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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ปั่นเส้นใยฝ้ายให้เป็นเส้นด้ายท่ีมีคุณภาพ โดยพัฒนาอุปกรณ์จากวิธีการ

ปั่นเส้นใยฝ้ายตามแบบท่ีผู้ผลิตผ้าฝ้ายนิยมใช้ในปัจจุบัน  โดยเคร่ืองมีส่วนประกอบคือส่วนหัวปั่นหมุนด้วยการส่งกําลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า มี
หน้าท่ีปั่นและดูดเส้นด้ายเข้าไปตีเกลียวและเก็บเส้นด้ายไว้ในกระสวย โดยมีชุดสกรูปรับเพ่ิมลดการดูดเส้นด้าย  โครงเครื่องทําจากท่อPVC ท่ีมี
น้ําหนักเบา แต่แข็งแรง ขนาดของตัวอุปกรณ์ 30 x 50 x 20 ลบ.ซม. ภายในโครงท่อติดต้ังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 40 วัตต์ โดยหัวปั่นฝ้ายสามารถ
ทําความเร็วรอบได้สูงสุด 3000 รอบ/นาที จากนั้นทดสอบเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานของอุปกรณ์ท่ีพัฒนาข้ึนมากับวิธีการปั่นเส้น
ใยฝ้ายตามแบบท่ีผู้ผลิตผ้าฝ้ายนิยมใช้ในปัจจุบัน 

ผลการทดสอบพบว่า อุปกรณ์ท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นมาใหม่ เม่ือใช้ความเร็วรอบของหัวปั่นฝ้าย 2200 รอบ/นาที พบว่ามีอัตรา
การทํางานเฉลี่ยต่อคนคือ 34.8 กรัม/ชั่วโมง สูงกว่าวิธีการปั่นเส้นใยฝ้ายตามแบบเดิม 2.92 เท่า ประสิทธิภาพในการทํางาน 96.41% ผลการ
ทดสอบคุณภาพเส้นด้ายพบว่า อุปกรณ์สามารถปั่นเส้นด้ายเบอร์ 5NE ซ่ึงเป็นเบอร์เส้นด้ายปานกลาง ท่ีมีความยืดหยุ่นแข็งแรง  
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Abstract 
This research aims to design and develop spinning equipment for quality cotton yarn. Developed by the cotton 

spinning method as convention method by cotton manufacturers. The new machine is a lightweight frame but strong. The 
size of the device is 30 x 50 x 20 cm. Which is compact. The 40-watt electric motor mount on frame. Transmission with 
belt to spin cotton yarn twist. The spinner can do maximum speed by 3000 rpm.Then comparative test of the capabilities 
between the developed device and conventional method. 

The results showed that. Equipment designed and developed When the speed of the spinner is 2190 rpm The 
average working rate is 34.8 g / hr. It was 2.92 times higher than the conventional spinning method, Efficiancy by 96.41%. 
Yarn Quality Test Results was 5NE It’s mean the medium yarn size, The flexible strength. 

Keywords: Cotton Spinning Machine , Yarn, Yarn Twiste. 

1. บทนํา 
ฝ้ายเป็นวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมสิ่งทอในไทยมายาวนาน 

ถึงแม้เทคโนโลยีการผลิตเส้นใยสังเคราะห์จะเจริญก้าวหน้าเพียงใด 
แต่ฝ้ายก็ยังครองความย่ิงใหญ่ในการเป็นส่วนผสมของส่ิงทอ และเป็น
ท่ีทราบโดยท่ัวไปว่าผลิตภัณฑ์เคร่ืองนุ่งห่มจากเส้นใยฝ้ายเหมาะที่จะ

นํามาสวมใส่ ให้ความอบอุ่นพอเหมาะ สวมใส่สบายกว่าเสื้อผ้าท่ีทํา
จากเส้นใยสังเคราะห์ ทําให้สิ่งทอจากผ้าฝ้ายมีมูลค่าสูงมาก 

ผลจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ภายในประเทศได้ส่งผลต่ออุตสาหรรมสิ่งทอพื้นบ้าน ท่ีทํารายได้ให้แก่
ชุมชน ในรูปของหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดย 335 ตําบล
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ของ 34 จังหวัด ชูเรื่องผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นสินค้า OTOP ทําให้มี
ความต้องการใช้ปุยฝ้ายไม่ตํ่ากว่า 10,000 ตัน/ปี โดยเกษตรกรจะเริ่ม
ผลิตฝ้ายต้ังแต่ข้ันตอน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว จนถึง
การแปรรูป ซ่ึงการแปรรูปเป็นส่วนท่ีเพ่ิมมูลค่าของฝ้ายได้สูงมาก โดย
ฝ้ายท่ีได้หลังการเก็บเกี่ยวจะถูกนํามาเปลี่ยนให้เป็นเส้นด้ายด้วยการ
ปั่น(Spinning)และทอเป็นผ้าผืนต่อไป แสดงว่าผ้าผืนท่ีมีคุณภาพนั้น
จะต้องมาจากเส้นด้ายท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงในปัจจุบันเทคโนโลยีการปั่น
เส้นใยฝ้ายของเกษตรกรยังทําเส้นด้ายท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานไม่
เพียงพอท่ีจะแข่งขันกับระดับโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกษตรกร
หันมาซ้ือเส้นด้ายจากโรงงานมาผลิตสิ่งทอ ทําให้ต้นทุนสูงข้ึน กําไรจึง
ลดลง ดังนั้นข้ันตอนการปั่นเส้นใยฝ้ายให้เป็นเส้นด้ายให้มีคุณภาพจึง
เป็นส่วนสําคัญในการแปรรูป 

การปั่นเส้นใยฝ้ายเพื่อให้ได้เส้นด้ายท่ีมีคุณภาพ ท่ีใช้เป็นวัตถุดิบ
หลักในการผลิตหัตถกรรมสิ่งทอระดับชุมชนเป็นปัจจัยสําคัญในการ
เพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยการปั่นเส้นใยฝ้ายในปัจจุบันยังคงใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนบ้านท่ีคิดค้นประดิษฐ์ข้ึนเองใช้สืบทอดกัน
มาเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงฝ้ายมีคุณสมบัติท่ีเรียกว่า ความยาวเส้นใย ท่ีจะ
ส่งผลต่อเบอร์และคุณภาพของเส้นด้าย ดังนั้นการปั่นเส้นใยฝ้ายท่ีมี
คุณสมบัติต่างกัน ความเร็วรอบในการป่ันจึง ปัจจัยสําคัญ ซ่ึงอุปกรณ์
ของเกษตรกรในปัจจุบันมีความเร็วรอบในการปั่นท่ีปรับได้ยาก ต้อง
ใช้ผู้ท่ีมีความชํานาญ จึงจะสามารถปั่นได้พอเหมาะกับพันธ์ุฝ้ายนั้นๆ 
จึงเกิดแนวคิดงานวิจัยในการปรับปรุงอุปกรณ์ปั่นฝ้ายท่ีสามารถใช้
ความเร็วรอบปรับได้เหมาะสมกับพันธ์ุฝ้าย เพ่ือเพ่ิมอัตราผลิต
เส้นด้ายจากฝ้ายระดับชุมชน และได้คุณภาพและมาตรฐานเส้นด้าย
ตามมาตรฐานระดับโลกตามมาตรฐานการทดสอบวัสดุ ASTM 

2. อุปกรณ์และวิธีการ 

 ศึกษากรรมวิธีการปั่นเส้นใยฝ้ายด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ี
มีอยู่เดิม เพ่ือหาแนวทางในการออกแบบเคร่ืองมือให้มีความเหมาะสม
กับการใช้งาน และลดภาระการใช้แรงงานคน โดยมีค่าชี้ผลการศึกษา
คือ ข้อมูลอุปกรณ์ท่ีใช้ปั่นเส้นใยฝ้ายไปเป็นเส้นด้ายในปัจจุบัน ข้อมูล
มาตรฐานการทดสอบคุณภาพเส้นด้าย 
 ออกแบบและสร้างเคร่ืองมือต้นแบบสําหรับการปั่นเส้นใย

ฝ้าย ภายใต้กรอบแนวความคิด 

2.1 เกณฑ์ในการออกแบบ 
อุปกรณ์ ท่ีออกแบบต้องสามารถทํางานท่ีอัตราการทํางาน 

ประสิทธิภาพ ท่ีสูงกว่าอุปกรณ์ท่ีเกษตรการนิยมใช้ในปัจจุบัน โดยมี
มาตรฐานของเส้นด้ายตรงตามข้อกําหนดของ ASTM D1907 (การ
ทดสอบ Yarn size โดยวิธี indirect โดยนําฝ้าย 840 หลามาชั่ง
น้ําหนักและหาความแข็งแรงไจ) จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของ
อุปกรณ์ท่ีใช้ปั่นเส้นใยฝ้ายท้ังในแลต่างประเทศพบว่า เครื่องปั่นแบบ
เมเดลี จักรา และ Ashford เหมาะที่จะนํามาพัฒนาต่อยอด ซ่ึงส่วน
สําคัญในการปั่นเส้นใยฝ้ายท่ีเหมือนกันระหว่างสองเครื่องนี้มีจุดท่ี
คล้ายกันคือ ส่วนของการทํา 

เกลียวเส้นด้าย โดยประกอบไปด้วยส่วน ของ Flyer และ Bobbin 
(Figure 1) 

 
Figure 1 The head of Spinner of Medelicharka(1) Ashford(2). 

 ทดสอบเบื้องต้น หาความเร็วรอบท่ีเหมาะสม ปรับปรุงแก้ไข
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ผลผลิตของฝ้ายพันธ์ุ
รับรองของกรมวิชาการเกษตร จากศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ โดยมี
ค่าชี้ผลการทดสอบคือ ความเร็วรอบท่ีเหมาะสมในการปั่นเส้นใยฝ้าย
แต่ละพันธ์ุ และมาตรฐานเส้นด้ายท่ีได้จากการทดสอบเบื้องต้น 
 ทดสอบเปรียบเทียบสมรรถนะของอุปกรณ์ท่ีพัฒนาขึ้นมากับ

อุปกรณ์เมเดลีจักราท่ีเกษตรกรนิยมกําลังนิยมใช้ในปัจจุบันได้แก่ 
ความสามารถในการทํางาน (กิโลกรัมต่อชั่วโมง) และประสิทธิภาพ
การการปั่นเส้นใยฝ้าย (%) 

2.2 ค่าชี้ผลการทดสอบ 
ความสามารถในการทํางาน(กก./ชม.) 

 ประสิทธิภาพการปั่นเส้นใย(%) = เส้นด้าย(กก.) / เส้นใยท่ี
ป้อนเข้าอุปกรณ์(กก.) 
 คุณภาพของเส้นด้าย ตามมาตรฐาน ASTM D1907 (การ

ทดสอบ Yarn size โดยวิธี indirect โดยนําฝ้าย 840 หลามาชั่ง
น้ําหนักและหาความแข็งแรงไจ) 

3. ผลและวิจารณ์ 

 ศึกษาข้อมูลการใช้งานของเครื่ องมือและอุปกรณ์ ใน
กระบวนการการผลิตเส้นใยฝ้ายท่ี ใช้อ ยู่ ในปัจจุบัน ในพ้ืนท่ี  
จ.นครสวรรค์ ทําให้ได้กรรมวิธีการปั่นเส้นใยฝ้ายด้วยเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ท่ีมีอยู่เดิม ซ่ึงเครื่องปั่นฝ้ายแบบเมเลรีจักรา(ภาพท่ี 1) เป็น
เครื่องปั่นฝ้ายท่ีนิยมใช้กันมากในพ้ืนท่ีดังกล่าว มีลักษณะการทํางาน
เป็นล้อจักรยาน ใช้เท้าเหยียบแป้นให้หมุนส่งกําลังไปขับหัวปั่นฝ้ายให้
หมุนท่ีความเร็วรอบ 1900-2000 รอบ/นาที อุปกรณ์สามารถตีเกลียว
เส้นใยได้ในตัว จากนั้นจึงนําข้อมูลมาออกแบบหัวปั่นฝ้ายเบื้องต้น 
(Figure 2) 

 
Figure 2 Study the Conventional method Device. 
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 ออกแบบและสร้างเคร่ืองมือต้นแบบสําหรับการปั่นเส้นใย
ฝ้าย ภายใต้กรอบแนวความคิดจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของ
อุปกรณ์ท่ีใช้ปั่นเส้นใยฝ้ายท้ังในและต่างประเทศพบว่า เครื่องปั่นแบบ
เมเดลี จักรา และ Ashford เหมาะที่จะนํามาพัฒนาต่อยอด ซ่ึงส่วน
สําคัญในการปั่นเส้นใยฝ้ายท่ีเหมือนกันระหว่างสองเครื่องนี้มีจุดท่ี
คล้ายกันคือ ส่วนของการทําเกลียวเส้นด้าย โดยประกอบไปด้วยส่วน 
ของ Flyer และ Bobbin จากfigure 3 ทําให้เกิดแนวคิดในการ
ออกแบบอุปกรณ์ปั่นเส้นใยฝ้ายให้มี flyer และ bobbin ในลักษณะ
เดียวกันกับเคร่ืองท้ังสองโดยเปลี่ยนต้นกําลังมาเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือ
ปรับความเร็วรอบให้เหมาะสม ซ่ึงจะส่งผลไปยังคุณภาพท่ีคงท่ีของ
เส้นด้ายอีกด้วย 

 
Figure 3 Designed and Bult the Prototype. 

 ทดสอบเบื้องต้น หาความเร็วรอบท่ีเหมาะสม ปรับปรุงแก้ไข
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพได้ทําการทดสอบเพ่ือหา
ความเร็วรอบท่ีเหมาะสม กับเกษตรกรท่ีมีความชํานาญและผู้ท่ีเริ่มต้น
ปั่นฝ้าย 

 

Figure 4 Testing the Developed Equipment. 

 
Figure 5 MedeliCharka Performance Test. 

นําเส้นด้ายไปหาขนาดเบอร์เส้นด้าย และเกลียวท่ีโรงงานทดสอบ
ท่ีได้มาตรฐาน ASTM D1907 (การทดสอบ Yarn size โดยวิธี 
indirect โดยนําฝ้าย 840 หลามาชั่งน้ําหนักและหาความแข็งแรงไจ) 
Figure 6 ผลการทดสอบพบว่าความเร็วรอบของหัวปั่นท่ีเหมาะสมใน
การใช้งานสําหรับเกษตรผู้ มีความชํานาญคือ 2200 รอบ/นาที 
สามารถทําเส้นด้ายเบอร์ 5NE ซ่ึงเป็นเบอร์ใหญ่ เกลียวต่อนิ้ว 10.70 
ความแข็งแรงไจ 202.3 ปอนด์ ท่ีอัตราการทํางาน 34.80 กรัม/ชั่วโมง 
คงความเป็นเอกลักษณ์ของงานฝีมือ และ เบอร์ 7NE ซ่ึงเป็นเส้นด้าย
ขนาดเล็กลงมาจากเบอร์ 5NE มี เกลียวต่อนิ้ว 12.65 ความแข็งแรงไจ 
111.1 ปอนด์ ท่ีอัตราการทํางาน 10.02 กรัม/ชั่วโมง  สามารถนํามทํา
เป็นเป็นเส้นยืน นอกจากนี้ยังมีการทดสอบกับผู้เริ่มต้นท่ีไม่ชํานาญใน
การปั่นฝ้ายมาก่อน โดยมีรอบท่ีเหมาะสมอยู่ท่ี 1600 รอบ/นาที 
เกษตรกรสามารถปั่นได้ แต่สามารถทําได้เฉพาะเบอร์ 5NE ซ่ึงทําได้
ง่ายกว่าเบอร์เล็ก เกลียวต่อนิ้ว 10.61 ความแข็งแรงไจ 95.3 ปอนด์ 
ท่ีอัตราการทํางาน 10.27 กรัม/ชั่วโมง 

 
Figure 6 Yarn Size Stardard Evaluation in Laboratory. 
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Table 1 Comparative test results of Cotton Spinning between Medeli Charka and Developed Cotton Spinner. 

Type of Equipment Testing Taker Yarn size Working Rate Efficiancy(%) Optimal RPM Tension 

Medili Charka 
(The Conventional Equipment) 

PSP 5NE   11.88 g/Hr 94.36 2000(not in adjust) TNS 
ASP 5NE  Can't Work 
PSP 7NE 11.67g/Hr 93.68 2000(not in adjust) TNS 
ASP 7NE Can't Work 

Developed  
cotton Spinner 

PSP 5NE  34.8g/Hr 96.41 2200 Good 
ASP 5NE  10.27g/Hr 81.35 1600 TNS 
PSP 7NE 10.02g/Hr 96.21 2200 TNS 
ASP 7NE Can't Work 

 

4. สรุป 
ผลการทดสอบเครื่องปั่นฝ้ายท่ีพัฒนาข้ึนมาใหม่ เม่ือเทียบกับ 

Medeli Charka พบว่าอุปกรณ์ท่ีพัฒนาข้ึนมาใหม่สามารถทํางานได้
กว้างกว่า ผู้ท่ีเริ่มต้นก็สามารถปรับความเร็วรอบให้ตํ่าและปั่นได้
เส้นด้ายท่ีมีคุณภาพสูงกว่าแบบด้ังเดิม จากผลการทดลองใน Table 1 
จะเห็นว่าอุปกรณ์ท่ีพัฒนาขึ้นมาใหม่ สามารถปั่นฝ้ายเบอร์ 5NE ได้
ตรงตามมาตรฐานของ ASTM D1907 ท่ีอัตราการทํางาน 34.8 กรัม/
ชั่วโมง ถึงแม้การปั่นในเบอร์อ่ืนๆจะไม่ตรงมาตรฐาน แต่ก็ถือว่ามี
ค่าแรงดึงท่ีสูงกว่าการปั่นแบบ Medeli Charka มาก ซ่ึงการปั่นโดย 
Medeli Charka ได้เส้นด้าย มีแรงดึงท่ีตํ่ากว่ามาตรฐานมากถึงแม้จะ
มีน้ําหนักตรงตามที่ต้องการก็ตาม ท้ังนี้เป็นเพราะอุปกรณ์ท่ีพัฒนาข้ึน
มาเกษตรกรสามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องเหยียบตลอดเวลา สามารถ
เหยียบสวิทช์เท้าและปล่อยเม่ือต้องการ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า อุปกรณ์ท่ี
พัฒนาข้ึนมาใหม่ สามารถทํางานได้สูงกว่าแบบเดิมถึง 2.92 เท่า ท่ี
ประสิทธิภาพเชิงวัสดุ 96% และสามารถทําเส้นด้ายตามมารตรฐาน 
ASTM D1907 ในระบบ indirect ได้ในเบอร์ 5NE 
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