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Development of Semi-Automatic Traditional Silk Weaving Machines

for Small and Medium Enterprise

การพัฒนาเคร่ืองทอผ้าไหมแบบพื้นบ้านกึ่งอัตโนมัติส�าหรับวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม

บทคัดย่อ

	 การพัฒนาเครื่องทอผ้าไหมแบบพ้ืนบ้านกึ่งอัตโนมัติส�าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 มี

วัตถุประสงค์เพื่อ	 (1)	 ศึกษาบริบทของกระบวนการทอผ้าไหมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	 (2)	 ศึกษาและทดสอบ

ประสทิธภิาพของเครือ่งทอผ้าไหมกึง่อัตโนมตั	ิ (3)	 ศกึษาความพึงพอใจของผู้ใช้ทีม่ต่ีอเครือ่งทอผ้าไหมกึง่อัตโนมัติ

ผลการวิจัย	 พบว่าการพัฒนารูปแบบกระบวนการทอผ้าท�าให้ได้วิธีการทอผ้าไหมท่ีมีข้ันตอนลดน้อยลงจากเดิม

7	ขัน้ตอน	สามารถลดลงเหลอืเพยีง	6	ขัน้ตอน	ผลการศกึษาประสทิธภิาพด้านระยะเวลาและระยะห่างเส้นด้ายยนื

ของเครือ่งทอผ้าไหมแบบพืน้บ้านกึง่อัตโนมตัมิค่ีาความแม่นย�าทีร้่อยละ	 90	 และมค่ีาความผดิพลาดทีร้่อยละ	 10

ผลการศกึษาประสทิธภิาพด้านการกระทบฟืมและดงึกลบั	พบว่าค่าความแม่นย�าคดิเป็นร้อยละ	100	ผลการศกึษา

ประสิทธิภาพด้านการสอดกระสวย	 พบว่าค่าความแม่นย�าคิดเป็นร้อยละ	 100	 โดยกระบวนการทอผ้าใช้เวลา

เพียง	 11.80	 วินาที	 ต่อรอบของการทอ	 ผลการศึกษาประสิทธิภาพเครื่องทอผ้าไหมพ้ืนบ้านกึ่งอัตโนมัติด้าน

การใช้พลังงานไฟฟ้า	 พบว่า	 ในการหาค่าก�าลังไฟฟ้าในสภาวะมีโหลดมีค่าก�าลังไฟฟ้าเฉลี่ย	 63.81	 วัตต์	 ดังนั้น

รวมค่าใช้ไฟฟ้าที่ต้องช�าระต่อปีทั้งสิ้น	 927.41	 บาท	 เมื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มทอผ้าไหมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดอุบลราชธานี	 ที่มีต่อเคร่ืองทอผ้าไหมแบบพ้ืนบ้านกึ่งอัตโนมัติ	

ภาพรวมด้านประสิทธิภาพของเครื่องทอผ้าแบบพื้นบ้านกึ่งอัตโนมัติ	 พบว่า	 ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่	 4.02	

คะแนน	อยู่ในระดับมาก	แสดงให้เห็นว่าเครื่องทอผ้าไหมแบบพื้นบ้านกึ่งอัตโนมัติช่วยลดเวลาลง	

ค�ำส�ำคัญ:	เครื่องทอผ้าไหมแบบพื้นบ้าน		กึ่งอัตโนมัติ
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ABSTRACT

	 Development	of	semi-automatic	silk	weaving	machine	for	small	and	medium	enterprises

aimed	(1)	to	study	the	context	of	the	silk	weaving	process	(2)	to	study	and	test	the	efficiency

of	 semi-automatic	 silk	 fabrics	 and	 (3)	 to	 study	 the	user	 satisfaction	 to	 semi-automatic	 silk	

machines.	The	research	found	that,	the	development	of	the	weaving	process	could	reduce	

silk	weaving	process	of	7	steps	to	only	6	steps.	The	effectiveness	of	duration	and	distance	of	

yarns	of	woven	silk	standing	traditional	semi-automatic	showed	that	the	accuracy	was	90%	

and	the	error	was	10%.	Performance	on	the	beating	up	and	pull	back	of	the	reed	was	found	

to	be	100%	accurate.	The	efficiency	of	the	shuttle	insertion	was	found	to	be	100%	accurate.	

The	weaving	process	 took	only	 11.80	 seconds	per	 cycle.	 The	 results	 of	 the	 study	on	 the	

efficiency	of	semi-automatic	silk	weaving	machine	on	electrical	energy	consumption	showed	

that	 the	 average	power	 consumption	 in	 the	 loaded	 condition	was	 63.81	watts.	 Therefore,	

the	 total	 electricity	bill	 to	be	paid	per	 year	was	 927.41	baht.	 The	 study	of	 satisfaction	of	

silk	weaving	 group,	 small	 and	medium	enterprises	 in	Muang	Ubon	Ratchathani	 found	 that	

the	silk	weavers	were	satisfied	with	the	efficiency	of	semi-automatic	folk	weaving	machines	

at	a	high	level	with	the	average	score	of	4.02	as	a	whole,	which	showed	that	weaving	with	

semi-automatic	silk	weaving	could	reduce	the	time	for	silk	weaving.

KEYWORDS: Traditional	Silk	Weaving	Machines,	Semi-automatic

บทน�ำ

	 กระบวนการทอผ้าไหมขั้นตอนสุดท้ายก่อน

ที่จะออกมาเป็นผ้าผืนงาม	 (ส�านักงานปลัดกระทรวง

วฒันธรรม	กระทรวงวฒันธรรม,	2554)	การทอผ้าไหม

จะประกอบไปด้วยเส้นด้าย	2	ชุด	คือ	“เส้นด้ายยืน”

จะขึงไปตามความยาวผ้าอยู ่ติดในเครื่องทอหรือ

แกนม้วนด้ายยืน	อีกชนิดหนึ่งคือ	“เส้นด้ายพุ่ง”	จะ

ถกูกรอเข้ากระสวยเพือ่ให้กระสวยเป็นตวัน�าเส้นด้าย

พุง่สอดขดัเส้นด้ายยนืเป็นมมุฉากทอสลบักนัไปตลอด

ความยาวของผืนผ้าการสอดด้ายพุ่งแต่ละเส้นต้อง

สอดให้สดุถงึรมิแต่ละด้าน	 แล้วจงึวกกลบัมาจะท�าให้

เกดิรมิผ้าเป็นเส้นตรงทัง้สองด้าน	 ขัน้ตอนในการทอผ้า

จะใช้เครื่องมือท่ีเรียกว่า	 กี่	 เป็นช่ือเรียกเครื่องทอผ้า

ด้วยมือปัจจุบัน	 (จิตรลดา	 แก้วมงคล	 และ	 รุ่งนภา	

กิตติลาภ,	2559)	มีขั้นตอนที่ส�าคัญที่ใช้เป็นประเด็น

ปัญหา	 ซึ่งขั้นตอนการทอผ้า	 (ปาริชาติ	 วลัยเสถียร,	

2543)	จะเริ่มจาก	(1)	การสืบเส้นด้ายยืนเป็นการน�า

เอาเส้นด้ายเรียงบนหลักไม้สลับไปมาตามระยะ

ความยาวผืนผ้าที่ต้องการ	 และจนเส้นด้ายครบตาม

จ�านวนฟันหว	ีใช้ระยะเวลาทีป่ระมาณ	2-3	วนั	แล้วแต่

ความยาวของเส้นด้ายยนื	(2)	การสืบเส้นด้ายยนืเข้ากบั

แกนม้วนด้ายยืนใช้ระยะเวลาที่ประมาณ	 1-2	 วัน

แล้วแต่ความยาวของเส้นด้ายยนื	(3)	การร้อยปลายด้าย

แต่ละเส้นเข้าในตะกอแต่ละชดุ	 ใช้ระยะเวลาทีป่ระมาณ

1-2	 วัน	 (4)	 การร้อยปลายด้ายแต่ละเส้นเข้าในช่อง

ฟันหวีหรือฟืม	 ใช้ระยะเวลาที่ประมาณ	 3-4	 วัน	 ใน

ขั้นตอนที่	1–4	จะใช้บุคลากรในการท�างานประมาณ	

2-3	 คน	 การปรับความตึงปลายเส้นด้ายยืนทั้งหมด

ม้วน	เป็นการดึงปลายเส้นด้ายยืนทั้งหมดม้วนเข้ากับ

แกนม้วนผ้าอกีด้านหนึง่ปรบัความตงึหย่อนให้พอเหมาะ	
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จากนั้นก็มาถึงข้ันตอนการทอผ้า	 (5)	 เริ่มการทอ

โดยกดเครื่องแยกหมู่ตะกอ	 เส้นด้ายยืนชุดที่	 1	 จะ

ถูกแยกออกและเกิดช่องว่าง	 (6)	 สอดกระสวยด้าย

พุ่งผ่าน	 สลับตะกอชุดที่	 1	 ยกตะกอชุดท่ี	 2	 สอด

กระสวยด้ายพุ่งกลับ	 ท�าสลับกันไปเรื่อยๆ	 ท�าการ

กระทบฟันหวีหรือฟืม	 เมื่อสอดกระสวยด้ายพุ่งกลับ

ก็จะกระทบฟันหวเีพือ่ให้ด้ายพุ่งแนบติดกนั	 ได้เนือ้ผ้า

ที่แน่นหนาและ	 (7)	 การเก็บหรือม้วนผ้า	 เมื่อทอผ้า

ได้พอประมาณแล้วก็จะม้วนเก็บในแกนม้วนผ้าโดย

ผ่อนแกนด้ายยนืให้คลายออกและปรบัความตงึหย่อน

ใหม่ให้พอเหมาะ	 ในขัน้ตอนที	่ 5–8	 จะใช้บุคลากรใน

การท�างานประมาณ	1	คน	ในหนึ่งวันสามารถทอผ้า

ได้ประมาณ	1	เมตรรวมทั้ง	7	ขั้นตอนในการเตรียม

เส้นด้ายส�าหรับการทอผ้าและได้ผืนผ้า	 1	 เมตร	 ใช้

ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ	 15-20	 วัน	 หากผืนผ้า

ทัง้หมดยาว	30	เมตร	ต้องใช้เวลาในการทอผ้าประมาณ

50-60	วันหรือนานกว่านั้น	 (ยุวธิดา	ล่ามค�า,	2552)	

เน่ืองจากปัจจุบันกลุ่มคนที่ทอผ้าด้วยมือเป็นกลุ่ม

คนสงูอาย	ุมอีายปุระมาณ	45-80	ปี	และมจี�านวนน้อย

จากสภาพร่างกายท�าให้ผ้าท่ีได้มคีณุภาพและมาตรฐาน

มคีวามแตกต่างกัน	(ลออ	ไชยโยธา,	2551)	หากน�ามา

คิดค�านวณต้นทุน-ก�าไรในการผลิตอาจไม่คุ้มค่าใน

การลงทุน	 (ด�ารงค์ฤทธิ์	 วิบูลกิจธนากร,	 ประมาณ												

สุทธิเวสน์วรากุล,	 พิมาย	 แสวงผล,	 และ	ศักดิ์ทนงค์		

วงศ์เจรญิ,	2560)	จากการศกึษาปัญหาดงักล่าว	ผูว้จิยั

จึงสนใจที่จะศึกษาและค้นหาวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้

ได้มาซึง่กระบวนวธิคีดิหาค�าตอบ	ทัง้นีผู้ว้จิยัเกดิแนวคดิ

ในการใช้เทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยใน

กระบวนการทอ	 เพื่อแก้ไขปัญหากระบวนการทอผ้า

รปูแบบดัง้เดมิส�าหรบักลุม่สตรทีอผ้าและกลุม่วิสาหกจิ

ชุมชนทอผ้าในจังหวัดอุบลราชธานี	 ลดข้ันตอนท่ีมี

ความสลับซับซ้อนท่ีท�าให้ล ่าช ้าสูญเสียเวลาใน

การท�างาน	 ทั้งเป็นการสิ้นเปลืองบุคลากร	 ช่วยลด

เวลาในกระบวนการทอผ้าและต้นทนุในกระบวนการ

ผลิตผ้าไหม	 การวิจัยนี้เป็นการน�าความรู้ในศาสตร์

ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติมา

ประยุกต์เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์

และช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์และสินค้า

ท้องถิน่ให้มมีาตรฐานมากขึน้โดยมกีลุ่มแม่บ้านทอผ้า

พื้นเมืองเป็นนักวิจัยร่วม

วัตถุประสงค์

	 1)	 เพือ่ศกึษาบรบิทของกระบวนการทอผ้าไหม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าของจังหวัดอุบลราชธานี

	 2)	 เพื่อศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพของ

เครื่องทอผ้าไหมกึ่งอัตโนมัติกับเคร่ืองทอผ้าไหม

เคร่ืองเดิมของกลุ่มแม่บ้านทอผ้าพ้ืนเมอืง	กลุ่มวสิาหกจิ

ชุมชนทอผ้าของจังหวัดอุบลราชธานี

		 3)	 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช ้

เคร่ืองทอผ้าไหมกึ่งอัตโนมัติที่มีต่อเครื่องทอผ้าไหม

กึ่งอัตโนมัติ

ประโยชน์ที่ได้รับ

	 1)	 ได้เครื่องต้นแบบทอผ้าไหมกึ่งอัตโนมัติที่

สามารถน�าไปพัฒนากระบวนการทอผ้าในกลุ่มแม่บ้าน

ทอผ้าพื้นเมือง	 กลุ่มสตรีทอผ้า	 และกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนทอผ้าของจังหวัดอุบลราชธานีได้	

	 2)	กลุ่มแม่บ้านทอผ้าพ้ืนเมอืง	 กลุ่มสตรีทอผ้า

และกลุ่มวิสาหกจิชมุชนทอผ้าของจังหวดัอบุลราชธานี

และชาวบ้านเกิดความภาคภูมิใจในการศึกษาและ

การท�างานวิจัยของตน		 	

	 3)	 ลดต้นทุนและระยะเวลาในกระบวนการ

ผลิตท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มแม่บ้านทอผ้า

พื้นเมือง	 กลุ่มสตรีทอผ้า	 และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ทอผ้าของจังหวัดอุบลราชธานีดีขึ้น

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 โครงการวิจัยเรื่อง	 การพัฒนาประสิทธิภาพ

เครื่องทอผ้าไหมแบบพื้นบ้านกึ่งอัตโนมัติ	 ส�าหรับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคณะผู้วิจัยได้

ด�าเนินการวิจัยตามล�าดับดังนี้
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 1. กำรออกแบบโครงสร้ำงเคร่ืองทอผ้ำไหม

การสร้างเครื่องมือทอผ้าไหมแบบเดิม	 เกิดจากการ

คิดค้นและใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการประยุกต์

เคร่ืองมือ	 (นวลแข	 ปาลิวนิช,	 2542)	 ให้สามารถ

ใช้งานทอผ้าได้หรือที่เรียกว่า	 กี่	 เป็นเครื่องทอผ้า

แบบพื้นบ้านที่ชาวบ้านใช้ในปัจจุบัน	 คณะผู้วิจัยได้

ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคของ

อุปกรณ์เพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องทอผ้าไหม

แบบพื้นบ้านกึ่งอัตโนมัติที่กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง

หน้า 4 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   

ให้สามารถใช้งานทอผ้าได้หรือที่เรียกว่า กี่ เป็น
เครื่องทอผ้าแบบพื้นบ้านที่ชาวบ้านใช้ในปัจจุบัน 
คณะผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและ
อุปสรรคของอุปกรณ์เพ่ือออกแบบและสร้างเคร่ือง
ทอผ้าไหมแบบพ้ืนบ้านกึ่งอัตโนมัติที่กลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมใช้เพ่ือเป็นข้อมูลใน   
การพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในปัจจุบันมีความยุ่งยาก 

ในแต่ละขั้นตอนต้องใช้ความเช่ียวชาญและฝึกทํา
อยู่สม่ําเสมอ ทีมวิจัยกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมทําการร่วมกันวิเคราะห์โครงสร้างและ
แสดงแนวความคิดและข้อเสนอแนะในการพัฒนา
เค รื่ อ งทอผ้ า ไหมแบบพื้ น บ้ าน ก่ึ ง อั ต โนมั ติ          
ดังภาพที่ 1 แสดงแนวคิดการวิเคราะห์โครงสร้าง
ร่วมกัน 

 
ตะกรอ2 ทิศทางด้ายเส้นยืน

กรอบสไลด์ตะกรอ
(อลูมิเนียมโปรไฟล์)

เฟรมตะกรอทําด้วย
อลูมิเนียมโปรไฟล์ทิศทางตะกรอ

เล่ือนขึ้นลง

ตะกรอ1

 
 

ภาพที่  1  แสดงแนวคิดการวิเคราะห์โครงสร้างร่วมกัน ออกแบบโครงสร้างชุดควบคุมการทอของเครื่องทอผ้า
ไหม 

ที่มา: พิมาย แสวงผล และคณะ (2560) 
 

2. ผลการออกแบบขั้นตอนการทอผ้า
ไหมแบบพื้นบ้านก่ึงอัตโนมัติ  
 การออกแบบโครงสร้างเครื่องทอผ้าไหม
แบบพ้ืนบ้านกึ่งอัตโนมั ติที่ ไ ด้จากแนวคิดกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับคณะวิจัย 
โดยลักษณะทั่วไปคล้ายกับเคร่ืองทอผ้าแบบด้ังเดิม 
หรือ กี่ (วรพจน์ รักสังข์, 2550) คือ การจัดวาง
โครงของกี่ เ พ่ือรองรับอุปกรณ์การทอผ้า ส่วน 
ตะกอ ฟืม เส้นด้ายยืน และพื้นที่รองรับ ผ้าที่ทอ
เสร็จแล้วม้วนเก็บ จัดวางอุปกรณ์ตําแหน่งที่ใช้

สําหรับสอดกระสวย การกระทบฟืมกับเส้นด้ายซึ่ง
เป็นการทอ 1 เส้น ก่อนที่จะทําการสลับตะกอเพ่ือ
เ ป ลี่ ย น ล ว ด ล า ย ก า ร ท อ โ ด ย ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ม อ เ ต อ ร์ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ชุ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) ช่วยใน
ส่วนน้ี (ดอนสัน ปงผาบ, 2549) การจัดวางรูปแบบ 
โครงสร้างเคร่ืองทอผ้าไหมแบบพ้ืนบ้านก่ึงอัตโนมัติ 
แสดงดังภาพที่ 2 
 

 

ภำพที ่1	แสดงแนวคดิการวเิคราะห์โครงสร้างร่วมกัน	ออกแบบโครงสร้างชดุควบคุมการทอของเครือ่งทอผ้าไหม

ที่มำ:	พิมาย	แสวงผล	และคณะ	(2560)

และขนาดย่อมใช้เพ่ือเป็นข้อมลูในการพัฒนาเคร่ืองมอื

ที่ใช้ในปัจจุบันมีความยุ่งยาก	 ในแต่ละขั้นตอนต้อง

ใช้ความเชี่ยวชาญและฝึกท�าอยู่สม�่าเสมอ	 ทีมวิจัย

กลุ่มวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมท�าการร่วม

กันวิเคราะห์โครงสร้างและแสดงแนวความคิดและ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครื่องทอผ้าไหมแบบ

พื้นบ้านก่ึงอัตโนมัติ	 ดังภาพที่ 	 1	 แสดงแนวคิด

การวิเคราะห์โครงสร้างร่วมกัน

 2. ผลกำรออกแบบขั้นตอนกำรทอผ้ำไหม

แบบพื้นบ้ำนกึ่งอัตโนมัติ 

	 การออกแบบโครงสร้างเครื่องทอผ้าไหม

แบบพืน้บ้านกึง่อตัโนมตัทิีไ่ด้จากแนวคดิกลุม่วสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมกับคณะวิจัย	 โดยลักษณะ

ทัว่ไปคล้ายกบัเครือ่งทอผ้าแบบดัง้เดมิ	หรอื	กี	่(วรพจน์

รักสังข์,	2550)	คือ	การจัดวางโครงของกี่เพื่อรองรับ

อุปกรณ์การทอผ้า	ส่วน	ตะกอ	ฟืม	เส้นด้ายยืน	และ

พืน้ทีร่องรบั	ผ้าทีท่อเสรจ็แล้วม้วนเก็บ	จดัวางอปุกรณ์

ต�าแหน่งที่ใช้ส�าหรับสอดกระสวย	การกระทบฟืมกับ

เส้นด้ายซึ่งเป็นการทอ	 1	 เส้น	 ก่อนที่จะท�าการสลับ

ตะกอเพ่ือเปล่ียนลวดลายการทอโดยใช้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์	 มอเตอร์และอุปกรณ์ชุดไมโคร

คอนโทรลเลอร์	 (Microcontroller)	 ช่วยในส่วนนี้

(ดอนสนั	ปงผาบ,	2549)	การจดัวางรปูแบบ	โครงสร้าง

เครื่องทอผ้าไหมแบบพ้ืนบ้านกึ่งอัตโนมัติ	 แสดง

ดังภาพที่	2



108 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ปีท่ี........ฉบับท่ี.......เดือน............25.......... หน้า 5 

 
 

ภาพที่  2  โครงสร้างของเคร่ืองทอผ้าไหมแบบพ้ืนบ้านกึ่งอัตโนมัติ 
ที่มา: พิมาย แสวงผล และคณะ (2560) 

 

    
 

ภาพที่  3  โครงสร้างของตะกอยกด้ายของเคร่ืองทอผ้าไหมแบบพ้ืนบ้านกึ่งอัตโนมัติ   
ที่มา: พิมาย แสวงผล และคณะ (2560) 
 

 
 คณะผู้วิจัยได้ออกแบบชุดตะกอยกด้าย
สําหรับเคร่ืองทอผ้าไหม โดยศึกษาการทํางานของ
ตะกอยกด้ายแบบเดิมแล้วนํามาออกแบบใหม่โดย
ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มอเตอร์ และควบคุมการ
ทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (วุฒิชัย แสงกล้า, 
2552) การยกตะกอจะข้ึนอยู่กับลวดลายของผ้าที่
ทอ โดยมีชุดตะกออย่างน้อย 2 ตะกอ จํานวนของ

ตะกอถ้ามีมากหรือน้อยหมายถึงความหนาหรือบาง
ของผ้า รวมถึงลวดลายของผ้าตามที่ผู้ทอต้องการ 
ดังแสดงในภาพที่ 3 เมื่อออกแบบตําแหน่งการจัด
วางอุปกรณ์ในโครงสร้างท่ีได้ออกแบบไว้ก่อนทํา
การประกอบเค ร่ืองทอผ้ า ไหมแบบพ้ืนบ้าน
กึ่งอัตโนมัติจริง ดังแสดงในภาพที่ 4 

 

ปีท่ี........ฉบับท่ี.......เดือน............25.......... หน้า 5 

 
 

ภาพที่  2  โครงสร้างของเคร่ืองทอผ้าไหมแบบพ้ืนบ้านกึ่งอัตโนมัติ 
ที่มา: พิมาย แสวงผล และคณะ (2560) 

 

    
 

ภาพที่  3  โครงสร้างของตะกอยกด้ายของเคร่ืองทอผ้าไหมแบบพ้ืนบ้านกึ่งอัตโนมัติ   
ที่มา: พิมาย แสวงผล และคณะ (2560) 
 

 
 คณะผู้วิจัยได้ออกแบบชุดตะกอยกด้าย
สําหรับเคร่ืองทอผ้าไหม โดยศึกษาการทํางานของ
ตะกอยกด้ายแบบเดิมแล้วนํามาออกแบบใหม่โดย
ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มอเตอร์ และควบคุมการ
ทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (วุฒิชัย แสงกล้า, 
2552) การยกตะกอจะข้ึนอยู่กับลวดลายของผ้าที่
ทอ โดยมีชุดตะกออย่างน้อย 2 ตะกอ จํานวนของ

ตะกอถ้ามีมากหรือน้อยหมายถึงความหนาหรือบาง
ของผ้า รวมถึงลวดลายของผ้าตามที่ผู้ทอต้องการ 
ดังแสดงในภาพที่ 3 เมื่อออกแบบตําแหน่งการจัด
วางอุปกรณ์ในโครงสร้างท่ีได้ออกแบบไว้ก่อนทํา
การประกอบเค ร่ืองทอผ้ า ไหมแบบพ้ืนบ้าน
กึ่งอัตโนมัติจริง ดังแสดงในภาพที่ 4 

 

ภำพที่ 2	โครงสร้างของเครื่องทอผ้าไหมแบบพื้นบ้านกึ่งอัตโนมัติ

ที่มำ:	พิมาย	แสวงผล	และคณะ	(2560)

ภำพที่ 3	โครงสร้างของตะกอยกด้ายของเครื่องทอผ้าไหมแบบพื้นบ้านกึ่งอัตโนมัติ		

ที่มำ:	พิมาย	แสวงผล	และคณะ	(2560)

	 คณะผู ้วิจัยได้ออกแบบชุดตะกอยกด้าย

ส�าหรับเครื่องทอผ้าไหม	 โดยศึกษาการท�างานของ

ตะกอยกด้ายแบบเดิมแล้วน�ามาออกแบบใหม่โดย

ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 มอเตอร์	 และควบคุม

การท�างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์	 (วฒุชิยั	 แสงกล้า,

2552)	 การยกตะกอจะข้ึนอยูกั่บลวดลายของผ้าทีท่อ

โดยมีชุดตะกออย่างน้อย	2	ตะกอ	จ�านวนของตะกอ

ถ้ามีมากหรือน้อยหมายถึงความหนาหรือบางของผ้า

รวมถึงลวดลายของผ้าตามท่ีผู้ทอต้องการ	 ดังแสดง

ในภาพที	่ 3	 เมือ่ออกแบบต�าแหน่งการจัดวางอปุกรณ์

ในโครงสร้างที่ได้ออกแบบไว้ก่อนท�าการประกอบ

เครือ่งทอผ้าไหมแบบพืน้บ้านกึง่อตัโนมตัจิรงิ	ดงัแสดง

ในภาพที่	4



109ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561หน้า 6 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   

 
 

ภาพที่  4  การออกแบบการจัดวางอุปกรณ์ในโครงสร้างของเคร่ืองทอผ้าไหม 
ที่มา: พิมาย แสวงผล และคณะ (2560)  

 
3. การออกแบบวงจร 

 

 
 

ภาพที่  5  บลอ็กไดอะแกรมวงจรเครื่องทอผ้าไหม 
ที่มา: พิมาย แสวงผล และคณะ (2560) 

 
 ภาพที่ 5 แสดงการทํางานของวงจรเคร่ือง
ทอผ้าไหม ประกอบไปด้วยส่วนสั่งงาน ส่วนระบบ
ควบคุม ระบบพลังงาน และส่วนแสดงผล ซึ่งระบบ
ควบคุมรับคําสั่งมาจากวงจรควบคุมระบบขับตะกอ
และวงจรควบคุมระบบบังคับฟืม ภายในวงจร
ควบคุมระบบขับตะกอ ประกอบด้วย ชุดเซนเซอร์

ตรวจจับการขับตะกอ  ระบบกลไกขับตะกอ      
ชุดวงจรขับระบบบังคับตะกอ ส่วนภายในวงจร
ควบคุมระบบบังคับฟืม ประกอบด้วย ชุดวงจร
เซนเซอร์ตรวจจับฟืม ระบบกลไกบังคับฟืม ชุด
วงจรขับระบบบังคับฟืม เพ่ือให้สามารถทํางานทอ
ผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

หน้า 6 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   

 
 

ภาพที่  4  การออกแบบการจัดวางอุปกรณ์ในโครงสร้างของเคร่ืองทอผ้าไหม 
ที่มา: พิมาย แสวงผล และคณะ (2560)  

 
3. การออกแบบวงจร 

 

 
 

ภาพที่  5  บลอ็กไดอะแกรมวงจรเครื่องทอผ้าไหม 
ที่มา: พิมาย แสวงผล และคณะ (2560) 

 
 ภาพที่ 5 แสดงการทํางานของวงจรเคร่ือง
ทอผ้าไหม ประกอบไปด้วยส่วนสั่งงาน ส่วนระบบ
ควบคุม ระบบพลังงาน และส่วนแสดงผล ซึ่งระบบ
ควบคุมรับคําสั่งมาจากวงจรควบคุมระบบขับตะกอ
และวงจรควบคุมระบบบังคับฟืม ภายในวงจร
ควบคุมระบบขับตะกอ ประกอบด้วย ชุดเซนเซอร์

ตรวจจับการขับตะกอ  ระบบกลไกขับตะกอ      
ชุดวงจรขับระบบบังคับตะกอ ส่วนภายในวงจร
ควบคุมระบบบังคับฟืม ประกอบด้วย ชุดวงจร
เซนเซอร์ตรวจจับฟืม ระบบกลไกบังคับฟืม ชุด
วงจรขับระบบบังคับฟืม เพ่ือให้สามารถทํางานทอ
ผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ภำพที่ 4	การออกแบบการจัดวางอุปกรณ์ในโครงสร้างของเครื่องทอผ้าไหม

ที่มำ:	พิมาย	แสวงผล	และคณะ	(2560)	

 3. กำรออกแบบวงจร

ภำพที่ 5	บล็อกไดอะแกรมวงจรเครื่องทอผ้าไหม

ที่มำ:	พิมาย	แสวงผล	และคณะ	(2560)

	 ภาพที่	 5	 แสดงการท�างานของวงจรเครื่อง

ทอผ้าไหม	 ประกอบไปด้วยส่วนสั่งงาน	 ส่วนระบบ

ควบคุม	 ระบบพลังงาน	 และส่วนแสดงผล	 ซึ่งระบบ

ควบคุมรับค�าสั่งมาจากวงจรควบคุมระบบขับตะกอ

และวงจรควบคมุระบบบงัคับฟืม	ภายในวงจรควบคมุ

ระบบขับตะกอ	 ประกอบด้วย	 ชุดเซนเซอร์ตรวจจับ

การขับตะกอ	ระบบกลไกขบัตะกอ	ชดุวงจรขบัระบบ

บงัคบัตะกอ	 ส่วนภายในวงจรควบคมุระบบบงัคบัฟืม

ประกอบด้วย	 ชุดวงจรเซนเซอร์ตรวจจับฟืม	 ระบบ

กลไกบังคับฟืม	 ชุดวงจรขับระบบบังคับฟืม	 เพ่ือให้

สามารถท�างานทอผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ



110 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ภำพที่ 6	วงจรเครื่องทอผ้าไหม

ที่มำ:	พิมาย	แสวงผล	และคณะ	(2560)

	 จากภาพที่	 6	 แสดงวงจรควบคุมโดยใช้

ไมโครคอนโทรลเลอร์	 Adriano	 รุ่น	mega	 2560	

โปรแกรมเขียนด้วยภาษา	C	ซึ่งประกอบไปด้วยส่วน

สั่งงานคีย์บอร์ดถูกเชื่อมต่อไปยังอินพุตของไมโคร

คอนโทรเลอร์เพื่อประมวลผลข้อมูลสั่งงานไปยัง

มอเตอร์ชุดควบคุมระบบขับตะกอ	 ชุดควบคุมระบบ

บังคับฟืม	 ให้ท�างานตามโปรแกรมการท�างานที่

ก�าหนดไว้	3	รปูแบบ	และสามารถแสดงข้อมลูผ่านจอ

LCD	 เพื่อแจ้งเตือนการท�างานของระบบด้านเวลา

และความผิดพลาดในระบบควบคุม	

 4. กำรออกแบบโปรแกรมควบคุมเครื่อง

ทอผ้ำไหม

	 กระบวนการทอผ้าไหมที่ถูกโปรแกรมไว้ใน

ไมโครคอนโทรลเลอร์	 ดังแสดงในภาพที่	 7	 โดยเมื่อ

ป้อนโปรแกรมอินพุตแล้วโปรแกรมจะท�างานตาม

เงื่อนไขที่ถูกโปรแกรมเอาไว้	 โดยสามารถเลือก

โปรแกรมการท�างานได้	 3	 รูปแบบ	 จากการกดปุ่ม

เลือก	P1	P2	และ	P3
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หน้า 8 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   

 
 

ภาพที่  7  โปรแกรมหลักเครื่องทอผ้าไหม 
ที่มา: พิมาย แสวงผล และคณะ (2560) 
 

 เครื่องมือ 
 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
 1. แบบบันทึกผลการทดสอบเครื่องมือ 
     1) แบบบันทึกผลการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการทอผ้าไหม คณะผู้ วิจัยได้นํา      
มัลติมิ เตอร์ วัดค่าแรงดัน  กระแสไฟฟ้า  และ
ออกแบบโปรแกรมใช้เก็บบันทึกค่าเวลาในระหว่าง
การทดสอบ  
     2) แบบบันทึกผลหาค่ากําลังไฟฟ้า โดย
นําค่าท่ีได้จากการวัดด้วยมัลติมิเตอร์มาคํานวณโดย
สูตรหาค่ากําลังไฟฟ้า 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มี ต่อ
เคร่ืองทอผ้าไหม ประกอบด้วย 3 ตอน ตอนที่ 1 
ข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อ
เครื่องทอผ้าไหม  เ ป็นคําถามเลือกตอบแบบ
ประเมินค่ า  5  ระ ดับ  จํ านวน  12  ข้ อ  และ

แบบสอบถามตอน ท่ี  3  ความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยผู้ให้ข้อมูลเป็นสมาชิก
กลุ่มทอผ้าไหมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีประสบการณ์
เกี่ยวกับผ้ามากกว่า 5 ปี จํานวน 15 คน  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ    
 ส่วนที่ 1 แบบบันทึกผลการทดสอบ แบบ
บันทึกผลการทดสอบการวัดประสิทธิภาพของ
เคร่ืองทอผ้าไหม เก็บข้อมูลด้วยการให้คณะผู้วิจัย
เก็บบันทึกค่าเวลาในระหว่างการทดสอบ นําข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ เก็บ
ข้อมูลด้วยการให้ผู้ใช้ตอบแบบสอบถาม นําข้อมูลท่ี

ภำพที่ 7	โปรแกรมหลักเครื่องทอผ้าไหม

ที่มำ:	พิมาย	แสวงผล	และคณะ	(2560)

 เครื่องมือ

	 ประกอบด้วย	2	ส่วน	คือ	

 1. แบบบันทึกผลกำรทดสอบเครื่องมือ

		 	 1)	แบบบันทึกผลการเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการทอผ้าไหม	 คณะผู ้วิจัยได ้น�า

มัลติมิเตอร์วัดค่าแรงดัน	กระแสไฟฟ้า	และออกแบบ

โปรแกรมใช้เกบ็บนัทกึค่าเวลาในระหว่างการทดสอบ

	 	 2)	แบบบันทึกผลหาค่าก�าลังไฟฟ้า	 โดย

น�าค่าที่ได้จากการวัดด้วยมัลติมิเตอร์มาค�านวณโดย

สูตรหาค่าก�าลังไฟฟ้า

 2. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่มีต ่อ

เครื่องทอผ้ำไหม	ประกอบด้วย	3	ตอน	

  ตอนที่ 1	ข้อมูลส่วนบุคคล	

  ตอนที่ 2	 ความพึงพอใจที่มีต่อเครื่อง

ทอผ้าไหม	 เป็นค�าถามเลือกตอบแบบประเมินค่า	 5

ระดับ	จ�านวน	12	ข้อ

  ตอนที่ 3	 ความคิดเห็นและข้อเสนอ

แนะเพิ่มเติม	 โดยผู้ให้ข้อมูลเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้า

ไหมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดอุบลราชธานี	 ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับผ้า

มากกว่า	5	ปี	จ�านวน	15	คน	



112 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี	้

แบ่งออกเป็น	2	ส่วนคือ			

 ส่วนที่ 1	 แบบบันทึกผลการทดสอบ	 แบบ

บันทึกผลการทดสอบการวัดประสิทธิภาพของ

เครื่องทอผ้าไหม	 เก็บข้อมูลด้วยการให้คณะผู้วิจัย

เก็บบันทึกค่าเวลาในระหว่างการทดสอบ	น�าข้อมูลที่

ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย	ร้อยละ

 ส่วนที่ 2	แบบสอบถามความพึงพอใจ	 เก็บ

ข้อมูลด้วยการให้ผูใ้ช้ตอบแบบสอบถาม	น�าข้อมลูทีไ่ด้

มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลกำรวิจัย

 ผลกำรพัฒนำเคร่ืองทอผ้ำไหมแบบพ้ืนบ้ำน

กึ่งอัตโนมัติ

	 เคร่ืองทอผ้าไหมแบบพ้ืนบ้านก่ึงอัตโนมัติที่

พัฒนาขึ้นมีลักษณะดังภาพที่	8	

	 (ก)	 ประกอบไปด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่อาศัย

แบตเตอรี่จ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์	 ชุดเซนเซอร์

ส�าหรับตรวจจับต�าแหน่งการสลับตะกอด้าย	 จ�านวน	

4	ตัว	ชุดสวิตช์กดสลับตะกอ	ชุดควบคุมอุปกรณ์โดย

ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ชดุอปุกรณ์ม้วนเกบ็เส้นด้ายยนื

ชุดอุปกรณ์ม้วนเก็บผ้าที่ทอเสร็จแล้ว	ดังภาพที่	8	

	 (ข)	 แสดงชุดมอเตอร์สลับตะกอด้าย	 4	 ตัว	

ดังภาพที่	 9	 แสดงลักษณะการทอผ้าโดยใช้เคร่ือง

ทอผ้าไหมแบบพื้นบ้านกึ่งอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้น

ภำพที่ 8	โครงสร้างภายนอกของเครื่อง	(ก)	และ	(ข)	แสดงต�าแหน่งของอุปกรณ์

ที่มำ:	พิมาย	แสวงผล	และคณะ	(2560)
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หน้า 10 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   

 
 

ภาพที่  9  ลักษณะการทอผา้ของเครื่อง 
ที่มา: พิมาย แสวงผล และคณะ (2560) 

 
 ผลการหาประสิทธิภาพเคร่ืองทอผ้าไหม
แบบพื้นบ้านก่ึงอัตโนมัติ 
 การดําเนินการปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
เป็นการศึกษาและออกแบบวิธีการทอผ้าไหมแบบ
พ้ืนบ้านร่วมกับกลุ่มทอผ้าไหมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น ก า ร พัฒน า รู ป แ บบ
กระบวนการในการพัฒนาเคร่ืองร่วมกันระหว่างทีม

นักวิจัยและทีมนักวิจัยชาวบ้านทําให้ได้วิธีการทอ
ผ้ า ไ หม ท่ี มี ขั้ น ตอนลด น้ อยล งก ว่ า เ ดิ ม โ ดย
ปรับเปล่ียนรูปแบบการสับตะกอให้สามารถทํางาน
ด้วยอุปกรณ์และสามารถควบคุมการทํางานได้ ซึ่ง
ขั้นตอนน้ีผู้ทอจะใช้เท้าเหยียบคานไม้เพ่ือสับตะกอ
ต้องใช้แรงและความชํานาญเป็นอย่างสูง ทําให้
สามารถลดข้ันตอนจากเดิม 7 ขั้นตอน สามารถ
ลดลงเหลือเพียง 6 ขั้นตอน 

 
  การทอแบบเดิม 

ดึงฟืมกระทบเส้นไหมออกห่าง
จากกระสวย

สับตะกอโดยใช้เท้าเหยียบท่ี  
คานเหยียบ  

สอดกระสวยส่งไหมเส้นพุ่ง

กระทบไหมเส้นพุ่ง 

สับตะกอโดยใช้เท้าเหยียบท่ี  
คานเหยียบ ชุดท่ี 2

การทอของเครื่องท่ีสร้างขึ้น 

ดึงฟืมกระทบเส้นไหมออกห่าง
จากกระสวย

สอดกระสวยส่งไหมเส้นพุ่ง

ครั้งท่ี 1 

ครั้งท่ี 2 

ครั้งท่ี 3 

ครั้งท่ี 4 

ครั้งท่ี 5 

กดสวิตซ์สลับตะกอท่ีถูกควบคุม
ด้วยโปรแกรม 

วนกลับไปทําข้ันตอนแรกซํ้า

กระทบไหมเส้นพุ่ง

วนกลับไปทําข้ันตอนแรกซํ้า

ม้วนผ้าเก็บในไม้กําพ้ัน 

ครั้งท่ี 6 

ครั้งท่ี 7 

ม้วนผ้าเก็บ

 
 

ภาพที ่ 10  แผนภาพเปรียบเทียบขั้นตอนการทอผ้าไหม 
ที่มา: พิมาย แสวงผล และคณะ (2560) 
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ภาพที่  9  ลักษณะการทอผา้ของเครื่อง 
ที่มา: พิมาย แสวงผล และคณะ (2560) 

 
 ผลการหาประสิทธิภาพเคร่ืองทอผ้าไหม
แบบพื้นบ้านก่ึงอัตโนมัติ 
 การดําเนินการปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
เป็นการศึกษาและออกแบบวิธีการทอผ้าไหมแบบ
พ้ืนบ้านร่วมกับกลุ่มทอผ้าไหมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น ก า ร พัฒน า รู ป แ บบ
กระบวนการในการพัฒนาเคร่ืองร่วมกันระหว่างทีม

นักวิจัยและทีมนักวิจัยชาวบ้านทําให้ได้วิธีการทอ
ผ้ า ไ หม ท่ี มี ขั้ น ตอนลด น้ อยล งก ว่ า เ ดิ ม โ ดย
ปรับเปล่ียนรูปแบบการสับตะกอให้สามารถทํางาน
ด้วยอุปกรณ์และสามารถควบคุมการทํางานได้ ซึ่ง
ขั้นตอนน้ีผู้ทอจะใช้เท้าเหยียบคานไม้เพ่ือสับตะกอ
ต้องใช้แรงและความชํานาญเป็นอย่างสูง ทําให้
สามารถลดข้ันตอนจากเดิม 7 ขั้นตอน สามารถ
ลดลงเหลือเพียง 6 ขั้นตอน 

 
  การทอแบบเดิม 

ดึงฟืมกระทบเส้นไหมออกห่าง
จากกระสวย

สับตะกอโดยใช้เท้าเหยียบท่ี  
คานเหยียบ  

สอดกระสวยส่งไหมเส้นพุ่ง

กระทบไหมเส้นพุ่ง 

สับตะกอโดยใช้เท้าเหยียบท่ี  
คานเหยียบ ชุดท่ี 2

การทอของเครื่องท่ีสร้างขึ้น 

ดึงฟืมกระทบเส้นไหมออกห่าง
จากกระสวย

สอดกระสวยส่งไหมเส้นพุ่ง

ครั้งท่ี 1 

ครั้งท่ี 2 

ครั้งท่ี 3 

ครั้งท่ี 4 

ครั้งท่ี 5 

กดสวิตซ์สลับตะกอท่ีถูกควบคุม
ด้วยโปรแกรม 

วนกลับไปทําข้ันตอนแรกซํ้า

กระทบไหมเส้นพุ่ง

วนกลับไปทําข้ันตอนแรกซํ้า

ม้วนผ้าเก็บในไม้กําพ้ัน 

ครั้งท่ี 6 

ครั้งท่ี 7 

ม้วนผ้าเก็บ

 
 

ภาพที ่ 10  แผนภาพเปรียบเทียบขั้นตอนการทอผ้าไหม 
ที่มา: พิมาย แสวงผล และคณะ (2560) 

 

ภำพที่ 9	ลักษณะการทอผ้าของเครื่อง

ที่มำ:	พิมาย	แสวงผล	และคณะ	(2560)

 ผลกำรหำประสิทธิภำพเครื่องทอผ้ำไหม

แบบพื้นบ้ำนกึ่งอัตโนมัติ

	 การด�าเนินการปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม

เป็นการศึกษาและออกแบบวิธีการทอผ้าไหมแบบ

พื้นบ้านร่วมกับกลุ่มทอผ้าไหมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมอ�าเภอเมือง	 จังหวัดอุบลราชธานี	

ผลการด�าเนินการในการพัฒนารูปแบบกระบวนการ

ในการพัฒนาเครื่องร่วมกันระหว่างทีมนักวิจัยและ

ทีมนักวิจัยชาวบ้านท�าให้ได้วิธีการทอผ้าไหมที่มี

ขั้นตอนลดน้อยลงกว่าเดิมโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การสับตะกอให้สามารถท�างานด้วยอุปกรณ์และ

สามารถควบคุมการท�างานได้	 ซ่ึงขั้นตอนนี้ผู้ทอจะ

ใช้เท้าเหยียบคานไม้เพื่อสับตะกอต้องใช้แรงและ

ความช�านาญเป็นอย่างสูง	 ท�าให้สามารถลดขั้นตอน

จากเดิม	7	ขัน้ตอน	สามารถลดลงเหลอืเพยีง	6	ขัน้ตอน

ภำพที่ 10	แผนภาพเปรียบเทียบขั้นตอนการทอผ้าไหม

ที่มำ:	พิมาย	แสวงผล	และคณะ	(2560)



114 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ผลกำรศึกษำประสิทธิภำพด้ำนระยะเวลำและ

ระยะห่ำงเส้นด้ำยยืนของเครือ่งทอผ้ำไหมแบบพ้ืนบ้ำน

กึ่งอัตโนมัติ

	 การทดสอบประสิทธิภาพการแยกชุดตะกอ

ของเคร่ืองทอผ้าไหมแบบพื้นบ้านกึ่งอัตโนมัติพบว่า	

เวลาในการท�างานของการแยกชดุตะกอท่ีควบคมุด้วย

โปรแกรมสามารถท�างานโดยใช้เวลาภาพรวมเฉลี่ย	

0.79	วนิาทีต่อการแยกตะกอ	1	ครัง้	เมือ่วดัระยะห่าง

ของเส้นด้ายยืนจะมีระยะห่างที่	 11	 เซนติเมตร	 เมื่อ

พจิารณาค่าความแม่นย�า	พบว่า	ระยะเวลาการท�างาน

ของชุดแยกตะกอจากการทดสอบ	 10	 ครั้ง	 มีค่า

ความแม่นย�าที่ร้อยละ	90	และมีค่าความผิดพลาดที่

ร้อยละ	10	 เมือ่พจิารณาค่าความแม่นย�าของระยะห่าง

เส้นด้ายยืน	 พบว่า	 สามารถวัดระยะห่างเส้นด้ายยืน

เท่ากนัทัง้	10	ครัง้	คอื	11	เซนตเิมตร	มค่ีาความแม่นย�า

ที่	 100	 เปอร์เซ็นต์	 และมีค่าความผิดพลาดที่	 0	

เปอร์เซ็นต์	ดังแสดงในภาพที่	11

ผลกำรศึกษำประสิทธิภำพด้ำนกำรกระทบฟืมและ

ดึงกลับ   

	 เมือ่ท�าการทดสอบประสทิธภิาพการกระทบ

ฟืมและดึงกลับเวลากระทบฟืม	 พบว่าใช้เวลาใน

การกระทบฟืมและดึงกลับ	ค่าเฉลี่ยรวม	3	วินาที	ที่

ภำพที่ 11	แสดงเวลาการแยกชุดตะกอ

ระยะห่าง	12	 เซนติเมตร	และเมื่อพิจารณาค่าความ

แม่นย�าคิดเป็นร้อยละ	 100	 จากการทดลอง	 10	

ครั้ง	 ดังแสดงในภาพที่	 12	 แสดงกราฟเวลาที่ใช้ใน

การกระทบฟืมและดึงกลับ

ปีท่ี........ฉบับท่ี.......เดือน............25.......... หน้า 11 

ผลการศึกษาประสิทธิภาพด้านระยะเวลาและ
ระยะห่างเส้นด้ายยืนของเคร่ืองทอผ้าไหมแบบ
พื้นบ้านก่ึงอัตโนมัติ 
 การทดสอบประสิทธิภาพการแยกชุด
ตะกอของเคร่ืองทอผ้าไหมแบบพ้ืนบ้านก่ึงอัตโนมัติ
พบว่า เวลาในการทํางานของการแยกชุดตะกอที่
ควบคุมด้วยโปรแกรมสามารถทํางานโดยใช้เวลา
ภาพรวมเฉลี่ย 0.79 วินาทีต่อการแยกตะกอ 1 ครั้ง 
เมื่อวัดระยะห่างของเส้นด้ายยืนจะมีระยะห่างที่ 11 

เซนติเมตร เมื่อพิจารณาค่าความแม่นยํา พบว่า 
ระยะเวลาการทํางานของชุดแยกตะกอจากการ
ทดสอบ 10 ครั้ง มีค่าความแม่นยําที่ร้อยละ 90 
และมีค่าความผิดพลาดที่ร้อยละ 10 เมื่อพิจารณา
ค่าความแม่นยําของระยะห่างเส้นด้ายยืน พบว่า 
สามารถวัดระยะห่างเส้นด้ายยืนเท่ากันทั้ง 10 คร้ัง 
คือ 11 เซนติเมตร  มีค่าความแม่นยําที่ 100 
เปอร์เซ็นต์ และมีค่าความผิดพลาดที่ 0 เปอร์เซ็นต์ 
ดังแสดงในภาพที่ 11 

 
 

ภาพที่  11  แสดงเวลาการแยกชุดตะกอ 
 
ผลการศึกษาประสิทธิภาพด้านการกระทบฟืม
และดึงกลับ    
 เมื่อทําการทดสอบประสิทธิภาพการ
กระทบฟืมและดึงกลับเวลากระทบฟืม พบว่า     
ใช้เวลาในการกระทบฟืมและดึงกลับ ค่าเฉลี่ยรวม 

3 วินาที ที่ระยะห่าง 12 เซนติเมตร และเมื่อ
พิจารณาค่าความแม่นยําคิดเป็นร้อยละ 100 จาก
การทดลอง 10 ครั้ง ดังแสดงในภาพที่ 12     
แสดงกราฟเวลาที่ใช้ในการกระทบฟืมและดึงกลับ 
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ประสิทธิภาพการแยกชุดตะกอ

เวลาการแยกชุดตะกอ(วินาที)

Tim
e(

S)

จํานวน (n)

ประสิทธิภำพกำรแยกชุดตะกอ
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ภาพที่  12  แสดงเวลาที่ใช้ในการกระทบฟืมและดึงกลับ 
 
ผลการศึกษาประสิทธิภาพด้านการสอดกระสวย 
 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพด้านเวลาการ
สอดกระสวยพบว่า ใช้เวลาในการสอดกระสวยผา่น
ช่องว่างระหว่างด้าย ค่าเฉลี่ย 5 วินาที ที่ความ
กว้างของฟืม 40 เซนติเมตร และมีค่าความแม่นยํา

คิดเป็นร้อยละ 100 จากภาพท่ี 13 แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ในการสอดกระสวย
กับจํานวนการทดสอบ 10 ครั้ง เพ่ือหาค่าความ
แม่นยําและค่าความคาดเคลื่อน   

 

 
 

ภาพที่  13  แสดงเวลาที่ใช้ในการสอดกระสวย 
 
 เมื่อพิจารณาระยะเวลาการทํางานของชุด
กลไกการทอผ้าด้วยเครื่องทอผ้าไหมพ้ืนบ้าน
กึ่งอัตโนมัติ จะพบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการกระทบ
ฟืมและตีกลับใช้เวลา 3 วินาที ระยะเวลาท่ีใช้ใน
การแยกชุดตะกอใช้เวลา 0.80 วินาที ระยะเวลาท่ี

ใช้ในการกระทบฟืมและตีกลับใช้เวลา 3 วินาที 
และระยะเวลาท่ีใช้ในการสอดกะสวยใช้เวลา 5 
วินาที ใช้เวลารวมในการทํางานของกระบวนการ
ทอผ้า 11.80 วินาทีต่อรอบการทอ ดังแสดงในภาพ
ที่ 14 
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หน้า 12 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   

 
 

ภาพที่  12  แสดงเวลาที่ใช้ในการกระทบฟืมและดึงกลับ 
 
ผลการศึกษาประสิทธิภาพด้านการสอดกระสวย 
 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพด้านเวลาการ
สอดกระสวยพบว่า ใช้เวลาในการสอดกระสวยผา่น
ช่องว่างระหว่างด้าย ค่าเฉลี่ย 5 วินาที ที่ความ
กว้างของฟืม 40 เซนติเมตร และมีค่าความแม่นยํา

คิดเป็นร้อยละ 100 จากภาพท่ี 13 แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ในการสอดกระสวย
กับจํานวนการทดสอบ 10 ครั้ง เพ่ือหาค่าความ
แม่นยําและค่าความคาดเคลื่อน   

 

 
 

ภาพที่  13  แสดงเวลาที่ใช้ในการสอดกระสวย 
 
 เมื่อพิจารณาระยะเวลาการทํางานของชุด
กลไกการทอผ้าด้วยเครื่องทอผ้าไหมพ้ืนบ้าน
กึ่งอัตโนมัติ จะพบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการกระทบ
ฟืมและตีกลับใช้เวลา 3 วินาที ระยะเวลาท่ีใช้ใน
การแยกชุดตะกอใช้เวลา 0.80 วินาที ระยะเวลาท่ี

ใช้ในการกระทบฟืมและตีกลับใช้เวลา 3 วินาที 
และระยะเวลาท่ีใช้ในการสอดกะสวยใช้เวลา 5 
วินาที ใช้เวลารวมในการทํางานของกระบวนการ
ทอผ้า 11.80 วินาทีต่อรอบการทอ ดังแสดงในภาพ
ที่ 14 
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ผลกำรศึกษำประสิทธิภำพด้ำนกำรสอดกระสวย  

	 เมือ่พจิารณาประสทิธภิาพด้านเวลาการสอด

กระสวยพบว่า	 ใช้เวลาในการสอดกระสวยผ่านช่องว่าง

ระหว่างด้าย	ค่าเฉลี่ย	5	วินาที	ที่ความกว้างของฟืม	

ภำพที่ 12	แสดงเวลาที่ใช้ในการกระทบฟืมและดึงกลับ

ภำพที่ 13	แสดงเวลาที่ใช้ในการสอดกระสวย

40	 เซนติเมตร	 และมีค่าความแม่นย�าคิดเป็นร้อยละ	

100	จากภาพที่	13	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลา

ทีใ่ช้ในการสอดกระสวยกบัจ�านวนการทดสอบ	10	ครัง้

เพื่อหาค่าความแม่นย�าและค่าความคาดเคลื่อน		

	 เมือ่พจิารณาระยะเวลาการท�างานของชดุกลไก

การทอผ้าด้วยเครื่องทอผ้าไหมพื้นบ้านกึ่งอัตโนมัติ	

จะพบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการกระทบฟืมและตีกลับ

ใช้เวลา	3	วินาที	ระยะเวลาที่ใช้ในการแยกชุดตะกอ

ใช้เวลา	0.80	วินาที	ระยะเวลาที่ใช้ในการกระทบฟืม

และตีกลับใช้เวลา	 3	 วินาที	 และระยะเวลาที่ใช้ใน

การสอดกะสวยใช้เวลา	 5	 วินาที	 ใช้เวลารวมใน

การท�างานของกระบวนการทอผ้า	 11.80	 วินาที

ต่อรอบการทอ	ดังแสดงในภาพที่	14



116 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ปีท่ี........ฉบับท่ี.......เดือน............25.......... หน้า 13 

 
 

ภาพที่  14  แสดงระยะเวลาการทํางานของชุดกลไกการทอผ้าด้วยเครื่อง 
 

 
 

ภาพที่  15  แสดงระยะเวลาท่ีใช้สําหรับการทอผ้าในแต่ละข้ันตอน 
 
การหาอัตราคา่ไฟฟา้  

ในการคํานวณหาอัตราค่าไฟฟ้าของการ
ใช้งานเคร่ืองทอผ้าไหมแบบพ้ืนบ้านก่ึงอัตโนมัติ
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งจัด
ให้เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.2 คิดคํานวณดังนี้ 

เครื่องทอผ้าที่พัฒนาขึ้นน้ีมีกําลังไฟฟ้า
ขนาด 63.81 วัตต์ จํานวนการใช้งานต่อวัน 7 
ช่ัวโมง ใช้พลังงานไฟฟ้า 0.44 หน่วย ใช้พลังงาน
ไฟฟ้า หน่วยต่อเดือน 13.38 หน่วย ค่าบริการราย
เดือน ค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม

รวมค่าไฟฟ้าที่ใช้ต่อเดือน เป็นเงิน 77.28 บาทต่อ
เดือน ดังนั้นรวมค่าใช้ไฟฟ้าที่ต้องชําระต่อปีทั้งสิ้น 
927.40 บาท 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาโครงการพัฒนาเคร่ืองทอผ้า
ไหมแบบพ้ืนบ้านก่ึงอัตโนมัติ สําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม คณะผู้วิจัยได้ทําการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research: PAR) โดยลงพื้นที่พัฒนาด้าน
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เดือน ดังนั้นรวมค่าใช้ไฟฟ้าที่ต้องชําระต่อปีทั้งสิ้น 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาโครงการพัฒนาเคร่ืองทอผ้า
ไหมแบบพ้ืนบ้านก่ึงอัตโนมัติ สําหรับวิสาหกิจ
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ภำพที่ 14	แสดงระยะเวลาการท�างานของชุดกลไกการทอผ้าด้วยเครื่อง

ภำพที่ 15	แสดงระยะเวลาที่ใช้ส�าหรับการทอผ้าในแต่ละขั้นตอน

กำรหำอัตรำค่ำไฟฟ้ำ 

	 ในการค�านวณหาอัตราค่าไฟฟ้าของการ

ใช้งานเครือ่งทอผ้าไหมแบบพืน้บ้านกึง่อตัโนมตัสิ�าหรบั

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ซึ่งจัดให้เป็นผู้ใช้

ไฟฟ้าประเภท	1.2	คิดค�านวณดังนี้

	 เคร่ืองทอผ้าท่ีพัฒนาข้ึนนีมี้ก�าลังไฟฟ้าขนาด

63.81	 วัตต์	 จ�านวนการใช้งานต่อวัน	 7	 ชั่วโมง	 ใช้

พลังงานไฟฟ้า	0.44	หน่วย	ใช้พลังงานไฟฟ้า	หน่วย

ต่อเดือน	13.38	หน่วย	ค่าบริการรายเดือน	ค่าไฟฟ้า

อัตโนมัติ	 (Ft)	 และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มรวมค่าไฟฟ้าที่

ใช้ต่อเดือน	เป็นเงิน	77.28	บาทต่อเดือน	ดังนั้นรวม

ค่าใช้ไฟฟ้าที่ต้องช�าระต่อปีทั้งสิ้น	927.40	บาท
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สรุปผลกำรวิจัย

	 จากการศกึษาโครงการพฒันาเครือ่งทอผ้าไหม

แบบพืน้บ้านกึง่อตัโนมติั	 ส�าหรบัวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม	คณะผูว้จิยัได้ท�าการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร

อย่างมีส่วนร่วม	(Participatory	Action	Research:	

PAR)	 โดยลงพื้นท่ีพัฒนาด้านการวิจัยร่วมกับกลุ่ม

ทอผ ้าไหมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย ่อม	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี	สรุปได้ดังนี้

 ส่วนท่ี 1	 ผลการด�าเนินการในการพัฒนา

รูปแบบกระบวนการในการพัฒนาเครื่องร่วมกัน

ระหว่างทีมนักวิจัยและทีมนักวิจัยชาวบ้านท�าให้ได้

วิธีการทอผ้าไหมท่ีมีขั้นตอนลดน้อยลงกว่าเดิมซึ่ง

สามารถลดขัน้ตอนจากเดมิ	7	ขัน้ตอน	สามารถลดลง

เหลือเพียง	6	ขั้นตอน		

 ส่วนที่ 2	 ศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพ

ของเครือ่งทอผ้าไหมแบบพืน้บ้านก่ึงอตัโนมตั	ิ ส�าหรับ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	พบว่าประสทิธภิาพ

ด้านระยะเวลาและระยะห่างเส้นด้ายยืนของเครื่อง

ทอผ้าไหมแบบพืน้บ้านกึง่อตัโนมตัเิวลาในการท�างาน

ของการแยกชดุตะกอทีค่วบคมุด้วยโปรแกรมสามารถ

ท�างานโดยใช้เวลาภาพรวมเฉลี่ย	 0.79	 วินาทีต่อ

การแยกตะกอ	1	ครัง้	 เมือ่วดัระยะห่างของเส้นด้ายยนื

จะมีระยะห่างที่	 11	 เซนติเมตร	 ค่าความแม่นย�า

ร้อยละ	90	และมีค่าความผิดพลาดร้อยละ	10	

	 ผลการศกึษาประสิทธภิาพด้านการกระทบฟืม

และดงึกลบัพบว่า	 ใช้เวลาในการกระทบฟืมและดึงกลับ

ค่าเฉลีย่รวม	3	วนิาทีทีร่ะยะห่าง	12	เซนตเิมตร	และ

เม่ือพิจารณาค่าความแม่นย�าคิดเป็นร้อยละ	 100	

ผลการศกึษาประสทิธภิาพด้านการสอดกระสวยพบว่า

ใช้เวลาในการสอดกระสวยผ่านช่องว่างระหว่างด้าย

ค่าเฉลีย่	5	วนิาที	ทีค่วามกว้างของฟืม	40	เซนตเิมตร

และมีค่าความแม่นย�าคิดเป็นร้อยละ	100	

	 เมื่อพิจารณาระยะเวลาที่ใช้ส�าหรับชุดกลไก

การทอผ้าด้วยเครื่องทอผ้าไหมพื้นบ้านกึ่งอัตโนมัติ	

จะเห็นว่ามีระยะเวลาการท�างานของเคร่ือง	 คือ	

ระยะเวลาการกระทบฟืมและตีกลับใช้เวลา	3	วินาที	

ระยะเวลาการแยกชดุตะกอใช้เวลา	0.80	วนิาที	ระยะ

เวลาการกระทบฟืมและตีกลับใช้เวลา	3	วินาที	และ

ระยะเวลาการสอดกะสวยใช้เวลา	 5	 วินาที	 โดยใช้

เวลารวมในกระบวนการ	 ทอผ้าทัง้ส้ิน	 11.80	 วนิาที

	 ผลการศึกษาประสิทธิภาพด้านการใช ้

พลังงานไฟฟ้าพบว่า	 ในการหาค่าก�าลังไฟฟ้าใน

สภาวะไม่มีโหลด	 ผลปรากฏว่า	 เคร่ืองทอผ้าไหม

พืน้บ้านกึง่อตัโนมตั	ิในสภาวะไม่มโีหลด	มแีรงดนัไฟฟ้า

เฉล่ีย	 12.81	 โวลต์	 มีกระแสไฟฟ้าไหลเฉลี่ย	 0.44	

แอมแปร์มีค่าก�าลังไฟฟ้าในสภาวะไม่มีโหลดเฉลี่ย	

5.69	วัตต์

	 ผลการทดสอบประสทิธภิาพการท�างานของ

เครื่องมือในการหาค่าก�าลังไฟฟ้าในสภาวะมีโหลด	

ผลปรากฏว่า	 เครื่องทอผ้าไหมพื้นบ้านกึ่งอัตโนมัติ	

ในสภาวะมีโหลดมีแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย	 12.81	 โวลต	์

กระแสไฟฟ้าไหลเฉลี่ย	 5.19	 แอมแปร์	 ค�านวณค่า

ก�าลังไฟฟ้าจะได้ก�าลังไฟฟ้าเฉลี่ย	63.81	วัตต์	ดังนั้น

รวมค่าใช้ไฟฟ้าท่ีต้องช�าระต่อปีท้ังส้ิน	 927.41	 บาท	

ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับอัตราค่าแรงขั้นต�่าส�าหรับ

คนทอมือ	 1	 คน	 เป็นเงิน	 320	 บาทต่อวัน	 ทอผ้า

ความยาว	1	เมตร	ใช้เวลารวมทัง้กระบวนการ	15	วนั	

เป็นเงินค่าจ้างรวม	4,800	บาท

 ส่วนที่ 3	 ศึกษาความพึงพอใจของกลุ ่ม

ทอผ ้าไหมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย ่อม	

อ�าเภอเมอืง	 จังหวดัอบุลราชธาน	ี ท่ีมต่ีอเคร่ืองทอผ้าไหม

แบบพืน้บ้านกึง่อัตโนมตั	ิผลการประเมนิด้านภาพรวม

ประสทิธภิาพของเครือ่งทอผ้าแบบพืน้บ้านกึง่อตัโนมติั

พบว่าได้ค่าเฉล่ียความพงึพอใจที	่4.02	คะแนน	ระดบั

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	 และส่วนใหญ่มีความ

พงึพอใจเกีย่วกับความเหมาะสมกบัพืน้ทีใ่นการทอผ้า

มค่ีาเฉลีย่ความพงึพอใจที	่4.67	คะแนน	ความพงึพอใจ

อยู่ในระดับมากที่สุดคือ	สะดวกต่อการทอและความ

ปลอดภัยต่อการใช้งาน	 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที	่

4.33	 คะแนน	 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด	



118 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

และรูปร่างที่สวยงามและเหมาะกับการน�าไปใช้ใน

อตุสาหกรรมทอผ้าในครัวเรือน	มค่ีาเฉลีย่ความพงึพอใจ

ที่	4.13	คะแนน	ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

อภิปรำยผล

	 การพัฒนาเครื่องทอผ้าไหมแบบพื้นบ้าน

กึง่อตัโนมตั	ิ ส�าหรบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

ที่พัฒนาขึ้นมีวิธีการทอผ้าไหมลดลงจากวิธีการทอ

ปกติ	7	ขั้นตอน	เหลือ	6	ขั้นตอน	ช่วยให้การทอผ้า

เรว็ขึน้สอดคล้องกบังานวจิยัของวชิติ	นางแล,	จกัรกรชิ

อิ่นทา,	เสาวนีย์	สมรูป,	และ	อรทัย	ไชยราช	(2559)	

ที่ได ้พัฒนาเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วย

ไมโครคอลโทรลเลอร์ทีม่คีวามเรว็ในการทอท�าให้เกดิ

รายได้จากการทอผ้าขายเพิ่มข้ึน	 เครื่องทอผ้าไหม

แบบพืน้บ้านกึง่อตัโนมตัช่ิวยให้เวลาทีใ่ช้ในการทอผ้า

ลดลงและลดค่าใช้จ่ายจากปกติท่ีจ่ายค่าแรงส�าหรับ

ค่าจ้างคนทอผ้าด้วยมอื	1	คน	วนัละ	320	บาท	เมือ่ใช้

เครื่องทอจะจ่ายเพียงค่าไฟ	 77.28	 บาทต่อเดือน

ความพงึพอใจของกลุม่ทอผ้าไหมวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดอุบลราชธานี	

เม่ือทดลองใช้เครือ่งทอผ้าไหมแบบพืน้บ้านกึง่อตัโนมตัิ

อยู่ในระดับมาก	

ข้อเสนอแนะ

	 1)	ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวเครื่องทอผ้า

แบบพื้นบ้านกึ่งอัตโนมัติ	 ควรปรับเปลี่ยนฟืมหรือ

ฟันหวีให้มีช่องความถี่หลายระดับเพื่อให้เหมาะกับ

การทอผ้าที่มีความกว้างหลายขนาด		

	 2)	ข้อเสนอแนะเก่ียวกับกระบวนการทอผ้า

ของกลุ่มทอผ้าควรปรับระยะการกระทบฟืมให้มี

ระยะห่างมากข้ึนเพื่อสะดวกในการสอดกะสวยและ

เพิ่มแรงกระทบฟืม

	 3)	ควรเปรยีบเทียบประสทิธภิาพของเครือ่งที่

พฒันาขึน้กบัเครือ่งอืน่ๆ	ทีใ่กล้เคยีงกนัจากงานวจิยัอืน่
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