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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 

------------------------------ 
 
1. ชุดโครงการวิจัย :  การวิจัยและพัฒนาพืชเส้นใย 
 
2. โครงการวิจัย  :  การวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายพร้อมเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

กิจกรรม   :  การวิจัยและพัฒนาคุณภาพเส้นใยฝ้ายหลังการเก็บเก่ียว 
 

3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย) :  การทดสอบคุณสมบัติเส้นด้ายจากเส้นใยของพันธุ์ฝ้ายที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ
ด้าน  

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Property Testing for Yarn Made from  Selected Cotton Fiber  
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง :  ปริญญา  สีบุญเรือง    
ผู้ร่วมงาน  :  ถนัด  กันต์สุข  พิมพ์พันธุ์   พันธุรี 
      สุเมธี  มาใหญ่ 

ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน   
 
5. บทคัดย่อ  

การทดสอบคุณสมบัติเส้นด้ายจากเส้นใยของพันธุ์ฝ้ายที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะด้าน จ านวน 4 พันธุ์/
สายพันธุ์ คือ TF84-4 TF86-5 พันธุ์ TF3 และสายพันธุ์ก้าวหน้า TF2/ 6 BC-B-115-B-5-B-B ด าเนินการ ที ่
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ และโรงปั่นด้ายแสงงาม จังหวัดพิจิตร ในปี 2558  โดยน าเส้นใยของฝ้ายทั้ง 4 พันธุ์/
สายพันธุ์ มาทดลองปั่นเป็นเส้นด้ายโดยใช้เครื่องปั่นด้ายรุ่น BD 200 ความเร็วรอบของ roter 30,000-60,000 
รอบ เพ่ือทดสอบหาขนาดของเส้นด้ายที่จัดเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่มีผลต่อคุณภาพสิ่งทอ เนื่องจาก เส้นด้ายที่มี
ขนาดที่เล็ก หรือ ละเอียดมาก จะสามารถทอเป็นผืนผ้าที่มีมูลค่าสูงกว่าเส้นด้ายที่หยาบกว่า  ผลการทดลอง
พบว่า พันธุ์ TF84-4 ที่มีเส้นใยยาวสีขาว และ พันธุ์ TF86-5 ที่มีเส้นใยยาวสีเขียว สามารถปั่นเป็นเส้นด้ายขนาด
เล็ก เบอร์20 ส่วนพันธุ์TF3 เส้นใยสั้นสีน้ าตาล สามารถปั่นเป็นเส้นด้ายขนาดใหญ่ เบอร์7 และสายพันธุ์ก้าวหน้า 
TF2/ 6 BC-B-115-B-5-B-B  เส้นใยยาวปานกลางสีน้ าตาล สามารถปั่นเป็นเส้นด้ายขนาดปานกลาง เบอร์10 
ค าหลัก :  คุณสมบัติของเส้นด้าย 

 
ABSTRACT 

Property testing for yarn made from selected cotton fiber was conducted at Nakhon 
Sawan Field Crops Research Center and Sang Ngam Spinning Factory in 2015 for yarn size or 
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yarn number identification. The experiment consisted of 4 cotton varieties/line in a random 
complete block design was used with 5 replications. The result showed that yarn  from Takfa 
84-4, white long fiber and Takfa86-5, green long fiber were very fine  could produced yarn 
number20. On the other hand Takfa 3, brown short fiber and TF2/ 6 BC-B-115-B-5-B-B, 
promising line with brown medium long  fiber were rough  could produced yarn number10 
and 7, respectively.   
Key words :  Yarn property 
 

6. ค าน า 
คุณภาพเส้นใยฝ้ายเป็นสิ่งส าคัญที่จะส่งผลต่อคุณภาพของสิ่งทอ การจัดแบ่งคุณภาพของฝ้ายเป็นสิ่ง

ส าคัญในการก าหนดคุณภาพของเส้นใยที่จะน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ์
สิ่งทอที่ผลิตได้ การจัดแบ่งคุณภาพเส้นใยฝ้ายมีหลายระบบ  โดยพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ ที่มีผลต่อ
คุณภาพของสิ่งทอ  ขนาดของเส้นด้ายจัดเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพสิ่งทอเนื่องจาก เส้นด้ายที่มีความ
ละเอียดมากจะสามารถทอเป็นผืนผ้าที่มีมูลค่าสูงกว่าเส้นด้ายที่หยาบ จึงสมควรที่จะท าการตรวจสอบหรือ
ศึกษาถึงขนาดของเส้นด้ายจากฝ้ายพันธุ์รับรอง หรือสายพันธุ์ก้าวหน้าของกรมวิชาการเกษตร ที่มีคุณสมบัติ
พิเศษในด้านความยาวหรือสีของเส้นใย 

 

7. วิธีด าเนินการ 
- อุปกรณ์ 

ปุยฝ้ายจากพันธุ์ฝ้ายที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะด้านจ านวน 4 พันธุ์/สายพันธุ์ คือ 
- พันธุ์ TF3 ซึ่งมีเส้นใยสั้นสีน้ าตาล  
- TF84-4 ซึ่งมีเส้นใยยาวสีขาว 
- TF86-5 ซึ่งมีเส้นใยยาวสีเขียว 
- สายพันธุ์ก้าวหน้า TF2/ 6 BC-B-115-B-5-B-B ซึ่งมีเส้นใยยาวปานกลางสีน้ าตาล 

- วิธีการ  
วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 5 ซ้ า โดยมี พันธุ์ฝ้ายจ านวน 4 พันธุ์เป็นกรรมวิธี  

- การบันทึกข้อมูล ดังนี้ 
- น้ าหนักเส้นด้ายที่มีความยาว 120 หลา ของฝ้ายทั้ง 4 พันธุ์/สายพันธุ์ 
- ความเหนียวของเส้นด้ายที่มีความยาว 120 หลา ของฝ้ายทั้ง 4 พันธุ์/สายพันธุ์ 

- เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2557– กันยายน 2558 
สถานที่ด าเนินการ  ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์และโรงปั่นด้ายแสงงาม จ.พิจิตร  
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8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การหาขนาดหรือเบอร์ของเส้นด้าย จะใช้วิธีก าหนดน้ าหนักของเส้นใยฝ้ายให้คงที่คือ 1 ปอนด์ แล้วหาว่า
น้ าหนักคงที่ดังกล่าว สามารถปั่นด้ายออกมาให้ได้ความยาวเท่าใด หากด้ายที่ปั่นออกมายิ่งยาวแสดงว่ายิ่งมีความ
ละเอียดมาก โดยใช้หน่วยเป็นเบอร์ฝ้าย ปกติแล้วน้ าหนักฝ้าย 1 ปอนด์ หรือ 435.6 กรัม จะปั่นเส้นด้ายออกมาได้
ยาว 840 หลา ซึ่งเทียบเท่ากับด้ายเบอร์ 1 หากปั่นได้ด้ายยาวกว่านี้เช่นยาวเป็น 5 เท่า ของ 840 หลา (คือ 4,200 
หลา) แสดงว่าเส้นด้ายนี้มีความละเอียดมากขึ้น จัดเป็นด้ายเบอร์ 5  

แต่ต่อมา พบว่า การใช้วิธีนี้ยุ่งยาก เนื่องจากต้องใช้ปั่นให้ได้เส้นด้ายที่ยาวถึง 840 หลา ถึงจะได้น้ าหนัก 1 
ปอนด์  หรือ 453.6 กรัม จึงก าหนดให้ความยาวฝ้ายลดลง 7 เท่า เหลือฝ้ายยาวเพียง 120 หลา ซึ่งจะมีน้ าหนัก
ลดลงเหลือ 64.8 กรัม แล้วใช้สูตรในการค านวณขนาด หรือเบอร์ของเส้นด้าย (วิจารณ์, 2548)  

 เบอร์ของเส้นด้าย     =                    64.8 
                                       น้ าหนักเส้นด้าย(กรัม) ที่มีความยาว 120 หลา  
 
เมื่อค านวณเบอร์ด้ายเรียบร้อยแล้ว ต้องตรวจสอบค่าความเหนียวของเส้นด้าย ที่มีความยาว 120 หลา ให้

อยู่ในเกณฑ์ความเหนียวมาตรฐานของเส้นด้ายเบอร์นั้น 
ผลการทดลอง พบว่าเส้นด้ายที่ยาว 120 หลา ที่ปั่นจากพันธุ์ TF84-4 เส้นใยยาวสีขาว และพันธุ์ TF86-5 

เส้นใยยาวสีเขียว ให้น้ าหนักน้อยที่สุด 3.15 และ 3.11 กรัม ตามล าดับแสดงว่าเส้นด้ายมีขนาดเล็กและละเอียด
มาก เมื่อค านวณจากสูตรพบว่า ทั้งสองพันธุ์สามารถปั่นเป็นเส้นด้ายเบอร์20 โดยมีค่าความเหนียวของเส้นด้ายที่มี
ความยาว 120 หลา อยู่ในเกณฑ์ความเหนียวมาตรฐานของเส้นด้ายเบอร์20  

สายพันธุ์ก้าวหน้าตากฟ้า TF2/ 6 BC-B-115-B-5-B-B  ซึ่งมีเส้นใยยาวปานกลางสีน้ าตาลให้น้ าหนัก
เส้นด้ายที่ยาว 120 หลา มากกว่าพันธุ์ TF84-4 และพันธุ์ TF86-5 คือ 6.40 กรัม  เมื่อ ค านวณจากสูตรพบว่า 
สามารถปั่นเป็นเส้นด้าย เบอร์10 และมีค่าความเหนียวของเส้นด้ายที่มีความยาว 120 หลา มากกว่าเกณฑ์ความ
เหนียวมาตรฐานของเส้นด้ายเบอร์10 

พันธุ์ TF3 เส้นใยสั้นสีน้ าตาล ให้น้ าหนักเส้นด้ายที่ยาว 120 หลามากที่สุดถึง 9.46 กรัม เมื่อ ค านวณจาก
สูตรพบว่า สามารถปั่นเป็นเส้นด้ายขนาดใหญ่ คือ เบอร์7 และมีค่าความเหนียวของเส้นด้ายที่มีความยาว 120 
หลา อยู่ในเกณฑ์ความเหนียวมาตรฐานของเส้นด้ายเบอร์7 (Table1) 

 
Table 1   Mean data on weight (g) and strength (lb) of 120 yard yarn of 4 cotton cultivars/line 

from property testing for yarn made from  selected cotton fiber at Nakhon Sawan 
Field Crops Research Center in 2015. 

   

Cultivars/Line Weight (g) Strength 
(lb) 

Yarn 
number 

Standard strength2/ (lb) 

Min Standard 

TF84-4 3.15a 82b 20 73.90 88.60 
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TF86-5 3.11a 101b 20 73.90 88.60 

TF2/ 6 BC-B-115-B-5-B-B   6.40b 169a 10 127.80 153.40 

TF3 9.46c 170a 7 153.20 183.80 

Mean 5.53 130 14 107.20 128.60 

C.V.(%) 2.00 17.58 - - - 

LSD(0.05) 0.16 32.77 - - - 
 

1/                       65 
                        120 yard yarn weight (g) 
2 / Standard strength of combed yarn (บุญชัย, 2546)    
  

             
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

1. พันธุ์ TF84-4 ที่มีเส้นใยยาวสีขาว และพันธุ์ TF86-5 ที่มีเส้นใยยาวสีเขียว สามารถปั่นเป็นเส้นด้าย
ขนาดเล็ก เบอร2์0 

2. พันธุ์ TF3 เส้นใยสั้นสีน้ าตาล สามารถปั่นเป็นเส้นด้ายขนาดใหญ่ เบอร์7  
3. สายพันธุ์ก้าวหน้า TF2/ 6 BC-B-115-B-5-B-B  เส้นใยยาวปานกลางสีน้ าตาล สามารถปั่นเป็นเส้นด้าย

ขนาดปานกลาง เบอร1์0 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ได้ข้อมูลความเป็นไปได้ของการผลิตเส้นด้ายขนาดต่างๆจากฝ้ายพันธุ์รับรอง หรือสายพันธุ์ก้าวหน้าของ

กรมวิชาการเกษตร เพ่ือเผยแพร่สู่ผู้ประกอบการในเชิงพาณิชย์ต่อไป 
 
11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  - 
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