื่อผานขั้นตอนตางๆแลวจะ
ไดเสนใยขัดผิวกายขนาดตางๆ  3,000 ถึง4,000  
กอนเมื่อนําไปจําหนายสามารถสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับไมไผไดถึง  30 เทาตัว  การผลิตใยไผขัดผิว
แบงออกเปน  4 ขั้นตอน  ดวย  กันดังนี้คือ 

ขั้นตอนที่  1. การขูดไมไผเปนเสน  นําไม
ไผที่มีลําตรง  มีอายุประมาณ  1 ถึง 2 ป  ตัดเปน
ทอนยาวประมาณ  2,000  มิลลิเมตร  ใชหิน
เจียระไนเจียสวนขอออกบางสวนกอนนํามาขูดเนื้อ
ไมออกเปนเสนบางๆดวยเครื่องขูดไมไผที่ออกแบบ
และสรางขึ้นมาเองที่สามารถขูดไดครั้งละครึ่งของ
ความยาวลําไมไผที่ตัด และใชคนจับลําไมไผ
หมุนรอบตัวรับการขูดของใบมีดใน      1    วัน    
ทําการขุดไมไผเปนเสนได      2  กะละมังซักผาหรื
อประมาณ  1/3  ลูกบาศกเมตร  ใชไมไผประมาณ  
3 ลํา  ดังภาพ 

 
 
 
 
 
         

 
 
 

 
 
 

ภาพที่  1.  การขูดไมไผดวยเครื่องขูดของ   
               คุณปรีชา  เวชประสิทธิ์                                                                           

ขั้นตอนที่  2. การแชน้ํา  เมื่อไดเสนไมไผ
จากการขูดแลว   นําไปแชในน้ําสะอาดประมาณ  
24  ชั่วโมง เพ่ือใหเสนไมไผออนตัว  จากนั้นนําไป
ลางดวยน้ําหลายๆครั้งจนหมดกลิ่นเหม็นเนาที่เกิด
จากการแชน้ํา  แลวจึงนําไปทุบดวยเครื่องทุบนาน  
20  นาทีแลวนําไปแชน้ําอีก  24  ชั่วโมงแลวทุบ

ใหมทําอยางนี้  8 รอบ  จะไดเสนใยไผที่     ออน
นุม  ดังภาพ 

 
 

                               
         
 
 
 

(ก.)  
 
 
 
 
   
                                                       

(ข.) 
ภาพที่  2 (ก . )   การแช เสนไม ไผ ในกะละมั ง                     
         (ข.)  การลางทําความสะอาดเสนไมไผ 

ขั้นตอนที่  3.  การทุบเสนไมไผ  ทุบ
เพ่ือใหเสนไมไผแตกตัวและเนื้อเย่ือบางสวนหลุด
ออกไปจนไดเสนใยที่ออนนุม   ในการทุบมี  2  
ขั้นตอนคือทุบดวยเครื่องทุบที่ออกแบบและสราง
ขึ้นมาเองซึ่งมีหลักการทํางานเหมือนครกกระเดื่อง
ตําขาวกอน  น้ําหนักสากประมาณ  50  กิโลกรัม  
ความถี่การทุบ  60  ครั้งตอนาที  เขียงรอบทุบ
กวาง  800  มิลลิเมตร  ทุบเสนไมไผครั้งละ  21  
กะละมังนาน  20  นาที ทุบ 8รอบ  จึงจะไดเสนใย
ที่ใชได  จากนั้นนําเสนใยมาทุบเพ่ือแผเสนใยเปน
แผนดวยแรงงานคนอีกครั้ง  แลวจึงนําไปตากแดด
ประมาณ 1 วัน หรือใชวิธีการอบใหแหงดวยเตา
อบ  ดังภาพ 
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(ก.) 
 
 
 
 
 
 
 

(ข.) 
ภาพที่  3.  (ก.)  การทุบดวยเครื่อง              
               (ข.)  การทุบแผดวยมือ 

ขั้นตอนที่  4.  การตัดเย็บ  โดยนําเสนใย
ไผที่แหงแลวมาตัดใหไดขนาดตามที่ออกแบบเพื่อ
การใชงานแบบตางๆแลวเย็บติดกับผาและฟองน้ํา
ดวยจักรเย็บผาเพ่ือใหไดแผนขัดผิวกายหลังจากนั้น
ทําการบรรจุถุงหรือซองเพื่อจําหนายตอไป   ดัง
ภาพ 

           

 
   

ภาพที่  4.  แผนใยขัดผิวที่ตัดเย็บแลวแบบตางๆ 
  

จากขั้นตอนในการผลิตใยไผขัดผิวดังที่
กลาวมาขางตนนั้น  คณะผูวิจัยสนใจปญหาใน
ขั้นตอนการทุบใหเสนใยไผ  ซึ่งพอสรุปปญหาได
ดังนี้ 

1.เครื่องทุบที่ใชเปนโครงไมที่มีขนาดใหญ
มากเกินความจําเปนและใชเนื้อที่ในการติดตั้งมาก 

2. การทุบใยไผดวยเครื่องทุบจะตองทุบ   8  
รอบ  เสนใยจึงนุมแลวนํามาทุบดวยแรงงานคน 
เพ่ือแผเสนใยใหเปนแผนกวางอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอง
ใชเวลามากกวาจะไดเสนใยที่นุมตามกําหนด 

3.คนที่ทุบมีความเมื่อยลาเพราะตองใชเวลา
ในการทุบนาน  จนกวาเสนไมไผจะออนนุมไดที่ 
และแผเปนแผนกวาง 

4.ในการทุบดวยเครื่องที่ใชอยูมีความถี่ในการ
ทุบประมาณ  60  ครั้งตอนาที  ตองใชเวลา 
ในการทุบแตละรอบประมาณ  20  นาที  ซึ่งยังไม
เปนที่พอใจของผูประกอบการ 

5.แทนรองทุบ(เขียง)เปดโลงทําใหมีการ
กระเด็นของน้ําที่หลอเล้ียงเสนไมไผโดยรอบ  เปน 
เหตุใหบริเวณปฏิบัติงานเปยกชื้นและสกปรก 
 จากปญหาขางตนผูวิจัยได ออกแบบเครื่อง
ทุบเสนไมไผ ดังนี้                                                            
 1. โครงสรางหลักเปนเหล็กขนาด 700 x 
1200 x 1100 มิลลิเมตร ใชมอเตอรเกียรขนาด 1 
แรงมาเปนตนกําลัง 
 2. ระบบยกสาก ใชแขนยก 2 แขนที่ติดอยูกับ
เพลาทํามุม  135 องศา  ดึงโซผานเฟองโซเพ่ือยก
สากขึ้นลง 2 ขางพรอมกันที่ความถี่  35 และ  70  
ครั้งตอนาที 
 3. สากที่ใชทุบเสนไมไผเปนวงลอเหล็ก 
ขนาดไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร  2 อัน มีรูตรง 
กลางใหน้ําไหลผานได  ดานบนของสากเปนแกน
กลมมีรูที่ปลายสําหรับยึดติดกับลวดสลิง 
 4. เขียงรองรับการทุบ เปนเขียงเหล็กกลม
ขนาดกวางกวาสากเล็กนอย เขียงตั้งสูงจากพื้น 
450 มิลลิเมตร มีกลไกลขับเคล่ือนใหหมุนรอบ
ตัวเองโดยอัตโนมัติ 
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 5. ใตเขียงมีถาดรองรับน้ําและดานขางโดยรอบ
เขียงมีผนังวงแหวนปองกันน้ํากระเด็น 

 
 

 
2.  วิธีการทดสอบ 
 1. ทดสอบเพื่อหาความถี่ของการทุบที่
เหมาะสม 
 2. ทดสอบเพื่อเปรียบเทียบวัสดุที่ใชทําลาย
หนาสากระหวางเหล็กกับยาง 
 3. ทดสอบเพื่อหาระยะเวลาและรอบที่ใชในการ
ทุบจนไดเสนใยไผ 
3.  สรุปการทดสอบ 
 เครื่องทุบเสนใยไผที่สรางขึ้นทุบไดดีที่ความถี่ 
45 ครั้งตอนาที เมื่อใชลายของสากเปนยาง จะทํา
การทุบจํานวน 6 รอบแตละรอบใชเวลา 20 นาทีได
เสนใยไผที่เหมาะสมกับการผลิตเปนผลิตภัณฑขัด
ผิวกาย 
4.  กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผูวิจัยขอขอบคุณ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยฝาอุตสาหกรรม โครงการ
โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยปริญญาตรี ประจําป 
2552 สํานักงานโครงการ IRPUS ที่ไดสนับสนุนทุน
วิจัยในครั้งนี้ 
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ปรีชา  เวชประสิทธ (  2552. เมษายน 11 )      
     เจาของผลิตภัณฑใยไผขัดผิวกาย    
      

 
 


