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ทั้งหมด 12 คน โดยส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในชุมชนและญาติพ่ีน้อง ประกอบกิจการการเกษตรและผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าพื้นเมืองหลายชนิด เช่น ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ผ้าพันคอ ชุดไทย เป็นต้น ซึ่งทางกลุ่มฯมีการผลิตผ้าพ้ืนเมืองที่ย้อม
จากยางกล้วย ซึ่งเป็นสีที่ผลิตได้จากต้นกล้วยที่มีการปลูกมากในท้องถิ่นเป็นกระบวนการผลิตที่ไม่มีสารเคมีและมี
ลวดลายที่สวยงาม ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์หลักในการจัดจ าหน่ายและสามารถพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่น
ได้อย่างหลากหลาย ช่องทางการจ าหน่ายในท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์และปัจจุบันมีการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย
เข้าสู่ตลาด modern trade ดังนั้นทางกลุ่มได้วางแผนเพ่ิมก าลังการผลิตผ้าพ้ืนเมืองย้อมสีจากยางกล้วยเพ่ือให้
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันมีความต้องการในปริมาณสูง ท าให้ก าลังการผลิตในปัจจุบันไม่
เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งเดิมที่จากกลุ่มมีกรย้อมผ้าจากยางกล้วยโดยใช้แรงงานคน ไม่มีเครื่องจักร
ในการช่วยทุ่นแรง ท าให้ทางกลุ่มเกิดปัญหาเรื่องการผลิตสินค้าไม่ทันตามความต้องการและการย้อมด้วยหม้อได้
ก าลังการผลิตต่ า 

จุดเด่นของเครื่องย้อมผ้าจากยางกล้วยแบบกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งเครื่องจักรต้นแบบที่ทางผู้เชี่ยวชาญใน
โครงการได้พัฒนาขึ้นนี้สามารถย้อมผ้า(ไจผ้าดิบ ) ได้ครั้งละ 4 มัดต่อรอบการผลิตโดยไม่จ าเป็นต้องอาศัย
แรงงานคนในการย้อมเหมือนวิธีดังเดิมของทางวิสาหกิจชุมชน โดยเครื่องจักรสามารถตั้งค่าเวลาในการย้อมผ้า
และสามารถตั้งเวลาในการจุ่ม การบิดผ้า จ านวนรอบการบิดและคลายมััดไจผ้าดิบเพ่ือให้สีย้อมจากธรรมชาติ
ซึมเข้าไปในไจผ้าดิบ โดยทางกลุ่มฯสามารถแช่วัตถุดิบให้ความเข้มของสีย้อมจากธรรมชาติได้ตามก าหนดเวลา 
เพ่ือช่วยให้ลดการใช้แรงงานขึ้น ลักษณะคุณสมบัติทั่วไปและสมรรถนะเครื่องจักร 

1) ก าลังการผลิตของเครื่องย้อมผ้าแบบกึ่งอัตโนมัติสามารถย้อมผ้าได้ 500 มัดย้อมต่อวัน 
2) อัตราใช้พลังงาน 1,000 watt max 
3) ประเภทเทคโนโลยีที่ใช้ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า เกียร์ทดรอบ และใช้ระบบ PLC คอนโทรล 

สมรรถนะเครื่องจักร 
4) องค์ความรู้ที่คาดว่าได้รับและน าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถขยายก าลังการผลิตเป็น 

กึ่งอุตสาหกรรมขนาดเล็กและปรับมาตรฐานเพื่อการขยายตลาดที่กว้างและข้อก าหนดสูงขึ้น 
5) รบบความปลอดภัย (Safety ) ใช้ limit switch และ Breaker ตัดไฟ 
6) ค่าใช้จ่าย (Operating cost ) 96 บาทต่อวัน 

การท างานของเครื่องจักรซึ่งตัวเครื่องประกอบด้วยชุดแกนไจผ้าจ านวน 4 ชุด มีการควบคุมด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้าควบคู่กับระบบ PLC ที่ท าการบังคับทิศทางการหมุนของชุดแกนเกี่ยวไจผ้าดิบให้มีลักษณะที่
เลียนแบบการบิดผ้าขณะย้อมและควบคุมชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนอีกตัวเพ่ือใช้ในการบังคับพาชุดแกนเกี่ยวไจผ้า
เคลื่อนที่ขึ้นลงเพ่ือท าการจุ่มน้ ายางกล้วยที่บรรจุอยู่ในอ่างสแตนเลสด้านล่างและสามารถตั้งเวลาในการจุ่ม
พร้อมกับการบิดผ้าได้ตามต้องการแล้วแต่ลักษณะและความเข้มสีย้อมที่ต้องการ  เครื่องย้อมผ้าจากยางกล้วย
แบบกึ่งอัตโนมัติ มีหลักการท างานโดยการย้อมผ้าดิบจากสีธรรมชาติเครื่องจักรจะท าโดยใช้ไจเส้นด้ายที่
ต้องการย้อมสีน ามาคล้องไว้กับชุดตะขอยึดไจผ้าที่มีอยู่ทั้งสองด้าน โดยชุดตะขอจะประกอบด้วยก้านรั้งไจผ้าให้
ดึงโดยใช้สปริงน้ าดันและพ่วงอยู่กับชุดโซ่ขับเฟืองท าหน้าที่บิดย้อมตามการตั้งโปรแกรมการท างานด้วย PLC 
และชุดบิดย้อมสามารถเคลื่อนที่ลงไปยังก้นถังบรรจุน้ าย้อมยางกล้วยที่รักษาอุณหภูมิให้คงที่ที่อุณหภูมิ 45 -50 
องศาเซลเซียส ด้วยชุดฮีตเตอร์ควบคุมอุณหภูมิโดยการเคลื่อนที่ลงถังย้อมและขึ้นมาเพ่ือท าการบิดย้อม
สามารถท าได้ด้วยระบบมอเตอร์ที่พ่วงกับชุดขับปรับระดับและสามารถท าการตั้งเวลาและต าแหน่งระยะการ



ขึ้นลงโดยอิสระได้ด้วยระบบ PLC เช่นกัน การเลือกวัสดุของเครื่องย้อมผ้า มุ่งเน้นไปยังวัสดุสแตนเลส 
เนื่องจากมีความแข็งแรงและสามารถทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีต่างๆจึงเหมาะสมในการน ามาใช้เป็น
วัตถุดิบหลักในการสร้างเครื่องย้อม เครื่องจักรสามารถบังคับทิศทางและการบิดของผ้าดิบ โดยสามารถตั้งค่า
การจุ่มพร้อมการบิดผ้าดิบได้ ระยะเวลาในการทางานสามารถผลิตได้ 500 มัดต่อวันและความคาดเคลื่อนไม่
เกิน 3-5 % เครื่องย้อมผ้าจาก ยางกล้วยแบบกึ่งอัตโนมัติ สามารถตั้งค่าเวลาการย้อมผ้าแต่ละครั้งใช้เวลา 30 
นาทีต่อรอบกรณีย้อมผ้าแบบใช้ ความร้อนและกรณีการย้อมผ้าแบบใช้ความเย็นสามารถย้อมผ้าดิบได้ครั้งละ 
30 นาทีต่อรอบการผลิต อัตราใช้ พลังงาน 1,000 watt max โดยค่าใช้จ่าย (Operating cost ) 96 บาทต่อ
วัน  



 

 

                                                            

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ  จากส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม) 
ร่วมกับ สถาบันไทย – เยอรมัน 

 
พัฒนาโดย : อาจารย์ปิยะวัฒน์ ศรีธรรม เบอร์โทร 099-1741533 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

เครื่องย้อมผ้าจากยางกล้วยแบบกึ่งอัตโนมัต ิ

 

คุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่อง 
1) ก าลังการผลิตของเครื่องย้อมผ้าแบบกึ่งอัตโนมัติสามารถย้อมผ้าได้ 500 มัดย้อมต่อวัน 
2) อัตราใช้พลังงาน 1,000 watt max 
3) ประเภทเทคโนโลยีที่ใช้ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า เกียร์ทดรอบ และใช้ระบบ PLC คอนโทรล 

สมรรถนะเครื่องจักร 
4) องค์ความรู้ที่คาดว่าได้รับและน าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถขยายก าลังการผลิตเป็น 

กึ่งอุตสาหกรรมขนาดเล็กและปรับมาตรฐานเพื่อการขยายตลาดที่กว้างและข้อก าหนดสูงขึ้น 
5) รบบความปลอดภัย (Safety ) ใช้ limit switch และ Breaker ตัดไฟ 
6) ค่าใช้จ่าย (Operating cost ) 96 บาทต่อวัน 
 

 



 

 

หลักการท างานของเครื่อง 
ตัวเครื่องประกอบด้วยชุดแกนไจผ้าจ านวน 4 ชุด มีการควบคุมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าควบคู่กับระบบ 

PLC ที่ท าการบังคับทิศทางการหมุนของชุดแกนเกี่ยวไจผ้าดิบให้มีลักษณะที่เลียนแบบการบิดผ้าขณะย้อม
และควบคุมชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนอีกตัวเพ่ือใช้ในการบังคับพาชุดแกนเกี่ยวไจผ้าเคลื่อนที่ขึ้นลงเพ่ือท าการจุ่ม
น้ ายางกล้วยที่บรรจุอยู่ในอ่างสแตนเลสด้านล่างและสามารถตั้งเวลาในการจุ่มพร้อมกับการบิดผ้าได้ตาม
ต้องการแล้วแต่ลักษณะและความเข้มสีย้อมที่ต้องการ  เครื่องย้อมผ้าจากยางกล้วยแบบกึ่งอัตโนมัติ มี
หลักการท างานโดยการย้อมผ้าดิบจากสีธรรมชาติเครื่องจักรจะท าโดยใช้ไจเส้นด้ายที่ต้องการย้อมสีน ามา
คล้องไว้กับชุดตะขอยึดไจผ้าที่มีอยู่ทั้งสองด้าน โดยชุดตะขอจะประกอบด้วยก้านรั้งไจผ้าให้ดึงโดยใช้สปริงน้ า
ดันและพ่วงอยู่กับชุดโซ่ขับเฟืองท าหน้าที่บิดย้อมตามการตั้งโปรแกรมการท างานด้วย PLC และชุดบิดย้อม
สามารถเคลื่อนที่ลงไปยังก้นถังบรรจุน้ าย้อมยางกล้วยที่รักษาอุณหภูมิให้คงที่ที่อุณหภูมิ 45 -50 องศา
เซลเซียส ด้วยชุดฮีตเตอร์ควบคุมอุณหภูมิโดยการเคลื่อนที่ลงถังย้อมและขึ้นมาเพ่ือท าการบิดย้อมสามารถท า
ได้ด้วยระบบมอเตอร์ที่พ่วงกับชุดขับปรับระดับและสามารถท าการตั้งเวลาและต าแหน่งระยะการขึ้นลงโดย
อิสระได้ด้วยระบบ PLC เช่นกัน การเลือกวัสดุของเครื่องย้อมผ้า มุ่งเน้นไปยังวัสดุสแตนเลส เนื่องจากมีความ
แข็งแรงและสามารถทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีต่างๆจึงเหมาะสมในการน ามาใช้เป็นวัตถุดิบหลักใน
การสร้างเครื่องย้อม 
 
ขนาดมิติและน  าหนักของเครื่อง 

ขนาดกว้าง 91 cm.  * ยาว 61 cm.  * สูง 137 cm.  และมีน้ าหนักเครื่อง  150 กิโลกรัม 
 
ราคาเชิงพาณิชย์ 

ราคาขาย320,000 บาท/เครื่อง 


