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บทคัดยอ 

 การพัฒนามาตรฐานผลิตผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ  ตําบลนานกกก อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ  มี
วัตถุประสงคเพื่อ 1)เพื่อศึกษาสภาพและศักยภาพของกลุม 2)เพื่อพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิตและรูปแบบ
ผลิตภัณฑ 3)เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ 4)เพื่อหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการ  ดวยการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary date)จากตัวบุคคล กลุมคนหนวยงานตางๆ ขอมูลปฐม
ภูมิ(Primary date)จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอบถาม การสัมภาษณ และการจัดทําเวทีสาธารณะใน
รูปแบบ (Focus Group Discussion)  การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนาเปนคารอยละและคาเฉลี่ย  
สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหาที่เกี่ยวของ(Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา  การรวมกลุมกันเกิด
จากความสัมพันธสวนตัวของคนในหมูบาน การบริหารจัดการภายในกลุมเปนแบบไมมีโครงสราง ผลิตผลิตภัณฑ
เครื่องจักสานเพื่อเปนรายไดเสริมจากอาชีพหลัก  ดวยการผลิตเขงขนาดใหญสําหรับใสผลไมเพียงอยางเดียว  
สมาชิกในกลุมและผูใชผลิตภัณฑในชุมชนโดยทั่วไปมีทัศนคติที่ดีตอการดําเนินงานของกลุมอยูในระดับมากถึงมาก
ที่สุด   สวนการดําเนินงานเพื่อพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิต ไดทําการพัฒนาเครื่องจักรกลการผลิตเพื่อ
นํามาใชเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบดวยการออกแบบและสรางเครื่องผาไมไผและเครื่องจักตอก
ขึ้น ผลจากการทดสอบหาประสิทธิภาพพบวาเครื่องจักรทั้งสองมีศักยภาพในการผลิตที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
วิธีการผลิตแบบเดิม จึงทําใหลดเวลาในการทํางานไดมากวา 2 ใน 3 และจากการสอบถามความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักรทั้งสองอยูในระดับมากถึงมากที่สุด  สวนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ ไดทํา
การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผขึ้นมาใหมจํานวน 5 รูปแบบ คือ ผลิตภัณฑกลองใสของทรงสี่เหลี่ยมและ
ทรงกระบอก กระเปาถือสตรี กระเชาใสของ และกลองใสเครื่องเขียน  และจากการสอบถามความพึงพอใจจากผูใช
ผลิตภัณฑมีความพึงพอใจอยูในระดับมากถึงมากที่สุด 
 
คําสําคัญ :  การวิจัยแบบมีสวนรวม  ไมไผ  มาตรฐาน  ผลิตภัณฑเครื่องจักสาน   
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Abstract 
 There are three objectives of this research.  The first objective is to study a capability of 
bamboo strip product group.  The second is to develop a bamboo chopping machine and a bamboo 
weaving machine.  The third is to design bamboo products by using a participation action research, 
PAR.  Researchers focused producer groups and seller groups in Lablae and Muang district by using 
purposive sampling method to collect data. 
 All data were collected by using an interview and a questionnaire with the groups in 
participatory action meetings; a meeting for studying capabilities and problems, a meeting for 
developing processing, and a meeting for developing products.   
 This research used descriptive statistics; percentage, mean, and standard deviation.  From this 
research, the researchers found that the groups were formed from members in their area to get a minor 
income.  They did not have a formal processing and managing procedure.  Moreover, they usually 
produce only fruit baskets.  When using a bamboo chopping machine and also a weaving machine, 
they can reduce a two-third in processing time and their satisfactions are in very good level.  In 
addition, from a demand studying, consumers would like to buy a rectangular or cylinder box, a woman 
bag, a souvenir or utensil basket, and a stationary box respectively.         
 
Keywords : Participatory Action Research, Bamboo, Standard, Bamboo Strip 
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คํานํา 

 การผลิตผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ เปนภูมิปญญาที่สําคัญของคนไทย ที่สามารถนําวัสดุจากธรรมชาติ
โดยเฉพาะไผ มาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเครื่องจักสานเพื่อนํามาใชเปนเครื่องใชในดานการประกอบอาชีพใน
ชีวิตประจําวัน  จึงทําใหผลิตภัณฑเครื่องจักสานจากไมไผเปนผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายทั้งดานรูปแบบและ
ประโยชนการใชงานและมีการปรับปรุงพัฒนามาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน   ซึ่งการผลิตผลิตภัณฑเครื่องจักรสาน
จากไมไผจะผลิตโดยกลุมอาชีพหรือกลุมวิสาหกิจในระดับชุมชนเปนสวนใหญ  และจากนําเสนอปญหาของตัวแทน
ชาวบานซึ่งเปนกลุมผูผลิตผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ ตําบลนานกกก  ที่ไดดําเนินการผลิตเครื่องจักสานไมไผ
ประเภทเขงสําหรับใสผลไมและพืชผลทางการเกษตรมาแตเดิม  จึงทําใหผลิตภัณฑขาดความหลากหลายของ
รูปแบบผลิตภัณฑ  เนื่องมาจากกลุมไมมีความรูเรื่องของลายถักสานและการออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ  อีกทั้งกลุม
ยังขาดเทคโนโลยีเพื่อใชในในการผลิต โดยเฉพาะขั้นตอนของการเตรียมวัตถุดิบ  ในขั้นตอนของการผาไมไผและ
ขั้นตอนของการจักตอกที่ยังคงใชอุปกรณหลักคือมีดและแรงงานคน จึงทําใหในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบเพื่อจัก
สานนี้ตองใชเวลานาน  เนื่องจากชาวบานไมมีเครื่องจักรกลมาชวยทุนแรง  ทําใหเสนเกิดความลาชาและเสียเวลา
ในขั้นตอนการผลิตในขั้นตอนตอไป  อีกทั้งยังทําใหเกิดปญหาในเรื่องของวัตถุดิบไมไดขนาดและขาดความเปน
มาตรฐาน จึงสงผลใหชิ้นงานที่ผลิตออกมาไมไดมาตรฐานตามไปดวย อีกทั้งยังทําใหผลผลิตทีไ่ดตอมีจํานวนนอย 
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  จากปญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของการเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตผลิตภัณฑเครื่องจักรสานประเภทเขง ของกลุม
อาชีพเครื่องจักสานไมไผของตําบลนานกกกจึงทําใหทางคณะผูวิจัยไดคิดที่จะออกแบบและสรางเครื่องผาไมไผเพื่อ
ลดระยะเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบของชาวบาน และชวยลดอันตรายในระหวางการทํางาน  และทําใหชาวบานมี
เวลามากพอที่จะผลิตเครื่องจักสานมากขึ้น เพื่อใหไดจํานวนชิ้นงานที่ผลิตตอวันมีจํานวนที่เพิ่มขึ้นกวาเดิมและ
เปนไปตามความตองการของตลาด อีกทั้งยังแกไขปญหาและชวยพัฒนาศักยภาพดานการผลิตของกลุมอาชีพ
ผลิตภัณฑเครื่องจกัสานไมไผของตําบลนานกกกตอไป  
 

อุปกรณและวิธีการดําเนินงาน  
       ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ ปญหาของกลุมผูผลิตเครื่องจักสานไมไผ หมูที่ 4  ตําบลนานกกก  อําเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ  ซึ่งเปนกลุมอาชีพผลิตผลิตภัณฑเครื่องจักรสานไมไผ  ที่ผลิตผลิตภัณฑจักสานประเภทเขง 
เพื่อนําไปใสผลไมตามฤดูกาลของตําบลนานกกก ไดแก ทุเรียน ลางสาด ลองกอง เงาะ ฯลฯ  โดยการสังเกตและจับ
เวลา รวมกับการบันทึกขอมูลดวยภาพ ดังแสดงลักษณะของเครื่องมือและวิธีการผาไมไผดวยวิธีการเดิม 
ผลสรุปจากการศึกษาประสิทธิภาพการผาไมไผดวยวิธีการใชมีดผาดวยการใชแรงงานคน   
     ขั้นตอนที่ 2  การออกแบบและสรางเครื่องผาไมไผ สําหรับขั้นตอนของการออกแบบเครื่องผาไมไผผูวิจัย
ไดนําขอมูลจากการศึกษาขอดี-ขอดอยปญหาที่เกิดกับเครื่องผาไมไผที่ไดมีการสรางมากอนหนา ผนวกกับขอมูล
ดานความตองการอันเกี่ยวกับสมรรถนะของเครื่องจักรกลการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของกลุมผูใชเครื่อง
ผาไมไผ  จึงสามารถสรุปถึงประสิทธิภาพการใชงานเครื่องผาไมไผ ไดดังนี ้   
        1. มีความสมเหมาะกับการใชงาน และสามารถผาไมไผไดตลอดความยาวของลําไมไผ 
                 2. มีความแข็งแรง ทนทาน ใชงานไดงาย มีระบบการทํางานไมซับซอน และมีประสิทธิภาพ 
 ผูวิจัยไดออกแบบการใหมีความสอดคลองกับความตองการของกลุมผูใชใหมากที่สุด  โดยออกแบบให
เครื่องผาไมไผมีชุดขับเคลื่อนทางกลดวยสายพานและโซ   เพื่อขับเพลาของมอเตอรไปหมุน มูเลยสงกําลังผาน
สายพานใหไปขับเคลื่อนมูเลยตัวใหญไปขับที่โซสงกําลังเพื่อใหไปขับเคลื่อนเพลาและสงกําลังไปยังตัวจับไมไผ สวน
ของหัวผา (จําปาผาไม) ไดออกแบบใหสามารถผาไมไผไดมากกวาเดิม โดยออกแบบใหเปนชุดหัวผาสามารถผาได 
3 รูปแบบ คือ ผาครึ่ง ผาออกเปนแฉกๆแบบ 10 แฉก และผาแบบ 14 แฉก เพื่อใหสามารถผาไมไผซี่ของไมไผใหมี
ขนาดเหมาะสมกับการใชงาน สวนของตัวจับไมไผไดออกแบบใหสามารถที่จะขยายและหดขนาดของปากจับเพื่อให
สามารถจับไมไผไดทุกขนาด และสามารถจับไมไผไดตลอดความยาวทั้งลําของไมไผ โดยที่หัวผานี้สามารถเดินหนา
ถอยหลังไดดวนการเลื่อนตัวไป-มา บนรางเลื่อนที่ทําการยึดตัวจับติดกับลวดสลิง ใชมอเตอรเพื่อเปนตัวขับเคลื่อน 
     ขั้นตอนที่ 3.  การออกแบบระบบควบคุมทางไฟฟาของเครื่องผาไมไผ  ซึ่งผูวิจัยไดออกแบบระบบ
ควบคุมทางไฟฟาของเครื่องระบบวงจรควบคุมการทํางานของเครื่องผาไมไผจะเริ่มจากการตอไฟฟาเขากับเบรก
เกอรแลวเปดสวิตซเบรกเกอรขึ้นไปเปน ON และสับสวิตซเดินหนา มอเตอรจะหมุนมูเลยตัวเล็กผานสายพานไป
หมุนมูเลตัวใหญที่อยูบนอยูบนเพลาเดียวกับสเตอรตัวเล็กผานโซขับไปหมุนที่สเตอรตัวใหญที่ติดกับเพลาดึงสลิง
และสงกําลังไปที่ตัวจับเพื่อดึงไมไผเขาที่หัวจําปา 
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  จากการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องผาไมไผที่ผูวิจัยไดออกแบบและสรางขึ้น  สามารถที่จะสรุปถึง
ประสิทธิภาพและสมรรถนะการใชงานของเครื่องผาไมไผไดดังนี ้

 1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องผาไมไผ เมื่อนําทดสอบโดยการผาไมไผประเภทไมไผซาง 
ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางของลําตน ความหนาและความยาวขนาดตางๆ สามารถสรุปผลการทดสอบไดดังนี ้

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องผาไมไผโดยความหนา 7 มิลลิเมตรในความยาว 2 เมตร 
จํานวนครั้ง ความยาว 

(เมตร) 
ความหนา 
(มิลลิเมตร) 

เสนผาศูนยกลาง 
(มิลลิเมตร) 

เวลาที่ใช 
(นาที) 

เฉลี่ย 
(นาที) 

1 2 7 59 0.48 

2 2 7 59 0.49 
3 2 7 59 0.46 
4 2 7 59 0.48 

 
0.47 

  
ตารางที่ 2 แสดงประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องผาไมไผโดยความหนา 9 มิลลิเมตรในความยาว 2 เมตร 
จํานวนครั้ง ความยาว 

(เมตร) 
ความหนา 
(มิลลิเมตร) 

เสนผาศูนยกลาง 
(มิลลิเมตร) 

เวลาที่ใช 
(นาที) 

เฉลี่ย 
(นาที) 

1 2 9 100 0.56 

2 2 9 100 0.51 
3 2 9 100 0.55 
4 2 9 100 0.53 

 
0.53 

 
ตารางที่ 3 แสดงประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องผาไมไผโดยความหนา 7 มิลลิเมตรในความยาว 4 เมตร 

จํานวนครั้ง ความยาว 
(เมตร) 

ความหนา 
(มิลลิเมตร) 

เสนผาศูนยกลาง 
(มิลลิเมตร) 

เวลาที่ใช 
(นาที) 

เฉลี่ย 
(นาที) 

1 4 7 75 1.06 

2 4 7 75 1.05 
3 4 7 75 1.06 
4 4 7 75 1.07 

 
1.06 

 
ตารางที่ 4 แสดงประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องผาไมไผโดยความหนา 10 มิลลิเมตรในความยาว 4 เมตร 
จํานวนครั้ง ความยาว 

(เมตร) 
ความหนา 
(มิลลิเมตร) 

เสนผาศูนยกลาง 
(มิลลิเมตร) 

เวลาที่ใช 
(นาที) 

เฉลี่ย 
(นาที) 

1 4 10 80 1.10 

2 4 10 80 1.12 
3 4 10 80 1.09 
4 4 10 80 1.12 

 
1.10 
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ตารางที่ 5 แสดงประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องผาไมไผโดยความหนา 9 มิลลิเมตรในความยาว 8 เมตร 
จํานวนครั้ง ความยาว 

(เมตร) 
ความหนา 
(มิลลิเมตร) 

เสนผาศูนยกลาง 
(มิลลิเมตร) 

เวลาที่ใช 
(นาที) 

เฉลี่ย 
(นาที) 

1 8 9 100 1.59 
2 8 9 100 1.56 
3 8 9 100 1.59 
4 8 9 100 1.58 

1.58 

 
ตารางที่ 6 แสดงประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องผาไมไผโดยความหนา 10 มิลลิเมตรในความยาว 8 เมตร 
จํานวนครั้ง ความยาว 

(เมตร) 
ความหนา 
(มิลลิเมตร) 

เสนผาศูนยกลาง 
(มิลลิเมตร) 

เวลาที่ใช 
(นาที) 

เฉลี่ย 
(นาที) 

1 8 10 102 2.03 
2 8 10 102 2.01 
3 8 10 102 2.03 
4 8 10 102 2.02 

2.02 

  
 2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผาไมไผดวยวิธีการเดิมคือการใชมีดผา  กับประสิทธิภาพดานการ
ใชงานของเครื่องผาไมไผที่ผูวิจัยไดออกแบบและสรางขึ้น  สามารถสรุปไดดังแสดงในภาพที ่2 และภาพที่ 3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  การทํางานของการผาดวยเครื่องผาไมไผ    ภาพที่ 3 การทํางานของการผาดวยการใชมีดผาดวยแรงงานคน  
 
 3. ผลการศึกษาดานการใชกําลังงานไฟฟาของเครื่องผาไมไผที่สรางขึ้น  ซึ่งผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลคา
กําลังงานไฟฟาและนํามาคํานวณหาคากําลังไฟฟาที่ใชสําหรับเครื่องผาไมไผที่สรางขึ้นสามารถสรุปผลการคํานวณ 
การคํานวณหาคากระแสไฟฟาโดยใชสูตรรวมกําลังแทนคาในสูตร 

 P = IE/1000 kw / hr 
 P = ( )

1000
2206.8 x   kw / hr  P = 1.89  kw / hr 

 คากระแสไฟฟาที่ตองจายจะหาคาไดจากสูตร 
 คากระแสไฟฟา  = พลังงานไฟฟาที่ใชไป x อัตราคากระแสไฟฟาโดยกําหนด 

เวลา (นาที) เวลา (นาที) 
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 อัตราคาไฟฟาชั่วโมงละ 2.7 บาท/kw / hr  พลังงานไฟฟาที่ถูกใชไป 1.89 kw / hr 
 = 1.89 kw / hr x 2.7 บาท / kw / hr   = 5.10 บาท 

 ถา 1 วันใชเครื่องผาไมไผ 8 ชั่วโมงจะตองเสียเงิน   5.10 x 8 = 40 บาท 
 ถา 1 เดือนใชเครื่องผาไมไผ 8 ชั่วโมง/วัน จะตองเสีย  เงิน 40 x 30 = 1,224 บาท 
 

สรุปผลงานและขอเสนอแนะ 
     การวิจัยเพื่อออกแบบและสรางเครื่องจักรกลสําหรับใชเพื่อการผาไมไผ  เปนการศึกษาเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตที่เนนใหเครื่องจักรที่สรางขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพและสมรรถนะเหมาะสมกับลักษณะการใชงาน
ของผูผลิตผลิตภัณฑเครื่องจักสาน  ในเขตพื้นที่ตําบลนานกกก  อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ เปนหลัก ซึ่งเครื่อง
ผาไมไผที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความเหมาะสมสําหรับนําไปใชในการผาไมไผสําหรับใชเปนวัตถุดิบ (เสนตอก) สําหรับใช
ในการสานเขงใสผลไมขนาดใหญ  เนื่องจากการสานเขงนั้นผูผลิตจะตองใชเสนตอกที่มีความยาวจึงตองใชเสนตอก
ที่ผามาจากตนไผตลอดความยาวของลําตน  และโดยทั่วไปเสนตอกที่ใชจะมีความยาวประมาณ 6 ถึง 8 เมตร 
ดังนั้นจึงทําใหผูวิจัยจึงไดออกแบบและพัฒนาเครื่องผาไมไผที่สามารถผาไมไผไดตลอดความยาวของลําไมไผ โดย
ใชหลักการของการผาดวยการดันกระแทกลําไมไผโดยการสงกําลังจากมอเตอรไฟฟาขนาด 2 แรงมา เพื่อดึง
ลวดสลิงที่ยึดติดกับหัวจับยึดลําไมไผ โดยที่หัวจับยึดไมไผนี้ไดออกแบบใหสามารถที่จะขยายออกและหดตัวเขา
เพื่อที่สามารถทําการจับยึดไมไผตั้งแตดานโคนจนถึงปลายลํา เนื่องจากโดยธรรมชาติของลําตนของไผจะมีลักษณะ
เรียว คือเสนผาศูนยกลางดานโคนของลําตนจะมีขนาดใหญกวาดานปลายที่จะมีลักษณะเรียว   ซึ่งที่หัวจับนี้จะมีลอ
วางอยูบนรางเลื่อนที่ใชเปนรางสําหรับประคองหัวจับขณะที่เลื่อนไป-มา เพื่อดันใหลําไมไผพุงเขาไปกระแทกที่หัวผา
(จําปาผาไมไผ) โดยที่ผูวิจัยไดออกแบบหัวผานี้เปน 3 ลักษณะ คือ หัวผาแบบผาครึ่ง หัวผาแบบ 10 แฉก และหัวผา
แบบ 14 แฉก โดยมีจุดประสงคเพื่อใหสามารถผาไมไผใหมีขนาดความกวางหลายๆขนาดเพื่อใหเหมาะกับการใช
งาน  ซึ่งหัวผานี้จะยึดไวอยูทางดานหนาของเครื่องและมีตัวจับที่สามารถถอดเปลี่ยนหัวผา (จําปาผาไมไผ) ไดเพื่อ
เพิ่มความสะดวกในการใชงาน  
      ผลจากการที่ไดทําการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาใชในการออกแบบและพัฒนา
เครื่องผาไมไผในดานของการศึกษาประสิทธิภาพของการผาไมไผแบบวิธีการเดิมดวยการผาดวยมีดของชาวบานที่
เปนกลุมผูผลิตเครื่องจักสานไมไผในตําบลนานกกก  พบวา วิธีการผาดวยมีดแบบเดิมมีประสิทธิภาพเดนในดาน
ของการผานั้นสามารถที่จะผาไมไผไดทั้งลํา(ตลอดความยาวของลําไมไผ) มีขอจํากัดในดานของวิธีการผาคือตองใช
แรงงานมากกวา 1 คน เพื่อใชในการผาไมไผ และขอจํากัดในดานของเวลาที่ใชในการผา  ซึ่งจากการศึกษาโดยการ
จับเวลาพบวาการผาไมไผแบบเดิมดวยการใชมีดผาพบวาเมื่อผาไมไผความยาว 2 เมตร  หนา 7  มิลลิเมตร  ใช
เวลาในการผาคาเฉลี่ยอยูที่  4.25  นาที สวนที่ความหนา 9  มิลลิเมตร จะใชเวลาผาเฉลี่ยอยูที่   4.76 นาที    สวน
การผาไมไผขนาดความยาว 4 เมตร หนา 7  มิลลิเมตร   จะใชเวลาเฉลี่ยในการผาอยูที ่  6.46  นาท ี สวนความหนา 
7  มิลลิเมตร  จะใชเวลาเฉลี่ยในการผาอยูที ่  7.43 นาท ี  สวนการผาไมไผขนาดความยาว 8 เมตร  ที่มีความหนา 9  
มิลลิเมตร  จะใชเวลาเฉลี่ยในการผาอยูที่   10.93 นาที  สวนความหนา 10 มิลลิเมตร  ใชเวลาเฉลี่ยการผาที ่  
12.14  นาท ี                                         
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       ผลจากการทดสอบเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ และสมรรถนะของเครื่องผาไมไผที่ผูวิจัยสรางขึ้น พบวาเครื่อง
สามารถผาไมไผไดทุกขนาดโดยไมมีขอจํากัดในเรื่องของความหนาและความยาวของลําไมไผ  และเมื่อ
ทําการศึกษาถึงประสิทธิภาพดานเวลาที่ใชในการผาไมไผที่มีขนาดความยาวและความหนาตางๆกันพบวาการผา
ไมไผที่มีขนาดความยาว 2 เมตร หนา  7  มิลลิเมตร  จะใชเวลาในการผาเฉลี่ยอยูที่   0.47  นาที สวนไมไผที่มีความ
หนา 9  มิลลิเมตร  จะใชเวลาในการผาเฉลี่ยอยูที ่  0.53  นาที   สําหรับไมไผที่มีความยาว 4 เมตร  หนา 7  
มิลลิเมตร  จะใชเวลาในการผาเฉลี่ยอยูที ่  1.06   นาท ีสวนที่ความหนา 10 มิลลิเมตร  จะใชเวลาในการผาเฉลี่ยอยู
ที่   1.10 นาที สําหรับไมไผที่มีความยาว 8 เมตร  หนา 9  มิลลิเมตร   จะใชเวลาในการผาเฉลี่ยอยูที่   1.58 นาท ี
สวนที่ความหนา 10 มิลลิเมตร  จะใชเวลาในการผาเฉลี่ยอยูที่   2.02 นาที  และเมื่อทําการศึกษาในดานตนทุนคา
กระแสไฟฟาที่ใชสําหรับการทํางานของเครื่องผาไมไผ พบวา ขนาดที่เครื่องจักรทํางานจะมีคากระแสไฟฟาในวงจร
กําลังเกิดขึ้นเทากับ 8.6 Amp และเมื่อนํามาคํานวณคาใชจายพบวามีคาใชจายดานคากระแสไฟฟาเกิดขึ้นเพียง 
5.10 บาท ตอ ชั่วโมงการทํางาน และเมื่อคํานวณในการใชงานระยะเวลา 1 วัน ที่ใชเวลาทํางาน 8 ชั่วโมง จะมี
คาใชจายดานคากระแสไฟฟาเกิดขึ้น 40 บาท และหากคํานวณในระยะเวลาการทํางานที ่ 1 เดือน เมื่อใชเครื่องผา
ไมไผเปนเวลา 8 ชั่วโมง/วัน  ก็จะมีคาใชจายดานคากระแสไฟฟาเกิดขึ้น 1,224 บาท ตอ เดือน 
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