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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สร้างเครื่องตีใยตาลโตนด  2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
เครื่องตีใยตาลโตนดกับใช้คนตีใยตาลโตนด โดยการเปรียบเทียบจากน้ำหนักใยตาลโตนดที่สามารถทำได้ใน 10 
นาที ทดสอบ 10 ครั้ง แบบต่อเนื่อง และบันทึกผลที่ได้เป็นหน่วยกิโลกรัม ลงในแบบบันทึกประสิทธิภาพ
ระหว่างเครื่องตีใยตาลโตนดกับใช้แรงคนตีใยตาลโตนด 
 ผลการวิจัยพบว่า  1. เครื่องตีใยตาลโตนด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ด้วยกัน คือ ส่วนที่เป็นโครงสร้าง 
ส่วนที่เป็นต้นกำลัง และส่วนที่ส่งถ่ายกำลังตีใยตาลโตนด 2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องตีใย
ตาลโตนดกับใช้คนตีใยตาลโตนด พบว่า เครื่องสามารถตีใยตาลโตนดได้  21.69 กิโลกรัม/ชั่วโมง ส่วนคน
สามารถตีใยตาลโตนดได้  16.67 กิโลกรัม/ชั่วโมง และประสิทธิภาพของเครื่องตีใยตาลโตนดเร็วกว่าใช้แรงคน
ตีใยตาลโตนด 35.02% 
 
คําสำคัญ : เครื่องต ีใยตาลโตนด ประสิทธิภาพ 
 
Abstract 
 The objectives of this research were: 1. to build palm-to-palm fiber beaters; 2. to 
compare the efficiency of palm-to-palm fiber beaters with palm fiber beating machines. By 
comparing the weight of palm fibers that can be done in 10 minutes, testing 10 times 
continuously and recording the results in kilograms. into the record of efficiency between the 
palm sting machine and the use of manpower to beat the palm sap. 
 The results of the research were as follows: 1. Palm-eyed fibre-threading machine is 
divided into 3 parts: the structural part; power source and the transmission part is beating 
palm sugar fiber. 2. The results of comparison of the efficiency of palm fiber beating machine 
with palm fiber beating machine found that the machine can hit palm sugar fiber 21.69 
kg/hour. As for the people, they can hit palm fiber at 16.67 kg/hour. and the efficiency of the 
palm nut fiber beater is 35.02% faster than that of manual labor. 
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บทนำ 
 เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มอุดม
ไปด้วย ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรแร่ธาตุซึ่งทรัพย์ยากร
เหล่านี้ทําให้ประเทศ ไทยเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การเพาะปลูกและการทําเกษตรกรรม ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของ
คนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในปัจจุบันประเทศไทยได้ส่งออกผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป
การเกษตรมากมาย การเกษตรจึงมีบทบาทสําคัญต่อ เศรษฐกิจของประเทศที่ยังต้องได้รับการปรับเปลี่ยน
ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมให้มากยิ ่งขึ ้น เพื่อให้อาชีพเกษตรกรรม
สามารถพัฒนาไปพร้อมกับยุคโลกาภิวัฒน์  
 ต้นตาลคือพืชจากธรรมชาติที่พบมากในทุกพ้ืนที่ทุกภาคของประเทศไทย มีเส้นใยเป็นโครงสร้างหลักที่
สําคัญมีความน่าสนใจในการศึกษาเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ ซึ่งกระบวนการศึกษาพัฒนาจะเน้นให้ สอดคล้องกับ
การพัฒนาเชิงท้องถิ่น (เดชา ศิริภัทร) [1] โดยการแปรรูปวัตถุดิบที่ใช้ทำเครื่องจักสาน เป็นพัฒนาการสำคัญใน
การทำเครื่องจักสาน เพราะการใช้วัสดุที่เป็นเส้นเล็ก เช่น ตอก หวาย ย่านลิเภา ทำให้มนุษย์สามารถประดิษฐ์
เครื่องจักสานให้มีรูปทรงตามต้องการ และมีความประณีตงดงามยิ่งขึ้น การทำเครื่องจักสานบางชนิดในบาง
ท้องถิ่น ช่างจักสานจะสานภาชนะหรือใช้ไม้ทำเป็นแบบ ให้มีรูปทรงตามความต้องการก่อน แล้วจึงสานทับ
แม่แบบอีกทีหนึ่ง เพื่อให้ได้เครื่องจักสาน (เกลียวพันธ์ ขจรผดุงกิตติ และคณะ) [2] กลุ่มแม่บ้านสวนตาลลุง
ถนอม  เจ้าของผลิตภัณฑ์จากใยตาลโตนดแปรรูปกลุ่มแม่บ้านสวนตาลลุงถนอม  อำเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี (สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ) [3] ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมชุมชนหรือโอทอปเป็นสินค้าประเภท
หัตถกรรมที่ใช้วัตถุดิบในจังหวัดเพชรบุรีที่มีจำนวนมาก คือ ใยตาลโตนดที่ได้จากกาบตาลโตนด แต่ในการผลิต
มีปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบและเทคโนโลยีในการผลิต ที่ต้องอาศัยแรงคนตีกาบตาลโตนด เพื่อผลิตใยตาลโตนด 
ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาและแรงงานคน  
 จากสภาพปัญหาของการใช้แรงงานคนตีใยตาลโตนด เพื ่อเป็นการส่งเสริมโอทอปของชุมชนจึง
แก้ปัญหาโดยการวิจัยสร้างเครื่องตีใยตาลโตนด ที่สามารถผลิตใยตาลโตนดได้เร็วขึ้น มีคุณภาพพร้อมที่จะนำไป
เป็นงานหัตถกรรมประเภทต่าง ๆ ได ้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างเครื่องตีใยตาลโตนด   
 2. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องตีใยตาลโตนดกับใช้คนตีใยตาลโตนด  
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1.  ทฤษฎีแรงเหวี่ยง คือ แรงหนีศูนย์กลาง เป็นแรงเทียมชนิดหนึ่ง มีทิศชี้ออกจากแกนของการหมุน 
และเสมือนว่าเป็นแรงที่กระทำกับวัตถุที่กำลังหมุน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 1  แสดงทฤษฎีแรงเหวี่ยง 
ที่มา : https://www.trueplookpanya.com [4] 

 
 สมการ 
    𝐹𝑐 = 𝑚𝑎𝑐     …….1.1 

    𝑎𝑐 =
𝑣2

𝑟
     …….1.2 

 รวมสมการ 1.1 และ 1.2 จะได ้

    𝐹𝑐 =
𝑚𝑣2

𝑟
     …….1.3 

 

 เมื่อ  𝐹𝑐   =   แรงสู่ศูนย์กลาง 

  𝑚  =   มวลของวัตถุ 

  𝑎𝑐 = ความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง 

  𝑣2  =   ความเร็วในแนวเส้นสัมผัสของวงกลม 

   𝑟   =   รัศมีวงกลม 

  𝑣𝐴 =   ความเร็วแนวเส้นสัมผัสที่จุด A 

  𝑣𝐵 =   ความเร็วแนวเส้นสัมผัสที่จุด B 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://www.trueplookpanya.com/data/product/media/hash_knowledge/3244/43244/DOCA3000043244.pdf
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 2.  หลักการทำงานของข้อเหว่ียง 
  จานเหวี่ยงสามารถแยกย่อยออกเป็นหลายๆ ประเภท แต่ทุกประเภท มีหลักการทำงานเหมือนๆ 
กัน คือ ต้องมีต้นกำลังจากภายนอก เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์ มาขับจานเหวี่ยงให้หมุนรอบ โดยมี
แขนเหวี่ยงเคลื่อนทีข่ึ้นลง ซึ่งจะเคลื่อนที่มากหรือน้อยขั้นอยู่กับขนาดของจาน ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลาง
เพลาจานเหวี่ยงถึงจุดศูนย์กลางยึดแขนเหวี่ยง ดังรูปด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แขนเหวี่ยงอยู่ตำแหน่งขึ้นสุด                        แขน เหวี่ยงอยู่ตำแหน่งลงสุด 
 

ภาพที่ 2  แสดงหลักการทำงานของจานเหวี่ยง 
ที่มา : http://www.adv-forward.com/default.aspx?pageid=109 [5] 

 
 3.  ใยกาบตาลโตนด 
  จากการศึกษาสอบถามกลุ่มหัตกรรมชุมชน พบว่าต้นตาลมีเส้นใยที่เหนียวที่สามารถนำมาแปล
สภาพไหลายส่วน แต่ส่วนที่เหมาะสมในการนำมาเข้าสู่กระการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์คือส่วนของเส้นใยกาบตาล            
ที่จำนวนมาก เกิดได้ระยะเวลาสั้น และมีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีเส้นใยที่มีความยาวขนาดเท่า ๆ กัน ยาวมาก
ที่สุดหากนำมาเปรียบเทียบกับส่วนต่างๆ เส้นใยต้นตาลจึงควรใช้ในส่วนที่ได้จากกาบตาลจึงจะเหมาะสมที่สุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adv-forward.com/default.aspx?pageid=109
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 4.  กระบวนการแยกเส้นใย 
  4.1 กระบวนการแยกเส้นใยจากการทดลองแยกจากสารเคมี 
   การใช้โซดาไฟ และความร้อน เป็นตัวช่วยเร่งเวลาในการย่อยขุยของเส้นใย นำส่วนของกาบ
ตาล ต้มในน้ำเดือดผสมโซดาไฟ หลังจากนั้นนำเส้นใยล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าเพื่อล้างทำความสะอาด
โซดาไฟที่ตกค้างในเส้นใยจากนั้นนำเส้นใยที่ล้างเรียบร้อย แช่น้ำขี้เถ้า ทุบ และแยกเส้นใยด้วยหวี  
 

 
 

ภาพที่ 3  แสดงกระบวนการแยกเส้นใยจากทดลองแยกจากสารเคมี 
ที่มา : ประภาพันธุ์ พ้ืนนวล  พิชัย สดภิบาล และทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา [6] 

 
 4.2  กระบวนการแยกเส้นใยด้วยแรงงานคน 
  โดยการเก็บกาบตาลอ่อนจากต้นตาล แล้วคลุมกาบตาลด้วยผ้าชุบน้ำ หรือเศษขุยกาบตาล 
เพ่ือให้กาบตาล นิ่มและอ่อน สะดวกต่อการแยกเส้นใย แยกเส้นกาบตาลด้วยการใช้ค้อนทุบ จากนั้นแยกเส้นใย
จากขุยกาบตาล ตากไว้ให้แห้งเพ่ือทำความสะอาด พร้อมสามารถนำไปแปรรูป 
 

 
 

ภาพที่ 4  แสดงกระบวนการแยกเส้นใยด้วยแรงคน 
ที่มา : ประภาพันธุ์ พ้ืนนวล  พิชัย สดภิบาล และทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา [6] 
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 5.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ประภาพันธุ์ พ้ืนนวล พิชัย  สดภิบาล และทรงวุฒิ  เอกวุฒิวงศา [6] ได้ทำการศึกษาและพัฒนาวัสดุ
จากเส้นใยกาบตาล เพ่ือประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง โดยการนํากาบตาลอ่อนพรมน้ำให้ชุ่ม และคลุมด้วยผ้า ชุบน้ำจนกาบตาลมีความอ่อน
ตัวนิ่ม เหมาะสำหรับกระบวนการทุบด้วยเครื่องทุบโดยใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า เพ่ือแยกเส้นใยที่อยู่ ภายในกาบ
ตาล ซึ่ง 1 ชั่วโมง สามารถใช้เครื่องทุบด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ทุบกาบตาลได้ 30 กาบ หรือกาบละ 2 นาทีและ
จาก การศึกษาวิจัยพบว่า ลักษณะทางกายภาพของเส้นใยกาบตาล มีลักษณะเส้นใยที่เหนียว ทนความร้อน ทน
สารเคมีมีความยาว ประมาณ 60 – 80 เซนติเมตร ขนาดเส้นใยตัดขวาง ประมาณ 1-2 มิลลิเมตร สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์  
 อรุชา ดอนโคตร วิษณุ ฐานะทรัพย์ปัญญา และณัฏฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ [7] ได้ทำการศึกษาการออกแบบ
และพัฒนาเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าว มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือออกแบบและพัฒนาเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าว 
และ 2) เพ่ือหาประสิทธิภาพการย่อยเปลือกมะพร้าว ซึ่งตัวเครื่องมีขนาดความกว้าง 40 เซนติเมตร ความยาว 
70 เซนติเมตร และความสูง 102 เซนติเมตร โดยใช้มอเตอร์กระแสสลับ 3 แรงม้า เป็นต้นกำลังส่งผ่านโดย
สายพานและต่อกับพู่เล่ย์ เพ่ือให้แกนเพลาที่มีใบมีดทำงาน ซึ่ง ใบมีดจะมี 3 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นใบมีดรถเกี่ยวข้าว 
ชั้นที่ 2 และ ชั้นที่ 3 เป็นเหล็กแหนบชุบแข็ง ตัวถังมีความหนาอยู่ท่ี 2 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 
เซนติเมตร ความสูง 50 เซนติเมตร โดยการทดลองมีมะพร้าวสด 2 แบบ แบบที่ 1 ใช้เปลือก มะพร้าวสดทั้งลูก 
และแบบที่ 2 ใช้เศษเปลือกมะพร้าวสด ผลการหาประสิทธิภาพเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวพบว่า การย่อย 
เปลือกมะพร้าวทั้งลูกมีอัตราการสับย่อย 385.2 กิโลกรัม/ชั่วโมง มีประสิทธิภาพการสับย่อยร้อยละ 98.60 และ
การย่อยเศษ เปลือกมะพร้าว มีอัตราการสับย่อย 763.2 กิโลกรัม/ชั่วโมง มีประสิทธิภาพการสับย่อยร้อยละ 
97.61 
 เอกชัย  ไก่แก้ว [8] ได้ศึกษาวิจัยเครื่องสลัดน้ำผึ้งแบบอัตโนมัติ พบว่า ประสิทธิภาพของเครื่องสลัด
น้ำผึ้งแบบอัตโนมัติ สามารถสลัดน้ำผึ้งได้จำนวน 1,001.68 แผงต่อชั่วโมง ซึ่งมีสมรรถนะและประสิทธิภาพ
มากกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ (96 แผงต่อชั่วโมง)  
 สัญญา โพธิ์วงษ์ และชาญ จับฟั่น [9] ได้ศึกษาวิจัย เครื่องบีบน้ำมันเมล็ดพืช ผัก ผลไม้ แบบ 1 หัว บีบ 
พบว่า ประสิทธิภาพเครื่องบีบน้ำมันเมล็ดพืช ผัก ผลไม้ แบบ 1 หัวบีบทดสอบกับเมล็ดงา และมะพร้าว ทด
รอบให้มีความเร็วรอบ 278-280 รอบต่อนาทีความ เร็วรอบที่เหมาะสมคือ 280 รอบต่อนาทีโดย มีอัตราสกัด
เฉลี่ย 63 และ 53 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 25 กิโลกรัมต่อชั่วโมง  
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วิธีดำเนินการวิจัย  
 การดำเนินงานวิจัยครั้งนี้เพื่อสร้างเครื่องตีใยตาลโตนดและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องตีใย
ตาลโตนดกับใช้คนตีใยตาลโตนด ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ศึกษาข้อมูล แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องตีใยตาลโตนด 
 2.  การสร้างเครื่องตีใยตาลโตนด 
  2.1  ค้นปัญหา/สำรวจชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านตาลลุงถนอม อ. บ้านลาด จ. เพชรบุรี  

  2.2  วางแผน/กรอบการทำงาน/แก้ปัญหาที่พบ 
 3.  ศึกษาข้อมูล แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

 4. ผู้วิจัยได้ทำการสร้างเครื่องตีใยตาลโตนด โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  
  4.1 ส่วนที่เป็นโครงสร้าง 
  4.2 ส่วนที่เป็นต้นกำลัง  
  4.3 ส่วนที่ส่งถ่ายกำลังตีใยตาลโตนด 
 3.  ทดสอบการทำงานและปรับปรุงเครื่องตีใยตาลโตนด 
         4.  เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 4.1 เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบบันทึกประสิทธิภาพระหว่างเครื่องตีใยตาลโตนดกับใช้คนตีใย
ตาลโตนด 
 4.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดำเนินการดังนี้  
  4.2.1 กำหนดกรอบข้อมูลที่ต้องการศึกษา 
  4.2.2 สร้างแบบบันทึกประสิทธิภาพระหว่างเครื่องตีใยตาลโตนดกับใช้แรงคนตีใยตาลโตนด 
 5.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้ 
  เก็บรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพของเครื่องตีใยตาลโตนด จากการเปรียบเทียบน้ำหนักใย
ตาลโตนดที่สามารถทำได้ใน 10 นาท ีทดสอบ 10 ครั้ง และบันทึกผลที่ได้เป็นหน่วยกิโลกรัม ลงในแบบบันทึก
ประสิทธิภาพระหว่างเครื่องตีใยตาลโตนดกับใช้แรงคนตีใยตาลโตนด มีข้ันตอนดังนี้ 
  5.1 แนะนำวิธีใช้การใช้เครื่องตีใยตาลโตนดแก่กลุ่มแม่บ้านสวนตาลลุงถนอม 
  5.2 สาธิตการใช้เครื่องตีใยตาลโตนดแก่กลุ่มแม่บ้านสวนตาลลุงถนอม 
  5.3 ตัวแทนกลุ่มแม่บ้านสวนตาลลุงถนอม ทดลองใช้เครื่องตีใยตาลโตนดและซักถามข้อสงสัยใน
การใช้เครื่องตีใยตาลโตนด 
  5.4 ทำการหาประสิทธิภาพของเครื่องตีใยตาลโตนดระหว่างเครื่องตีใยตาลโตนดกับใช้คนตีใย
ตาลโตนด 
  5.5 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกประสิทธิภาพเครื่องตีใยตาลโตนด 
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 6. การวิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีทางสถิติ ดังนี้ 
  หาประสิทธิภาพของเครื่องตีใยตาลโตนดโดยเปรียบเทียบน้ำหนัก (กก.) ระหว่างเครื ่องตีใย
ตาลโตนดกับใช้แรงคนตีใยตาลโตนด โดยให้เครื่องและคนตีใยตาลโตนด 10 นาที เมื่อครบเวลาแล้วนำใย
ตาลโตนดที่ได้มาชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบกัน จากสูตรดังนี้ (พงษ์ศักดิ์ นาใจคง และ กัมปนาท  ถ่ายสูงเนิน) [8] 
   

ประสิทธิภาพของเครื่องตีใยตาลโตนด  =
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(เครื่อง)−𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(คน)

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(คน)
× 100   …….1.4 

  

 เมื่อ  
 Output (เครื่อง)    =  น้ำหนักใยตาลโตนดที่เครื่องตีใยตาลโตนดทำได้ 
 Output (คน)  =  น้ำหนักใยตาลโตนดที่คนทำได้ 
 

 การคำนวณหาปริมาณน้ำหนักใยตาลโตนดที่ได้ต่อชั่วโมง และเวลาเผื่อที่ใช้ในการทำงานสามารถ
คำนวณหาได้จากสมการดังนี้ 

Std = NT + A(NT) 
 เมื่อ  
   Std  =  เวลามาตรฐาน 
   NT  =  เวลาปกติ 
   A  =  เวลาเผื่อ 
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ผลการวิจัย 
 1. เครื่องตีใยตาลโตนด 
  1. 1  ส่วนประกอบของเครื่องตีใยตาลโตนดมีโครงสร้าง 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นโครงสร้าง ส่วนที่เป็น
ต้นกำลัง และส่วนที่ส่งถ่ายกำลังตีใยตาลโตนด มีส่วนประกอบดังภาพที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  แสดงส่วนประกอบการทำงานของเครื่อง 
 
 1.  ฝาครอบพู่เล่และชุดขับเพ่ือป้องกันอันตราย 
 2.  ด้ามค้อนตีใยตาลโตนด 
 3.  หัวค้อนตีใยตาลโตนด 
 4.  ฐานรองค้อนตีใยตาลโตนด 
 5.  มอเตอร์ AC 220 V 1430 RPM 0.5 HP  
 6.  พู่เล่ตัวตามขนาด 11 นิ้ว 
 7.  แขนปรับระยะความตรึงสายพาน 
 8.  ชุดข้อเหวี่ยงด้ามค้อน 
 9.  แขนปรับระยะความตรึงสายพานเพื่อให้ค้อนตีใยตาลโตนดทำงาน 
    10. ฐานเครื่องตีใยตาลโตนด 

   
 1.2 หลักการทำงานของเครื่องตีใยตาลโตนด เมื่อเปิดสวิตช์ไฟมอเตอร์ทำงานแล้ว แต่ค้อนทุบยัง
ไม่ได้เริ่มทำงานเนื่องจากสายพานตั้งระยะหย่อนที่ไม่สามารถส่งถ่ายกำลังจากมอเตอร์ไปยังมู่เล่ย์ได้ ซึ่งเครื่อง
จะทำงานได้ผู้ใช้งานจะต้องใช้เท้าเหยียบแขนปรับระยะความตึงสายพาน เพื่อให้ค้อนตีใยตาลโตนดทำงาน 
(ตำแหน่งหมายเลข 9 ในภาพที่ 5) ซึ่งระยะการเหยียบหนักเบาขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน โดยความเร็วของการทุบนั้น
ขึ้นอยู่กับผู้ใช้จะเหยียบหนัก-เบา ขนาดไหน เปรียบได้กับคันเร่งของรถยนต์นั้นเอง 
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 2.  ผลการเปรียบเทียบระหว่างเครื่องตีใยตาลโตนดกับการใช้แรงคนตีใยตาลโตนด 
  คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ที่ได้จากแบบบันทึกประสิทธิภาพเครื่องตีใยตาลโตนด 
วิเคราะห์ข้อมูลแสดงในตารางที่ 1 และ 2 
 ตารางท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบระหว่างเครื่องตีใยตาลโตนดกับการใช้แรงคนตีใยตาลโตนด เพ่ือหา 
   ประสิทธิภาพของเครื่องตีใยตาลโตนด  

ครั้งที ่
ใช้เครื่องตีใยตาลโตนด 
(จำนวน กก. /10 นาที) 

ใช้แรงคนตีใยตาลโตนด 
(จำนวน กก. /10 นาที) 

1 3.5 6.1 

2 3.8 4.7 

3 3.6 4 

4 4.0 1.4 

5 3.8 3.1 

6 3.5 2.3 

7 3.7 1.8 

8 4.1 1.2 

9 3.6 1.8 

10 3.8 1.3 

เฉลี่ย 3.74 2.77 
 

 หมายเหตุ : การชั่งน้ำหนักใยตาลโตนดในขั้นตอนนี้ เป็นการชั่งทั้งกาบใยตาลโตนด 
 จากตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างเครื่องตีใยตาลโตนดกับการใช้แรงคนตีใยตาลโตนด โดย
ใช้เวลาตีใยตาลโตนด 10 นาที แล้วนำมาชั่งน้ำหนักที่สามารถตีใยตาลโตนดได้ ทดสอบ 10 ครั้ง ซึ่งเป็นการ
ทดสอบแบบต่อเนื่อง ได้ดังนี้  
 ใช้เครื่องตีใยตาลโตนด   3.74  กิโลกรัม/10 นาที 
 ใช้แรงคนตีใยตาลโตนด  2.77  กิโลกรัม/10 นาที 
 ค่าความแตกต่าง 0.97   กิโลกรัม /10 นาที 
 

  100
2.77

2.773.74−
=  

 

  =   35.02% 
 ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเครื่องตีใยตาลโตนดกับการใช้แรงคนตีใยตาลโตนด  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.02  
 



12 
 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบน้ำหนักที่ได้ต่อชั่วโมงของเครื่องตีใยตาลโตนดกับการใช้แรงคน 

ใช้เครื่องตีใยตาลโตนด 
(จำนวน กก. /ชั่วโมง) 

ใช้แรงคนตีใยตาลโตนด 
(จำนวน กก. /ชั่งโมง) 

ผลการเปรียบเทียบ 

21.69 16.67 
เครื่องตีใยตาลโตนด 

สามารถตีใยตาลโตนดเพ่ิมขึ้นจากใช้คน 
5.02 กิโลกรัม/ชั่วโมง 

 

หมายเหตุ : การชั่งน้ำหนักใยตาลโตนดในขั้นตอนนี้ เป็นการชั่งทั้งกาบใยตาลโตนด 
 

 จากตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบน้ำหนักที่ได้ต่อชั่วโมงของเครื่องตีใยตาลโตนดกับการใช้แรงคน
โดยใช้เวลาตีใยตาลโตนด 10 นาที แล้วนำมาชั่งน้ำหนักที่สามารถตีใยตาลโตนดได้ ทดสอบ 10 ครั้ง ซึ่งเป็นการ
ทดสอบแบบต่อเนื่อง ได้ดังนี้  
 คำนวณหาน้ำหนักใยตาลโตนดที่สามารถตีได้ต่อชั่วโมง และเวลาเผื่อที่ใช้ในการตีใยตาลโตนด 

 1. เวลาเผื่อกิจส่วนตัว ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ 
 2. เวลาเผื่อสำหรับเสียงดัง (เสียงเบาและต่อเนื่องอยู่ระดับเดียว) ประมาณ 0 เปอร์เซ็นต์ 

 รวมเวลาเผื่อที่ใช้ในการตีใยตาลโตนด 10 นาที เท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์ 
 การคำนวณหาน้ำหนักของใยตาลโตนดที่ได้ต่อชั่วโมง และเวลาเผื่อที่ใช้ในการตีใยตาลโตนดสามารถ
คำนวณหาได้จากสมการดังนี้ 

Std  = NT + A(NT) 
 แทนค่าลงในสมการ 
     Std  = 10 + 0.05(10) 
       = 10.50 นาที 
  
 เมื่อกำหนดให้เวลา 1 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 60 นาที เวลาที่ใช้ในการตีใยตาลโตนด 1 ครั้ง มีค่าเท่ากับ 
10.50 นาที สามารถตีใยตาลโตนดได้โดยเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 กิโลกรัม 
 ดังนั้นสามารถคำนวณหาจำนวนครั้งที่ใช้ตีใยตาลโตนดภายในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่า เท่ากับ  
60 นาที = 60/10.50 = 5.80 ครั้ง/ชั่วโมง 
 น้ำหนักท่ีเครื่องตีใยตาลโตนดสามารถตีได้ในเวลา 1 ชั่วโมง 
  =  3.74 x 5.80  
  =  21.69  กิโลกรัม/ชั่วโมง 
 น้ำหนักท่ีคนตีใยตาลโตนดสามารถตีได้ในเวลา 1 ชั่วโมง 
  =  2.77 x 5.80  
  =  16.67 กิโลกรัม/ชั่วโมง 
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 ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเครื่องตีใยตาลโตนดกับการใช้แรงคนตีใยตาลโตนด เพ่ิมข้ึน 
  =  21.69 – 16.67   
  =  5.02 กิโลกรัม/ชั่วโมง 
 
อภิปรายผล 
 เครื่องตีใยตาลโตนดที่ผู ้ว ิจัยออกแบบและสร้างครั ้งนี้สามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ มี
ประสิทธิภาพมากกว่าการใช้คนตีใยตาลโตนด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยใช้หลักการทางวิศวกรรม โดยนำ
ทฤษฎีแรงเหวี่ยงมาใช้ในการออกแบบร่วมกับต้นกำลังที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ามาขับจานเหวี่ยงให้หมุนรอบ ทำให้
แขนเหวี่ยงเคลื่อนที่ขึ ้นลงส่งถ่ายกำลังไปที่หัวค้อนตีกาบตาลเพื ่อให้ได้ใยตาลโตนดที่ซ่อนอยู่ในกาบตาล 
ทดแทนการใช้แรงคนได้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อคนเราทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานจะเกิดการเมื่อยล้าจากการ
ทำงานประสิทธิภาพในการทำงานจะลดลงเรื่อย ๆ เสี่ยงต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ อีกท้ังการใช้เครื่องแทน
แรงงานคนยังสามารถช่วยลดเวลาทำงานได้ ทำให้มีเวลาเตรียมงานอย่างอ่ืนเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อรุชา ดอนโคตร วิษณุ ฐานะทรัพย์ปัญญา และณัฏฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ [7] ผลการหาประสิทธิภาพเครื่องย่อย
เปลือกมะพร้าวพบว่า การย่อยเปลือกมะพร้าวทั้งลูกมีอัตราการสับย่อย 385.2 กิโลกรัม/ชั่วโมง มีประสิทธิภาพ
การสับย่อยร้อยละ 98.60 และการย่อยเศษ เปลือกมะพร้าว มีอัตราการสับย่อย 763.2 กิโลกรัม/ชั่วโมง มี
ประสิทธิภาพการสับย่อยร้อยละ 97.61 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกชัย  ไก่แก้ว [8] ได้ศึกษาวิจัย
เครื่องสลัดน้ำผึ้งแบบอัตโนมัติ พบว่า ประสิทธิภาพของเครื่องสลัดน้ำผึ้งแบบอัตโนมัติ สามารถสลัดน้ำผึ้งได้
จำนวน 1,001.68 แผงต่อชั่วโมง ซึ่งมีสมรรถนะและประสิทธิภาพมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (96 แผงต่อ
ชั่วโมง)  
 จากการศึกษายังพบว่า หลักการทำงานของเครื่องตีใยตาลโตนดใช้ทฤษฎีแรงเหวี่ยงหนีศูนย์หรือ
หลักการทำงานของก้านเหวี่ยงลูกสูบ เพ่ือให้เกิดแรงยกขึ้น/ลง ของคานซึ่งเปรียบเสมือนด้ามค้อน ทำหน้าที่ยก
หัวค้อนตี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาพันธุ์ พ้ืนนวล พิชัย  สดภิบาล และทรงวุฒิ  เอกวุฒิวงศา [6] ได้
ทำการศึกษาและพัฒนาวัสดุจากเส้นใยกาบตาล เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์  และเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง โดยการนํากาบตาลอ่อนพรมน้ำให้ชุ่ม และคลุมด้วยผ้า  
ชุบน้ำจนกาบตาลมีความอ่อนตัวนิ่ม เหมาะสำหรับกระบวนการทุบด้วยเครื่องทุบโดยใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า 
เพ่ือแยกเส้นใยที่อยู่ ภายในกาบตาล ซึ่ง 1 ชั่วโมง สามารถใช้เครื่องทุบด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ทุบกาบตาลได้ 
30 กาบ หรือกาบละ 2 นาที และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสัญญา โพธิ์วงษ์ และชาญ จับฟั่น [9] ได้
ศึกษาวิจัย เครื่องบีบน้ำมันเมล็ดพืช ผัก ผลไม้ แบบ 1 หัว บีบ พบว่า ประสิทธิภาพเครื่องบีบน้ำมันเมล็ดพืช 
ผัก ผลไม้ แบบ 1 หัวบีบทดสอบกับเมล็ดงา และมะพร้าว ทดรอบให้มีความเร็วรอบ 278-280 รอบต่อนาที
ความ เร็วรอบที่เหมาะสมคือ 280 รอบต่อนาทีโดย มีอัตราสกัดเฉลี่ย 63 และ 53 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 25 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 
 



14 
 

 ซึ่งหลักการดังกล่าว การใช้คนตีใยตาลโตนดด้วยค้อนหรือไม้ทุบ โดยปริมาณและน้ำหนักของใย
ตาลโตนดที่ได้ ด้วยแรงคนจะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากต้องพักและแรงลดน้อยลงจากทำงาน
อย่างต่อเนื่อง จากการทดสอบจำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 10 นาที เป็นเวลาต่อเนื่องกัน พบว่าความแตกต่างของ
ปริมาณและน้ำหนักใยตาลโตนดที่เครื่องตีใยตาลโตนดทำได้มากกว่าการใช้แรงคนตีใยตาลโตนด 
 
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 ควรมีการนำเครื่องตีใยตาลโตนดไปให้กลุ่มแม่บ้านที่มีอาชีพผลิตใยตาลโตนดหรือ กลุ่มอาชีพ
หัตถกรรมเกี่ยวกับใยตาลโตนด ใช้ 
 
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 1. เครื ่องตีใยตาลโตนดที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นมีน้ำหนักมากเคลื ่นย้ายไม่สะดวก  การพัฒนาต่อไปควร
ออกแบบเครื่องตีใยตาลโตนดให้มีน้ำหนักเบาขึ้น 
 2. เครื่องที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นขนาดและน้ำหนักหัวค้อนมีขนาดตายตัวไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้อีก 
การศึกษาวิจัยพัฒนาครั้งต่อไปควรสร้างชุดตีของหัวค้อนให้มีขนาดและน้ำหนักต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนำไป
พัฒนาประยุกต์ใช้ในการตี ตัด ทุบ ฯลฯ ในผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ต่อไปได ้
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