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ชื่อโครงงาน “ออกแบบและสรางเคร่ืองไสไมไผเพื่อผลิตเสนใยขัดผิวกาย" 
Designing and producing a machine in making bamboo fiber 

 
นายคมสัน  แกนนาค1)  นายมงคล  กันนิล1) และนายศราวุธ  ทองมี 1) 

นายสมเดช  ศิริโสภณ *2) และ นายปรีชา  เวชประสิทธิ์*3) 
1) ผูวิจัย  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

                *2)    หัวหนาโครงการวิจัย  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

3) ผูประกอบการ  กลุมผูผลิตเสนใยไผขัดผิวปากกราน 
 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยนี้ทําขึ้นเพื่อสรางเครื่องไสไมไผใหแกกลุมผูผลิตเสนใยไผขัดผิวปากกราน โดยออกแบบเครื่องไสให
ทํางานในแนวตั้ง  ไมไผที่เปนวัสดุหลักตองตัดเปนปลอง  ๆ  ไวกอนสามารถไสไดครั้งละ  4 กระบอกพรอมกัน แตละ
กระบอกถูกไสเปนเสนไมไผดวยใบมีด 4 ใบพรอมกัน เครื่องสามารถไสไดดีที่ความเร็ว  45 ครั้งตอนาที  ไสไดเสนไมไผ
หนา  0.25  มิลลิเมตร  ปริมาณที่ไสได  48  กระบอกตอช่ัวโมง   
 
คําสําคัญ  ไมไผ เสนใยไผ     ขัดผิวกาย 

 
 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ไม ไผ เปน วัสดุที่ เก าแกที่ สุดที่ มนุษย รู จั ก

นํามาใชประโยชน เพื่ อความสะดวกสบายใน
ชีวิตประจําวันมาตั้งแตโบราณกาลแลว  ไผเปนไม
อยูในสกุล Gramineae, tribe   Bambuseae   ลํา
ตนจะแบงออกเปนปลองๆ  มีสวนที่ ค่ันระหวาง
ปลองที่ เรียกวา ขอไผ  เนื้อไมมีลักษณะเปนวง
แหวน  ใจกลางของลําตนเปนรูกลวง  และสภาพ
ของเนื้อไมแนน  แข็ง  เนื้อไมหนาหรือบางขึ้นอยู
กับชนิดของพันธุและสภาพแวดลอม  ในสวนของ
ผนังลําปลองและขอทําใหไมไผมีความแข็งแรง  
สมบัติทางกายภาพของไมไผลําแกจะมีความช้ืน  
50  ถึง  99  เปอรเซ็นต  และลําออนมีความช้ืน 80  
ถึง  150  เปอรเซ็นต  กายวิภาคของลําตนไผ
ประกอบดวย  เซลลพาเรนไคมา  50   เปอรเซ็นต  
เสนใย  40  เปอรเซ็นต  และสวนทอน้ําทอลําเลียง
อาหาร  10  เปอรเซ็นต  และสมบัติทางเคมีไมไผมี

ส วนประกอบหลักเปน   เซลลู โลสและ เฮมิ
เซลลูโลส  และลิกนิน  สวนประกอบยอยมีเรชิน  
แทนนิน  ไข  และเกลืออินทรียตางๆ ไมไผมีช่ือ
เรียกตามทองถิ่นที่ลักษณะคลายๆ  กัน  เชน   ไผ
สีสุก  ไผตง  ไผเลี้ยง  ไผเหลือง ไผรวก  ไผไร  
ไผปา  เปนตน   

ไผโดยทั่วไปใชประโยชนไดหลากหลาย  ลํา
ตนใชทําเครื่องใชสอยในครัวเรือน  ทํากระดาษ  
เฟอรนิเจอรและเครื่องจักรสานตางๆ   หนอของ
ไผ ใช ในการประกอบอาหาร   เหงาไผ ใชทํ า
เครื่องประดับตางๆ เชน  ทําตุกตา  และใบของ
ตนไผจะใชเปนอาหารสัตว  สวนใบไมไผที่รวงลน
ไปแล วนํ าไปทํ าปุ ยหมัก   หรื อทํ าเ ช้ือไฟได  
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  ;  2544) 

ผูประกอบการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได
นําไมไผมาใชประโยชน  ที่แตกตางจากที่กลาว
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ขางตน  โดยนําเนื้อไมไผไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ใยไผขัดผิว  โดยระบุในเอกสารโฆษณาวา   

ใยไผใชขัดถูรางกาย  ขัดผิวใหขาวนุมนวล  ขัด
สิ่งสกปรกและเซลลผิวที่เสื่อมสภาพ  และสามารถ
ใชรวมกับสมุนไพรได   ไมวาจะเปนขมิ้นชัน  วาน
น้ํา  วานนางคํา  ตะไครหอม  ยาหาราก  เปนตน  
เพื่อบํารุงผิวพรรณตามสรรพคุณของสมุนไพรชนิด
นั้นๆและใยไผขัดผิวกายมีคุณภาพดีกวาใยบวบ
ธรรมชาติ  (ปรีชา  เวชประสิทธิ์  ;  2551)     

จากการที่ไปศึกษาขอมูลการผลิตเสนใยของ  
คุณปรีชา  เวชประสิทธิ์   ที่บานเลขที่  51 หมู 9   
บานคลองปากกราน  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปนผูที่ผลิตใยไผขัดผิว
เพื่อการขัดถูรางกายรายแรกของประเทศไทย 
โรงงานที่ผลิตอยูขณะนี้มีคนงานทุกแผนก  5   คน  
เครื่องจักรที่ใชในการผลิตมีเครื่องขุดไมไผ  1  
เครื่องและเครื่องทุบ(นวด)เสนไมไผ  1  เครื่องและ
จักรเย็บผา  ใชไมไผเลี้ยงเปนวัตถุดิบตนน้ําในการ
ทําเปนเสนใยไผขัดผิวกาย  เดือนละ  70 ถึง 100  
ลํา  เมื่อผานขั้นตอนตางๆแลวจะไดเสนใยขัดผิว
กายขนาดตางๆจํานวน  3,000 ถึง 4,000  กอน  
เมื่อนําไปจําหนายสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับไม
ไผไดถึง  30  เทาตัว  คุณปรีชา  เวชประสิทธิ์ไดให
ขอมูลการผลิตผลิตภัณฑใยไผขัดผิว  ซึ่งมีขั้นตอน
การผลิตหลัก ๆ  คือ   

ขั้นตอนที่  1.  การขูดไมไผเปนเสนโดย  นําไม
ไผที่มีลําตรง อายุประมาณ  1  ถึง  2  ป ที่ตัดมาไม
เกิน  15 วัน  และถาใชไมหมดภายใน 15 วัน  ตอง
นําไปแชน้ําเพื่อคงความสดของไมไผไว  นํามาตัด
เปนทอนยาวประมาณ  2,000  มิลลิเมตร  ใชหิน
เจียระไน  เจียสวนที่เปนขอออกบางสวนเพื่อไมให
สะดุดแลวขูดเปนเสนบางลักษณะเหมือนขี้กบที่เกิด
จากกบไสไมของชางไมเฟอรนิเจอร  มีความกวาง  
3  ถึง 5  มิลลิ เมตร และหนา  0.05  ถึง   0.1 
มิลลิ เมตร  ดวยเครื่องขูดไม ไผ ในแนวนอนที่
ออกแบบและสรางขึ้นเองโครงสรางเปนไม  มีชวง
ชัก  1 ,000  มิลลิ เมตร  สามารถขูดไมไผได

ประมาณ  3  ลํา  ไดเสนใย  2  กะละมังซักผาหรื
อประมาณ  1/3  ลูกบาศกเมตร 

              
          
     เครื่องขูดไมไผของคุณปรีชา  เวชประสิทธิ์ 
 

ขั้นตอนที่  2.  การแชน้ํา  เมื่อไดเสนไมไผ
จากการขูดแลว  ตองนําไปแชในน้ําสะอาด  24  
ช่ัวโมง เพื่อทําใหเสนไมไผออนตัว  จากนั้นลางน้ํา
ใหสะอาดเพื่อขจัดกลิ่นเหม็นเนาที่เกิดจากการแช
น้ําแลวนําไปทุบนาน  20  นาที  ดวยเครื่องทุบ
แลวนําเสนใยไปแชน้ําอีก  24  ช่ัวโมง  และนํา
กลับมาทุบใหม  ทําอยางนี้   8 รอบจึงจะไดเสนใย
ไผนําไปทําในขั้นตอนตอไป  ดังภาพ 

         (1)                             
                                                               

         (2)          
(1) การแชเสนไมไผในกะละมัง 
(2) การลางทําความสะอาดเสนไมไผ 
 

ขั้นตอนที่  3.  การทุบเสนไมไผ  ทุบใหเสน
ไมไผแตกให เนื้อ เยื่อของไมไผบางสวนหลุด
ออกไป  ดวยเครื่องทุบที่ออกแบบและสรางขึ้นเอง
โครงสรางเปนไม  หลักการทํางานคลายโครก
กระเด่ืองตําขาว  สากที่ใชทุบหนักประมาณ  50 
กิโลกรัม ความถี่ในการทุบ    60  ครั้งตอนาที    
เขียงรองทุบกวาง   800  มิลลิเมตร   
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ทุบเสนไมไผไดครั้งละ 1/2  กะละมังซักผานานรอบ
ละ  20  นาที  8 รอบ  ทุบจนไดเสนใยที่ออนนุม  
 ( โดยการ ดูด วยตา เปล าแล ะสั มผั สด วยมือ )  
หลังจากนั้นนํามาทุบดวยคนอีกครั้งเพื่อแผเสนใย
เปนแผนกวาง    แลวจึงนําไปตากแดดหรืออบให
แหง  ใชเวลาประมาณ 1 วัน ดังภาพ 

 
 
 

        
 
               (1)                            (2)                 

(1)  การทุบดวยสากไม  
       (2)  การทุบแผดวยเขียงและคอนไม 

 
ขั้นตอนที่  4.  การตัดเย็บ  นําเสนใยไผที่แหง

แลวตัดใหไดรูปรางและขนาดตามที่ออกแบบเพื่อ
การใชงานแบบตางๆ  นําไปเย็บติดกับผาและ
ฟองน้ําเปนแผนขัดถูตัวเสร็จแลวนําไปบรรจุถุงหรือ
ซองเพื่อจําหนายตอไปดังภาพ 
 

                                       
          แผนขัดถูตัวที่ตัดเย็บแลว  ขนาดตางๆ    
 

คุณปรีชา  เวชประสิทธิ์  กลาววา  การขูดเสน
ไมไผเพื่อผลิตเสนใยไผดวยเครื่องที่ออกแบบและ
สรางขึ้นเองทําไดนอยตอวัน  คือกําลังการผลิตอยูที่
ประมาณ 1/3  ลูกบาศกเมตรตอวัน  เมื่อนําไปผลิต
เปนแผนขัดผิวกายไดประมาณ  100  ช้ินตอวัน  
หรือประมาณ  36,000  ช้ินตอป  ขณะนี้ไมสามารถ
เพิ่ มปริม าณการผลิ ตได   ด วย เครื่ อ งที่ มี อ ยู  
เนื่องจากมีคําสั่งซื้อผลิตภัณฑจากตางประเทศมาก

ขึ้น  จากคําบอกเลานี้พอสรุปปญหาของเครื่องขูด
ไมไผไดดังนี้   

1.  เครื่องขูดที่ใชอยูมีขนาดใหญ  แตทํา
การขูดเสนไมไผไดนอยตอวัน  ประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครื่องเพียง  50  เปอรเซ็นต 

2. เครื่องขูดไมมีอุปกรณจับลําไมไผให
หมุนรอบตัว  ขณะทําการขูดตองใชคนจับลําไมไผ
หมุนรอบตัวรับการขูดจากใบมีด  ทําใหไมสะดวก
ในการทํางาน   

3.  เครื่องขูดไมไผขูดเสนไมไผไดความ
หนาไมเทากันทําใหทํางานในขั้นตอไปใชเวลามาก
ขึ้น 

4.  เครื่องขูดมีชวงชักยาวทําใหการขูด
เนื้อไมไผยาวผานขอไมไผ  ซึ่งขอไมไผเปนสวนที่
แข็งที่สุดของลําตนตองเจียขอออกบางสวนกอน
ขูดและทําใหตองเสียเวลามากในขั้นตอนเตรียมไม
ไผ 

จากปญหาที่กลาวขางตน  คณะผูวิจัยจึงได
ออกแบบเครื่องขึ้นใหมเรียกช่ือวา  เครื่องไสไมไผ
เปนเสนในแนวด่ิง  โดยมีหลักการทํางานคลาย
เครื่องตนแบบ  เพียงแตเปลี่ยนจากการขูดใน
แนวนอนเปนการไสในแนวด่ิง  ชวงชักไมเกิน  
600  มิลลิเมตร  ไมไผที่นํามาไสตองตัดขอออก
แลวเหลือเฉพาะปลองไมไผ  และเพิ่มอุปกรณใน
การจับกระบอกไมไผที่สามารถหมุนรอบตัวเองได
โดยอัตโนมัติ  และสามารถไสไดคราวละ  4  
กระบอกพรอมกัน  เครื่องไสนี้ใชมอเตอรเกียร
ขนาด  1   แรงม า เปนตน กําลัง  เครื่อ งไสที่
ออกแบบไวโครงสรางเปนรูปตัวซีตั้งบนฐานขนาด  
1,000 × 1,000  มิลลิเมตร  มีสวนประกอบหลัก 3 
สวนคือ 

1. หัวจับกระบอกไมไผ หัวจับทําเปน 
แกนเรียว  2 ช้ิน  บนและลางสําหรับสวมเขาในรู
กระบอกไมไผทั้ง  2  ขาง ในแนวด่ิง ใชแรงของ
สปริงดึงเขาหากันเพื่อทําใหแนน  หัวจับนี้จะหมุน
ไดดวยชุดหมุนกระบอกไมไผ 
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2. ชุดหมุนกระบอกไมไผ  จะทําหนาที่ 
หมุนหัวจับกระบอกไมไผในจังหวะที่ใบมีดเคลื่อนที่
ขึ้นดวยกานกระทุง  ซึ่งมีความเร็วสัมพันธกับ
ความเร็วของใบมีดไส 

3. ใบมีดไส  ใบมีดไสจะมี  4 ใบมีด  ใน  
1 ชุด  ติดตั้งไวโดยรอบวงกลมทํามุม  90 องศา  
ซึ่งกันเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวด่ิงดวยขอเหว่ียง
เสนผาศูนยกลาง  600  มิลลิเมตร  ใบมีดจะไสไมไผ
ทั้ง  4  ใบมีดพรอมกันขณะเคลื่อนที่ลง  ขณะ
เคลื่อนที่ขึ้นจะฟร ี
 
                                      

  
 
                       ภาพเคร่ืองที่สรางขึ้น 
 
2. การทดสอบ 

1. ทดสอบหาความเร็วของการไสที่เหมาะสม 
2. ทดสอบหาความหนาของเสนไมไผที่ไสได 
3. ทดสอบหาปริมาณของการไสไมไผตอ

ช่ัวโมง 
 
3. ผลการทดสอบ 

เครื่องไสไมไผที่สรางขึ้นสามารถไสไมไผไดดีที่ 
ความเร็วชวงชัก  45 ครั้งตอนาที ไสไดเสนไมไผมี
ความหนา 0.25 มิลลิเมตร ปริมาณที่ไสได 48 
กระบอกตอช่ัวโมง 

4. สรุปผลการทดสอบ 
เครื่องไสไมไผที่สรางขึ้นสามารถไสไมไผได 

ครั้งละ  4 กระบอกดวยความเร็วชวงชัก  45  ครั้ง
ตอนาที  เสนไมไผที่ไสไดมีความหนา  0.25  
มิลลิเมตร  ในเวลา 1 ช่ัวโมงไสไมไผได  48  
กระบอกทุกๆ ความยาวของกระบอกไมไผ 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณ  อาจารยสมเดช  
 ศิริโสภณ  หัวหนาโครงการ         คุณปรีชา  
เวชประสิทธิ์  ผูประกอบการที่ใหขอมูลเบ้ืองตนใน
การสราง  และขอขอบคุณสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย  ฝายอุตสาหกรรม  โครงการ
โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสําหรับปริญญาตรี  
ประจําป  2552 ที่ใหทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้
เปนอยางสูง 
 
6. เอกสารอางอิง 

เอส. แดรนส. ฟลด,  อี.เอ. วิดจาจา (2544).  
ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใ ต   เ ล ม ท่ี   7   : ไ ม ไ ผ  ( แ ป ล จ า ก  Plant 
Resources of South - East Asia 7: Bamboos.
โดย สุนทร ดุริยะประพันธ).  กรุงเทพมหานคร  :  
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 

 ปรีชา  เวชประสิทธิ์.  (2552.  เมษายน  11)   
เจาของกิจการผลิตภัณฑใยไผขัดผิวกาย.
สัมภาษณ. 

 
 


