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1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาเคร่ืองปั่นฝ้ายส าหรับการท าเส้นใยฝ้าย 
 

2. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  วิจัยและพัฒนาเคร่ืองปั่นฝ้ายส าหรับการท าเส้นใยฝ้าย 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Research and Development on Spinning Machine For 
Cotton Fiber 
 

3. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง   :  นายเอกภาพ ป้านภูมิ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 
ผู้ร่วมงาน                            :  นายวุฒิพล จันทร์สระคู ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 
    นายสราวุฒิ  ปานทน สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 
    นายธนพงค์  แสนจุ้ม สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 
    ดร.ปริญญา ศรีบุญเรือง ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 
       

4. บทคัดย่อ    :  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ปั่น
เส้นใยฝ้ายให้เป็นเส้นด้ายที่มีคุณภาพ โดยพัฒนา ให้สามารถใช้งานได้ง่าย มีอัตราการท างานสูงขึ้น 
และสามารถปั่นเส้นด้ายให้ได้ความแข็งแรงมากขึ้น   โดยตัวเคร่ืองมีส่วนประกอบที่ส าคัญคือ 1.หัวปั่น
ฝ้าย ออกแบบให้มีกลไกดูดฝ้ายเข้าไปเก็บไว้ในในกระสวย พร้อมกับตีเกลียวไปในตัว หัวปั่นฝ้ายน้ีจะ
หมุนด้วยการส่งก าลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 40 วัตต์ โดยหัวปั่นฝ้ายสามารถท าความเร็วรอบได้
สูงสุด 3000 รอบ/นาที มีชุดปรับเพ่ิมลดการดูดเส้นด้าย เพ่ือควบคุมความโตของเส้นด้ายตามที่
เกษตรกรต้องการ 2.แป้นเท้าเหยียบส าหรับลดความเร็วเมื่อเกษตรกรรู้สึกว่าหัวปั่นน้ันหมุนเร็วเกินไป 
เพราะหากหัวปั่นฝ้ายหมุนเร็วเกินไปจะส่งผลให้เส้นด้ายขาดระหว่างท างาน เมื่อน ามาต่อจะเกิดปุ่มไม่
สวยงาม  3. โครงเคร่ือง ท าจากท่อPVC ที่มีน้ าหนักเบา แต่มีความแข็งแรง ขนาดของตัวอุปกรณ์มี
ความกะทัดรัด 30 x 50 x 20 ลบ.ซม. สามรถเคล่ือนย้ายได้สะดวก 4.ชุดอุปกรณ์กรอฝ้ายแบบสมอง
กลฝังตัวอัตโนมัติ ซ่ึงการกรอฝ้ายเป็นขั้นตอนที่ส าคัญก่อนจะน าไปทอ ต้องมีการจัดเรียงเส้นด้ายให้
แม่นย า และไม่ขาดระหว่างการกรอ จึงมีการพัฒนาชุดจัดเรียงเส้นด้าย โดยเขียนโปรแกรมส่ังงานให้ 
Stepper motor เคล่ือนที่ตามค าส่ังและจัดเรียงเส้นด้ายให้มีลักษณะเป็นลูกรักบี้ เพ่ือน าไปสู่ขั้นตอน
การทออย่างมีประสิทธิภาพ จากน้ันทดสอบเปรียบเทียบความสามารถในการท างานของอุปกรณ์ที่
พัฒนาขึ้นมากับวิธีการปั่นเส้นใยฝ้ายตามแบบที่ผู้ผลิตผ้าฝ้ายนิยมใช้ในปัจจุบัน ผลการทดสอบพบว่า 
อุปกรณ์ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาใหม่ เมื่อใช้ความเร็วรอบของหัวปั่นฝ้าย 2200 รอบ/นาที พบว่ามี
อัตราการท างานเฉล่ียต่อคนคือ 34.8 กรัม/ช่ัวโมง สูงกว่าวิธีการปั่นเส้นใยฝ้ายตามแบบเดิม 1.39 เท่า 
ประสิทธิภาพในการท างาน 96.41% ผลการทดสอบคุณภาพเส้นด้ายพบว่า อุปกรณ์สามารถปั่น



เส้นด้ายเบอร์ 5NE ซ่ึงเป็นเบอร์เส้นด้ายปานกลาง ที่มีความยืดหยุ่นแข็งแรง อีกทั้งอุปกรณ์ยังสามารถ
กรอเส้นด้ายอัตโนมัติได้ภายในเคร่ืองเดียว ซ่ึงสามารถน าไปเข้าเคร่ืองทอผ้าต่อได้ในทันที 

ค าส าคัญ: เคร่ืองปั่นฝ้าย,เส้นด้าย,ตีเกลียวเส้นด้าย 

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 2200 rpm The average working rate is 34.8 g / hr. It was 1.39 
times higher than the conventional spinning method, Efficiency by 96.41%. Yarn 
Quality Test Results was 5NE That’s mean the medium yarn size, The flexible 
strength. 

Keywords: Cotton Spinning Machine , Yarn, Yarn Twist 

5. ค าน า                                 :  อุตสาหกรรมส่ิงทอของไทยมีมูลค่าการส่งออกร้อยละ 3.4 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีการส่งออกส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มประมาณ 150,000 
ล้านบาท/ปี ท าให้อัตราการขยายตัวในแต่ละปีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะเคร่ืองนุ่งของไทยได้รับ
ค าส่ังซ้ือจากยุโรปเต็มจนถึงส้ินปี คาดว่าเป็นผลมาจากสหภาพยุโรปขาดความเช่ือมั่นในสินค้าที่ผลิต
จากประเทศจีนซ่ึงเป็นผู้ผลิตส่ิงทอรายใหญ่ ในด้านการส่งสินค้าไม่ตรงเวลา ส่งผลให้ศักยภาพการใน
การแข่งขันด้านส่ิงทอของไทยสูงขึ้น เน่ืองจากสินค้าไทยเป็นสินค้าที่มีความประณีตและส่งสินค้าได้
ตรงเวลา(ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2555) ฝ้ายเป็นวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมส่ิงทอในไทย
มายาวนาน ถึงแม้เทคโนโลยีการผลิตเส้นใยสังเคราะห์จะเจริญก้าวหน้าเพียงใด แต่ฝ้ายก็ยังครอง
ความยิ่งใหญ่ในการเป็นส่วนผสมของส่ิงทอ และเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าผลิตภัณฑ์เคร่ืองนุ่งห่มจาก
เส้นใยฝ้ายเหมาะที่จะน ามาสวมใส่ ให้ความอบอุ่นพอเหมาะ สวมใส่สบายกว่าเส้ือผ้าที่ท าจากเส้นใย
สังเคราะห์ ท าให้ส่ิงทอจากผ้าฝ้ายมีมูลค่าสูงมาก ผลจากการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของอุตสาหกรรม
ส่ิงทอภายในประเทศได้ส่งผลต่ออุตสาหรรมส่ิงทอพ้ืนบ้าน ที่ท ารายได้ให้แก่ชุมชน ในรูปของหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์(OTOP) โดย 335 ต าบลของ 34 จังหวัด ชูเร่ืองผลิตภัณฑ์จากส่ิงทอเป็นสินค้า 
OTOP ท าให้มีความต้องการใช้ปุยฝ้ายไม่ต่ ากว่า 10,000 ตัน/ปี โดยเกษตรกรจะเร่ิมผลิตฝ้ายต้ังแต่
ขั้นตอน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว จนถึงการแปรรูป ซ่ึงการแปรรูปเป็นส่วนที่เพ่ิมมูลค่า



ของฝ้ายได้สูงมาก โดยฝ้ายที่ได้หลังการเก็บเกี่ยวจะถูกน ามาเปล่ียนให้เป็นเส้นด้ายด้วยการปั่น
(Spinning)และทอเป็นผ้าผืนต่อไป แสดงว่าผ้าผืนที่มีคุณภาพน้ันจะต้องมาจากเส้นด้ายที่มีคุณภาพ ซ่ึง
ในปัจจุบันเทคโนโลยีการปั่นเส้นใยฝ้ายของเกษตรกรยังท าเส้นด้ายที่มีคุณภาพและมาตรฐานไม่เพียง
พอที่จะแข่งขันกับระดับโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกษตรกรหันมาซ้ือเส้นด้ายจากโรงงานมาผลิต
ส่ิงทอ ท าให้ต้นทุนสูงขึ้น ก าไรจึงลดลง ดังน้ันขั้นตอนการปั่นเส้นใยฝ้ายให้เป็นเส้นด้ายให้มีคุณภาพจึง
เป็นส่วนส าคัญในการแปรรูป การปั่นเส้นใยฝ้ายเพ่ือให้ได้เส้นด้ายที่มีคุณภาพ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักใน
การผลิตหัตถกรรมส่ิงทอระดับชุมชนเป็นปัจจัยส าคัญในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยการปั่นเส้น
ใยฝ้ายในปัจจุบันยังคงใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์พ้ืนบ้านที่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นเองใช้สืบทอดกันมาเป็น
ส่วนใหญ่ ซ่ึงฝ้ายมีคุณสมบัติที่เรียกว่า ความยาวเส้นใย ที่จะส่งผลต่อเบอร์และคุณภาพของเส้นด้าย 
ดังน้ันการปั่นเส้นใยฝ้ายที่มีคุณสมบัติต่างกัน ความเร็วรอบในการปั่นจึงปัจจัยส าคัญ ซ่ึงอุปกรณ์ของ
เกษตรกรในปัจจุบันมีความเร็วรอบในการปั่นที่ปรับได้ยาก ต้องใช้ผู้ที่มีความช านาญ จึงจะสามารถปั่น
ได้พอเหมาะกับพันธุ์ฝ้ายน้ันๆ จึงเกิดแนวคิดงานวิจัยในการปรับปรุงอุปกรณ์ปั่นฝ้ายที่สามารถใช้
ความเร็วรอบปรับได้เหมาะสมกับพันธุ์ฝ้าย เพ่ือเพ่ิมอัตราผลิตเส้นด้ายจากฝ้ายระดับชุมชน และได้
คุณภาพและมาตรฐานเส้นด้ายตามมาตรฐานระดับโลกตามมาตรฐานการทดสอบวัสดุ ASTM 

6. วิธีด าเนินการ                         : 1. ศึกษารูปแบบ การใช้งานของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ใน
กระบวนการการผลิตเส้นใยฝ้ายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น กงปั่นฝ้าย หรือ การเข็นฝ้ายแบบมือหมุน 
ค่าช้ีผลการศึกษา 
 -ข้อมลูกระบวนการผลิตเส้นใยจากฝ้ายในปัจจุบัน 
-ข้อมูลพันธุ์ฝ้ายที่กรมวิชาการเกษตรรับรอง และพันธุ์ฝ้ายพื้นเมือง 
-ข้อมูลปัญหาในกระบวนการผลิต และช่องทางการเพ่ิมมูลค่าเส้นใยฝ้าย 
2. ศึกษากรรมวิธีการปั่นเส้นใยฝ้ายด้วยเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม เพ่ือหาแนวทางในการ
ออกแบบเคร่ืองมือให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน และลดภาระการใช้แรงงานคน 
ค่าช้ีผลการศึกษา 
-ข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้ปั่นเส้นใยฝ้ายไปเป็นเส้นด้ายในปัจจุบัน 
 -ข้อมูลมาตรฐานการทดสอบคุณภาพเส้นด้าย 
3. ออกแบบและสร้างเคร่ืองมือต้นแบบส าหรับการปั่นเส้นใยฝ้าย ภายใต้กรอบแนวความคิด 
เกณฑ์ในการออกแบบ  
-อุปกรณ์ที่ออกแบบต้องสามารถท างานที่อัตราการท างาน ประสิทธิภาพ ที่สูงกว่าอุปกรณ์ที่เกษตร
การนิยมใช้ในปัจจุบัน โดยมีมาตรฐานของเส้นด้ายตรงตามข้อก าหนดของ ASTM จากการศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นของอุปกรณ์ที่ใช้ปั่นเส้นใยฝ้ายทั้งในและต่างประเทศพบว่า เคร่ืองปั่นแบบเมเดลี จักรา และ 
Ashford เหมาะที่จะน ามาพัฒนาต่อยอด ซ่ึงส่วนส าคัญในการปั่นเส้นใยฝ้ายที่เหมือนกันระหว่างสอง
เคร่ืองน้ีมีจุดที่คล้ายกันคือ ส่วนของการท าเกลียวเส้นด้าย โดยประกอบไปด้วยส่วน ของ Flyer และ 
Bobbin ท าให้เกิดแนวคิดในการออกแบบอุปกรณ์ปั่นเส้นใยฝ้ายให้มี flyer และ bobbin ในลักษณะ
เดียวกันกับเคร่ืองทั้งสองโดยเปล่ียนต้นก าลังมาเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อปรับความเร็วรอบให้เหมาะสม 
ซ่ึงจะส่งผลไปยังคุณภาพที่คงท่ีของเส้นด้ายอีกด้วย 



4. ทดสอบเบื้องต้น หาความเร็วรอบที่เหมาะสม ปรับปรุงแก้ไขช้ินส่วนและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 
โดยใช้ผลผลิตของฝ้ายพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร และพันธุ์พ้ืนเมืองอ่ืนๆ จากศูนย์วิจัยพืชไร่
นครสวรรค์ 
ค่าช้ีผลการทดสอบ 
-ความเร็วรอบที่เหมาะสมในการปั่นเส้นใยฝ้ายแต่ละพันธุ์ 
-มาตรฐานเส้นด้ายที่ได้จากการทดสอบเบื้องต้น 
5. ทดสอบประสิทธิภาพ และเก็บข้อมูลสมรรถนะของเคร่ืองต้นแบบ และเส้นใยฝ้าย ในเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ โดยมีค่าช้ีผลการศึกษา ได้แก่ ความสามารถในการท างาน (กิโลกรัมต่อช่ัวโมง) และ
ประสิทธิภาพการการปั่นเส้นใยฝ้าย (%) 
ค่าช้ีผลการทดสอบ 
-ความสามารถในการท างาน(กก./ชม.) 
-ประสิทธิภาพการปั่นเส้นใย(%)  
-ประสิทธิภาพการปั่นเส้นใย(%) = เส้นด้าย(กก.) / เส้นใยที่ป้อนเข้าอุปกรณ์(กก.)  
-คุณภาพของเส้นด้าย ตามมาตรฐานASTM (tex/tpi cotton)  

 

7. ผลการทดลองและวิจารณ์  1.ผลศึกษารูปแบบ การใช้งานของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ใน
กระบวนการการผลิตเส้นใยฝ้ายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้ท าศึกษาข้อมูลการใช้งานของเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ในกระบวนการการผลิตเส้นใยฝ้ายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ในพ้ืนที่ จ.นครสวรรค์ ท าให้ได้กรรมวิธี
การปั่นเส้นใยฝ้ายด้วยเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม ซ่ึงเคร่ืองปั่นฝ้ายแบบเมเดลรีจักราเป็นเคร่ืองปั่น
ฝ้ายที่นิยมใช้กันมากในพ้ืนที่ดังกล่าว มีลักษณะการท างานเป็นล้อจักรยาน ใช้เท้าเหยียบแป้นให้หมุนส่ง
ก าลังไปขับหัวปั่นฝ้ายให้หมุนที่ความเร็วรอบ 1900-2000 รอบ/นาที อุปกรณ์สามารถตีเกลียวเส้นใยได้
ในตัว แต่เกษตรกรยังขาดสมาธิในการปั่นฝ้ายให้สม่ าเสมอเน่ืองจากต้องใช้เท้าคอยเหยียบเพ่ือหมุน
อุปกรณ์ และมีความเร็วรอบท่ีสามารท างานได้เพียงระดับเดียว  

2. ผลการศึกษากรรมวิธีการปั่นเส้นใยฝ้ายด้วยเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม เพ่ือหาแนวทางในการ
ออกแบบเคร่ืองมือให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน และลดภาระการใช้แรงงานคน จากการศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นของอุปกรณ์ที่ใช้ปั่นเส้นใยฝ้ายทั้งในและต่างประเทศพบว่า เคร่ืองปั่นแบบเมเดลี จักรา
และ Ashford เหมาะที่จะน ามาพัฒนาต่อยอด ซ่ึงส่วนส าคัญในการปั่นเส้นใยฝ้ายที่เหมือนกันระหว่าง
สองเคร่ืองน้ีมีจุดที่คล้ายกันคือ ส่วนของการท าเกลียวเส้นด้าย โดยประกอบไปด้วยส่วน ของ Flyer 
และ Bobbin  

3.ผลออกแบบและสร้างเคร่ืองมือต้นแบบส าหรับการปั่นเส้นใยฝ้าย จาการศึกษากรรมวิธีการปั่นเส้นใย
ฝ้ายด้วยเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมท าให้เกิดแนวคิดในการออกแบบอุปกรณ์ปั่นเส้นใยฝ้ายให้มี 
flyer และ bobbin ในลักษณะเดียวกันกับเคร่ืองทั้งสองโดยเปล่ียนต้นก าลังมาเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือ
ปรับความเร็วรอบให้เหมาะสม ซ่ึงจะส่งผลไปยังคุณภาพที่คงท่ีของเส้นด้ายอีกด้วย 

4. ผลการทดสอบเบื้องต้น หาความเร็วรอบที่ เหมาะสม ปรับปรุงแก้ไขช้ินส่วนและอุปกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพ จากการทดสอบเบื้องต้นหัวปั่นฝ้ายที่พัฒนาขึ้นมา โดยมอเตอร์น ามาติดกับ speed 



motor controller เพ่ือปรับความเร็วรอบสูงสุดโดยไม่มีอาการส่ัน และวัดไฟฟ้าเพ่ือน ามาค านวณการ
ใช้ไฟเบื้องต้น ผลการทดสอบปรากฏว่าเคร่ืองสามารถท างานสูงสุดได้ที่ 2300 รอบ/นาที โดยไม่มี
อาการส่ัน ซ่ึงครอบคลุมช่วงความเร็วเดียวกับที่เกษตรกรนิยมใช้ในเคร่ืองปั่นแบบเมเดลีจักรา และใช้
ไฟฟ้าที่ 0.13 แอมแปร์ ซ่ึงหมายความว่า อุปกรณ์ปั่นฝ้ายสามารถใช้มอเตอร์ไฟฟ้าก าลังประมาณ 40 
Watt 

5.ผลการทดสอบประสิทธิภาพ และเก็บข้อมูลสมรรถนะของเคร่ืองต้นแบบ ได้ท าการทดสอบเพ่ือหา
ความเร็วรอบที่เหมาะสม กับเกษตรกรที่มีความช านาญและผู้ที่ เร่ิมต้นปั่นฝ้าย ภาพที่ 15 และน า
เส้นด้ายไปหาขนาดเบอร์เส้นด้าย และเกลียวที่โรงงานทดสอบที่ได้มาตรฐาน ASTM D1907 (การ
ทดสอบ Yarn size โดยวิธี indirect โดยน าฝ้าย 840 หลามาช่ังน้ าหนักและหาความแข็งแรงไจ) ภาพที่ 
16 ผลการทดสอบพบว่าความเร็วรอบของหัวปั่นที่เหมาะสมในการใช้งานส าหรับเกษตรผู้มีความ
ช านาญคือ 2200 รอบ/นาที สามารถท าเส้นด้ายเบอร์ 5NE ซ่ึงเป็นเบอร์ใหญ่ เกลียวต่อน้ิว 10.70 
ความแข็งแรงไจ 202.3 ปอนด์ ที่อัตราการท างาน 34.80 กรัม/ช่ัวโมง คงความเป็นเอกลักษณ์ของงาน
ฝีมือ และ เบอร์ 7NE ซ่ึงเป็นเส้นด้ายขนาดเล็กลงมาจากเบอร์ 5NE มี เกลียวต่อน้ิว 12.65 ความ
แข็งแรงไจ 111.1 ปอนด์ ที่อัตราการท างาน 10.02 กรัม/ช่ัวโมง  สามารถน ามท าเป็นเป็นเส้นยืน 
นอกจากน้ียังมีการทดสอบกับผู้เร่ิมต้นที่ไม่ช านาญในการปั่นฝ้ายมาก่อน โดยมีรอบที่เหมาะสมอยู่ที่ 
1600 รอบ/นาที เกษตรกรสามารถปั่นได้ แต่สามารถท าได้เฉพาะเบอร์ 5NE ซ่ึงท าได้ง่ายกว่าเบอร์เล็ก 
เกลียวต่อน้ิว 10.61 ความแข็งแรงไจ 95.3 ปอนด์ ที่อัตราการท างาน 10.27 กรัม/ช่ัวโมง   

ตารางที่ 1. ผลการทดสอบเปรียบเทียบอุปกรณ์แบบที่พัฒนาขึ้นมากับเมเดลี จักรา 

ชนิดของอุปกรณ์ 
รอบการปั่น (rpm) 

อัตราการ
ท างาน g/Hr 

ประสิทธิภาพ 

(%) 

เบอร์
เส้นด้าย 

เมเดลลี จักรา 

(ปรับความเร็วรอบ
ไม่ได้) 

2000 24.88  84.4 - 

อุปกรณ์ปั่นฝ้ายที่
พัฒนาขึ้น 

1600 12.5 97.6 - 

1800 17.0 96.2 - 

2000 31.6 96.4 5NE 

2200 34.8  96.5 5NE 

 



  ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นเปรียบเทียบกับแบบเมเดลลีจักรา พบว่า
เมเดลีจักราสามารถท างานได้ที่ความเร็วรอบคงท่ีที่ 2000 รอบ/นาที และต้องใช้ผู้ช านาญงานมากๆจึง
จะสามารถปั่นรอบสูงได้ และเบอร์เส้นด้ายก็ยังไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะน าไปท าเป็นเส้นยืนได้ จึง
สามารถปั่นได้แค่เส้นพุ่งเท่าน้ัน ในส่วนอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นสามารถท างานได้ต้ังแต่ความเร็วรอบ 
1600-2200 รอบ/นาที เป็นช่วงการปรับที่กว้างกว่าแบบเมเดลีจักรา ซ่ึงการท างานในรอบต่ าน้ัน
เหมาะสมกับผู้ที่ก าลังเร่ิมต้นหัดปั่นฝ้าย ถึงแม้จะไม่สามารถปั่นจนได้เบอร์เส้นด้ายที่ได้มาตรฐาน 
เท่ากับการปั่นในรอบสูง(2000 และ 2200 รอบ/นาที) ก็ยังสามารถปั่นเส้นพุ่งในขั้นเร่ิมต้นได้ และถ้า
หากผู้ใช้ฝึกฝนจนกระทั่งช านาญแล้ว ก็จะสามารถปั่นเส้นยืนได้ในรอบที่สูงขึ้น ทั้งน้ีเกิดจากการที่
เคร่ืองปั่นที่พัฒนาขึ้นน้ัน ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้มีท่าน่ังที่สบาย ไม่ต้องใช้มือเดียวปั่นเหมือนหลา
พ้ืนบ้านหรือต้องคอยเหยียบแป้นตลอดเวลาเหมือนเมเดลีจักรา อุปกรณ์มุงให้ผู้ใช้ไม่ต้องไปท ากิจกรรม
อ่ืนเพ่ิมนอกจากการใช้สองมือคอยประคองให้เส้นด้ายค่อยๆตีเกลียวและหมุนเข้าไปเก็บในกระสวย 
ส่งผลให้เส้นด้ายมีความประณีตแข็งแรง  

8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : ผลการทดสอบเคร่ืองปั่นฝ้ายที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ เมื่อเทียบกับ
เมเดลรีจักรา พบว่าอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่สามารถท างานได้รอบการท างานหลายระดับมากกว่า 
ผู้ที่เร่ิมต้นสามารถปรับความเร็วรอบให้ต่ าและปั่นได้เส้นด้ายที่มีคุณภาพสูงกว่าแบบด้ังเดิม จากผล
การทดลองในตารางที่ 1 จะเห็นว่าอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ สามารถปั่นฝ้ายเบอร์ 5NE ได้ตรงตาม
มาตรฐานของ ASTM D1907 ที่อัตราการท างาน 34.8 กรัม/ช่ัวโมง ถึงแม้การปั่นในเบอร์อ่ืนๆจะไม่
ตรงมาตรฐาน แต่ก็ถือว่ามีค่าแรงดึงที่สูงกว่าการปั่นแบบเมเดลรีจักรา ซ่ึงการปั่นโดยเมเดลรีจักรา ได้
เส้นด้าย มีแรงดึงที่ต่ ากว่ามาตรฐานมากถึงแม้จะมีน้ าหนักตรงตามที่ต้องการก็ตาม ทั้งน้ีเป็นเพราะ
อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมาเกษตรกรสามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องเหยียบตลอดเวลา สามารถเหยียบสวิทช์
เท้าและปล่อยเมื่อต้องการ อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ สามารถท างานได้สูงกว่าแบบเดิมถึง 1.39 เท่า 
ทีป่ระสิทธิภาพเชิงวัสดุ 96% และสามารถท าเส้นด้ายตามมารตรฐาน ASTM D1907 ในระบบ 
indirect ได้ในเบอร์ 5NE 

9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : การน าไปใช้ประโยชน์ 
-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านภู อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร  
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