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บทคัดย่อ 

วิจัยเรื่องนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง และหาประสิทธิภาพเครื่องตีเกลียวเส้นไหมพุ่งแบบ 2 หัวปั่น
ส าหรับกลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหมในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
เครื่องตีเกลียวเส้นไหมพุ่งแบบ 2 หัวปั่น ต่อกลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหมในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้
กระบวนการวิจัยและพัฒนา และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ อย่างมีขั้นตอนตั้งแตศ่ึกษาภูมิปัญญาเดิมแบบมี
ส่วนร่วมในการออกแบบของกลุ่มชุมชน และศึกษาข้อมูลพื้นฐานงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางใน
การออกแบบด าเนินการสร้าง และหาประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพเครื่องตีเกลียวเส้นไหม
พุ่งแบบ 2 หัวปั่น โดยใช้เส้นไหมทดสอบที่ 120 กรัม หรือ(1ไจ) ความเร็วรอบอักกรอ 72 รอบต่อนาที 
เครื่องสามารถ“กวัก”เส้นไหมหลังการย้อมออกจาก“กง”เข้าอักกรอเพื่อเตรียมน าไปตีเกลียวเส้นไหมพุ่ง 
ใช้เวลาเฉลี่ย 128.18 นาทีต่อ 120 กรัม หมุนแบบต่อเนื่อง ผลทดสอบการควบเส้นไหมสองสีเข้า
“เหล็กไน”และตีเกลียวเส้นไหมพุ่งเข้าอักกรอ ใช้เวลาเฉลี่ย 162 นาทีต่อ 120 กรัม ความถี่ระยะเกลียว
เส้นไหมเฉลี่ย 8-12 เกลียว  ต่อนิ้ว ผลทดสอบการดึงเส้นไหมพุ่งเก็บเข้าหลอดใช้เวลาเฉลี่ย 62.9 นาที
ต่อ 120 กรัม ได้เส้นไหมพุ่งพร้อมใช้เฉลี่ย 40 หลอด จากผลการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
เครื่องตีเกลียวเส้นไหมพุ่งแบบ 2 หัวปั่น ต่อกลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหมในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ พบว่า 
ภาพรวมมีคิดเห็น และความพึงพอใจอยู่ในระดับ ด ี ทีค่่าเฉลี่ย (X = 4.37 S.D.= 0.41)  
 

ค าส าคัญ : การควบเส้นไหมสองสีเข้าเหล็กไน, ตีเกลียวเส้นไหมพุ่ง, ความถี่ระยะเกลียวเส้นไหม 
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Abstract 

This research aims to construction and efficiency of silk twisting machine with2 
spinning heads for silk weaving group in Surin and knowledge transfer of technology. 
This research using research and development process and operation research with 
steps by step since studying the original wisdom by community groups are involved in 
the design and literature review basic data for guidelines to design of construction and 
efficiency. The results found that the efficiency found that when testing at 120 grams 
or (1 Jai) of silk tread and 72 rounds per minute of speed round, the machine take the 
silk threads from “Gong” into “Aggror” for preparing the silk twisting that using average 
time at 128.18 minute per 120 grams with continuous spinning. The testing results of 
lining up of two color threads into “Leknai” and twisting into “Aggror” that using time 
at 162 minute per 120 grams and frequency of silk twisting distance at 8-12 spiral per 
inch. The testing results of pulling silk into the silk tube that using average time at 
62.9minute per 120 grams that average product for using at 40 tubes. The results of 
the knowledge transfer and twisting silk machine technology it was found that the 
opinions and satisfaction at high level on the average (X = 4.37 S.D.= 0.41)  
 
Keywords : Lining up of two color threads, Silk twisting, Frequency of silk twisting 
distance  

Received: Nov 1, 2019 
Revised: Dec 11, 2019 
Accepted: Dec 16, 2019 



วารสารวชิาการเทคโนโลยอีุตสาหกรรม : มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562 

- 72 - 

บทน า 

การผลิตเส้นไหมเริ่มตั้งแต่กระบวนการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมจนได้รังไหมที่พร้อมจะน ามาสาวเป็น
เส้นใยไหม ท าการตีเกลียวเส้นไหมจะช่วยท าให้ผ้าที่ทอ
มีความหนา มีความเหนียว มันวาว กลมเนียน มีขนาด
สม่ าเสมอตลอดความยาวของเส้นไหม ซึ่งจะมีผลต่อ
กระบวนการเตรียมเส้นไหมในกระบวนการเตรียมเส้น
ไหมนั้นมีขั้นตอนที่ส าคัญที่ใช้เป็นประเด็นปัญหา คือ 
ขั้นตอนการตีเกลียวไหม ขั้นตอนการตีเกลียวไหมจะใช้
เครื่องมือท่ีเรียกว่า ไน ตามภูมิปัญญาดั้งเดิมของ
ชาวบ้านจะมีลักษณะเป็นหัวเดียว มีแกนเหล็กส าหรับ
ตเีกลียวเส้นไหม 1 หัว ท าทีละหลอดเล็ก ๆ กรอเก็บ
เส้นไหมได้ความยาวประมาณ 10-12 เมตร จากนั้นน า
เส้นไหมมากรอควบ 2 เส้น ไว้ในหลอดเดียวกัน 
ระยะเกลียวเส้นไหมที่ควบสองเส้นมีตั้งแต่ 8-12 
เกลียวต่อ 1 นิ้ว แล้วแต่ความต้องการ ระยะของ
เกลียวเส้นไหมจะขึ้นอยู่กับระยะห่างของปลาย
แกนเหล็กตีเกลียวกับห่วงตุ้มเหล็กที่กดเส้นไหม
ขั้นตอนการตีเกลียวเส้นไหมจ าท าได้เฉพาะช่างที่
ช านาญเพียงคนเดียว โดยเส้นไหม 1 กิโลกรัม จะ
ใช้ระยะเวลาในการตีเกลียวทั้งสิ้นอยู่ที่ 24-36 
ช่ัวโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความช านาญ ความแข็งแรง
และความสัมพันธ์กับเครื่องตีเกลียวของช่าง 
หลังจากนั้นจะเอาไหมที่ตีเกลียวไปท าการกรอใส่
หลอดกระสวยเป็นหลอดไหมเสน้พุ่งต่อไป ขัน้ตอน
การกรอไหมเส้นพุ่งด้วย เครื่องมือที่เรียกว่า ไน ที่เป็น
เครื่องมือในการเก็บไหมใส่หลอด เพื่อนาไปใส่กระสวย 
ซึ่งมีกัน 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นหลักส าหรับหมุนโซ่
ต่อติดกับแกนหมุนอีกด้านเป็นเหล็กแหลมส าหรับ
ใส่หลอดหมุนเก็บไหมใส่หลอด การกรอไหมเส้นพุ่ง
ให้มีคุณภาพเป็นเรื่ องที่ ส าคัญหากกรอด้วย
ความเร็วมากจะท าให้เส้นไหมขาดได้ ลวดลายผ้า
ไม่ต่อเนื่องหากกรอใส่หลอดไม่ แน่น การเรียงตัว
ของเส้นไหมไม่เป็นล าดับ จะมีผลท าให้เส้นไหมวิ่ง
ออกจากกระสวยไม่สม่ าเสมอในขณะทอผ้า ท าให้
การพุ่งตัวของกระสวยผิดทิศทางและกระสวยตกราง 

จะท าให้เนื้อผ้าที่ทอไม่สม่ าเสมอตลอดผืนเส้นไหม
ยืนขาดหลุดลุ่ยต้องมาซ่อมหรือตกแต่งให้ดูสวยงาม 
ท าให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการทอผ้า หรือ 
ท าให้ลูกค้าปฏิเสธงานได ้การกรอด้ายครั้งละ1 หลอด 
ใช้เวลาหลอดละ 3-5 นาที ช่างทอผ้า 1 คน ใช้หลอด
ไหมมัดหมี่เส้นพุ่ง 13 หลอด ต่อผ้า 1 เมตรถ้าทอผ้า 
10 เมตร ช่างทอผ้า 1 คนจะต้องใช้หลอดไหมเส้นพุ่ง
ทั้งหมด 130 หลอด ซึ่งจะใช้เวลาในการกรอไหม
เส้นพุ่งประมาณ 7-10 ช่ัวโมง ต่อการเตรียม
หลอดไหมมัดหมี่เส้นพุ่งให้กับช่างทอผ้า 1 คนซึ่ง
ในขั้นตอนนี้จะต้องใช้เวลานานและใช้หลอด
กระสวยจ านวนมาก ทั้งยังมีความยุ่งยากในการจัดเก็บ
รักษาอีกด้วย (ด ารงฤทธิ ์วิบูลกิจธนากร และคณะ, 
2555)   

จากการศึกษาผลงานวิจัยเครื่องสางรังไหม 
และเครื่องตีเกลียวส าหรับรังไหมอีรี่ โดยเครื่องสางไหม
ท าหน้าที่สางรังไหมที่ลอกกาวแล้วให้แตกตัวและ
ท าให้เกาะกันเป็นแผ่นใยไหม ใยไหมที่ได้จาก
เครื่องสางรังไหมจะถูกน าไปปั่นและตีเกลียวใน
เครื่องตีเกลียวผลิตเป็นเส้นไหมอีรี่ จากการทดลอง
เครื่องสางไหมพบว่ารังไหมมีการแตกตัวมากที่สุด 
เมื่อใช้ฟันของชุดสางที่ท ามุม 45 องศา โดยฟัน
ของชุดสางเรียงตัวแบบสลับฟันปลา ความเร็วของ
ป้อนรังไหมคือ 0.0053 เมตร/นาที การทดสอบ
เครื่องตีเกลียวที่ความเร็วของชุดป้อนแผ่นไหมที่ 
0.0079 เมตร/นาที และความเร็วชุดตีเกลียว 1.33 
เมตร/นาที ให้เส้นไหมที่มีเส้นสม่ าเสมอ และ
ค่าแรงดึง คือ 5.72 นิวตัน ซึ่งใกล้เคียงกับไหมอีรี่
ทีผ่ลิตจากวิธีดั้งเดิม (ภูริพงศ์ อักษรพิมพ์ และคณะ, 
2556) 

จากการศึกษาผลงานวิจัยการตี เกลียวที่
เหมาะสมคือ 230–250 เกลียวต่อเมตรส่งผลให้
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการ
ทอผ้าสูงขึ้น โดยการหาค่าความแตกต่างของความเร็ว
รอบชุดเก็บเส้นด้าย 164 และ 384 รอบต่อนาทีและ
ระยะการดึงเส้นด้ายส าหรับการใช้ทดสอบมีดังนี้ 0.8 
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1.0 และ 1.2 เมตร ท าการสร้างเครื่องตีเกลียว
เส้นด้ายท าให้สามารถพัฒนาเครื่องตีเกลียวเส้นด้าย
ให้มีความแข็งแรง ลักษณะการท างานสามารถลด
ความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานและเพิ่มผลผลิต 
เนื่องจากในการตีเกลียวหนึ่งครั้งจะได้เส้นด้ายที่ตี
เกลียวครั้งละ 2 หลอด ท าการทดสอบและเก็บข้อมูล 
เพื่อทดสอบทางสถิติวิเคราะห์หาความเร็วรอบชุดเก็บ
เส้นด้ายและระยะการดึงเส้นด้ายที่เหมาะสมส าหรับ
การตี เกลียวเส้นด้าย ผลการด าเนินงานพบว่า
ความเร็วรอบชุดเก็บเส้นด้ายที่ 384 รอบต่อนาทีและ
ระยะการดึงเส้นด้ายที่ 1 เมตร ซึ่งมีจ านวนเกลียวเฉลี่ย
อยู่ที่ 239.86 เกลียวต่อเมตร (จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร 
และมาโนช ริทินโย, 2558)  

จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัย
พอสรุปได้ว่า ในการศึกษาผลงานวิจัยพบว่า 
กระบวนการตีเกลียวไม่เหมือนแบบภูมิปัญญา
ดั้งเดิมของชาวบ้าน ซึ่งท าให้มีข้อจ ากัดในการใช้งาน 
และบ ารุงรักษา อีกทั้งปัญหากระบวนการเตรียม
เส้นไหมพุ่งรูปแบบดั้งเดิม ก าลังการผลิตที่ได้ และ
การใช้ความช านาญของชาวบ้านซึ่ งจะส่งผลถึง
คุณภาพของเกลียวไหม คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่
จะช่วยแก้ไขปัญหากระบวนการตีเกลียวเส้นไหม 
เพื่อลดขั้นตอนที่มีความสลับซับซ้อนที่ท าให้ล่าช้า
สูญเสียเวลาในการท างานในกระบวนการผลิตผ้าไหม 
ด้วยกระบวนการ วิจัยและพัฒนาในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวด้วยการวิจัยเรื่องการสร้างและหา
ประสิทธิภาพเครื่องตีเกลียวเส้นไหมพุ่งแบบ 2 
หัวปั่นส าหรับกลุ่มเกษตรกรทอผ้าในเขตพื้นที่
จงัหวัดสุรินทร์ ที่มีอุปกรณ์ดั้งเดิม และกระบวนการ
ตีเกลียวดั้งเดิม สามารถควบคุมความเร็วรอบทิศทาง 
การหมุนได้ มีกระบวนการท างานเสร็จในขั้นตอน
เดียว ซึ่งจะช่วยลดเวลาในกระบวนการเตรียมเส้น
ไหมในการตีเกลียวไหมพุ่งได้และยังเพิ่มก าลัง  
การผลิตเส้นไหมพุ่ง ท าให้ชาวบ้านมีเวลาในการทอ
ผ้ามากยิ่งขึ้น กลุ่มทอผ้าในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
สามารถยกระดับการผลิตเส้นไหมพุ่งและการจัดการ

ของเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพิ่มโอกาสในการสร้าง
อาชีพรายได้และการพึ่งพาตนเอง และคุณภาพ
ชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้น และน าไปสู่การส่งเสริม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีสูชุ่มชนอื่น สร้างความเข้มแข็ง
ทางสังคมอย่างยั่งยืนน าไปสู่การพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืนตามล าดับต่อไป 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องตีเกลียว
เส้นไหมพุ่งแบบ 2 หัวปั่นส าหรับกลุ่มเกษตรกรทอ
ผ้าไหมในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 

2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องตีเกลียวเส้น
ไหมพุ่งแบบ 2 หัวปั่น ต่อกลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหม
ในเขตพื้นท่ีจังหวัดสุรินทร์ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่อง
ตีเกลียวเส้นไหมพุ่ง แบบ 2 หัวปั่น ส าหรับกลุ่ม
เกษตรกรทอผ้าไหมในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 
คณะผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) และการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ (Operational Research) ซึ่งมี
การด าเนินการวิจัยและรายละเอียดตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในขั้นตอนนี้คณะผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการ 
“กวัก” เส้นไหมหลังการย้อมออกจาก “กง” เข้าอักกรอ
เพื่อเตรียมน าไปใช้ในการตีเกลียวเส้นไหมพุ่ง  
แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน หลักการควบเส้นไหมสองสี
เข้า “เหล็กไน” ควบเส้นไหม และการตีเกลียว
เส้นไหมพุ่งเข้าอักกรอ การดึงเส้นไหมพุ่งเก็บเข้า
หลอด และวัดความถี่ของระยะเกลียวไหมต่อนิ้วที่
ชาวบ้านนิยมเพื่อมาเป็นไหมพุ่งใช้ในการท่อผ้าลาย
ต่าง ๆ  เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ เครื่องตีเกลียว
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เส้นไหมพุ่ง แบบ 2 หัวปั่น ส าหรับกลุ่มเกษตรกร
ทอผ้าไหมในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 

พบว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านใช้เครื่องมือที่เรียกว่า 
“กง” เป็นอุปกรณ์เก็บเส้นไหมหลังการย้อมแล้วใช้
ลอ้หมุนอักกรอ “กวัก” เส้นไหมเข้าเก็บไว้ในอักกรอ
เพื่อเตรียมน าไปใช้ในการตีเกลียวเส้นไหมพุ่งแบบ
ภูมิปัญญาชาวบ้านดังรูปที่ 1 กระบวนการ “กวัก” 
เส้นไหมหลังการย้อมออกจาก “กง” เข้าอักกรอ
เพื่อเตรียมน าไปใช้ในการตีเกลียวเส้นไหมพุ่งแบบ
ภูมิปัญญา ใช้เวลาประมาณ 7-8 ช่ัวโมงต่อ 1 ไจ 
หรือประมาณ 120 กรัม 

 

 
รูปที่ 1 กระบวนการ“กวัก”เส้นไหมหลังการย้อม

ออกจาก“กง”เข้าอักกรอ 
 

การควบเส้นไหมสองสีผ่าน “เหล็กไน” และ
การตีเกลียวเส้นไหมพุ่งเข้าอักกรอแบบภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ใช้เวลาประมาณ 15-16 ช่ัวโมง ต่อ 1 ไจ 
หรือ 120 กรัม ดังรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 การควบเส้นไหมสองสผี่าน“เหล็กไน” 

 

การดึงเส้นไหมพุ่งเก็บเข้าหลอดจะใช้เวลา
ประมาณ 20-24 ช่ัวโมงต่อ1 ไจ หรือ 120 กรัม 
และความถี่ของระยะเกลียวไหมต่อนิ้วที่ชาวบ้าน
นิยมเพื่อมาเป็นไหมพุ่งใช้ในการท่อผ้าที่ความถี่
ของระยะเกลียวเส้นไหม 7-10 เกลียวต่อนิ้ว ดัง
รูปที่ 3 

 

 

 
รูปที่ 3 การดึงเส้นไหมพุ่งเก็บเข้าหลอด 

 
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบเคร่ืองตีเกลียว

เส้นไหมพุ่งแบบ 2 หัวปั่นส าหรับกลุ่มเกษตรกร
ทอผ้าในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ 

ในขั้นตอนนี้คณะผู้วิจัยได้น าผลจากการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาเป็น
แนวทางในการออกแบบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 
รูปที่ 4 แบบภาพชุดโครงสร้างเครือ่งตีเกลียวเส้น

ไหมพุ่ง แบบ 2 หัวปั่น 
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ชุดควบคุมการท างานใช้ระบบไฟ AC แปลงเป็น 
DC ขับเคลื่อนมอเตอร์ DC 24 V. เพื่อความปลอดภัย
ของผู้ใช้งาน โดยต่อวงจรผ่านชุดควบคุมการท างาน
มอเตอร์ที่สามารถปรับความเร็วรอบ และทิศทาง 
การหมุนซ้าย หมุนขวา เพื่อให้เหมาะสมกับเส้น
ไหมแต่ละชนิด ดังรูปที่ 5 

 

 
รูปที่ 5 แบบภาพชุดควบคุมการท างานและชุดอัก

เครื่องตีเกลียวเส้นไหมพุ่ง แบบ 2 หัวปั่น 
 

 
รูปที่ 6 แบบภาพชุด “เหล็กไน” ตีเกลียวเส้นไหม

พุ่ง แบบ 2 หัวปั่น 
 

 
รูปที่ 7 แบบภาพเครื่องตีเกลียวเสน้ไหมพุ่ง แบบ 

2 หัวปั่น 

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเคร่ืองตีเกลียวเส้น
ไหมพุ่งแบบ 2 หัวปั่นส าหรับกลุ่มเกษตรกรทอผ้า
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ 

ในขั้นตอนนี้ คณะผู้วิจัยน าผลการออกแบบ 
และเขียนแบบมาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องต้นแบบ
ที่ก าหนด 

 

 
รูปที่ 8 เครื่องตีเกลยีวเส้นไหมพุ่งแบบ 2 หัวปั่น 

 
ขั้นตอนที่ 4 การหาประสิทธิภาพเคร่ืองตี

เกลียวเส้นไหมพุ่ง แบบ 2 หัวปั่นส าหรับกลุ่ม
เกษตรกรทอผ้าในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์   

ในขั้นตอนนี ้คณะผู้วิจัยท าการหาประสิทธิภาพ
เครื่องตีเกลียวเส้นไหมพุ่ง แบบ 2 หัวปั่นโดยจะ
พิจารณาประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. พิจารณาจากประสิทธิภาพการ “กวัก” เส้นไหม
หลังการย้อมออกจาก“กง”เข้าอักกรอเพื่อเตรียม
น าไปใช้ในการตีเกลียวเส้นไหมพุ่ง 

2. พิจารณาจากประสิทธิภาพการควบเส้นไหม
สองสีผ่าน “เหล็กไน” และการตีเกลียวเส้นไหม
พุ่งเข้าอักกรอ วัดความถี่ระยะเกลียวต่อนิ้วที่ได้
จากการใช้เครื่อง 

3. พิจารณาจากประสิทธิภาพการดึงเส้นไหม
พุ่งเก็บเข้าหลอด 

ขั้นตอนที่ 5 การถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีเคร่ืองตีเกลียวเส้นไหมพุ่งแบบ 2 

“เหล็กไน” 
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หัวปั่น ต่อกลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหมในเขตพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร์ 

ในขั้นตอนนี้ คณะผู้วิจัยได้การถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยีเครื่องตีเกลียวเส้นไหมพุ่ง
แบบ 2 หัวปั่น ต่อกลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหมในเขต
พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ บ้านยาง หมู่ 12 ต าบลเมืองลิง 
อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ในครั้งคณะผู้วิจัย
ใช้กลุ่มตัวอย่าง 50 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเลี้ยงไหมและ
ผลิตเส้นไหม เพื่อตอบความเหมาะสมของเครื่องตี
เกลียวเส้นไหมพุ่ง แบบ 2 หัวปั่น ในด้านชุด “กวัก” 
เส้นไหมหลังการย้อมออกจาก “กง” เข้าอักกรอ
เพื่อเตรียมน าไปใช้ในการตีเกลียวเส้นไหมพุ่ง ชุด
การควบเส้นไหมสองสีเข้า “เหล็กไน” และการตี
เกลียวเส้นไหมพุ่งเข้าอักกรอ ว่ามีมีความคิดเห็น 
และความพึงพอใจอยู่ในระดับดี คือ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับ 3.50 ขึ้นไป จะถือว่าเครื่องตีเกลียวเส้น
ไหมพุ่งแบบ 2 หัวปั่น มีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะห์
ด้วยค่า เฉลี่ย  (Arithmetic Mean: X ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ในการน าเสนอ
ผลการวิจัย ดังนั้นจึงภาษาที่ใช้ในการเรียกเส้น
ไหมของชาวบ้านไว้ ดังนี ้

ค าอธิบายภาษาชาวบ้านที่ใช้เรียกเส้นไหม 
 1 ไจ     มีจ านวนเส้นไหม  20 ปอย 
   1 ไจ     มีน้ าหนักประมาณ 120 กรัม     

1 ปอย  มีจ านวนเส้นไหม 100 เสน้  
1 ปอย  มีน้ าหนักประมาณ 6 กรมั   
1 ปอยเมื่อวัดความยาวเส้นไหม จะมี

ความยาวเฉลี่ย 280 เมตร 
 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพ

เครื่องตีเกลียวเส้นไหมพุ่ง แบบ 2 หัวปั่น ส าหรับ

กลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหมในเขตพื้นที่จังหวัด
สุรินทร์ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนการ
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี ้

1. ผลการทดสอบการ “กวัก” เส้นไหมหลัง
การย้อมออกจาก “กง” เข้าอักกรอเพ่ือเตรียม
น าไปใช้ในการตีเกลียวเส้นไหมพุ่ง 
 
ตารางที่ 1  ผลการทดสอบประสิทธิภาพการ “กวัก” 
เส้นไหมหลังการย้อมออกจาก “กง” เข้าอักกรอเพื่อ
เตรียมน าไปใช้ในการตีเกลียวเส้นไหมพุ่ง 

ครั้งที่ 
เส้นไหมที่ใช้ใน
การทดสอบ/
กรัม (1 ไจ) 

ระยะเวลาที่ใช้ใน
การกวกัเส้นไหม
เข้าอักกรอ/นาท ี

ความเร็วรอบของ
อักกรอ/นาท ี

1 120 กรัม 127.22 /นาท ี 72 รอบ/นาท ี
2 120 กรัม 128.11 /นาท ี 72 รอบ/นาท ี
3 120 กรัม 128.03 /นาท ี 72 รอบ/นาท ี

ค่าเฉลี่ย 120 กรัม 128.18 /นาท ี 72 รอบ/นาท ี
  

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพการ “กวัก” 

เส้นไหมหลังการย้อมออกจาก “กง” เข้าอักกรอ
เพื่อเตรียมน าไปใช้ในการตีเกลียวเส้นไหมพุ่ง โดย
ทดสอบ 3 ครั้ง ครั้งละ 120 กรัม หรือ (1ไจ) ที่
ความเร็วรอบ 72 รอบต่อนาที จะใช้เวลาในการดึ่ง
เส้นไหมเข้าอักกรอ เฉลี่ย 128.18 นาที หมุน
แบบต่อเนื่องดังรูปที่ 9 

 

 
รูปที ่9 การ “กวัก” เส้นไหมหลังการย้อมออกจาก 

“กง” เข้าอักกรอ 
 

2. ผลการทดสอบการควบเส้นไหมสองสีผ่าน 
“เหล็กไน” ตีเกลียวเส้นไหมพุ่งเข้าอักกรอและ
ความถี่ระยะเกลียวต่อนิ้วที่ได้จากการใช้เคร่ือง 
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ตารางที่ 2  ผลการทดสอบการควบเส้นไหมสองสีผ่าน“เหล็กไน”ตีเกลียวเส้นไหมพุ่งเข้าอักกรอและ
ความถี่ระยะเกลียวต่อนิ้วที่ได้จากการใช้เครื่อง 

ครั้งที่ เส้นไหมที่ใช้ในการ ทดสอบ/กรัม  
(1 ไจ) 

ระยะเวลาที่ใช้ในควบเส้นไหม 
และตีเกลียว 

ระยะเกลียวไหม/นิ้ว 

1 120 กรัม 162 นาที 8-12 เกลียว/นิว้ 
2 120 กรัม 165 นาที 8-12 เกลียว/นิว้ 
3 120 กรัม 160 นาท ี 8-12 เกลียว/นิว้ 

ค่าเฉลีย่ 120 กรัม 162 นาท ี 8-12 เกลียว/นิว้ 
 

จากตารางที ่2 พบว่า ประสิทธิภาพการควบ
เส้นไหมสองสีผ่าน“เหล็กไน” (ดังรูปที่ 10) ตีเกลียว
เส้นไหมพุ่งเข้าอักกรอ ” (ดังรูปที่ 11) และความถี่
ระยะเกลียวต่อนิ้วที่ได้จากการใช้เครื่อง โดยทดสอบ 
3 ครั้ง ครั้งละ 120 กรัม หรือ (1ไจ) ที่ความเร็วรอบ 
72 รอบต่อนาที ใช้ระยะเวลาที่ใช้ในควบเส้นไหม
และตีเกลียว โดยเฉลี่ย 162 นาทีต่อ 120 กรัม 
ความถี่ระยะเกลียว เฉลี่ย 8-12 เกลียว/นิ้ว (ดังรูปที่ 
12) 
 

 
รูปที่ 10  การควบเส้นไหมสองสีผา่น“เหล็กไน” 

 

 
รูปที่ 11 การตีเกลียวเส้นไหมพุ่งเข้าอักกรอ 

 

 
รูปที่ 12 ความถี่ระยะเกลยีวต่อนิว้ 

 
3. ผลการทดสอบการดึงเส้นไหมพุ่งเก็บเข้า

หลอด 
 
ตารางที่ 3  ผลการทดสอบการดึงเส้นไหมพุ่งเก็บ
เข้าหลอด 
ครั้งที่ เส้นไหมที่ใช้ใน

การทดสอบ/กรัม 
(1 ไจ) 

ระยะเวลาที่ใช้ใน
การดึงเส้นไหมพุ่ง

เก็บเข้าหลอด 

จ านวน
หลอดที่ได้ 

1 120 กรัม 63.20 นาท ี 40 หลอด 

2 120 กรัม 62.40 นาท ี 40 หลอด 
3 120 กรัม 63.10 นาท ี  40 หลอด 

ค่าเฉลี่ย 120 กรัม 62.9 นาท ี 40 หลอด 
 
จากตารางที่ 3 พบว่าประสิทธิภาพการดึง

เส้นไหมพุ่งเก็บเข้าหลอด (ดังรูปที่ 13) โดยทดสอบ 
3 ครั้ง ครั้งละ 120 กรัม หรือ (1ไจ) เวลาที่ใช้ใน
การดึงเส้นไหมพุ่งเก็บเข้าหลอดเฉลี่ย 62.9 นาที 
ได้เส้นไหมพุ่งพร้อมใช้เฉลี่ย 40 หลอด ต่อ 120 กรัม 
หรือ (1ไจ)  
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รูปที่ 13 การดึงเส้นไหมพุ่งเก็บเข้าหลอด 

4. ผลการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
เคร่ืองตีเกลียวเส้นไหมพุ่งแบบ 2 หัวปั่น ต่อกลุ่ม
เกษตรกรทอผ้าไหมในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ 

 
 

 
ตารางที ่4 ผลการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเครื่องตีเกลียวเส้นไหมพุ่งแบบ 2 หัวปั่น ต่อกลุ่ม
เกษตรกรทอผ้าไหมในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ กรณีภาพรวมรายด้าน  

(N=50) 
ความคิดเห็น X  S.D. แปลผล 

1. ด้าน ชุดควบคุม“กวัก”เส้นไหมหลังการย้อมออกจาก“กง”เข้าอักกรอเพื่อเตรียม
น าไปใช้ในการตีเกลียวเส้นไหมพุ่ง แบบ 2 หัวปั่น 

4.44 0.37 ดี 

2. ด้าน ชุดควบคุมการควบเส้นไหมสองสีเข้า“เหล็กไน”และการตีเกลียวเส้นไหมพุ่ง
เข้าอักกรอ แบบ 2 หัวปั่น 

4.30 0.46 ดี 

รวม 4.37 0.41 ดี 
 

จากตารางที่ 4 พบว่าผลวิเคราะห์ผลการถ่ายทอด
องค์ความรู้และเทคโนโลยีเครื่องตีเกลียวเส้นไหม
พุ่งแบบ 2 หัวปั่น ต่อกลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหมใน
เขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ภาพรวมรายด้านอยู่ใน
ระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย (X = 4.37 S.D. = 0.41) เมื่อ
พิจารณาเป็นด้าน พบว่า 1) ด้าน ชุดควบคุม “กวัก” 
เส้นไหมหลังการย้อมออกจาก“กง”เข้าอักกรอ
เพื่อเตรียมน าไปใช้ในการตีเกลียวเส้นไหมพุ่งแบบ 
2 หัวปั่น อยู่ในระดับ ดี ที่ค่าเฉลี่ย ( X = 4.44 
S.D. = 0.37) 2) ด้าน ชุดควบคุมการควบเส้นไหม
สองสีเข้า“เหล็กไน”และการตีเกลียวเส้นไหมพุ่ง
เข้าอักกรอ แบบ 2 หัวปั่น อยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย  
(X =4.30 S.D. = 0.46) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 

ตารางที ่5 ผลการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
เครื่องตีเกลียวเส้นไหมพุ่งแบบ 2 หัวปั่น ต่อกลุ่ม
เกษตรกรทอผ้าไหมในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 
กรณีรายข้อ ด้าน ชุดควบคุม“กวัก”เส้นไหมหลัง
การย้อมออกจาก “กง” เข้าอักกรอเพื่อเตรียม
น าไปใช้ในการตีเกลียวเส้นไหมพุ่งแบบ 2 หัวป่ัน  

(N=50) 
ความคิดเห็น X  S.D. 

โครงสร้างมีความแข็งแรงมีความ
เหมาะสม 

4.60 0.57 

ขนาดของอกักรอ“กวัก”เส้นไหม
แข็งแรงมีความเหมาะสม 

4.30 0.61 

ชุดควบคุมความเร็วรอบแบบ 2 หัวปั่น
มีความเหมาะสม 

4.36 0.36 

ชุดจับยึดอักกรอแข็งแรงมีความ
เหมาะสม 

4.42 0.61 

สภาพโดยรวมท่านมีความพึ่งพอใจ 4.54 0.68 

รวม 4.44 0.56 

 
จากตารางที่ 5 พบว่าผลวิเคราะห์ผลการถ่ายทอด

องค์ความรู้และเทคโนโลยีเครื่องตีเกลียวเส้นไหม
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พุ่งแบบ 2 หัวปั่น ต่อกลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหมใน
เขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ภาพรวมรายข้อ ด้านชุด
ควบคุม “กวัก” เส้นไหมหลังการย้อมออกจาก “กง” 
เข้าอักกรอเพื่อเตรียมน าไปใช้ในการตีเกลียวเส้น
ไหมพุ่งแบบ 2 หัวปั่น อยู่ในระดับ ดี ที่ค่าเฉลี่ย (X = 
4.44 S.D.=0.56) เมื่อพิจารณาเป็นข้อ พบว่า 
สามารถเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี้ 1) โครงสร้างมีความแข็งแรงเหมาะสมอยู่
ในระดับ ดีมาก ที่ค่าเฉลี่ย (X =4.60 S.D.=0.57) 
2) สภาพโดยรวมท่านมีความพึ่งพอใจอยู่ในระดับ 
ดีมาก ที่ค่าเฉลี่ย (X =4.54 S.D.=0.68) 3) ชุดจับ
ยึดอักกรอแข็งแรงมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ด ี
ที่ค่าเฉลี่ย (X =4.42 S.D.=0.61) 4) ชุดควบคุม
ความเร็วรอบแบบ 2 หัวปั่นมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับ ดี ที่ค่าเฉลี่ย (X =4.36 S.D.=0.36) 5) ขนาด
ของอักกรอ“กวัก”เส้นไหมแข็งแรงมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับ ดี ที่ค่าเฉลี่ย ( X =4.30 S.D.=0.61) 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 6 ผลการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
เครื่องตีเกลียวเส้นไหมพุ่งแบบ 2 หัวปั่น ต่อกลุ่ม
เกษตรกรทอผ้าไหมในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
กรณีรายข้อ ด้าน ชุดควบคุมการควบเส้นไหมสอง
สีเข้า“เหล็กไน”และการตีเกลยีวเสน้ไหมพุ่งเข้าอกั
กรอ แบบ 2 หัวป่ัน  

(N=50) 
ความคิดเห็น X  S.D. 

ชุดวัสดุที่น ามาใช้ท า“เหล็กไน”มี
ความเหมาะสม 

4.34 0.69 

ชุดควบคุมความเร็ วรอบที่ ใช้ตี
เกลียวมีความเหมาะสม 

4.20 0.73 

ความถี่ระยะเกลียวต่อนิ้วที่ได้จาก
การใช้เครื่องมีความเหมาะสม 

4.18 0.63 

ชุดควบคุมการควบเส้นไหมสองสีมี
ความเหมาะสม 

4.30 0.61 

สภาพโดยรวมท่านมีความพึ่งพอใจ 4.44 0.70 
รวม 4.29 0.67 

จากตารางที่ 6 พบว่าผลวิเคราะห์ผลการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเครื่องตีเกลียว
เส้นไหมพุ่งแบบ 2 หัวปั่น ต่อกลุ่มเกษตรกรทอผ้า
ไหมในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  ภาพรวมรายข้อ 
ด้ านชุดควบคุมการควบเส้นไหมสองสี เ ข้ า
“เหล็กไน”และการตีเกลียวเส้นไหมพุ่งเข้าอักกรอ 
แบบ 2 หัวปั่น อยู่ในระดับ ดี ที่ค่าเฉลี่ย (X =4.29 
S.D.=0.67) เมื่อพิจารณาเป็นข้อ พบว่า สามารถ
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
1) สภาพโดยรวมท่านมีความพึ่งพอใจอยู่ในระดับ 
ดี ที่ค่าเฉลี่ย (X =4.44 S.D.= 0.70) 2) ชุดวัสดุที่
น ามาใช้ท า “เหล็กไน” มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ 
ดี ที่ค่าเฉลี่ย (X =4.34 S.D.=0.69) 3) ชุดควบคุม
การควบเส้นไหมสองสีมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ 
ดี ทีค่่าเฉลี่ย (X =4.30 S.D.=0.61) 4) ชุดควบคุม
ความเร็วรอบที่ใช้ตีเกลียวมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับ ดี ที่ค่าเฉลี่ย (X =4.20 S.D.=0.73) 5) ความถี่
ระยะเกลียวต่อนิ้วที่ได้จากการใช้เครื่องมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับ ดี ที่ค่าเฉลี่ย ( X =4.18 S.D.=0.61) 
ตามล าดับ 

 

 

 
รูปที่ 14 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเครื่องตี
เกลียวเส้นไหมพุ่งแบบ 2 หัวปั่น ต่อกลุ่มเกษตรกรทอผ้า

ไหมในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 
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สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่อง

ตีเกลียวเส้นไหมพุ่ง แบบ 2 หัวปั่น ส าหรับกลุ่ม
เกษตรกรทอผ้าไหมในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
คณะผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. สรุปผลการ “กวัก” เส้นไหมหลังการย้อม
ออกจาก “กง” เข้าอักกรอเพื่อเตรียมน าไปใช้ใน
การตีเกลียวเส้นไหมพุ่ง โดยทดสอบ 3 ครั้ง ครั้งละ 
120 กรัม หรือ (1ไจ) ที่ความเร็วรอบ 72 รอบต่อนาที 
จะใช้เวลาในการดึ่งเส้นไหมเข้าอักกรอ เฉลี่ย 
128.18 นาที หมุนแบบต่อเนื่อง   

2. สรุปผลการควบเส้น ไหมสองสีผ่ าน 
“เหล็กไน” ตีเกลียวเส้นไหมพุ่งเข้าอักกรอและ
ความถี่ระยะเกลียวต่อนิ้วที่ได้จากการใช้เครื่อง  
โดยทดสอบ 3 ครั้ง ครั้งละ 120 กรัม หรือ (1ไจ) 
ที่ความเร็วรอบ 72 ต่อนาที ใช้ระยะเวลาที่ใช้ใน
ควบเส้นไหมและตีเกลียว โดยเฉลี่ย 162 นาทีต่อ 
120 กรัม ความถี่ระยะเกลียว เฉลี่ย 8-12 เกลียว/นิ้ว 

3. สรุปผลการดึงเส้นไหมพุ่งเก็บเข้าหลอด 
โดยทดสอบ 3 ครั้ง ๆ ละ 120 กรัม หรือ (1ไจ) เวลา
ที่ใช้ในการดึงเส้นไหมพุ่งเก็บเข้าหลอดเฉลี่ย 62.9 
นาที ได้เส้นไหมพุ่งพร้อมใช้เฉลี่ย 40 หลอด ต่อ 
120 กรัม หรือ (1 ไจ) 

4. สรุปผลการสิ้นเปลืองพลังงานการใช้ไฟฟ้า
และจุดคืนทุน เครื่องตีเกลียวใช้ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย 

250 วัตต์ 12 โวลล์ 13.7 แอมป์ กรณีถ้าเปิดใช้
งานต่อเนื่อง 8 ช่ัวโมง อัตราการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 4 
หน่วยต่อวันถ้าคิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 9 บาทต่อ
วัน เมื่อคิดเป็นเดือนจะเสียค่าไฟฟ้า ประมาณ 
276 บาทต่อเดือนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อเปรียบเทียบ
กับผลผลิตที่ได้เป็นเส้นไหมพุ่งที่ผลิตจากเครื่องตี
เกลียวเส้นไหมพุ่งแบบ 2 หัวปั่น โดยเฉลี่ยจะสามารถ
ท าเส้นไหมพุ่งได้วันละ 2-3 ไจต่อวันซึ่งปัจจุบัน
ขายได้ ไจละ 300-500 บาท เฉลี่ยเดือนละ 9,000 - 
15,000 ซึ่งมีความคุ้มค่าไฟฟ้าอยู่แล้ว ต้นทุนอยู่ที่
ประมาณ 45,000 บาท ระยะเวลาคืนทุนถ้าผลิต
เส้นไหมพุ่งต่อเนื่อง 6-7 เดือน ก็จะคืนทุน 

5. สรุปผลวิเคราะห์การถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีเครื่องตีเกลียวเส้นไหมพุ่งแบบ 2 หัวปั่น 
ต่อกลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหมในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 
ภาพรวมมีความคิดเห็น และความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ ดี ที่ค่าเฉลี่ย (X = 4.37 S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณา
เป็นด้าน พบว่า 1) ด้าน ชุดควบคุม “กวัก” เส้นไหม
หลังการย้อมออกจาก“กง”เข้าอักกรอเพื่อเตรียม
น าไปใช้ในการตีเกลียวเส้นไหมพุ่งแบบ 2 หัวปั่น 
มีความคิดเห็น และความพึงพอใจอยู่ในระดับ ด ี
ที่ค่าเฉลี่ย (X = 4.44 S.D. = 0.37) 2) ด้านชุดควบคุม
การควบเส้นไหมสองสีผ่าน“เหล็กไน”และการตี
เกลียวเส้นไหมพุ่งเข้าอักกรอ แบบ 2 หัวปั่น มี

แผนภูมิที่ 1 เปรยีบเทียบการท าเส้นไหมพุ่งแบบภูมิปญัญากับเครื่องตีเกลียวเส้นไหมพุ่งแบบ 2 หัวปั่น 

ช่วงเวลา 

การกวักไหม การตีเกลียวเส้นไหมพุ่ง การดึงเส้นไหมพุ่งเก็บเข้าหลอด 

การท าเส้นไหมพุ่งจากเครื่องมือชาวบ้าน 

การท าเส้นไหมพุ่งจากเครื่อง 2 หัวปั่น 

7-8 ชม. 

15-16 ชม. 

20-24 ชม. 

2 ชม. 
2.40 ชม. 

1 ชม. 
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ความคิดเห็น และความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ที่
ค่าเฉลี่ย (X =4.30 S.D. = 0.46) ตามล าดับ 
 

อภิปรายผล 
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องตีเกลียว

เส้นไหมพุ่ง แบบ 2 หัวปั่น ส าหรับกลุ่มเกษตรกร
ทอผ้าไหมในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ในครั้งนี้  
คณะผู้วิจัยได้อภิปรายผลจากการวิจัยไว้ดังต่อไปนี้ 

ผลการควบเส้นไหมสองสีผ่าน “เหล็กไน”   
ตีเกลียวเส้นไหมพุ่งเข้าอักกรอและความถี่ระยะ
เกลียวต่อนิ้วที่ได้จากการใช้เครื่อง โดยทดสอบ 3 
ครั้ง ครั้งละ 120 กรัม หรือ (1 ไจ) ท่ีความเร็วรอบ 
72 ต่อนาที ใช้ระยะเวลาที่ใช้ในควบเส้นไหมและ
ตีเกลียว โดยเฉลี่ย 162 นาทีต่อ 120 กรัม ความถี่
ระยะเกลียว เฉลี่ย 8-12 เกลียว/นิ้ว การดึงเส้น
ไหมพุ่งเก็บเข้าหลอด โดยทดสอบ 3 ครั้ง ครั้งละ 
120 กรัม หรือ (1ไจ) เวลาที่ใช้ในการดึงเส้นไหม
พุ่งเก็บเข้าหลอดเฉลี่ย 62.9 นาที ได้เส้นไหมพุ่ง
พร้อมใช้เฉลี่ย 40 หลอด ต่อ 120 กรัมหรือ (1 ไจ) 
การสิ้นเปลืองพลังงานการใช้ไฟฟ้า เครื่องมือมี
ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย 250 วัตต์ 12 โวลล์ 13.7 แอมป์ 
กรณีถ้าเปิดใช้งานต่อเนื่อง 8 ช่ัวโมง อัตราการใช้
ไฟฟ้าอยู่ที่ 4 หน่วยต่อวันถ้าคิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 
9 บาทต่อวัน เมื่อคิดเป็นเดือนจะเสียค่าไฟฟ้า 
ประมาณ 276 บาทต่อเดือนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้เป็นเส้นไหมพุ่งที่
ผลิตจากเครื่องตีเกลียวเส้นไหมพุ่งแบบ 2 หัวปั่น 
โดยเฉลี่ยจะสามารถท าเส้นไหมพุ่งได้วันละ 2-3 
ไจต่อวันซึ่งปัจจุบันขายได้ ใจละ 300-500 บาท 
เฉลี่ยเดือนละ 9,000-15,000 ซึ่งมีความคุ้มค่าไฟฟ้า
อยู่แล้วซึ่งสอดคล้องกับ (ด ารงฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร 
และคณะ. 2554) การศึกษาและออกแบบวิธีการ
ตีเกลียวไหมและกรอไหมเส้นพุ่งมีประสิทธิภาพสูง
กว่าเครื่องเดิมของชาวบ้านจากการทดสอบที่
ความยาวเส้นไหมเท่ากันเครื่องตีเกลียวไหมและ
กรอไหมเส้นพุ่งกึ่งอัตโนมัติใช้เวลาเฉลี่ย 5.11 

นาทีและเครื่องตีเกลียวไหมและกรอไหมเส้นพุ่ง
ของชาวบ้านใช้เวลาเฉลี่ย 17.8 นาทีแสดงให้เห็น
ว่าระยะเวลาลดลงจากเดิม 3.48 เท่าความถี่ของ
ระยะเกลียวเส้นไหมของเครื่องตีเกลียวไหมและ
กรอไหมเส้นพุ่งกึ่งอัตโนมัติมีค่าเฉลี่ย 12 เกลียว
ต่อนิ้วและเครื่องตีเกลียวไหมและกรอไหมเส้นพุ่ง
ของชาวบ้านมีค่าเฉลี่ย 11.85 เกลียวต่อนิ้วประสิทธิภาพ
การท างานของเครื่องมือมีก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย 496.396 
วัตต์เมื่อในมาใช้ในกระบวนการทอผ้าจะต้องช าระ
ค่าใช้ไฟฟ้าต่อเดือน 295.864 บาท 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งา น วิ จั ย เ รื่ อ ง นี้ ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น
งบประมาณการวิจัยจากเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจ าปี
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