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การพัฒนาเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับทอผาพื้นเมือง 

 
ศุทธินี  กลอมแสร 

หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 
บทคัดยอ 
  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ออกแบบและพัฒนาเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับทอผาพื้นเมือง 2. ทดสอบหา

ประสิทธิภาพเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับทอผาพื้นเมือง และ 3. ศึกษาความพึงพอใจของกลุมสตรีทอผาบานรองยางที่มีตอ

การใชเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับทอผาพื้นเมือง การดําเนินการวิจัยแบงออกเปนสามสวนตามวัตถุประสงค โดยมี

ผลการวิจัยดังน้ี 1. การออกแบบและพัฒนาเครื่องกรอดายแบบดรัม ประกอบดวย 5 สวนหลัก คือ โครงเครื่องกรอดาย ชุด

ลําเลียงดาย ชุดแขนกรอ ชุดกลไกขับลูกดรัมและชุดควบคุมเครื่องกรอดายแบบดรัม การทํางานของเครื่องกรอดายแบบ ดรัมมี

การใชมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 90 วัตต แบบปรับความเร็ว 1,500 รอบตอนาที เปนตนกําลังในการขับลูกดรัมใหเกิดการ

หมุน เพื่อดึงเสนดายจากชุดลําเลียงดายเขาสูหลอดกรอ และมีไทเมอรเปนตัวตั้งเวลาการเปด-ปด เพื่อกําหนดการทํางาน ซ่ึง

ผลการประเมินการออกแบบและพัฒนาเครื่องกรอดายแบบดรัมโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พบวา มีคาเฉล่ียโดยรวม

เทากับ 4.58 อยูในระดับมากที่สุด 2. การทดสอบหาประสิทธิภาพการใชงานของเครื่องกรอดายแบบดรัม แบงผลการศึกษา

ออกเปน 2 สวน คือ การทดสอบประสิทธิภาพการกรอดายพุงและดายยืน พบวา การกรอดายพุงและดายยืนดวยเครื่องกรอ

ดายแบบดรัมที่ความเร็วมอเตอร 1,500 รอบตอนาท ีมีประสิทธิภาพคิดเปน 1.83 และ 1.48 เทาของการกรอดายดวยเครื่อง

กรอดายไฟฟาแบบดั่งเดิม และการประเมินการใชงานของเครื่องกรอดายแบบดรัมโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พบวา มี

คาเฉล่ียการใชงานโดยรวมเทากับ 4.67 อยูในระดับมากที่สุด และ 3. การประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชงานเครื่องกรอ

ดายแบบดรัมสําหรับทอผาพื้นเมืองของสมาชิกกลุมสตรีทอผาบานรองยาง จํานวน 7 คน พบวา มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ

โดยรวมเทากับ 4.45 อยูในระดับมากที่สุด สรุปไดวา เครื่องกรอดายแบบดรัมไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
 
คําสําคัญ: เครื่องกรอดาย, การกรอดายแบบดรัม, ผาพื้นเมือง 
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The development of drum winding machine for 

traditional weaving 

 
Sutthinee  Klomsae 
Program in Industrial Technology, Faculty of Industrial Technology, Uttaradit Rajabhat University. 
 
Abstract 

  The purposes of this research were as follows, 1. to design and develop the drum winding 

machine for traditional weaving, 2. to test the efficiency of the drum winding machine for traditional 

weaving and, 3. to study the satisfaction of Ban Rong Yang weaving woman group about using the drum 

winding machine for traditional weaving. The research operations were divided into 3 parts according to 

the research purpose and the result were as follows, 1. the design and development of drum winding 

machine consisted of 5 major parts which were machine frame, yarn reciprocating guide, groove drum, 

grooved traverse roller, and drum winding control system. The drum winding machine was driven by 90 

watt AC motor which was adjusted speed at 1,500 rounds per minute as the primary power source to 

rotate the drum in order to pull the yarn from reciprocating guide to the cylinder and there was a timer 

to set the on-off time in order to set the operation time. The evaluation result of design and 

development of the drum winding machine by 3 experts and it was found that the overall average value 

was 4.58 which was the highest level, 2. the efficiency test of using drum winding machine that divided 

the study result into 2 parts which were the efficiency test of weft and warp thread winding which was 

found that the weft and warp winding with drum winding machine at 1,500 rounds per minute motor 

speed had the efficiency of 1.83 and 1.48 times compared with original electric winding machine, and the 

evaluation result of using the drum winding machine by 3 experts and it was found that the overall 

average value was 4.67 which was the highest level and, 3. the satisfaction evaluation about using drum 

winding machine for traditional weaving of 7 members from Ban Rong Yang weaving women group and it 

was found that the overall averaged satisfaction value was 4.45 which was the highest level. Concluded 

that the drum winding machine has been developed effectively. 

 
Keywords: winding machine, drum winding, traditional fabric. 
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1. บทนํา 

 การทอผาเปนหัตถกรรมพื้นบานที่เกิดจากการส่ังสมภูมิ

ปญญาในแตละทองถิ่นจนเกิดเปนความรู ความเชี่ยวชาญ 

การทอผาเปนเสมือนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีการถายทอด

สืบตอจากรุนหน่ึงสูอีกรุนหน่ึง แตเม่ือมีการสงเสริมใหเกิด

การจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมทอผาทําใหผูบริโภคหันมาใช

ผาทอจากเครื่องจักรแทนการทอผาดวยมือ เน่ืองจากตองใช

เวลาในการทอนาน มีขอจํากัดดานรูปแบบและสีสันกวา   

ผาทอโรงงาน หัตถกรรมการทอผาจึงซบเซาลงจนเกือบจะ

สูญหาย แตดวยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงใหการสนับสนุนการทอผา ทํา

ใหผาทอกลับมาไดรับความนิยมอีกครั้งหน่ึง พระองคทรง

เปนองคผูนําในการใชผาพื้นเมืองฉลองพระองคทั้งในขณะที่

ประทับในประเทศ และวโรกาสเสด็จเยือนตางประเทศ ทํา

ใหผาพื้นเมืองของไทยไดมีโอกาสอวดโฉมตอสายตาของ

ชาวโลกวาผาไทยน้ันเปนผาที่มีความงดงาม และแสดงถึง

เอกลักษณของชาติจนเปนที่ยอมรับทั่วโลก ผาทอไดถูกนํามา

เปนภูมิปญญาในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ ทําใหเกิดรายได

หมุนเวียนภายในประเทศ สรางรายไดใหกับประชาชน [1] 

 กลุมสตรีทอผาบานรองยาง กอตั้งจากการรวมตัวของ

กลุมคนในหมูที่ 8 บานรองยาง ตําบลชัยชุมพล อําเภอ    

ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ มีจุดประสงคเพื่อสรางรายไดเสริม

ใหกับคนในชุมชนนอกเหนือจากการทํางานดานเกษตรกรรม 

และเพื่ออนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาในการทอผาพื้นเมือง 

แตเน่ืองจากการทอผาของทางกลุมไดรับการถายทอดจาก

รุนหน่ึงสูอีกรุนหน่ึงจนเกิดเปนความชํานาญผานการลองผิด

ลองถูก การทอผาดวยมือจึงมีเวลาการผลิตที่คอนขางนาน 

สงผลตอการตอบสนองตอความตองการของลูกคา 

 การกรอดายเพื่อเตรียมเสนพุงและเสนยืนถือไดวาเปน

ขั้นตอนที่ มีความสําคัญและใช เวลาในการทํางานนาน 

เน่ืองจากการกรอดายดวยความเร็วที่มากจะทําใหเสนดาย

ขาด หากกรอดายใสหลอดกรอไมแนน การเรียงตัวของดาย

จะไมเปนลําดับ มีผลทําใหเสนดายที่ว่ิงออกจากหลอดดาย

พุงและหลอดดายยืนขาดความสมํ่าเสมอ โดยเสนดายพุงที่

ว่ิงออกจากกระสวยแบบไมสมํ่าเสมอในขณะทอ จะทําให

กระสวยมีการพุงตัวที่ผิดทิศทางและเกิดการตกราง สงผลตอ

ความสมํ่าเสมอของเน้ือผาที่ทอ กอใหเกิดการสูญเสียเวลาใน

การตกแตงเพื่อใหผาดูสวยงาม [2] ขณะที่การกรอเสนดาย

ยืนใสหลอดกรอไมแนน การเรียงตัวของเสนดายที่ว่ิงออก

จากหลอดกรอเขาสูแกนมวนดายยืนจะขาดความสมํ่าเสมอ 

เกิดการกระตุกขณะที่แกนมวนดายยืนหมุน สงผลให

เสนดายขาด กอใหเกิดความลาชาในการโวนเครือ (การจัด

วางดายยืนใหเปนรูปโครงของผืนผา) โดยแตเดิมการกรอ

ดายใสหลอดจะเปนการกรอดายจากดายที่มีลักษณะเปนไจ

เขาสูหลอดกรอดายดวยเครื่องมือที่เรียกวา “หลา” หรือ 

“ไน” ที่มีลักษณะเปนวงลอ 2 วงที่ มีขนาดเสนผาน

ศูนยกลางตางกัน ตั้งอยูระหวางปลายขาไมทั้งสองดาน วง

ลอวงใหญจะมีเหล็กสอดเปนคันสําหรับหมุนวงลอ วงลอวง

เล็กจะมีเหล็กไนสอดอยูเพื่อใชสําหรับเปนที่สวมหลอดกรอ

ดาย มีการใชเชือกเปนสายพาน ดังน้ันเม่ือมีการหมุนวงลอ 

เหล็กไนก็จะหมุนตามทําใหสามารถเก็บดายใสเขาหลอดได 

ตอมาจึงไดมีการพัฒนาเครื่องกรอดายไฟฟาโดยใชมอเตอร

มาเปนตัวชวยหมุนแทนการใชหลา [3] 
 

 
 

รูปที่ 1 การกรอดายยืนดวยเครื่องกรอดายไฟฟา 
 

 จากการศึกษาวิธีการกรอดายดวยเครื่องกรอดายไฟฟา

ของกลุมสตรีทอผาบานรองยาง (รูปที่ 1) พบวา การกรอ

ดาย 1 ไจเขาสูหลอดดายพุงดวยเครื่องกรอดายไฟฟาจะกรอ

ดายพุงได จํานวน 7 – 8 หลอด โดยชางทอผา 1 คน จะใช

ดายพุงในการทอผาที่มีหนากวาง 37 น้ิว จํานวน 5 ไจ ตอ

ผาทอ 1 เมตร ซ่ึงจะใชเวลาในการกรอดายประมาณ 40 – 

50 นาที ขณะที่การกรอดาย 1 ไจ เขาสูหลอดกรอดายยืน

ดวยเครื่องกรอดายไฟฟาจะใชเวลากรอ ประมาณ 3 – 4 

นาทีตอหลอด ชางทอผา 1 คน จะใชดายในการทอผาที่มี

หนาผากวาง 37 น้ิว จํานวน 228 ไจ และใชเวลาในการ 

กรอประมาณ 14 – 16 ชั่วโมง โดยในการกรอดายพุงและ  

ดายยืนจะไมสามารถกรอไดอยางตอเน่ืองเพราะเกิดความ
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เม่ือยลา การกรอดายพุงและดายยืนจึงเปนขั้นตอนที่ใช

เวลานาน 

 จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ

ของปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการกรอดาย จึงมีแนวคิดใน

การนําหลักการกรอดายแบบดรัมมาประยุกตใชในการ

พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องกรอดายสําหรับ

ทอผาพื้นเมือง ใหมีประสิทธิภาพในการกรอดายพุงและ  

ดายยืนเขาสูหลอดกรอเพิ่มสูงขึ้น  สามารถลดระยะเวลาใน

การปฏิบัติงาน และลดความเม่ือยลาจากการปฏิบัติงานเปน

ระยะเวลานาน 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องกรอดายแบบดรัม

สําหรับผาทอพื้นเมือง 

 2.2 เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพการใชงานของเครื่อง

กรอดายแบบดรัมสําหรับผาทอพื้นเมือง 

 2.3 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุมสตรีทอผา

บานรองยางที่ มีตอการใชงานเครื่องกรอดายแบบดรัม

สําหรับทอผาพืน้เมือง 

 

3. นิยามศัพทเฉพาะ 

 3.1 เครื่องกรอดายแบบดรัม หมายถึง เครื่องกรอดายที่

ใชมอเตอรไฟฟาเปนตนกําลังในการขับใหลูกดรัมเกิดการ

หมุน เพื่อนําเสนดายเขาสูหลอดดายพุงและหลอดดายยืน 

โดยมีการเรียงตัวของเสนดายตามทิศทางของรองลูกดรัม  

 3.2 เครื่องกรอดายไฟฟา หมายถึง เครื่องกรอดายที่ใช

มอเตอรไฟฟาเปนตนกําลังในการดึงเสนดายเขาสูหลอดดาย

พุงหรือหลอดดายยืน โดยใชมือชวยในการสายนําทิศทาง 

 3.3 หลอดดายพุง หมายถึง หลอดดายพลาสติก ทรง

กรวย  

 3.4 หลอดดายยืน หมายถึง หลอดดายที่ทําจากทอพีวีซี 

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

4.1 ขอบเขตของการวิจัย 

 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังน้ี 

  4.1.1 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 1 

  ขอบเขตดานเน้ือหา ไดแก การออกแบบและ

พัฒนาเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับทอผาพื้นเมือง   

  ขอบเขตดานตัวแปร ไดแก คุณลักษณะที่

เหมาะสมกับการใชงานเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับทอ

ผาพื้นเมือง ประกอบดวย 

  1) คุณลักษณะด านรูปแบบเครื่ อ งกรอด า ย       

แบบดรัม 

  2) คุณลั กษณะด านคุณสมบัติ ขอ ง วั สดุ ที่ ใ ช

ออกแบบและพัฒนาเครื่องกรอดายแบบดรัม 

  3) คุณลักษณะดานความสามารถในการใชงาน

เครื่องกรอดายแบบดรัม 

  4.1.2 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 2 

  ข อบ เ ข ต ด าน เ น้ื อ ห า  ไ ด แ ก  ก า ร ทด สอ บ

ประสิทธิภาพการใชงานของเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับ

ผาทอพื้นเมือง 

  ขอบเขตดานตัวแปร ไดแก ประสิทธิภาพการใช

งานเครื่องกรอดายแบบดรัมประกอบดวย 

  1) ประสิทธิภาพดานระบบขับเคล่ือน 

  2) ประสิทธิภาพดานคุณสมบัติของวัสด ุ

  3) ประสิทธิภาพดานความสามารถในการทํางาน

ของเครื่องกรอดายแบบดรัม 

  4.1.3 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 3 

  ขอบเขตดานเน้ือหา ไดแก การศึกษาความพึง

พอใจของกลุมสตรีทอผาบานรองยางที่มีตอการใชเครื่องกรอ

ดายแบบดรัมสําหรับทอผาพื้นเมือง 

  ขอบเขตดานตัวแปร ไดแก ระดับความพึงพอใจ

ตอคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการใชงานเครื่องกรอดายแบบ 

ดรัมสําหรับทอผาพื้นเมือง 
 

4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 4.2.1 แบบสอบถามคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการใช

งานเครื่องกรอดายแบบดรัม 

 4.2.2 แบบบันทึกผลการทดสอบประสิทธิภาพการ

ทํางานของเครื่องกรอดายแบบดรัม 

 4.2.3 แบบประเมินประสิทธิภาพการใชงานเครื่องกรอ

ดายแบบดรัม 

 4.2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของกลุมสตรีทอผา

บานรองยางที่มีตอเครื่องกรอดายแบบดรัม 
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4.3 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีการทดสอบหาคา

ความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไป

ใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดผล ประเมินผล จํานวน 3 ทาน 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาแลวนํามาหาคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC) [4] 
 

                          IOC  = 
N

R                        (1) 

 

เม่ือ   R  หมายถึง คาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  

  N  หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 เกณฑการตัดสิน IOC ถามีคา 0.67 ขึ้นไป แสดงวาขอ

คําถามน้ันวัดไดตรงตามเน้ือหา กลาวคือ ขอคําถามน้ันใชได 

 

4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 

 4.4.1 นําแบบสอบถามคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการใช

งานเครื่องกรอดายแบบดรัมไปสอบถามผูเชี่ยวชาญดาน

เครื่องจักรกล จํานวน 3 ทาน 

 4.4.2 นําแบบบันทึกผลการทดสอบประสิทธิภาพการ

ทํางานของเครื่องกรอดายแบบดรัม ไปใชเก็บผลการทดลอง 

 4.4.3 นําแบบประเมินประสิทธิภาพการใชงานเครื่อง

กรอดายแบบดรัม ไปทําการสอบถามผูเชี่ ยวชาญดาน

เครื่องจักรกล จํานวน 3 ทาน 

 4.4.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมสตรีทอผา

บานรองยางที่ มีตอเครื่องกรอดายแบบดรัม ไปทําการ

สอบถามสมาชิกกลุมสตรีทอผาบานรองยาง จํานวน 7 คน 

 

4.5 การวิเคราะหขอมูล  

 การวิเคราะหขอมูลและสถิติ มีการนําคะแนนจากการ

ประเมินมาวิเคราะหหาคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

[4] โดยใชสูตรคือ 

 

                            
n

X
X                         (2) 

เม่ือ  X   หมายถึง  คาเฉล่ีย  

  X   หมายถึง  คาคะแนนการประเมิน 

  n   หมายถึง  จํานวนขอมูล 

 ภายหลังจากไดคาเฉล่ียเปนรายขอแลวจะนําผลมา

เปรียบเทียบกับเกณฑและแปลความหมาย ดังตอไปน้ี 

 คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00 แปลวา อยูในเกณฑมากที่สุด 

 คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50 แปลวา มีอยูในเกณฑมาก 

 คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50 แปลวา มีอยูในเกณฑปานกลาง 

 คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50 แปลวา อยูในเกณฑนอย  

 คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 แปลวา อยูในเกณฑนอยที่สุด  
 

                    
)1(

)( 2




 

n

XX
SD                    (3) 

เม่ือ  SD  หมายถึง  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน  

  X   หมายถึง  คาคะแนนการประเมิน 

  X   หมายถึง  คาเฉล่ีย 

  n    หมายถึง  จํานวนขอมูล 

 

5. ผลการวิจัย 

5.1 การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองกรอดายแบบดรัม 

 การออกแบบและพัฒนาเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับ

ทอผาพื้นเมือง (รูปที่ 2) ประกอบดวย 5 สวนหลักคือ โครง

เครื่องกรอดาย ชุดลําเลียงดาย ชุดแขนกรอ ชุดกลไกขับ

ลูกดรัมและชุดควบคุมเครื่องกรอดาย ซ่ึงการทํางานของ

เครื่องกรอดายแบบดรัมมีการใชมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 

90 วัตต แบบปรับความเร็วรอบสูงสุด 1,500 รอบตอนาที 

เปนตนกําลังในการขับลูกดรัมใหหมุน เพื่อดึงเสนดายจากชุด

ลําเลียงดายเขาสูหลอดกรอ จํานวน 2 หลอดตอครั้ง และมี

ไทเมอรเปนตัวตั้งเวลาการเปด-ปด เพื่อกําหนดการทํางาน 

 

 
 

รูปที่ 2 เครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับทอผาพื้นเมือง 
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการใชงานเครื่องกรอ

ดายแบบดรัม 

ขอที่ คุณลักษณะ 

ที่เหมาะสมกับการใช

งานเคร่ืองกรอดาย 

แบบดรัม 

คาเฉล่ีย คา 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ดานรูปแบบของเครื่องกรอดายแบบดรัม 

1 ระบบการทํางานไม

ยุงยาก ไมซับซอน 

4.67 0.58 

2 ขนาดรูปรางเหมาะสม

กับการใชงาน 

4.33 1.15 

3 ความปลอดภัยในขณะ

ใชงาน 

4.33 1.15 

4 งายตอการบํารุงรักษา 4.67 0.58 

5 มีโครงสรางที่แข็งแรง

เหมาะสมตอการกรอ 

4.67 0.58 

ดานคุณสมบัติของวัสดุที่ใชในการออกแบบและพัฒนา

เครื่องกรอดายแบบดรัม 

6 วัสดุ มีความแข็งแรง

ทนทานตอการใชงาน 

4.67 0.58 

7 วั ส ดุ มี ค ว า ม ท น ต อ

สภาพแวดลอม ไม ผุ

กรอน แตก หัก 

4.00 0.00 

8 วัสดุและอุปกรณหาซ้ือ

ไดงาย 

4.67 0.58 

ดานความสามารถในการใชงานเครื่องกรอดายแบบดรัม 

9 สะดวกและงายตอการ

ใชงาน 

5.00 0.00 

10 สามารถกรอด าย ได

ปริมาณมากขึ้น 

4.67 0.58 

11 สามารถทํางานไดอยาง

ตอเน่ือง 

4.67 0.58 

12 สามารถเคล่ือนยายได

สะดวก 

4.67 0.58 

 รวมเฉล่ีย 4.58 0.58 

 

 จากการประเมินผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องกรอ

ดายแบบดรัมโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ดวยแบบสอบ 

ถามคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการใชงานเครื่องกรอดาย         

แบบดรัม (ตารางที่ 1) พบวา คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการ

ใชงานเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับทอผาพื้นเมือง มี

คาเฉล่ียโดยรวม 4.58 อยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาใน

แตละดาน พบวา คุณลักษณะดานความสามารถในการใช

งานเครื่องกรอดายแบบดรัม มีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.75 

อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ คุณลักษณะดานรูปแบบ

ของเครื่องกรอดายแบบดรัม มีคาเฉล่ีย 4.53 อยูในระดับ

มากที่สุด และคุณลักษณะดานคุณสมบัติของวัสดุที่ใชในการ

ออกแบบและพัฒนาเครื่องกรอดายแบบดรัม มีคาเฉล่ีย 

4.44 อยูในระดับมาก 

 

5.2 การทดสอบประสิทธิภาพการใชงานเคร่ืองกรอดาย 

แบบดรัม 

 การทดสอบประสิทธิภาพการใชงานเครื่องกรอดาย    

แบบดรัม สามารถแสดงผลการทดสอบไดดังน้ี 

 5.2.1 ผลการทดสอบการทํางานของเครื่องกรอดาย   

แบบดรัม 

 การทดสอบการทํางานของเครื่องกรอดายแบบดรัม 

แบงเปน 2 สวน คือ การทดสอบประสิทธิภาพการกรอดาย

พุง และการทดสอบประสิทธิภาพการกรอดายยืน โดยมี

รายละเอียดดังน้ี  

  1) การทดสอบประสิทธิภาพการกรอดายพุง  

  การทดสอบประสิทธิภาพการกรอดายพุงของ

เครื่องกรอดายแบบดรัม มีการปรับตั้งความเร็วรอบของ

มอเตอรตนกําลังที่ 2 ระดับ คือ 775 รอบตอนาที และ 

1,500 รอบตอนาที โดยทําการทดสอบจํานวน 5 ครั้งแลว

นํามาคํานวณหาคาเฉล่ีย ดังตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 3 

 

 

 

 

 

 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 

           

97 

ตารางที่ 2  ผลการทดสอบการกรอดายพุงที่ความเร็ว

มอเตอร 775 รอบตอนาท ี

เวลาใน

การ

กรอ

ดาย 

(วินาที) 

หลอดที่ 1 หลอดที่ 2 

ความ

ยาว 

(เมตร) 

เสนผาน 

ศูนยกลาง 

(ซม.) 

ความ

ยาว 

(เมตร) 

เสนผาน 

ศูนยกลาง 

(ซม.) 

70 128.86 2.23 129.99 2.24 

80 144.74 2.31 145.61 2.30 

 

 จากตารางที่ 2 พบวา การกรอดายพุงที่เวลา 70 วินาที 

จากหลอดที่ 1 และหลอดที่ 2 มีความยาวดายเฉล่ีย 129.43 

เมตรตอหลอด และ มีเสนผานศูนยกลาง เฉ ล่ีย  2.24 

เซนติเมตร ดายพุงที่กรอไดมีลักษณะพองฟู (รูปที่ 3) เม่ือ

นําไปใชทอผา พบวา ดายพุงที่ว่ิงออกจากกระสวยจะมีการ

คลายตัวที่ไมสมํ่าเสมอ สวนหัวของเสนดายมีการคลายตัว

หลุดออกจากหลอดกรอ และในบริเวณที่เสนดายเรียงตัวไม

สมํ่าเสมอจะเกิดการพันกันของเสนดาย สงผลใหผาทอขาด

ความสมํ่าเสมอ ขณะทีก่ารกรอดายพุงที่เวลา 80 วินาที จาก

หลอดที่ 1 และหลอดที่ 2 มีความยาวดายเฉล่ีย 145.18 

เมตรตอหลอด และ มีเสนผานศูนยกลาง เฉ ล่ีย  2.31 

เซนติเมตร ดายพุงที่กรอไดมีลักษณะพองฟู และเม่ือนําดาย

พุงบรรจุลงในกระสวยทอผาจะเกิดการเบียดกันระหวาง

เสนดายกับกระสวย 

 

 
 

รูปที่ 3 ดายพุงที่กรอที่ความเร็ว 775 รอบตอนาที 

 

 

 

ตารางที่ 3  ผลการทดสอบการกรอดายพุงที่ความเร็ว

มอเตอร 1,500 รอบตอนาท ี

เวลาใน

การ

กรอ

ดาย

(วินาที) 

หลอดที่ 1 หลอดที่ 2 

ความ

ยาว 

(เมตร) 

เสนผาน 

ศูนยกลาง 

(ซม.) 

ความ

ยาว 

(เมตร) 

เสนผาน 

ศูนยกลาง 

(ซม.) 

35 118.21 2.21 120.04 2.20 

40 135.45 2.25 137.60 2.25 

 

 จากตารางที่ 3 พบวา การกรอดายพุงที่เวลา 35 วินาที 

จากหลอดที่ 1 และหลอดที่ 2 มีความยาวดายเฉล่ีย 119.13 

เมตรตอหลอด และ มีเสนผานศูนยกลาง เฉ ล่ีย  2.21 

เซนติเมตร ดายพุงที่กรอไดมีการเรียงตัวแนน (รูปที่ 4) เม่ือ

นําไปใชทอผา พบวา ดายพุ งที่ ว่ิ งออกจากกระสวยใน

บางครั้งจะมีการคลายตัวที่ไมสมํ่าเสมอ สงผลใหเกิดการรั้ง

ของเสนดายบริเวณขอบผาทอ และในบริเวณที่เสนดายมี

การเรียงตัวไมสมํ่าเสมอจะเกิดการพันกันของเสนดาย 

ขณะที่การกรอดายพุงที่เวลา 40 วินาที จากหลอดที่ 1 และ

หลอดที่ 2 มีความยาวดายเฉล่ีย 136.53 เมตรตอหลอด 

และมีเสนผานศูนยกลางเฉล่ีย 2.25 เซนติเมตร ดายพุงที่

กรอไดจะมีการเรียงตัวแนน แตดายพุงในบางหลอดเม่ือ

บรรจุลงในกระสวยทอผาจะเกิดการเบียดกันระหวาง

เสนดายกับกระสวย 

 

 
 

รูปที่ 4 ดายพุงที่กรอที่ความเร็ว 1,500 รอบตอนาที 
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  2) การทดสอบประสิทธิภาพการกรอดายยืน 

  การทดสอบประสิทธิภาพการกรอดายยืนของ

เครื่องกรอดายแบบดรัม มีการปรับตั้งความเร็วรอบของ

มอเตอรตนกําลังที่ 2 ระดับ คือ 775 รอบตอนาที และ 

1,500 รอบตอนาที โดยทําการทดสอบจํานวน 5 ครั้ง แลว

นํามาคํานวณหาคาเฉล่ีย ดังตารางที่ 4  

 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบการกรอดายยืน 

ความเร็วรอบ  

(รอบตอนาท)ี 

หลอดที่ 1 

(นาที) 

หลอดที่ 2 

(นาที) 

775 8.45 8.34 

1,500 4.38 4.25 

 

 จากตารางที่ 4 พบวา การกรอดายยืนที่ความเร็ว

มอเตอร 775 รอบตอนาที จากหลอดที่ 1 และหลอดที่ 2 

จะมีเวลากรอโดยเฉล่ีย 8.39 นาทีตอครั้ง หรือ 4.19 นาทีตอ

หลอด และการกรอดายยืนที่ความเร็วมอเตอร 1,500 รอบ

ตอนาที จากหลอดที่ 1 และหลอดที่ 2 จะมีเวลากรอโดย

เฉล่ีย 4.32 นาทีตอครั้ง หรือ 2.16 นาทีตอหลอด โดยการ

กรอดายยืนที่ความเร็วมอเตอรทั้ง 2 ระดับ (รูปที่ 5) เม่ือ

นํามาใชในการโวนเครือจะมีการคลายตัวอยางสมํ่าเสมอ 

 

 
 

รูปที่ 5 ดายยืนที่กรอที่ความเร็ว 775 รอบตอนาที (ซาย) 

และ 1,500 รอบตอนาที (ขวา) 

 

 

 

 

 

ตารางที่  5 ผลการประเมินการใชงานเครื่องกรอดาย       

แบบดรัม 

ขอที่ ประสิทธิภาพที่เหมาะสม

กับการใชงาน 

คาเฉลี่ย คา 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพดานระบบขับเคลื่อน   

1 ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง

มอเตอร 

4.67 0.58 

2 ความเหมาะสมของระบบ

สงกําลัง 

4.67 0.58 

3 ความเหมาะสมในการ

ประกอบติดต้ังอุปกรณ 

4.67 0.58 

4 ความเหมาะสมตอความ

ปลอดภัยในขณะใชงาน 

4.67 0.58 

ประสิทธิภาพดานคุณสมบัติของวัสดุ   

5 ความเหมาะสมของวัสดุท่ี

ใชในการสรางเคร่ือง 

4.33 0.58 

6 ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง

คุณสมบัติวัสดุกับการใช

งาน 

4.33 0.58 

7 ความเหมาะสมของวัสดุ

ตอสภาพแวดลอม 

4.67 0.58 

ประสิทธิภาพดานความสามารถในการทํางาน 

8 ความเหมาะสมตอการใช

งานท่ีไมยุงยากซับซอน 

4.67 0.58 

9 ความเหมาะสมตอการใช

แทนแรงงานคน 

5.00 0.00 

10 ความเหมาะสมตอการ

เคลื่อนยาย 

4.67 0.58 

11 ความเหมาะสมในการกรอ

ดายอยางตอเนื่อง 

5.00 0.00 

12 มีอัตราการกรอดายพุง ท่ี

เหมาะสม 

4.67 0.58 

13 ดายพุงท่ีกรอไดมีการเรียง

ตัวแนน สม่ําเสมอ 

4.00 0.00 

14 มีอัตราการกรอดายยืนท่ี

เหมาะสม 

5.00 0.00 

15 ดายยืนท่ีกรอไดมีการเรียง

ตัวแนนสม่ําเสมอ 

5.00 0.00 

 รวมเฉลี่ย 4.67 0.38 
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 5.2.2 ผลการประเมินการใชงานของเครื่องกรอดาย   

แบบดรัม 

 จากการประเมินการใชงานเครื่องกรอดายแบบดรัมโดย

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน (ตารางที่ 5) พบวา เครื่องกรอ

ดายแบบดรัมมีคาเฉล่ียการใชงานโดยรวมเทากับ 4.67 อยู

ในระดับมากที่สุด ซ่ึงเม่ือพิจารณาการใชงานเครื่องกรอดาย

แบบดรัมในแตละดาน พบวา ดานความสามารถในการ

ทํางานมีคาเฉล่ียเทากับ 4.75 อยู ในระดับมากที่ สุด 

รองลงมา คือ ดานระบบขับเคล่ือนมีคาเฉล่ียเทากับ 4.67 

อยูในระดับมากที่สุด และสุดทาย คือ ดานคุณสมบัติของ

วัสดุมีคาเฉล่ียเทากับ 4.44 อยูในระดับมาก 

 

5.3 การศึ กษ าค วามพึ งพอใ จของก ลุ มสต รีท อผ า        

บานรองยางที่มีตอเคร่ืองกรอดายแบบดรัม 

 จากการประเมินความพึงพอใจของกลุมสตรีทอผาบาน

รองยาง ที่มีตอการใชงานเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับ 

ทอผาพื้นเมือง จํานวน 7 คน (รูปที่ 6) พบวา กลุมสตรี       

ทอผาบานรองยางมีความพึงพอใจตอเครื่องกรอดายแบบ 

ดรัมสําหรับทอผาพื้นเมือง โดยมีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ 

4.45 อยูในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจในประเด็น

การลดความเม่ือยลาในการปฏิบัติงานมากที่ สุด เทากับ 

4.86 อยูในระดับมากที่สุด 

 

 
 

รูปที่ 6 ความพึงพอใจของกลุมสตรีทอผาบานรองยางที่มีตอ 

เครื่องกรอดายแบบดรัม 

 

 

 

6. สรุปผลและอภิปรายผล 

 จากการพัฒนาเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับทอผา

พื้นเมือง สามารถสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 

6.1 การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองกรอดายแบบดรัม

สําหรับทอผาพื้นเมือง 

 จากการออกแบบและพัฒนาเครื่องกรอดายแบบดรัม

สําหรับทอผาพื้นเมือง และทําการประเมินคุณลักษณะที่

เหมาะสมกับการใชงานเครื่องกรอดายแบบดรัมโดย

ผูเชี่ยวชาญ พบวา เครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับทอผา

พื้นเมืองที่ไดทําการออกแบบและพัฒนา มีคุณลักษณะที่

เหมาะสมกับการใชงานเครื่องกรอดายแบบดรัมอยูในระดับ

มากที่สุด และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณลักษณะ

ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก คุณลักษณะดานความสามารถ

ในการใชงานเครื่องกรอดายแบบดรัม มีคาเฉล่ียอยูในระดับ

มากที่สุด ซ่ึงเปนผลจากความสะดวกและงายตอการใชงาน 

รองลงมาคือ คุณลักษณะดานรูปแบบของเครื่องกรอดาย  

แบบดรัม มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงเปนผลจากการ

มีระบบการทํางานไมยุงยาก ไมซับซอน งายตอการ

บํารุงรักษา และมีโครงสรางที่แข็งแรงเหมาะสมตอการกรอ

ดาย สุดทายคือ คุณลักษณะดานคุณสมบัติของวัสดุที่ใชใน

การออกแบบและพัฒนาเครื่องกรอดายแบบดรัม มีคาเฉล่ีย

อยูในระดับมาก ซ่ึงเปนผลจากการใชวัสดุที่มีความแข็งแรง

ทนทานตอการใชงาน และวัสดุและอุปกรณหาซ้ือไดงาย 

การออกแบบและพฒันาเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับทอ

ผาพื้นเ มืองจึงมีคุณลักษณะที่ เหมาะสมกับการใชงาน 

สามารถตอบสนองตอการใชงานของกลุมสตรีทอผาบานรอง

ยางที่สวนใหญมีอายุมากกวา 50 ป ไดเปนอยางดี ซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดในการออกแบบส่ิงประดิษฐ [5] ที่กลาว

วา การออกแบบส่ิงประดิษฐผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตอง

คํานึงถึ งคุณลักษณะที่ดี ในการ ใชงานดานตางๆ .ของ

ส่ิงประดิษฐ ไดแก หนาที่ใชสอย ความปลอดภัย ความ

แข็งแรง ทนทาน วัสด ุโครงสราง ความสะดวกสบายในการ

ใชและการซอมบํารุง นอกจากน้ียังสอดคลองกับการเลือกใช

วัสดุ [6] ที่กลาววาการเลือกใชวัสดุทําชิ้นสวนเครื่องจักรกล

จะพิจารณาจากหนาที่การทํางาน ภาระและอายุการใชงาน 

จากน้ันจะพิจารณาจากวิธีการขึ้นรูปและการผลิต ตนทุน

การผลิตและการจัดหาวัสดุ และสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง 
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เครื่องกรอไหมพลังงานแสงอาทิตย [7] ซ่ึงมีการประเมินการ

ออกแบบเครื่องกรอไหมพลังงานแสงอาทิตยโดยผูเชี่ยวชาญ 

ในดานการออกแบบโครงสรางและดานประสิทธิภาพการใช

งาน ซ่ึงผูเชี่ยวชาญสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันในดาน

คุณภาพการออกแบบและเครื่องมีประสิทธิภาพในดานการ

ใชงานและทํางานไดจริง เน่ืองจากในการออกแบบโครงสราง

มีการออกแบบการทํางานของเครื่องใหใชงานไดงาย มีระบบ

การทํางานไมซับซอน เลือกใชชิ้นสวนเครื่องกลที่สามารถ

สรางและมีขายตามทองตลาดมาเปนสวนประกอบ ขณะที่

ดานประสิทธิภาพการใชงาน มีการเปรียบเทียบเวลาการ

ทํางานระหวางเครื่องที่พัฒนาขึ้นกับวิธีการทํางานเดิม ซ่ึง

เครื่องที่พัฒนาขึ้นมีเวลาทํางานนอยกวา และขณะทํางานมี

อัตราการกรอเสนไหมไดด ี

 

6.2 การทดสอบหาประสิทธิภาพการใชงานเคร่ืองกรอดาย

แบบดรัม 

 จากการทดสอบประสิทธิภาพการกรอดายดวยเครื่อง

กรอดายแบบดรัม ซ่ึงสามารถกรอดายไดครั้งละ 2 หลอด 

พบวา การกรอดายโดยใชมอเตอรที่ความเร็ว 1,500 รอบตอ

นาที จะใชเวลาในการกรอดายนอยกวาการกรอดายที่

ความเร็ว 775 รอบตอนาที โดยการกรอดายพุงที่ความเร็ว  

1,500 รอบตอนาที จะมีการเรียงตัวแนนและไมมีปญหาการ

คลายตัวของเสนดายบริเวณสวนหัวหลุดออกจากหลอดกรอ 

และเม่ือทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกรอดายกับ

เครื่องกรอดายไฟฟาแบบดั่งเดิมที่ความเร็วรอบ 1,500 รอบ

ตอนาที พบวา เครื่องกรอดายแบบดรัมมีประสิทธิภาพการ

กรอดายพุงคิดเปน 1.83 เทาของเครื่องกรอดายไฟฟาแบบ

ดั่งเดิม ขณะที่การกรอดายยืนดวยเครื่องกรอดายแบบดรัมที่

ความเร็ว 1,500 รอบตอนาที จะมีการเรียงตัวแนนกวาการ

กรอดายยืนที่ความเร็ว 775 รอบตอนาที และเม่ือทําการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกรอดายกับเครื่องกรอดาย

ไฟฟาแบบดั่งเดิมที่ความเร็วรอบ 1,500 รอบตอนาที พบวา 

เครื่องกรอดายแบบดรัมมีประสิทธิภาพการกรอดายยืนคิด

เปน 1.48 เทาของเครื่องกรอดายไฟฟาแบบดั่งเดิม ดังน้ันจึง

กลาวไดวา เครื่องกรอดายแบบดรัมที่พัฒนาขึ้นสามารถ

ตอบสนองตอการใชงานไดเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยเรื่อง การออกแบบเครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร

สําหรับปรับความเร็วเครื่องกรอไหมแบบก่ึงอัตโนมัติ [8] ที่มี

การออกแบบและสรางเครื่องควบคุมสัญญาณไฟฟา โดยใช

พัลสวิดทมอดูเลชั่น (PWM) สําหรับปรับความเร็วรอบของ

เครื่องกรอไหมแบบก่ึงอัตโนมัติ ทําใหเวลาในการปฏิบัติงาน

ลดลง และยังสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง เครื่องกรอดาย

สายสิญจน [9] ซ่ึงทําการทดสอบกรอดายที่มีความยาว 100 

เมตร โดยใชเวลา 27 วินาที หรือ 3.70 เมตรตอวินาที ซ่ึง

เร็วกวาการใชแรงงานคน และลดความเม่ือยลาในการ

ทํางาน 

 ทั้งน้ี ผูวิจัยไดวิเคราะหผลการประเมินการใชงานเครื่อง

กรอดายแบบดรัมโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา การใชงานเครื่อง

กรอดายแบบดรัมโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด ซ่ึง

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความสามารถในการ

ทํางานอยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงอาจเปนผลเน่ืองจากเครื่อง

กรอดายแบบดรัมมีการใชลูกดรัมเปนตัวบังคับทิศทางของ

เสนดายที่ เขาสูหลอดกรอแทนการใชมือ และมีการใช

มอเตอรแบบปรับความเร็วรอบทําใหสามารถเลือกระดับ

ความเร็วในการกรอ ซ่ึงมีผลตอระยะเวลา ความยาวและ

ความสมํ่าเสมอของดายที่เขาสูหลอดกรอ รองลงมา คือ ดาน

ระบบขับเคล่ือน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงอาจเปน

ผลเน่ืองจากกอนการสรางเครื่องกรอดายแบบดรัมไดมี

การศึกษาวิธีการและขอจํากัดตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางใน

การออกแบบและติดตั้งชุดสงกําลังกอนดําเนินการสรางจริง 

สุดทายดานคุณสมบัติของวัสดุมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ซ่ึง

อาจเปนผลจากการจัดหาวัสดุในทองถิ่นมาใชสรางเครื่อง  

 

6.3 การศึ กษ าค วามพึ งพอใ จของก ลุ มสต รีท อผ า        

บานรองยางที่มีตอการใชงานเคร่ืองกรอดายแบบดรัม

สําหรับทอผาพื้นเมือง 

 จากการสอบถามความพึงพอใจของกลุมสตรีทอผาบาน

รองยางที่มีตอเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับทอผาพื้นเมือง 

จํานวน 7 คน พบวา กลุมสตรีทอผาบานรองยางมีความ   

พึงพอใจโดยรวมตอเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับทอผา

พื้นเมืองอยูในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณาเปนราย

ประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 

ไดแก การลดความเม่ือยลาในการปฏิบัติงาน มีความพึง

พอใจในระดับมากที่สุด เน่ืองจากการทํางานของเครื่องกรอ
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ดายแบบดรัมจะมีลูกดรัมทําหนาที่เปนตัวลําเลียงเสนดาย

เขาสูหลอดกรอแทนการใชแรงงานคน รองลงมา ไดแก การ

ใชงานเครื่องกรอดายไมยุงยากซับซอน ความปลอดภัย

ในขณะทํางาน ระยะเวลาในการกรอดายและคุณภาพของ

ดายเรียบแนน เรียงตัวสมํ่าเสมอ จึงกลาวไดวาการกรอดาย

ดวยเครื่องกรอดายแบบดรัมสําหรับทอผาพื้นเมือง สามารถ

ตอบสนองตอความตองการในการใชงานของกลุมสตรีทอผา

บานรองยางไดเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย เรื่อง

การพัฒนาเครื่องกรอดายจากฝายเพื่อทอผาดวยก่ี [10] โดย

ศึกษาความพึงพอใจของผูใชตอคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ

การใชงานของเครื่องกรอดายจากฝายเพื่อทอผาดวยก่ี ซ่ึงมี

การใชแรงงานคนในการควบคุมทิศทางการลําเลียงดายเขาสู

หลอดกรอ พบวา สมาชิกกลุมทอผาบานหนองจอก ตําบล

ทามะเขือ จังหวัดกําแพงเพชร มีความพึงพอใจตอการใชงาน

เครื่องกรอดายจากฝายเพื่อทอผาดวยก่ีโดยรวมอยูในระดับ

มากที่สุด เน่ืองจากมีความปลอดภัยในขณะทํางาน ความเร็ว

รอบในการกรอดายสม่ําเสมอ ระยะเวลาที่ใชในการกรอดาย

รวดเร็ว และคุณภาพของดายเรียงตัวสม่ําเสมอ เรียบแนน 

 

7. ขอเสนอแนะ 

 7.1 ควรมีการพัฒนาระบบแจงเตือนเม่ือมีเสนดายขาด 

 7.2 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับวัสดุที่นํามาใชทําชุดแขน

กรอ เพื่อลดปญหาเรื่องแรงเสียดทาน ซ่ึงสงผลตอความเร็ว

ในการกรอดาย 

 

8. กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องกรอดายแบบดรัม

สําหรับทอผาพื้นเมือง” ไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุตรดิตถ  

 

 

 

 

 

 

 

9. เอกสารอางอิง 

[1] พลับพลึง คงชนะ, “ประวัติศาสตร ชั้นมัธยม ศึกษาปที่ 

3”, พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), กรุงเทพฯ, 2544. 

[2] ดํารงฤทธ์ิ วิบูลกิจธนากร, ประมาณ สุทธิเวสนวรากุล

และพิมาย แสวงผล. “เครื่องกรอไหมก่ึงอัตโนมัติ”, 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรุงเทพฯ, 

2556. 

[3] ทศพร นะพะศาลา, ธนะศักดิ์ สงบพันธ และชูเกียรติ 

พรหมมาศ, “เครื่องกรอดายไฟฟา”, สํานักพัฒนา

อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม กรมสงเสริม

อุตสาหกรรม, กรุงเทพฯ, 2542. 

[4] บุญชม ศรีสะอาด, “การวิจัยเบื้องตน (ฉบับปรับปรุง

ใหม)”, สุวีริยาสาสน, กรุงเทพฯ, 2553. 

[5] อุดมศั กดิ์  สาริบุ ต ร , “เทคโนโลยี ผ ลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม”, โอ.เอส.พริ้นเตอรเฮาส, กรุงเทพ 

2549. 

[6] มานพ ตันตระบัณฑิตย, “การออกแบบชิ้นสวนเครื่อง 

จักรกล 1”, สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน). 

กรุงเทพฯ. 

[7] เดนพงษ ศิริ กุล, “เครื่องกรอเสนไหมพลังงาน

แส งอาทิ ต ย ”, วิท ยา นิพนธป ริญญาค รุ ศ าสต ร

อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุร,ี 2548. 

[8] ปร ะ กา ศ เ กี ย ร ติ  รั กษ าคุ ณ  แล ะพิ ชิ ต  พั ฒ มี ,            

“การออกแบบเครื่องควบคุมความเร็วมอเตอรสําหรับ

ปรับความเร็วเครื่องกรอไหมแบบก่ึงอัตโนมัติ ”, 

ปริญญานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต , 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549. 

[9] เกรียงไกร ธารพรศรี, “เครื่องกรอดายสายสิญจน”, 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.), กรุงเทพฯ

, 2554. 

[10] ศศิธร วันคํา, “การพัฒนาเครื่องกรอดายจากฝายเพื่อ

ทอผาดวย ก่ี”, วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 2555. 

 

 

 


