
1 
 

 

บทที� 1 

บทนํา 

 

ที�มาและความสําคญัของปัญหา 
การทอผา้เป็นงานหัตถกรรมพื�นบา้นที�เกิดจากกระบวนการสั�งสมภูมิปัญญาที�ได้เรียนรู้ 

ทดลองและพฒันาใหเ้หมาะสมกบัแต่ละทอ้งถิ�น ความรู้และความเชี�ยวชาญในการทอผา้ไดถ่้ายทอด
สืบสานต่อกนัมาชา้นานในสังคมไทย ผา้ทอมือในประเทศไทยเป็นศิลปะอยา่งหนึ�งที�เกิดจากการทอ
หลากหลายวิธี ทั�งการทอยกดอก การทอจก การทอมดัหมี� การทอเกาะหรือล้วง ซึ� งเป็น
ประสบการณ์และความชาํนาญที�สั�งสมกนัมานบัร้อยปี จากรุ่นหนึ�งถึงอีกรุ่นหนึ�ง โดยผา่นทางสตรี
ผูเ้ป็นแม่เรือนสืบทอดต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั รวมทั�งการนาํวตัถุดิบธรรมชาติมาใช้ในการยอ้มสี
อยา่งชาญฉลาด ผา้ทอมือจึงมีความงดงาม หลากหลาย ทั�งในเชิงกรรมวิธีการทอ ลวดลายและสีสัน
และยงัเป็นเครื�องนุ่งห่มที�บ่งบอกถึงเชื�อสาย ชาติพนัธ์ุ ตลอดจนประเพณี วฒันธรรม ความเชื�อของ 
ผูที้�สวมใส่อีกดว้ย ผา้ทอมือจึงไม่เพียงเป็นปัจจยัสําคญัในการดาํรงชีวิตอยา่งหนึ�งเท่านั�น แต่ยงัเป็น   
ตวัแทนที�แสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของชาวไทยแต่ละภาคและแต่ละชาติพนัธ์ุ (ปรีดิยาธร เทวกุล, 
2547 : 2) การทอผา้เป็นกระบวนการที�ตอ้งอาศยัความชาํนาญดา้นฝีมือ การทอจะทอดว้ยกี�ทอผา้
ตามแบบที�นิยมกนัในแต่ละทอ้งถิ�นซึ� งมกัเรียกวา่ กี�พื�นเมืองหรือกี�พื�นบา้น ในอดีตการทอผา้เป็น
งานฝีมือที�ทาํกนัแทบทุกครัวเรือน โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื�อเอาไวใ้ชส้อยในครัวเรือน ที�เหลือใช้
ก็ขายหรือแลกเปลี�ยนกนัภายในชุมชน แต่เมื�อสังคมเกิดการขยายตวัเติบโตขึ�น ส่งผลให้วิถีชีวิตของ
คนในสังคมเปลี�ยนแปลงไป มีการรับเอาเทคโนโลยีและเครื� องจกัรมาใช้แทนการใช้กาํลังคน        
ซึ� งการทอผา้ก็เช่นเดียวกนั ชาวบา้นบางส่วนนิยมใช้ผา้ทอจากโรงงาน ทาํให้การทอผา้พื�นเมือง
ไดรั้บความนิยมลดนอ้ยลง เนื�องจากตอ้งใชเ้วลาในการทอค่อนขา้งนาน รูปแบบและสีสันมีขอ้จาํกดั
กว่าผา้ทอจากโรงงาน แต่อย่างไรก็ตาม ความเป็นเอกลกัษณ์ในดา้นศิลปะเฉพาะถิ�นและงานฝีมือ
เฉพาะชิ�นงาน ทั�งทางดา้นลวดลาย รูปแบบ ศิลปะ วตัถุดิบที�ใชใ้นการผลิต วิธีการทอและรูปแบบ
การผลิตในแบบดั�งเดิมของผา้ทอพื�นเมืองยงัคงเป็นสิ�งดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคบางกลุ่ม เช่น 
ผูที้�ชื�นชอบงานศิลปหัตถกรรมพื�นบ้าน นักท่องเที�ยวที�เกิดความประทบัใจในความงามของ
วฒันธรรมต่างถิ�น   ผูที้�ตอ้งการอนุรักษว์ฒันธรรมอนัดีงามเอาไว ้เป็นตน้ จึงส่งผลให้เกิดการพฒันา
ยกระดบัหัตถกรรมผา้ทอพื�นบา้นให้เป็นกิจกรรมเชิงพาณิชย ์ รวมทั�งปรับเปลี�ยนหรือประยุกต์
รูปแบบ ลวดลายและสีสันให้มีความหลากหลายมากยิ�งขึ�น นอกจากนั�นยงันาํผา้ทอพื�นบา้นมาผลิต
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เป็นสินคา้สําเร็จรูป เช่น เสื�อผา้ ขา้วของเครื�องใชภ้ายในบา้น ของตกแต่ง ของที�ระลึก เป็นตน้         
ซึ� งการเปลี�ยนแปลงวถีิการผลิตผา้ทอ เป็นปรากฏการณ์ที�เกิดขึ�นทั�วไปในพื�นที�จงัหวดัเชียงใหม่และ
จงัหวดัลาํพนู (ฤทยัรัตน์ แผนทอง, 2551 : 1 – 2) 

การทอผา้พื�นบา้นทางภาคเหนือเป็นงานหัตถกรรมพื�นเมือง ซึ� งมีความผกูพนักบัชีวิตและ          
ความเป็นอยูม่าตั�งแต่สมยับรรพกาล เดิมทีเป็นการทอผา้เพื�อใชใ้นการนุ่งห่ม และนาํมาใชภ้ายใน
ครอบครัว และมีการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง เมื�อสังคมเริ�มมีการเปลี�ยนแปลง การประกอบอาชีพเพื�อ
การดาํรงชีวิตตอ้งมีการแข่งขนักนัมากขึ�น ส่งผลมาจากการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มทาง
สังคม วฒันธรรม เทคโนโลยีใหม่ ๆ นอกจากนี� เศรษฐกิจในสังคมอุตสาหกรรมก็บีบรัดให้คนเรา
ตอ้งดิ�นรนช่วยเหลือตวัเอง บางครั� งไม่คาํนึงถึงความปลอดภยัของตนเองและครอบครัว สําหรับ
ประชากรในจงัหวดัลาํพนูมีการประกอบอาชีพที�หลากหลายมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ�นมากมาย
ทั�งอุตสาหกรรมผลิตชิ�นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
สิ�งทอ ซึ� งในจงัหวดัลาํพูนมีชื�อเสียงดา้นผา้ทอทั�งผา้ไหมและผา้ฝ้าย ทาํให้มีผูป้ระกอบอาชีพทอผา้
หลายระดบัดว้ยกนั ดงัที� กาญจนา เกียรติมณีรัตน์ (2546 : 35) กล่าววา่ลกัษณะการทอผา้พื�นบา้น          
มี 3 ระดบั คือ ระดบัโรงงานอุตสาหกรรม ระดบันอกโรงงาน และระดบัอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
มีทั�งผา้ไหมและผา้ฝ้าย และพจน์ ดาํริชยัมงคล (2546 : 37-40) เพิ�มเติมถึงการผลิตผา้ฝ้ายทอมือ               
ที�มีการกาํลงัการผลิตมากที�สุดอยูใ่นอาํเภอป่าซาง จงัหวดัลาํพูน ซึ� งมีชื�อเสียงดา้นผา้ฝ้ายทอมือ และ
ยงัจดัเป็นงานหัตถกรรมที�ไดรั้บการยอมรับในความมีคุณภาพ เป็นที�ตอ้งการของตลาดทั�งภายใน
และต่างประเทศ ในปี 2542 สํานกังานพฒันาชุมชนอาํเภอป่าซาง จึงให้แนวคิดในการรวมกลุ่ม          
แก่กลุ่มทอผา้จากตาํบลต่าง ๆ เพื�อจดัตั�งเป็นชมรมเครือข่ายผา้ฝ้ายทอมืออาํเภอป่าซาง ซึ� งมีศูนยร์วม
ผลิตภณัฑเ์ครือข่ายหตัถกรรมพื�นบา้นอาํเภอป่าซางอยูที่�บา้นดอนหลวง และขยายพื�นที�ไปทุกอาํเภอ
ของจังหวดัลําพูน รวมไปถึงพื�นที�ตาํบลต้นธงและตาํบลเวียงยอง อาํเภอเมือง จังหวดัลําพูน              
ซึ� งมีชื�อเสียงเรื�องการทอผา้ไหม ที�ไดรั้บรางวลัทั�งในระดบัประเทศและระดบัโลก ผลิตภณัฑ์สิ�งทอ
ต่าง ๆ มีจุดเด่นอยู่ที�ลวดลายของผา้ที�ทอดว้ยมือ และใช้เครื�องมือแบบโบราณ โดยในทุกขั�นตอน
ของกระบวนการทอผา้ ลว้นตอ้งใชฝี้มือ ความรู้ และความชาํนาญในการทอ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งฝีมือ
ในการทอตอ้งมีความประณีต เรียบร้อย นอกจากนี�  สุริยา สนธิ (2550 : 1 - 2) กล่าวถึงอาชีพทอผา้ 
คือวิถีชีวิตที�บรรพบุรุษไดถ่้ายทอดให้คนรุ่นปัจจุบนั อาชีพทอผา้แฝงไปดว้ยอารมณ์ละเอียดอ่อน 
ความประณีตและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีลวดลายผา้ที�เกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�สืบทอดกนัมานาน 
จากรุ่นสู่รุ่น และปัจจุบนัผา้ทอไดถู้กแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์สินคา้ชุมชนตามความตอ้งการของตลาด
และผูบ้ริโภค เมื�อสังคมเริ�มมีการเปลี�ยนแปลง การประกอบอาชีพเพื�อการดาํรงชีวิตไดเ้ปลี�ยนแปลง
และมีการแข่งขนัที�เพิ�มสูงขึ�น มีการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มทางสังคม วฒันธรรม และ
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เทคโนโลยีใหม่ ๆ ส่งผลให้ตอ้งมีการผลิตผา้ฝ้ายทอมือเพื�อจาํหน่ายมากขึ�น จากเดิมเริ�มผลิตผา้ทอ
โดยเริ�มจากกิจการเล็ก ๆ ภายในครัวเรือน จนกลายเป็นธุรกิจในทอ้งถิ�น และต่อมามีการรวมกลุ่มกนั
ของแม่บา้น มีการผลิตผา้ทอเพื�อจาํหน่ายและส่งออกทั�งภายในและต่างประเทศเพิ�มสูงขึ�น โดย
ผูผ้ลิตจะตอ้งตกอยูภ่ายใตสิ้�งแวดลอ้มในการทาํงานประมาณ 8 ชั�วโมงต่อวนั ซึ� งการผลิตผา้ทอนั�น 
มีกระบวนการผลิตหลายขั�นตอนที�ตอ้งสัมผสักบัวสัดุอุปกรณ์อยูต่ลอดเวลา สิ�งเหล่านี�อาจก่อให้เกิด
ความไม่ปลอดภยัหรืออุบติัเหตุในขณะปฏิบติังาน โดยที�ผูป้ฏิบติังานอาจไม่ไดต้ระหนกัถึงอนัตราย
เพียงเล็กน้อย ๆ เหล่านั�น มีโอกาสเสี�ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพและความไม่ปลอดภยัเนื�องจาก  
การทาํงานได ้ 

จากการศึกษาเอกสารข้างต้น สอดคล้องกับการศึกษาข้อมูลเรื� องกระบวนการทอผ้า             
จากกลุ่มผูป้ระกอบการกิจการผา้ทอในพื�นที�ตาํบลเวียงยอง อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพูน โดยไดศึ้กษา 
ดูงานในสถานที�จริง สัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี�ยวกับขั�นตอนการเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 
สาํหรับการทอผา้ การกรอเส้นดา้ยสาํหรับทอผา้โดยใชเ้ครื�องกรอเส้นดา้ยแบบดั�งเดิม รวมถึง ปัญหา
ของผูรั้บจา้งกรอเส้นดา้ย และปัญหาของผูป้ระกอบกิจการทอผา้ โดยพบว่า ในกระบวนการผลิต         
ผา้ทอ 1 ผืน ประกอบด้วย ขั�นตอนจาํนวนมาก ตั� งแต่การออกแบบลายผา้ การจัดหาเส้นด้าย                 
การจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ จนถึงขั�นตอนการทอผืนผา้ ซึ� งในส่วนของขั�นตอนการจดัเตรียมวสัดุ
อุปกรณ์ พบวา่ยงัมีขั�นตอนอีกจาํนวนมาก ไดแ้ก่ ขั�นตอนการผลิตเส้นดา้ย (การตากฝ้าย การอีดฝ้าย 
การยิงฝ้าย การกิLกลูกหลี การปั�นฝ้าย การเปีM ยดา้ย) ขั�นตอนการยอ้มสีดา้ยดว้ยสีธรรมชาติ (การตม้
ไขมนัฝ้าย การซักใจด้าย การตม้เปลือกไมสี้ การใส่สารส้มและเกลือ การตม้ใจดา้ย การซักและ            
ผึ� งตากแห้ง) และขั�นตอนการเตรียมด้ายเส้นยืนขึ� นกี�  (การก๊วกฝ้าย การผดัหลอดโดยใช้เผีMยน                  
การฮว้นหูก การสืบหูกหรือสืบด้าย) ก่อนนาํไปสู่การทอผืนผา้ตามขั�นตอนถดัไป ซึ� งในขั�นตอน
ทั�งหมดที�กล่าวมาข้างต้น ขั�นตอนของการปั�นฝ้ายหรือการกรอเส้นด้าย เป็นขั�นตอนที�ต้องใช ้          
ความประณีตและความชาํนาญของผูก้รอด้ายสูงมาก ถา้ผูก้รอไม่มีฝีมือ ไม่มีทกัษะความชาํนาญ 
หรือประสบการณ์ในการกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้มาก่อน จะทาํให้เส้นดา้ยที�ออกมาพนักนัและ
หลวมหลอด การกรอที�ไม่ไดม้าตรฐานทาํใหเ้ส้นดา้ยในหลอดไม่ไดรู้ปทรงที�ตอ้งการ ไม่เรียบเนียน  
ไม่ตึง แน่น และไม่สามารถนาํไปใช้ในกระบวนการทอผืนผา้ได ้ขณะเดียวกนัในการปั�นดา้ยหรือ
การกรอเส้นดา้ย ผูก้รอตอ้งมีความสามารถในการใชเ้ครื�องปั�นดา้ยหรือไน ซึ� งเป็นเครื�องมือที�อาศยั
หลกัเกณฑใ์นเรื�องของลอ้และเพลา ลกัษณะทั�วไปของไน จะเป็นวงกลมติดตั�งอยูร่ะหวา่งขาสองอนั
ที�ทาํจากไมเ้นื�อแข็ง และมีหลกัสอดเป็นคนัสําหรับหมุนวงลอ้ ส่วนขาติดตั�งอยูบ่นส่วนหวัของฐาน
ที�ทาํด้วยไมท้่อนยาวประมาณ 30 นิ�ว โดยที�ส่วนปลายของท่อนไม ้จะมีเหล็กไนสอดอยู่กบัขาตั�ง 
โดยโผล่เหล็กในออกมา ไวส้ําหรับเป็นที�สวมของหลอดไมไ้ผ่ หรือหลอดพลาสติกที�ทาํไวเ้ป็น                    
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ที�กรอดา้ย และระหว่างวงลอ้จะมีสายพานทาํจากเส้นฝ้าย โยงมาเพื�อหมุนเหล็กไน เมื�อมีการหมุน 
เหล็กไนก็จะหมุนไปดว้ย ในสมยัโบราณเครื�องมือสําหรับใชก้รอเส้นดา้ยเขา้หลอด จะมี 2 ชนิด คือ 
เครื�องกรอเส้นด้ายเขา้หลอดใหญ่ เพื�อนาํไปใช้เป็นเส้นยืน และเครื�องกรอเส้นด้ายเขา้หลอดเล็ก   
เพื�อนาํไปใส่กระสวย ใชเ้ป็นเส้นพุ่ง เพื�อกาํหนดลายผา้ในลวดลายต่างๆ ซึ� งผูท้าํหนา้ที�กรอเส้นดา้ย
เขา้หลอด จะตอ้งมีทกัษะและความชาํนาญในการจบัเส้นดา้ยลงหลอดใหไ้ดรู้ปทรงตามที�ตอ้งการ  

นอกจากการศึกษาขอ้มูลดา้นกระบวนการผลิตและการจดัเตรียมวสัดุสําหรับการทอผา้แลว้ 
ผูศึ้กษายงัได้ศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับปัญหาของผูรั้บจ้างกรอเส้นด้าย พบว่า ผูก้รอเส้นด้าย
ประสบปัญหาความเมื�อยลา้จากการทาํงาน ไดแ้ก่ อาการปวดเมื�อยกลา้มเนื�อ ช่วงหวัไหล่ สะบกัหลงั 
แขน และขอ้มือ ระหวา่งการกรอเส้นดา้ย อาการปวดเมื�อยกลา้มเนื�อ สะโพก ตน้ขา หวัเข่า น่อง และ
ขอ้เทา้ จากการนั�งท่าเดิมนาน ๆ ความเมื�อยลา้ของการใช้สายตา ปัญหาดา้นสุขภาพและสุขอนามยั
อนัสืบเนื�องจากการนั�งกรอเส้นด้ายต่อเนื�องเป็นเวลานาน ได้แก่ โรคกล้ามเนื�ออักเสบเรื� อรัง               
โรคปลายประสาทอกัเสบ กระดูกทบัเส้น พงัผืดอุง้มือ ปัญหาด้านฝีมือแรงงาน ที�ไม่สามารถให ้
บุตรหลานหรือสมาชิกในครอบครัวมาช่วยในกระบวนการกรอเส้นดา้ยได ้เพราะผูที้�จะกรอเส้นดา้ย  
จะตอ้งมีความชาํนาญ มีฝีมือ และมีประสบการณ์ในการกรอเส้นดา้ย และไม่สามารถรับคาํสั�งซื�อ
หรือคาํสั�งการผลิตได้มากขึ�นกว่าเดิมได้ นอกจากนี�  ปัญหาของผูป้ระกอบกิจการทอผา้ เกี�ยวกบั          
การกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ พบว่า ผูป้ระกอบการประสบกบัปัญหาดา้นแรงงาน ได้แก่ ปัญหา 
การขาดแคลนแรงงาน เพราะการกรอเส้นด้ายสําหรับทอผา้ต้องใช้ช่างฝีมือที�ชํานาญงาน และ              
มีประสบการณ์การทาํงานมาก่อนแลว้ จึงสามารถใชเ้ครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้แบบดั�งเดิมได ้ 
รวมถึงปัญหาด้านค่าจ้างแรงงานที�สูงขึ� น เป็นภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนของสินค้าที� เพิ�มขึ� น 
นอกจากนี� ปัญหาของการทาํงานโดยใชแ้รงงานทอ้งถิ�น การหยุดทาํงานเนื�องจากประเพณีทอ้งถิ�น 
ส่งผลให้บางครั� งการผลิตชิ�นงานล่าช้า ไม่ทนัส่งตามกาํหนดเวลา และปัญหาด้านกาํลงัการผลิต            
ที�ไม่สามารถเพิ�มกาํลงัการผลิต เร่งการผลิต หรือรับคาํสั�งผลิตไดม้ากกวา่ที�ทาํอยู ่เนื�องจากขอ้จาํกดั
ของกระบวนการกรอเส้นดา้ยดว้ยเครื�องกรอเส้นดา้ยแบบดั�งเดิมที�ใช้แรงงานคน ผูป้ระกอบการจึง
เปลี�ยนจากการจา้งกรอเส้นดา้ยรายวนั เป็นการจา้งเหมาเป็นรายชิ�นแทน อยา่งไรก็ตาม การจา้งเหมา
รายชิ�น ส่งผลไปถึงปัญหาดา้นตน้ทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายทางออ้ม ซึ� งพบว่าค่าจา้งกรอเส้นดา้ย  
ไม่รวมเส้นดา้ยที�ผูป้ระกอบการเป็นคนนาํไปให้ ค่าจา้งกรอหลอดใหญ่ 8 บาท หลอดเล็ก 2 บาท 
การทอผืนผา้ 1 ผืน โดยปกติใชด้า้ยหลอดใหญ่ เพื�อเป็นเส้นยืน 40 หลอด และหลอดเล็ก เพื�อนาํไป
ใส่กระสวยพุง่ 125 หลอด คาํนวณเฉพาะตน้ทุนค่าจา้งกรอ 570 บาท ต่อการทอผืนผา้ 1 ผืน จึงทาํให้
ตน้ทุนการผลิต เพิ�มสูงขึ�นตามลาํดบั และในบางกรณีการจา้งกรอเส้นดา้ยโดยการส่งเส้นดา้ยไปให ้ 
ผูรั้บจา้งกรอเส้นดา้ยที�อยูอ่าํเภอทุ่งหวัชา้งและอาํเภอลี�  ซึ� งไกลจากตวัเมืองลาํพูนกวา่ 100 กิโลเมตร 
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ทาํใหเ้กิดภาระค่าใชจ่้ายในการรับส่งสินคา้ เกิดตน้ทุนที�เพิ�มขึ�น นอกจากนี�ผูป้ระกอบการยงัประสบ
ปัญหาดา้นคุณภาพของชิ�นงาน เนื�องจากการกรอเส้นดา้ยดว้ยมือ ขึ�นอยูก่บัทกัษะความชาํนาญและ
ประสบการณ์ของผูก้รอ จึงทาํให้ชิ�นงานแต่ละชิ�นมีคุณภาพที�แตกต่างกนั และในชั�วโมงการทาํงาน
ประมาณ 8 ชั�วโมงต่อวนั ของการใชเ้ครื�องปั�นดา้ยหรือเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้แบบดั�งเดิม 
ไม่สามารถกรอเส้นด้ายหลอดใหญ่และหลอดเล็กให้แล้วเสร็จได้ สําหรับการทอผืนผา้ 1 ผืน                     
จึงทาํใหผู้ป้ระกอบการไม่สามารถเพิ�มคาํสั�งซื�อได ้

การเพิ�มผลผลิตจึงเป็นแนวทางหนึ� งที�จะช่วยแก้ปัญหาที�เกิดขึ�นกบักลุ่มทอผา้ เนื�องจาก         
การเพิ�มผลผลิตเป็นเครื�องมือที�ทาํให้สมาชิกทุกคนได้ผลตอบแทนหรือค่าจา้งที�ดีขึ�น และช่วงที�
เศรษฐกิจตกตํ�า การเพิ�มผลผลิตก็ยงัเป็นเครื�องมือช่วยให้หน่วยงาน องค์กร หรือผูป้ระกอบการ
สามารถอยูร่อดและสู้กบัคู่แข่งขนัไดเ้ป็นอยา่งดี (สถาบนัเพิ�มผลผลิตแห่งชาติ, 2541 : 6) นอกจากนี�
การเพิ�มผลผลิตยงัถือเป็นเครื� องช่วยในการวางแผนและการพยากรณ์การผลิตในอนาคต เช่น            
การกาํหนดผลผลิตให้มีลกัษณะตามความต้องการของลูกคา้ การกาํหนดปริมาณการผลิตให้
เหมาะสมไม่ให้มีสินคา้เหลือมากเกินไป การปรับปรุงคุณภาพของสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของตลาด เป็นตน้ การเพิ�มผลผลิตอาจไม่จาํเป็นตอ้งเพิ�มปริมาณการผลิต แต่อาจเป็นการลดตน้ทุน
หรือการลดการสูญเสียจากการผลิต ดงันั�น การเพิ�มผลผลิตจึงจาํเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการที�ดี            
มีประสิทธิภาพ ดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ มีการวางแผนและกาํหนดนโยบายตลอดจนเป้าหมาย
อยา่งชดัเจน การเพิ�มประสิทธิภาพของผลผลิตนั�น ไม่ใช่เกิดขึ�นเอง แต่จะเกิดขึ�นจากการกระทาํของ
คนโดยเจตนาอยา่งชดัเจน (เปรื�อง กิจรัตน์ภร, 2544 : 246) ผูศึ้กษาจึงนาํแนวคิดการเพิ�มผลผลิต               
ดงัที�กล่าวมาขา้งตน้ เป็นแนวทางสําหรับการพฒันาเครื�องกรอเส้นด้ายสําหรับทอผา้ด้วยระบบ
ไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายหลกัเพื�อเพิ�มปริมาณการผลิต ปรับปรุงคุณภาพชิ�นงาน ช่วยลดตน้ทุนการผลิต 
รวมทั�งแกปั้ญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ และผลกระทบดา้นสุขภาพของผูรั้บจา้งกรอเส้นดา้ย
อนัเกิดจากการกรอเส้นด้ายเป็นเวลานาน นอกจากนี�  ผูศึ้กษายงัได้นําแนวคิดการบริหารจดัการ
ผลงานสิ�งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา ซึ� งเป็นนโยบายหลกัของสํานกังานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ที�มุ่งเน้นจากการเรียนการสอนให้นกัเรียนนักศึกษา คิดคน้สร้างสรรค์ผลงาน 
สิ�งประดิษฐ์ สร้างทกัษะวิชาชีพดา้นความคิด วิเคราะห์และส่งเสริมให้มีความรู้ ความชาํนาญ 
สามารถประดิษฐ์ คิดคน้พฒันาสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความกา้วหน้า ซึ� งผลงานสิ�งประดิษฐ์
จาํนวนมากมีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ สามารถนาํไปประยุกต์ใช้งานไดจ้ริง
อย่างมีคุณภาพและไดรั้บการเผยแพร่เป็นที�ประจกัษ์ สามารถตอบโจทยข์องสังคมในการพฒันา
คุณภาพและยกระดับการอาชีวศึกษา ด้วยการส่งเสริมให้มีการบูรณาการองค์ความรู้ที�ได้รับ                 
ในหลากหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผา่นกระบวนการวิจยัพฒันา
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นวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ ส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์เครื�องมือเครื�องใช ้ทั�งดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก
ในชีวิตประจาํวนั การประกอบอาชีพ พลงังาน สิ�งแวดลอ้ม ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป 
ผลิตภณัฑ์อาหาร เครื�องประดบั ตกแต่ง และการช่วยเหลือแกปั้ญหาสาธารณะ เช่น อุปกรณ์                 
ที�สามารถป้องกนัช่วยเหลือผูป้ระสบภยัดา้นต่างๆ รวมไปถึงการพฒันาต่อยอดเทคโนโลยีที�มีอยูเ่ดิม 
ใหส้ามารถนาํไปสู่การจาํหน่ายในเชิงพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม ทั�งนี� เพื�อสร้างความมั�นใจในวิชาชีพ 
ตลอดจนส่งเสริมการเป็นผูป้ระกอบการอิสระในอนาคต และนาํผลงานไปประกวดและจดัแสดง 
ในระดบันานาชาติ ให้สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล ซึ� งแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพ           
ในการจดัการเรียนการสอน การบริหารจดัการของสถานศึกษาในสังกดัสํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สํานกัวิจยัและพฒันาการอาชีวศึกษา สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 
2557 : 2) 

การพฒันาเครื�องกรอเส้นด้ายสําหรับทอผา้ด้วยระบบไฟฟ้าครั� งนี�  จึงมีความสําคญัและ
จาํเป็นอย่างยิ�ง ทั�งต่อผูรั้บจา้งกรอเส้นด้ายและผูป้ระกอบกิจการทอผา้ในพื�นที�จงัหวดัลาํพูนและ
เผยแพร่ผลงานสิ�งประดิษฐ์ไปยงัพื�นที�อื�นที�มีลกัษณะการทาํงานเหมือนกนั โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั           
เพื�อเพิ�มปริมาณในการผลิต ปรับปรุงคุณภาพของชิ�นงาน ช่วยลดตน้ทุนการผลิต และแก้ปัญหา         
การขาดแคลนแรงงานฝีมือให้กบัผูป้ระกอบการ และช่วยลดผลกระทบดา้นสุขภาพของผูรั้บจา้ง  
กรอเส้นดา้ย อนัเกิดจากการกรอเส้นดา้ยเป็นเวลานาน ให้สามารถกรอเส้นดา้ยอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ได้ชิ�นงานที�มีคุณภาพ ประหยดัเวลา และค่าใช้จ่าย ซึ� งเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาอุตสาหกรรม   
สิ� งทอของประเทศ นอกจากนี� การพัฒนาเครื� องกรอเส้นด้ายสําหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้า                 
ยงัเป็นประโยชน์อย่างยิ�ง สําหรับผูศึ้กษาและครูผูส้อนในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ที�สามารถ            
นําเครื� องกรอเส้นด้ายสําหรับทอผา้ด้วยระบบไฟฟ้า ไปใช้ประกอบการจดัการเรียนการสอน 
สําหรับนกัเรียนนกัศึกษา ทั�งในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั�นสูง (ปวส.) ในสาขาวชิาช่างอุตสาหกรรมที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชา
ช่างยนต ์สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื�อมโลหะ และสาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 
ในหน่วยการเรียนรู้ และรายวชิาที�เกี�ยวขอ้ง และสามารถใชเ้ป็นตน้แบบสําหรับการวิจยัสิ�งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป 
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วตัถุประสงค์การศึกษา 
1. เพื�อสร้างและพฒันาเครื�องกรอเส้นดา้ยสาํหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า 
2. เพื�อศึกษาสมรรถนะของเครื�องกรอเส้นดา้ยสาํหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า 
3. เพื�อศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้เครื�องกรอเส้นด้ายสําหรับทอผา้ด้วยระบบไฟฟ้ากบั

เครื�องกรอเส้นดา้ยสาํหรับทอผา้แบบดั�งเดิม 
4. เพื�อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชง้านเครื�องกรอเส้นดา้ยสาํหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า 
5. เพื�อศึกษาความพึงพอใจของผูป้ระกอบการที�มีต่อเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ย

ระบบไฟฟ้า 
 

สมมติฐาน 
1. การสร้างและพฒันาเครื�องกรอเส้นด้ายสําหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า มีคุณภาพและ

มาตรฐาน ผ่านตามเกณฑ์การประเมินสิ�งประดิษฐ์ของอาชีวศึกษา มีระบบโครงสร้างภายในและ
โครงสร้างภายนอกที�เหมาะสมต่อการใชง้าน  

2. เครื�องกรอเส้นดา้ยสาํหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า มีสมรรถนะการทาํงานที�เหมาะสมกบั
การนาํไปใช้ผลิตชิ�นงาน สามารถผลิตชิ�นงานได้เร็ว มีคุณภาพสมํ�าเสมอเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
สามารถทาํงานต่อเนื�อง และคุม้ค่าต่อการลงทุน 

3. การกรอเส้นด้ายโดยใช้เครื� องกรอเส้นด้ายสําหรับทอผา้ด้วยระบบไฟฟ้า ได้จาํนวน
ชิ�นงานมากกวา่การใชเ้ครื�องกรอเส้นดา้ยแบบดั�งเดิม  

4. ผูใ้ช้เครื�องกรอเส้นดา้ยมีความพึงพอใจต่อการใช้งานเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้
ดว้ยระบบไฟฟ้าระดบัมากที�สุด 

5. ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจต่อเครื�องกรอเส้นด้ายสําหรับทอผา้ด้วยระบบไฟฟ้า
ระดบัมากที�สุด 

 

ขอบเขตการศึกษา 
การพฒันาเครื�องกรอเส้นดา้ยสาํหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า  กาํหนดขอบเขตการศึกษา ตาม

วตัถุประสงคข์องการศึกษา  ดงันี�  
1. การสร้างและพฒันาเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า ได้ดาํเนินการ

ประเมินคุณภาพ มาตรฐาน สมรรถนะการทาํงานตัวเครื� อง และโครงสร้างและการออกแบบ         
ของเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า โดยผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมที�
เกี�ยวขอ้ง ดงันี�  
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1.1 ประเมินคุณภาพผลงานสิ� งประดิษฐ์ (ตามเกณฑ์การประเมินสิ� งประดิษฐ์ของ
อาชีวศึกษา) ไดแ้ก่ ขอ้กาํหนด/คุณสมบติัของสิ�งประดิษฐ์ ความเหมาะสมของสิ�งประดิษฐ์ในดา้น
การออกแบบ การใชว้สัดุผลิต คุณค่าของสิ�งประดิษฐ์ การนาํเสนอผลงาน และเอกสารประกอบ         
การเสนอผลงานสิ�งประดิษฐ ์ประเมินโดยผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวชิาช่างไฟฟ้า จาํนวน 5 คน 

1.2 ประเมินมาตรฐานสิ� งประดิษฐ์ (ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานขั�นต้นของ  
นวตักรรมการศึกษาของอาชีวศึกษา ประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์) ไดแ้ก่ มาตรฐานทั�วไป และ
มาตรฐานเฉพาะ ประเมินโดยผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวชิาช่างไฟฟ้า จาํนวน 5 คน 

1.3 ประเมินสมรรถนะการทาํงานของสิ� งประดิษฐ์ ได้แก่ ระบบโครงสร้างภายใน 
ระบบควบคุม การติดตั�งชิ�นส่วนวสัดุและอุปกรณ์ ประเมินโดยผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
จาํนวน 5 คน 

1.4 ประเมินโครงสร้างและการออกแบบสิ� งประดิษฐ์  ได้แก่  โครงสร้างและ                    
การออกแบบตวัเครื� อง เทคนิคการผลิต และการติดตั� งชิ�นส่วนวสัดุและอุปกรณ์ ประเมินโดย
ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวชิาช่างกลโรงงานและช่างเชื�อม จาํนวน 3 คน 

2. การศึกษาสมรรถนะการทาํงานของเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า 
ดาํเนินการโดยคณะผูว้จิยัและพฒันาสิ�งประดิษฐ ์ดงันี�  

2.1 ทดสอบเวลาที�ใชก้รอเส้นดา้ยหลอดใหญ่ 1 ครั� ง 
2.2 ทดสอบเวลาที�ใชก้รอเส้นดา้ยหลอดเล็ก 1 ครั� ง 
2.3 ทดสอบจาํนวนชิ�นงานที�ได ้จากการกรอเส้นดา้ยหลอดใหญ่ โดยใชเ้วลา 8 ชั�วโมง  
2.4 ทดสอบจาํนวนชิ�นงานที�ได ้จากการกรอเส้นดา้ยหลอดเล็ก โดยใชเ้วลา 8 ชั�วโมง 
2.5 ทดสอบคุณภาพชิ�นงาน จากการกรอเส้นดา้ยหลอดใหญ่ ครั� งที� 1 กบั ครั� งที� 100 
2.6 ทดสอบคุณภาพชิ�นงาน จากการกรอเส้นดา้ยหลอดเล็ก ครั� งที� 1 กบั ครั� งที� 100 
2.7 ทดสอบการทาํงานต่อเนื�องของมอเตอร์และการพกัเครื�อง  
2.8 ทดสอบกาํลงัการผลิตต่อวนั   
2.9 วเิคราะห์จุดคุม้ทุน 

3. การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้เครื�องกรอเส้นด้ายสําหรับทอผา้ด้วยระบบไฟฟ้ากบั
เครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้แบบดั�งเดิม ทดลองใช้โดยผูรั้บจา้งกรอเส้นดา้ยที�ใช้เครื�องกรอ
เส้นดา้ยสาํหรับทอผา้แบบดั�งเดิม จาํนวน 15 คน ทดลองใชเ้ครื�องทั�ง 2 แบบ 

3.1 ศึกษาผลการทดลองใชเ้ครื�องกรอเส้นดา้ยสาํหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า  ดงันี�  
1) ทดสอบเวลาที�ใชก้รอเส้นดา้ยหลอดใหญ่ 1 ครั� ง 
2) ทดสอบเวลาที�ใชก้รอเส้นดา้ยหลอดเล็ก 1 ครั� ง 
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3) ทดสอบจาํนวนชิ�นงานที�ได้ จากการกรอเส้นด้ายหลอดใหญ่ โดยจาํกดัเวลา
ทดลอง 8 ชั�วโมง (8.00 – 12.00 และ 13.00 – 17.00) 

4) ทดสอบจาํนวนชิ�นงานที�ได้ จากการกรอเส้นด้ายหลอดเล็ก โดยจาํกัดเวลา
ทดลอง 8 ชั�วโมง (8.00 – 12.00 และ 13.00 – 17.00) 

5) ทดสอบคุณภาพชิ�นงาน จากการกรอเส้นดา้ยหลอดใหญ่  
6) ทดสอบคุณภาพชิ�นงาน จากการกรอเส้นดา้ยหลอดเล็ก  
7) ทดสอบกาํลงัการผลิตต่อวนัสาํหรับการกรอเส้นดา้ยหลอดใหญ่ 
8) ทดสอบกาํลงัการผลิตต่อวนัสาํหรับการกรอเส้นดา้ยหลอดเล็ก 

3.2 ศึกษาผลการทดลองใชเ้ครื�องกรอเส้นดา้ยสาํหรับทอผา้แบบดั�งเดิม 
1) ทดสอบเวลาที�ใชก้รอเส้นดา้ยหลอดใหญ่ 1 ครั� ง 
2) ทดสอบเวลาที�ใชก้รอเส้นดา้ยหลอดเล็ก 1 ครั� ง 
3) ทดสอบจาํนวนชิ�นงานที�ได้ จากการกรอเส้นด้ายหลอดใหญ่ โดยจาํกดัเวลา

ทดลอง 8 ชั�วโมง (8.00 – 12.00 และ 13.00 – 17.00) 
4) ทดสอบจาํนวนชิ�นงานที�ได้ จากการกรอเส้นด้ายหลอดเล็ก โดยจาํกัดเวลา

ทดลอง 8 ชั�วโมง (8.00 – 12.00 และ 13.00 – 17.00) 
5) ทดสอบคุณภาพชิ�นงาน จากการกรอเส้นดา้ยหลอดใหญ่  
6) ทดสอบคุณภาพชิ�นงาน จากการกรอเส้นดา้ยหลอดเล็ก  
7) ทดสอบกาํลงัการผลิตต่อวนัสาํหรับการกรอเส้นดา้ยหลอดใหญ่ 
8) ทดสอบกาํลงัการผลิตต่อวนัสาํหรับการกรอเส้นดา้ยหลอดเล็ก 

4. การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้งานเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า 
ไดแ้ก่ สมรรถนะตวัเครื�อง โครงสร้างและการออกแบบ การใชง้าน การเคลื�อนยา้ย การจดัเก็บและ
การบาํรุงรักษา และผลกระทบจากการทาํงาน โดยศึกษาจากผูรั้บจา้งกรอเส้นดา้ยที�ไดท้ดลองใช ้   
เครื�องกรอเส้นดา้ยสาํหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า จาํนวน 15 คน 

5. การศึกษาความพึงพอใจของผูป้ระกอบการที�มีต่อเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ย
ระบบไฟฟ้า ไดแ้ก่ สมรรถนะตวัเครื�อง โครงสร้างและการออกแบบ การใช้งาน การเคลื�อนยา้ย    
การจดัเก็บ และการบาํรุงรักษา และความคุม้ค่าต่อการลงทุน โดยศึกษาจากผูป้ระกอบกิจการทอผา้ 
จาํนวน 10 คน จากสถานประกอบการทอผา้ 10 แห่ง ในจงัหวดัลาํพนู 
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ขอบเขตระยะเวลา 

ผูศึ้กษาใช้เวลาในการสร้างและพฒันาเครื�องกรอเส้นด้ายสําหรับทอผา้ด้วยระบบไฟฟ้า  
ตามกระบวนการวจิยัและพฒันา (Research and Development) ตั�งแต่ปี 2556 – 2557 รวมระยะเวลา
ทั�งสิ�น 2 ปี เริ�มตั�งแต่การวางแผน ออกแบบ สร้าง พฒันา ทดสอบคุณภาพและสมรรถนะการทาํงาน 
นาํไปทดลองใช้ ยืนยนัผลการใช้อยู่ในระดบัดี เผยแพร่ผลงานไปยงัสถานศึกษาเครือข่าย และ            
เขา้ประกวดนวตักรรมสิ�งประดิษฐท์างการศึกษา 

 

ขอบเขตพื'นที� 

1. สถานที�ที�ใชส้ร้างเครื�องกรอเส้นดา้ยสาํหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า คือ อาคารปฏิบติัการ
แผนกวชิาช่างเชื�อม วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู 

2. สถานที�ที�ใช้ทดสอบสมรรถนะการทาํงานของตวัเครื� อง โดยคณะผูว้ิจยัและพฒันา
สิ�งประดิษฐ ์คือ หอ้งปฏิบติัการ แผนกวชิาไฟฟ้า วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู 

3. สถานที�ที�ใช้ทดสอบสมรรถนะการทาํงานและกาํลงัการผลิตของเครื�องกรอเส้นด้าย
สําหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า โดยผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ใน
อุตสาหกรรมผา้ทอ ไดแ้ก่ ผูรั้บจา้งกรอเส้นดา้ย/คนงานกรอเส้นดา้ย และผูป้ระกอบกิจการทอผา้ 
สถานที�ที�ใชท้ดลอง คือ สถานประกอบการทอผา้ในจงัหวดัลาํพนู 10 แห่ง ดงันี�  

1)   กลุ่มทอผา้บา้นแม่สารป่าแดด  หมู่ที� 2  ตาํบลเวยีงยอง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัลาํพนู 
2)   ร้านคุณอู๋ผา้ไหมไทย  หมู่ที� 4  ตาํบลเวยีงยอง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัลาํพนู 
3)   ร้านพรรณีฝ้ายไหมไทย  หมู่ที� 4  ตาํบลเวยีงยอง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัลาํพนู 
4)   ร้านดารณีไหมไทย  หมู่ที� 4  ตาํบลเวยีงยอง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัลาํพนู 
5)   ร้านจนัทณีไหมไทย  หมู่ที� 4  ตาํบลเวยีงยอง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัลาํพนู 
6)   กลุ่มทอผา้บา้นแม่สารป่าขาม  หมู่ที� 5  ตาํบลเวยีงยอง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัลาํพนู 
7)   ร้านอาํไพผา้ไหมยกดอก  หมู่ที� 1  ตาํบลตน้ธง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัลาํพนู 
8)   กลุ่มทอผา้บา้นสันตน้ธง  หมู่ที� 1  ตาํบลตน้ธง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัลาํพนู 
9)   ร้านลาํพนูผา้ไหมไทย  ตาํบลในเมือง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัลาํพนู 
10)   ร้านอรษาไหมไทย  ตาํบลในเมือง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัลาํพนู 
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นิยามศัพท์ 
1. สิ�งประดิษฐ์ หมายถึง เครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า ที�ผูศึ้กษาสร้าง

และพฒันาขึ�น โดยไม่ไดค้ดัลอกเลียนแบบผลงานของผูอื้�น ไดรั้บรางวลัเหรียญเงิน การประกวด
สิ�งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดบัชาติ ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ประจาํปีการศึกษา 
2556  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การประกวดสิ�งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดบัชาติ ประเภท             
ภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ประจาํปีการศึกษา 2556 รางวลัชนะเลิศ การประกวดสิ�งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ครั� งที�  25 ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ประจาํปี
การศึกษา 2556 รางวลัชนะเลิศ การประกวดสิ�งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดบัอาชีวศึกษาจงัหวดั
ลําพูน ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ประจําปี 2556 รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2                    
การประกวดสิ� งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดบัหน่วยวิทยาลยัเทคนิคลาํพูน ประเภทภูมิปัญญา
สร้างสรรค์เศรษฐกิจ ประจาํปี 2556 และรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ประเภทผลงานนวตักรรม
สิ�งประดิษฐ์ ของกลุ่มผูบ้ริหาร ครู อาจารย ์การประชุมสัมมนาและนาํเสนอผลงานวิจยันวตักรรม
และสิ� งประดิษฐ์ ระดับชาติ ครั� งที� 3 ประจาํปี 2557 ได้เผยแพร่ผลงาน นําไปใช้ส่งเสริมอาชีพ           
สืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ�น และพฒันาอุตสาหกรรมทอผา้ในจงัหวดัลาํพูน จนได้รับการยอมรับ  
และเสนอให้ถวายผลงานสิ� งประดิษฐ์ แด่สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี           
เพื�อใชส่้งเสริมอาชีพและจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จงัหวดัลาํพนู 

2. การกรอเส้นด้ายสําหรับทอผ้า หมายถึง การกรอเส้นดา้ยจากด้ายที�มว้นเป็นไจ ให้
เส้นด้ายเรียบ เนียน และได้รูปทรง เพื�อเตรียมเขา้กี�ทอผา้สําหรับทอผืนผา้ ตามขนาดที�ตอ้งการ             
การกรอเส้นดา้ย มี 2 ลกัษณะ คือ การกรอเส้นดา้ยสําหรับใชเ้ป็นเส้นยืน เพื�อกาํหนดความยาวของ
ผนืผา้แต่ละผนื และการกรอเส้นดา้ยสําหรับใชเ้ป็นเส้นพุ่ง เส้นดา้ยในกระสวย เพื�อกาํหนดลายของ
ผืนผา้แต่ละผืนให้แตกต่างกนั การทอผืนผา้แต่ละผืน มีความยาวไม่เท่ากนั ความยาวของเส้นยืน          
จึงขึ� นอยู่กับความยาวของผืนผา้ที�ผูท้อต้องการ รวมถึงจาํนวนด้ายหลอดเล็กที�จะนําไปใส่ใน
กระสวยพุ่ง ก็ขึ�นอยู่กบัลายผืนผา้ที�ผูท้อกาํหนด การทอผืนผา้แต่ละผืน จึงใช้ด้ายหลอดใหญ่และ
หลอดเล็กไม่เท่ากนั อยา่งไรก็ตามผา้ทอที�วางขายตามทอ้งตลาดโดยทั�วไป นิยมใชด้า้ยหลอดใหญ่         
เพื�อเป็นเส้นยนื 40 หลอด และดา้ยหลอดเล็ก เพื�อเป็นเส้นพุง่ 125 หลอด 

3. ด้ายหลอดใหญ่ หมายถึง การกรอเส้นดา้ยใส่ในแกนดา้ยหลอดใหญ่ เพื�อนาํไปใชเ้ป็น
เส้นยืน เพื�อกาํหนดความยาวของผืนผา้แต่ละผืน โดยปกติ ผา้ทอ 1 ผืน ใชด้า้ยหลอดใหญ่หรือดา้ย         
ที�ใชเ้ป็นเส้นยืน 40 หลอด จากการจบัเวลาการกรอเส้นดา้ยหลอดใหญ่ 1 หลอด จากผูก้รอเส้นดา้ย         
ที�มีทกัษะความชาํนาญ จาํนวน 15 คน ใชเ้วลาเฉลี�ย 15.25 นาที 
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4. ด้ายหลอดเล็ก หมายถึง การกรอเส้นดา้ยใส่ในแกนด้ายหลอดเล็ก เพื�อนาํไปใช้เป็น            
เส้นพุ่ง (เส้นด้ายในกระสวยพุ่ง) เพื�อกาํหนดลวดลายของผืนผา้แต่ละผืน โดยปกติ ผา้ซิ�น 1 ผืน              
ใช้ดา้ยหลอดเล็ก หรือดา้ยในกระสวยพุ่ง 125 หลอด จากการจบัเวลาการกรอเส้นดา้ยหลอดเล็ก               
1 หลอด จากผูก้รอเส้นดา้ยที�มีทกัษะความชาํนาญ จาํนวน 15 คน ใชเ้วลาเฉลี�ย 3.50 นาที 

5. เครื�องกรอเส้นด้ายสําหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้า หมายถึง เครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับ
ทอผา้ที�ใช้ระบบไฟฟ้า สายพาน และมอเตอร์ ในการหมุนดา้ยจากระวิง เขา้สู่หลอดดา้ยที�ตอ้งการ     
สามารถกรอเส้นด้ายเข้าสู่แกนด้ายหลอดใหญ่ เพื�อนําไปใช้เป็นเส้นยืนในการทอผืนผา้ และ
นาํไปใชก้รอเส้นดา้ยหลอดเล็ก เพื�อเอาหลอดเล็กไปใส่ในกระสวย ใชเ้ป็นเส้นพุ่งในการทอผืนผา้ 
ออกแบบ สร้าง และพฒันาโดยนายสมพร อ่อนเกตุพล ตาํแหน่ง ครู วิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคลําพูน โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อใช้แก้ปัญหาการขาดแคลน
แรงงานในการกรอเส้นดา้ยสําหรับอุตสาหกรรมการทอผา้จงัหวดัลาํพูน ให้สามารถกรอเส้นดา้ย
อยา่งมีประสิทธิภาพ ไดชิ้�นงานที�มีคุณภาพ ประหยดัเวลา และค่าใชจ่้าย ตน้ทุนการผลิตเครื�องกรอ
เส้นดา้ยสาํหรับทอผา้ที�ใชร้ะบบไฟฟ้า เครื�องละ 25,000 บาท 

 

 
 

ภาพที� 1 เครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า 
ที�มา : สมพร  อ่อนเกตุพล, 2557 
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6. เครื�องกรอเส้นด้ายสําหรับทอผ้าแบบดั'งเดิม หมายถึง เครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ที�
ใช้แรงงานคนในการหมุนระวิง เพื�อนาํเส้นดา้ยเขา้สู่หลอดดา้ยสําหรับทอผา้ อาศยัประสบการณ์
และความชาํนาญในการกรออย่างมาก หากไม่เคยทาํมาก่อน จะทาํให้ชิ�นงานเสียหาย และไม่ได้
รูปทรงตามที�ตอ้งการ  

 

 
 

ภาพที� 2 เครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้แบบดั�งเดิม 
ที�มา : สมพร  อ่อนเกตุพล, 2557 

 
7. สมรรถนะ หมายถึง สมรรถนะการทาํงานของเครื� องกรอเส้นด้ายสําหรับทอผา้ด้วย

ระบบไฟฟ้า ความสามารถในการกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ ทั�งหลอดใหญ่และหลอดเล็ก ดว้ยเวลา
ที�รวดเร็ว และสามารถผลิตชิ�นงานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกนั ไม่วา่จะกรอกี�ครั� งก็ตาม 
คาํว่า สมรรถนะในที�นี�  ยงัรวมถึงสมรรถนะของตวัเครื�อง ที�สามารถทาํงานไดอ้ย่างต่อเนื�อง โดย        
ไม่เกิดปัญหา ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายดา้นแรงงาน ไม่จาํเป็นตอ้งใชช่้างชาํนาญงานเพื�อควบคุม
การผลิต มีความสะดวกต่อการใช้งาน จดัเก็บและบาํรุงรักษา ผูที้� เคยใช้งานเครื� องกรอเส้นด้าย
สําหรับทอผ้าแบบดั� งเดิม สามารถใช้งานเครื� องกรอเส้นด้ายสําหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้า                     
ที�พฒันาขึ�นนี�  ดว้ยวธีิที�ง่าย สะดวก และไม่ยุง่ยากซบัซอ้น  

8. กําลังการผลิต หมายถึง ความสามารถของเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ยระบบ
ไฟฟ้า 1 เครื�อง ที�สามารถผลิตชิ�นงานไดอ้ยา่งต่อเนื�องตลอด 24 ชั�วโมง หรือรวมถึง เวลาในการหยุด
พกัเครื�อง เพื�อยดือายกุารใชง้านของมอเตอร์ กาํลงัการผลิตของเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ย
ระบบไฟฟ้า 1 เครื�อง ที�สามารถรับคาํสั�งซื�อหรือผลิตชิ�นงานได้ต่อวนั ทาํให้ผูป้ระกอบการหรือ  
ผูรั้บจา้งกรอเส้นดา้ย สามารถทราบเวลาแลว้เสร็จของงาน ตามปริมาณชิ�นงานที�กาํหนด เครื�องกรอ
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เส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า สามารถกรอเส้นดา้ยเขา้สู่แกนดา้ยหลอดใหญ่ เพื�อนาํไปใช้
เป็นเส้นยนืในการทอผนืผา้ และนาํไปใชก้รอเส้นดา้ยหลอดเล็ก เพื�อเอาหลอดเล็กไปใส่ในกระสวย 
ใชเ้ป็นเส้นพุ่งในการทอผืนผา้ ทาํให้เส้นดา้ยในกระสวยเส้นพุ่งเรียบเนียนและมีคุณภาพสูง เพราะ
ผ่านการกรอมาแลว้ 1 รอบ เส้นจะเรียบ เนียน ละเอียดและตึง มีคุณภาพสูงกว่าการกรอจากระวิง 
โดยปกติผา้ซิ�น 1 ผืน ใช้ดา้ยหลอดใหญ่ จาํนวน 40 หลอด ใช้ด้ายหลอดเล็ก จาํนวน 125 หลอด            
การกรอเส้นด้ายโดยใช้เครื�องกรอเส้นด้ายสําหรับทอผา้แบบดั� งเดิม จึงไม่สามารถกรอเส้นด้าย               
ทั�งหลอดใหญ่ (สําหรับใช้เป็นเส้นยืน) และหลอดเล็ก (สําหรับใส่กระสวย เพื�อใช้เป็นเส้นพุ่ง)                
ใหแ้ลว้เสร็จได ้ภายใน 1 วนั 

9. ความพงึพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านและผูป้ระกอบการที�มีต่อเครื�องกรอ
เส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า วดัประเมินผลโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 2 ฉบบั 
ฉบบัที� 1 แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า 
และ ฉบบัที� 2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูป้ระกอบการที�มีต่อเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้
ดว้ยระบบไฟฟ้า เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) กาํหนด
เกณฑ์การให้คะแนน 5 4 3 2 1 เพื�อวดัระดบัความพึงพอใจ ระดบัมากที�สุด มาก ปานกลาง น้อย  
และนอ้ยที�สุด ขอบเขต 

9.1 ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า ไดแ้ก่ 
สมรรถนะตวัเครื�อง ความปลอดภยัระหวา่งการทาํงาน ความสะดวกต่อการใชง้าน การจดัเก็บและ
การบาํรุงรักษา  

9.2 ความพึงพอใจของผูป้ระกอบการที�มีต่อเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ยระบบ
ไฟฟ้า ไดแ้ก่ ความคุม้ค่าต่อการลงทุน ตน้ทุนการผลิต ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ การใชแ้รงงาน กาํลงัการผลิต
ต่อคาํสั�งซื�อของลูกคา้ การส่งงานให้ลูกคา้ตามกาํหนดเวลา สมรรถนะการทาํงานของเครื�องจกัร 
และการลดปัญหาดา้นการผลิต 

10. จุดคุ้มทุน หมายถึง จุดที�ตน้ทุนค่าจา้งกรอเส้นดา้ยที�ผูป้ระกอบการจ่ายให้กบัผูรั้บจา้ง
กรอเส้นด้าย เท่ากับ ต้นทุนค่าเครื� องกรอเส้นด้ายสําหรับทอผา้ด้วยระบบไฟฟ้า (ซึ� งผลิตโดย
วิทยาลัยเทคนิคลาํพูน) ที�ผูป้ระกอบการสั�งจองและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตเครื�อง ราคา
เครื�องละ 25,000.00 บาท (สองหมื�นหา้พนับาทถว้น)  

11. ผู้ใช้งาน หมายถึง ผูใ้ชง้านเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า บางส่วน 
เป็นผูรั้บจา้งกรอเส้นดา้ยสาํหรับทอผา้ ส่งให้กบักลุ่มธุรกิจผา้ทอในจงัหวดัลาํพูน และบางส่วนเป็น
คนงานกรอเส้นดา้ยของสถานประกอบการผา้ทอในจงัหวดัลาํพูน เป็นช่างฝีมือและมีความชาํนาญ
ในการกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้โดยใชเ้ครื�องกรอเส้นดา้ยแบบดั�งเดิม ซึ� งในการศึกษาครั� งนี�  ไดใ้ช้
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กลุ่มเป้าหมายนี�  เป็นผูท้ดลองใชแ้ละทดสอบสมรรถนะการทาํงานของเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับ
ทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้าที�สร้างขึ�น 

12. ผู้ประกอบการ หมายถึง ผูป้ระกอบการทอผา้ในพื�นที�ตาํบลเวียงยอง ตาํบลตน้ธง และ 
ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพูน 10 แห่ง ไดแ้ก่ กลุ่มทอผา้บา้นแม่สารป่าแดด กลุ่มทอผา้                 
บา้นแม่สารป่าขาม  กลุ่มทอผา้บา้นสันตน้ธง  ร้านคุณอู๋ผา้ไหมไทย  ร้านพรรณีฝ้ายไหมไทย              
ร้านดารณีไหมไทย  ร้านจนัทณีไหมไทย  ร้านอาํไพผา้ไหมยกดอก  ร้านลาํพูนไหมไทย และ          
ร้านอรษาไหมไทย 

13. คณะผู้วิจัยและพัฒนาสิ�งประดิษฐ์ หมายถึง ผูศึ้กษา ครูและนักเรียนสาขาวิชา                
ช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน และช่างเชื�อม วิทยาลัยเทคนิคลาํพูน ที�มีส่วนช่วยเหลือในการสร้าง        
เครื� องกรอเส้นด้ายสําหรับทอผา้ด้วยระบบไฟฟ้า และทดสอบสมรรถนะตวัเครื� อง ก่อนนําไป
ทดลองใชใ้นสถานประกอบการทอผา้ 
 

ประโยชน์ที�ได้จากการศึกษา 
การพฒันาเครื� องกรอเส้นด้ายสําหรับทอผา้ด้วยระบบไฟฟ้าครั� งนี�  มีประโยชน์สําหรับ

นกัเรียน ครูผูส้อน สถานศึกษา ผูรั้บจา้งกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ สถานประกอบการ กลุ่มสตรี 
กลุ่มชุมชน และกลุ่มอื�น ๆ ที�มีกิจกรรมเกี�ยวกบัการทอผา้ และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี�  

1. นักเรียน   

จากการใชเ้ครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า ประกอบการจดัการเรียน
การสอนสําหรับนักเรียน ในรายวิชาต่าง ๆ แยกตามหน่วยการเรียนรู้และเนื�อหาที�สอดคล้องกบั
ระบบการทาํงานของเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า ทาํให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้และ
ปฏิบติักิจกรรมตามสภาพการทาํงานจริง ไดศึ้กษาโครงสร้าง หลกัการทาํงาน ส่วนประกอบ วสัดุ
อุปกรณ์ และระบบการทาํงานภายใน ทาํให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ และนาํความรู้ไปใช้สําหรับ      
การปฏิบติังานได ้

1.1 นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ และนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั�นสูง (มธัยมศึกษาปีที� 6) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ได้ใช้ประกอบการศึกษา ในรายวิชาการควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2009 หน่วยการเรียนรู้ เรื� องอุปกรณ์ควบคุมเครื�องกลไฟฟ้า เรื�อง
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส และการควบคุม และเรื�องการเริ�มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั   
1 เฟส  

1.2 นักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างยนต ์ 
สาขาวชิาช่างกลโรงงาน และสาขาวิชางานเชื�อมโลหะ ไดใ้ชป้ระกอบการศึกษาในรายวิชางานไฟฟ้า
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และอิเล็กทรอนิกส์เบื�องต้น รหัสวิชา 2100-1003 หน่วยการเรียนรู้ เรื� อง การควบคุมมอเตอร์
เบื�องตน้ 

1.3  นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง (มธัยมศึกษาปีที� 6) สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้า และสาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ไดใ้ช้ประกอบการศึกษาในรายวิชา งานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ รหสัวชิา 3100-0003 หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง มอเตอร์และการควบคุมเบื�องตน้ 

1.4  นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 
ไดใ้ช้ประกอบการศึกษาในรายวิชา ไฟฟ้าอุตสาหกรรม  รหัสวิชา 3111 -2001 หน่วยการเรียนรู้ 
เรื�อง การควบคุมเครื�องกลไฟฟ้า 

1.5  นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั�นปีที� 3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ไดใ้ชป้ระกอบ 
การศึกษาในรายวชิาโครงการ  รหสัวชิา 2104-5001  หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง โครงการสิ�งประดิษฐ ์

1.6 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง ชั�นปีที� 2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ไดใ้ช้
ประกอบการศึกษาในรายวิชาโครงการ รหัสวิชา 3111-6001 หน่วยการเรียนรู้ เรื� อง โครงการ
สิ�งประดิษฐ ์

1.7 การพฒันาเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า สามารถเป็นแนวทาง
สาํหรับการวจิยัสิ�งประดิษฐข์องคนรุ่นใหม่ต่อไป 

2. ครูผู้สอน   
ครูผูส้อนในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชา

งานเชื�อมโลหะ และสาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม สามารถนาํเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้
ด้วยระบบไฟฟ้า ไปใช้ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนนักศึกษา         
ระดบั ปวช.  ปวส. และ ปวส. (มธัยมศึกษาปีที� 6) ในรายวิชาต่าง ๆ แยกตามหน่วยการเรียนรู้ และ
เนื�อหาที�สอดคลอ้งกบัโครงสร้าง ส่วนประกอบ ชิ�นส่วน วสัดุ และระบบการทาํงานของเครื�องกรอ
เส้นดา้ยสาํหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า เพื�อให้นกัเรียนไดศึ้กษา เรียนรู้ และฝึกทกัษะการทาํงาน ให้
สามารถนาํความรู้ไปใช้พฒันาชิ�นงาน และปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งต่อไป รายวิชาที�นาํไปใช้จดั
กิจกรรมการเรียนการสอน ดงันี�  

2.1 วิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  รหัสวิชา 2104-2009  ระดบัชั�น ปวช. และ ปวส. 
(มธัยมศึกษาปีที� 6) สาขาวชิาช่างไฟฟ้า  

1) หน่วยการเรียนรู้ที� 2  เรื�อง อุปกรณ์ควบคุมเครื�องกลไฟฟ้า 
2) หน่วยการเรียนรู้ที� 3 เรื�อง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส และการควบคุม 
3) หน่วยการเรียนรู้ที� 4 เรื�อง การเริ�มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
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2.2 วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื�องตน้  รหัสวิชา 2100-1003 ระดบัชั�น ปวช. 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และสาขาวิชางานเชื�อมโลหะ       
หน่วยการเรียนรู้ที� 6 เรื�อง การควบคุมมอเตอร์เบื�องตน้ 

2.3 วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  รหัสวิชา 3100-0003 ระดับชั� น ปวส.
(มธัยมศึกษาปีที� 6)  สาขาวชิาช่างไฟฟ้า  และสาขาวชิาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม หน่วยการเรียนรู้ที� 6 
เรื�อง มอเตอร์และการควบคุมเบื�องตน้ 

2.4 วิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม  รหัสวิชา  3111-2001 ระดบั ปวส. สาขาวิชาช่างเทคนิค
อุตสาหกรรม หน่วยการเรียนรู้ที� 9 เรื�อง การควบคุมเครื�องกลไฟฟ้า 

2.5 วิชาโครงการ รหัสวิชา 2104-5001 ระดับชั� น ปวช. 3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า           
หน่วยการเรียนรู้ที� 6 เรื�อง โครงการสิ�งประดิษฐ ์

2.6 วิชาโครงการ รหัสวิชา 3111-6001 ระดับชั� น ปวส. 2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า          
หน่วยการเรียนรู้ที� 6 เรื�อง โครงการสิ�งประดิษฐ ์

3. สถานศึกษา 

3.1 การพฒันาสิ�งประดิษฐ์ “เครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า” ครั� งนี�  
สร้าง พฒันา และส่งประกวด ในนามวิทยาลัยเทคนิคลําพูน เป็นผลงานของครูและนักเรียน
นกัศึกษา วิทยาลยัเทคนิคลาํพูน ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการแข่งขนันวตักรรม
สิ�งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จาํนวนหลายรางวลั ทาํให้สถานศึกษามีชื�อเสียง และไดรั้บการยอมรับ 
ดา้นการพฒันานวตักรรมและสิ�งประดิษฐ ์รางวลัที�ไดรั้บ ดงันี�  

1) รางวลัเหรียญเงิน การประกวดสิ�งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดบัชาติ ประเภท
ภูมิปัญญาสร้างสรรคเ์ศรษฐกิจ ประจาํปีการศึกษา 2556   

2) รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การประกวดสิ�งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดบัชาติ 
ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรคเ์ศรษฐกิจ ประจาํปีการศึกษา 2556  

3) รางวลัชนะเลิศ การประกวดสิ� งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ        
ครั� งที� 25 ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรคเ์ศรษฐกิจ ประจาํปีการศึกษา 2556  

4) รางวลัชนะเลิศ การประกวดสิ� งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จงัหวดัลาํพนู ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรคเ์ศรษฐกิจ ประจาํปี 2556  

5) รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2 การประกวดสิ�งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
หน่วยวทิยาลยัเทคนิคลาํพนู ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรคเ์ศรษฐกิจ ประจาํปี 2556  
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6) รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ประเภทผลงานนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ ของกลุ่ม
ผูบ้ริหาร ครู อาจารย์ การประชุมสัมมนาและนําเสนอผลงานวิจยันวตักรรมและสิ� งประดิษฐ ์
ระดบัชาติ ครั� งที� 3 ประจาํปี 2557  

3.2 การนําเครื� องกรอเส้นด้ายสําหรับทอผา้ด้วยระบบไฟฟ้าไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ชุมชนและสถานประกอบการที�ประกอบกิจการเกี�ยวกับการทอผ้า ในพื�นที�จังหวัดลําพูน 
เปรียบเทียบความคุม้ค่าของสมรรถนะการทาํงานและกาํลงัการผลิตของตวัเครื�อง ที�มีต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมการทอผา้ ทาํให้มียอดการสั�งจองให้วิทยาลยัเทคนิคลาํพูน ผลิตเครื�องกรอเส้นด้าย
สําหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า จดัจาํหน่ายให้กบักลุ่มชุมชนและผูป้ระกอบการหลายราย ในราคา
เครื�องละ 25,000.- บาท (สองหมื�นห้าพนับาทถว้น) ทาํให้เกิดรายไดใ้ห้กบันกัเรียนนักศึกษาและ
สร้างชื�อเสียงให้กบัวิทยาลยัเทคนิคลาํพูน และเป็นตน้แบบในการผลิตเพื�อจาํหน่ายเชิงพาณิชยไ์ด ้   
ในอนาคต  

3.3 การพฒันา ออกแบบ และสร้างเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ด้วยระบบไฟฟ้า 
ไดเ้ริ�มตน้จากการศึกษาปัญหาดา้นการผลิตผา้ทอของกลุ่มชุมชน หลายดา้น ทั�งปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน การกรอเส้นด้ายซึ� งตอ้งทาํโดยช่างฝีมือ ผูช้าํนาญงาน และมีประสบการณ์ในการกรอ         
ส่วนใหญ่อยู่ในวยักลางคนและผูสู้งอายุ ซึ� งผลิตชิ�นงานไดช้้าและมีปัญหาดา้นสุขภาพที�สืบเนื�อง        
มาจากการทาํงาน ปัญหาดา้นตน้ทุนการผลิต การส่งเส้นดา้ยไปให้ผูรั้บจา้งกรอเส้นดา้ยที�อยู่อาํเภอ
ทุ่งหัวช้างและอาํเภอลี�  ซึ� งไกลจากตวัเมืองลาํพูน มากกว่า 100 กิโลเมตร ทาํให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย        
ในการรับส่งสินคา้ เกิดตน้ทุนที�เพิ�มขึ�น ปัญหาดา้นกาํลงัการผลิต ที�ไม่สามารถเพิ�มกาํลงัการผลิตได ้
เนื�องจากกระบวนการกรอเส้นดา้ยดว้ยเครื�องกรอเส้นดา้ยแบบดั�งเดิมที�ใช้แรงงานคน และปัญหา
ดา้นคุณภาพชิ�นงาน การกรอเส้นดา้ยดว้ยมือ ขึ�นอยูก่บัประสบการณ์ของผูก้รอ และชิ�นงานแต่ละชิ�น 
มีคุณภาพที�แตกต่างกนั การพฒันาเครื�องกรอเส้นดา้ยสาํหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า จึงช่วยแกปั้ญหา
ทั�งหมดที�กล่าวมาขา้งตน้ เป็นการนาํเครื�องจกัรมาช่วยในกระบวนการผลิตสินคา้ เกิดการสร้างงาน 
สร้างรายได้ และช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เพราะไม่ต้องใช้ช่างฝีมือที�ชํานาญงาน                    
ก็สามารถผลิตชิ�นงานการกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ไดอ้ย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ เป็นมาตรฐาน
เดียวกนั เพียงกดสวิตซ์เปิดปิดเครื�อง สามารถเพิ�มกาํลงัการผลิต และช่วยลดตน้ทุนการผลิต คุม้ค่า                 
เกิดการพฒันาดา้นธุรกิจและอุตสาหกรรมการทอผา้ในจงัหวดัลาํพูน เป็นการใช้ความรู้ทางด้าน        
ช่างอุตสาหกรรม มาบูรณาการและพฒันานวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ที�มีคุณค่า สามารถพฒันาต่อยอด
อุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต นอกจากนี�  ยงัเป็นการสืบทอดภูมิปัญญา พฒันาทุนทางสังคม 
เป็นการให้บริการดา้นวิชาการ แก่สังคม ชุมชน และทอ้งถิ�น เป็นส่วนหนึ�งของผลงานทางวิชาการ 
ของครูและนักเรียนนักศึกษา ที�ทาํให้สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก             
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ซึ� งเป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา เพื�อให้มีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที�มีคุณภาพและเป็นที�ยอมรับ เป็นระบบที�สถานศึกษาร่วมกบั
ชุมชนและหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ภายใต้การกาํกับ ดูแล และสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงาน             
ตน้สังกดั เพื�อสร้างความมั�นใจ ที�ตั�งอยูบ่นพื�นฐานของหลกัวิชา ขอ้มูลหลกัฐานที�ตรวจสอบได ้และ
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง 

3.4 ในนามวทิยาลยัเทคนิคลาํพูน ไดน้าํผลงานสิ�งประดิษฐ์ เครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับ
ทอผา้ด้วยระบบไฟฟ้า ถวายแด่สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื�อใช ้
ส่งเสริมอาชีพและจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จงัหวดัลาํพูน             
ทาํใหว้ทิยาลยัเทคนิคลาํพนู มีชื�อเสียง ไดรั้บการยอมรับ เกิดความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษา 
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั�นพื�นฐาน (สพฐ.) เกิดการบูรณาการการเรียนรู้ และองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพ ให้กบันักเรียน
นกัศึกษาใหมี้คุณภาพต่อไป 

4. ผู้รับจ้างกรอเส้นด้ายสําหรับทอผ้า 

4.1 การใช้เครื� องกรอเส้นด้ายสําหรับทอผา้ด้วยระบบไฟฟ้า ช่วยส่งเสริมอาชีพใน
ครัวเรือน สามารถเพิ�มกาํลงัการผลิต รับคาํสั�งซื�อได้มากขึ�น และพฒันาไปสู่การประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มไดใ้นอนาคต 

4.2 ผูใ้ช้งานสามารถใช้งานเครื� องกรอเส้นด้ายสําหรับทอผา้ด้วยระบบไฟฟ้าด้วย
วธีิการที�ง่ายและสะดวก ไม่จาํเป็นตอ้งใชช่้างชาํนาญงาน หรือช่างฝีมือ กดสวิตซ์เปิดปิด ก็สามารถ
ควบคุมการทาํงานของเครื�องไดต้ามกาํหนด ลดการใช้แรงงาน เพราะใช้ผูค้วบคุมดูแลเครื�องกรอ
ไฟฟ้า เพียงแค่ 1 คน เท่านั�น    

4.3 มีความปลอดภัยในการทาํงาน โครงสร้างและการออกแบบ แข็งแรงทนทาน            
ง่ายต่อการเคลื�อนยา้ยและจดัเก็บ  

4.4 ลดปัญหาดา้นสุขภาพที�เกิดจากการกรอเส้นดา้ยโดยใชเ้ครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับ
ทอผา้แบบดั�งเดิม ปัญหาอนัเกิดจากความเมื�อยลา้ของกลา้มเนื�อ ซึ� งเป็นผลมาจากลกัษณะการทาํงาน 
เช่น อาการปวดหลงั ไหล่ สะบกั ขอ้มือ เป็นตน้ 

5. สถานประกอบการ กลุ่มสตรี กลุ่มชุมชน และกลุ่มอื�น ๆ ที�มีกจิกรรมเกี�ยวกบัการทอผ้า 

5.1 คุม้ค่าต่อการลงทุน การลงทุนซื�อเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า 
มีอายกุารใชง้านที�ยาวนาน โครงสร้างแขง็แรงทนทาน สะดวกต่อการใชง้าน จดัเก็บและบาํรุงรักษา   

5.2 การใช้เครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า ทาํให้กลุ่มธุรกิจสามารถ
เพิ�มกาํลงัการผลิต และรับคาํสั�งผลิตไดม้ากขึ�น เพิ�มงาน เพิ�มรายได ้เพิ�มโอกาสทางธุรกิจใหสู้งยิ�งขึ�น 
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5.3 ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เพราะไม่ต้องใช้ช่างฝีมือที�ชํานาญงาน                    
ก็สามารถผลิตชิ�นงานการกรอเส้นดา้ยสาํหรับทอผา้ได ้ 

5.4 การใช้เครื� องกรอเส้นด้ายสําหรับทอผา้ด้วยระบบไฟฟ้า ทาํให้ได้ชิ�นงานที�มี
คุณภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกนั ไม่วา่จะกรอกี�ครั� งก็ตาม 

5.5 ชิ�นงานที�ผ่านการกรอด้วยเครื� องกรอเส้นด้ายสําหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้า  
เส้นดา้ย เรียบ เนียน ละเอียด และตึง สามารถนาํไปใชท้อผนืผา้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  

5.6 การใช้เครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า ช่วยพฒันาอุตสาหกรรม
การทอผา้ใหก้วา้งขวางยิ�งขึ�น 

6. หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

6.1 เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษา วิทยาลยัเทคนิคลาํพูน กบัหน่วยงาน
ราชการ ไดแ้ก่ สํานกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัลาํพูน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จงัหวดั
ลาํพูน รวมถึงกลุ่มธุรกิจ ร้านคา้และองคก์รเอกชน ไดแ้ก่ กลุ่มทอผา้บา้นแม่สารป่าแดด กลุ่มทอผา้
บ้านแม่สารป่าขาม กลุ่มทอผ้าบ้านสันต้นธง ร้านคุณอู๋ผา้ไหมไทย ร้านพรรณีฝ้ายไหมไทย                
ร้านดารณีไหมไทย ร้านจนัทณีไหมไทย ร้านอาํไพผา้ไหมยกดอก ร้านลาํพูนผา้ไหมไทย ร้านอรษา
ไหมไทย 

6.2 หน่วยงานที�เกี�ยวข้องกบัการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน เช่น กลุ่มงานส่งเสริม         
การพฒันาชุมชน สํานกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัลาํพูน ไดน้าํเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ย
ระบบไฟฟ้า ไปทดลองใช้กบักลุ่มแม่บา้น กลุ่มทอผา้ และกลุ่มอาชีพ ในพื�นที�จงัหวดัลาํพูน พบว่า           
เป็นแนวทางส่งเสริมอาชีพใหก้บัสมาชิกในกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดี  

6.3 การพฒันาเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้าช่วยส่งเสริมธุรกิจและ
พฒันาอุตสาหกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการทอผา้ เป็นการลดกระบวนการขั�นตอนของการเตรียมเส้นดา้ย
สําหรับการทอผืนผา้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดต้นทุนการผลิต
ชิ�นงานมีคุณภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกนั และช่วยขยายกาํลงัการผลิตให้เพียงพอต่อความตอ้งการ
ของตลาด  

6.4 การใช้เครื� องกรอเส้นด้ายสําหรับทอผา้ด้วยระบบไฟฟ้า ช่วยให้สามารถผลิต
ชิ�นงานการทอผา้ไดม้ากขึ�น ช่วยลดปัญหาดา้นสุขภาพและสุขอนามยัจากการทาํงานให้กบัผูก้รอ
เส้นดา้ย ที�ใชเ้ครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้แบบดั�งเดิม ไม่เสียเวลากบัการกรอเส้นดา้ย เอาเวลาที�
เหลือจากการกรอเส้นดา้ย ไปใชส้ําหรับการทอผืนผา้ไดม้ากขึ�น ซึ� งเป็นการช่วยสืบทอดภูมิปัญญา
เรื�องการทอผา้ใหมี้กระบวนการที�ง่ายขึ�น  
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กรอบแนวคดิการศึกษา 
การพฒันาเครื�องกรอเส้นดา้ยสาํหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า มีกรอบแนวคิดดงันี�  
 

แผนภาพที� 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

 
 สมรรถนะและกาํลงัการผลิต 

ของเครื�องกรอเส้นดา้ยสาํหรับทอผา้ 
ดว้ยระบบไฟฟ้า 

   
การพฒันา 

เครื�องกรอเส้นดา้ยสาํหรับทอผา้ 
ดว้ยระบบไฟฟ้า 

 
ความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน 

ที�มีต่อเครื�องกรอเส้นดา้ยสาํหรับทอผา้ 
ดว้ยระบบไฟฟ้า 

   

  
ความพึงพอใจของผูป้ระกอบการ 

ที�มีต่อเครื�องกรอเส้นดา้ยสาํหรับทอผา้ 
ดว้ยระบบไฟฟ้า 

 


