1

รายงานโครงการวิจัย

วิจัยและพัฒนาเครื่องสางฝ้ายสาหรับการตีฟูปุยฝ้าย
Research and Development on Carding Machine for
Cotton Fiber

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย
นายสนอง อมฤกษ์
Mr. Sanong Amaroek

ปี พ.ศ. 2560

2

รายงานโครงการวิจัย

วิจัยและพัฒนาเครื่อง สางฝ้ายสาหรับการตีฟูปุยฝ้าย
Research and Development on Carding Machine for
Cotton Fiber

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย
นายสนอง อมฤกษ์
Mr. Sanong Amaroek

ปี พ.ศ. 2560

3

สารบัญ

หน้า

กิตติกรรมประกาศ..............................................................................................
ผู้วิจัย .................................................................................................................
บทคัดย่อ………………………………………………………………………………………………..
บทนา...................................................................................................................
การทบทวนวรรณกรรม……………………………………………………….…………………
ระเบียบวิธีดาเนินการวิจัย..................................................................................
ผลการทดลอง……………………………………………………………………………………….
อภิปรายผลการทดลอง………………………………………………………………………………
บทสรุปและข้อเสนอแนะ....................................................................................
บรรณานุกรม......................................................................................................
ภาคผนวก......................................................................................................

4
5
6
7
9
14
15
24
25
25
27

4

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณกลุ่มทอผ้าฝูายบ้านทุ่งก้อ และบ้านดินดา อ.ลี้ จ.ลาพูน ที่ให้สถานที่และความ
ร่วมมือในการทดสอบ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรม สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรม
วิชาการเกษตรทุกท่าน ที่ช่วยให้งานนี้สาเร็จตามวัตถุประสงค์

5

ผู้วิจัย
นายสนอง อมฤกษ์
Sanong Amaroek

ประพัฒน์ ทองจันทร์
Prapat Thongjan

นายวุฒิพล จันทร์สระคู นายสงกราณต์ กุลชนะพิไล
Wuttipol Chansraku Songarn Kulchanapilai

6

บทคัดย่อ
การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิจัยและพัฒนาเครื่อง สางฝูายสาหรับ การตีฟู ปุยฝูายระดับ
ชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จากผลการวิจัย ออกแบบและพัฒนา ได้ต้นแบบเครื่องที่ใช้งานได้ดีระดับ
หนึ่ง ประกอบไปด้วยลูกกลิ้ง 2 ชุด คือ ชุดด้านบน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร และชุด
ด้านล่าง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร ขณะใช้งาน ลูกกลิ้งด้านบนจะถูกหมุนด้วย
แรงงานคน และกาลังจะถูกถ่ายทอดส่งมาที่ลูกกลิ้งตัวล่างด้วยสายพาน ลูกกลิ้งทั้งสองมีความเร็วรอบ
ต่างกันคือตัวล่างจะช้ากว่าตัวบน 4 เท่า ที่ผิวของลูกกลิ้งทั้งสองชุดจะติดซี่เหล็กขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.5 มิลลิเมตร ยาว 25 มิลลิเมตร จานวน 20 ซี่ต่อตารางนิ้ว - ฝูายจะถูกปูอนเข้าทาง
ด้านล่างของลูกกลิ้ง ฝูายจะโดนปลายซี่ของลูกกลิ้งดึงเข้าไป เมื่อฝูายสัมผัสกับลูกกลิ้งตัวบนซึ่งมี
ความเร็วมากกว่าก็จะดึงยืดฝูายออกเป็นเส้นตรงได้ เมื่อได้ต้นแบบแล้วนาเครื่องต้นแบบไปทดสอบ
เปรียบเทียบกับวิธีของเกษตรกร ที่ใช้วิธีและเครื่องมือแบบดั้งเดิม โดยในขั้นตอนการตีปุยฝูายใช้คันธนู
ในการดีดตีปุยฝูายให้ฟูตัว ผลการทดสอบการดีดฝูายแบบคันธนูใช้แรงงานคนพบว่า ความสามารถใน
การดีดฝูายสีขาว สีตุ่น สีเขียว เท่ากับ 0.24 0.20และ 0.23 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ตามลาดับ และมี
ความสามารถในการทางานเฉลี่ย 0.22 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ผลการทดสอบเครื่องสางฝูายใช้มือหมุน
พบว่า ความสามารถในการสางฝูายสีขาว สีตุ่น สีเขียว เท่ากับ 0.81 0.64และ 0.72 กิโลกรัมต่อ
ชั่วโมง ตามลาดับ ความสามารถในการทางานเฉลี่ย 0.72 กิโลกรัมต่อชั่วโมง โดยการสางฝูายสีขาวมี
ความสามารถในการทางานสูงสุดคือ 0.81 กิโลกรัมต่อชั่วโมง สรุปได้ว่า ต้นแบบเครื่องสางฝูายแบบ
มือหมุนสามารถตีฟูปุยฝูายได้ดีเหมือนที่เกษตรกรดีดด้วยคันธนู แต่มีความสามารถในการทางาน
มากกว่า 3.27 เท่า โดยราคาเครื่องอยู่ที่ 15 ,000 บาท มีจุดคุ้มทุนในการใช้เครื่องอยู่ที่ 34 กิโลกรัม
ต่อปี
คาสาคัญ; ฝูาย เครื่องสางฝูาย
Abstacts
The experiment aims to research and develop the cotton fiber card The
developed prototype shows its work well on new design. The main parts of carding
machine is two different size and speed of rollers which is assembled at the upper
and lower position. The diameter of upper and lower roller is 250 and 100
millimeter, respectively. The upper roller speed is 4 times fatster than the lower
roller. The small steel comb is attached to the roller surface. The steel comb is 1.5
millimeter thickness, 25 millimeter length and 20 mesh.The carding machine is
manual operation, the cotton is feeded at the bottom of lower rollers. When the
carding machine was operated by the upper roller handle rotating, the cotton
moved and touch to the upper roller then the cotton fiber can be strengthened. The
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developed carding machine and the traditional farmer practice which done by archer
type were comparative tested. The results showed that the white, light green and
green cotton can be carded within different working capacity among the prototype
and traditional practice. The capacity of white, light green and green cotton combing
of traditional carding style is 0.24, 0.20 and 0.23 kg/hr, respectively. The average
working capacity is 0.22 kg/hr. While, the work capacity of the developed prototype
is 0.81 0.64 and 0.72 kg/hr, respectively. The average working capacity is 0.72 kg/hr.
The prototype of cotton carding machine with manual operation can be used for
replacing the traditional type. Its capacity is 3.27 times higher than traditional type.
The developed carding machine’s price is 15,000 baht, which has a breakeven point
of use at 34 kilogram/year.
Keyword; Cotton Carding Machine
บทนา
ฝูายเป็นพืชที่มีความสาคัญเนื่องจากวัสดุที่ใช้ทาเสื้อผ้า จาเป็นต้องมีเส้นใยฝูายรวมอยู่ด้วย
แม้การผลิตเส้นใยประดิษฐ์จะเจริญก้าวหน้าเพียงใดก็ตาม เสื้อผ้าที่ผลิตจากฝูาย หรือส่วนผสมของ
ฝูายยังคงเป็นที่นิยม เพราะสวมใส่สบายให้ความอบอุ่นพอเหมาะซึมซับเหงื่อและถ่ายเทอากาศดีกว่า
เสื้อผ้าจากใยประดิษฐ์ ฝูายเส้นใยสั้นเป็นฝูายพื้นเมืองมีปุยหยาบ และมีความยาวของเส้นใยต่ากว่า 1
นิ้ว เป็นวัตถุดิบที่สาคัญต่องานหัตถกรรมสิ่งทอพื้นบ้าน ประเทศไทยต้องการใช้ปุยฝูายเส้นใยสั้น
ประมาณ 6,000 ตันต่อปี สาหรับฝูายเส้นใยยาวปานกลาง และเส้นใยยาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เป็นพันธุ์ฝูายที่นาเข้าจากต่างประเทศ มีความต้องการปุยฝูายประมาณ 350,000 ตันต่อปี ปัจจุบัน
ประเทศไทยใช้ฝูายสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก (กรมวิชาการเกษตร, 2552) ปี 2554 ไทยนาเข้าฝูาย
319,239 ตัน ลดลงจากปี 2553/54 ที่นาเข้า 383,746 ตัน ร้อยละ 21 แต่มูลค่าการนาเข้าในปี
2554/55 กลับสูงถึง 34,187,685 ล้านบาท สูงกว่าปี 2553/54 ร้อยละ 32 (ตารางที่ 1) เนื่องจาก
ช่วงต้นปี 2554 เป็นช่วงที่ฝูายในตลาดโลกมีราคาสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ คือ จากราคาฝูายปุย
กิโลกรัมละ 50 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 103 บาท เนื่องจากสต๊อกฝูายของโลกลดลงทาให้ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้
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ตารางที่ 1 ปริมาณและมูลค่าการนาเข้าฝูายของไทยปี 2553/54 – ปี 2554/55
รายการสินค้า

2553/54
ปริมาณ มูลค่า (ล้านบาท)
(ตัน)
ฝูายที่ยังไม่ได้สางหรือหวี 383,746
23,327,326
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, 2554

2554/55
ปริมาณ (ตัน)
มูลค่า
(ล้านบาท)
319,239
34,187,685

ผลผลิตฝูายส่วนใหญ่ของประเทศในปัจจุบันเป็นเส้นใยยาวปานกลาง และมีการผลิตเส้นใย
สั้นในบางพื้นที่ของภาคเหนือ และผลผลิตที่ได้ก็ไม่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกได้
เนื่องจากต่างประเทศใช้พันธุ์ฝูาย GMO ทาให้มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น และยังลดต้นทุนการผลิตในส่วน
ของสารกาจัดศัตรูฝูาย อีกทั้งยังมีตลาดสิ่งทอกาลังซื้อสูงในสหภาพยุโรป และญี่ปุนที่รองรับผลิตภัณฑ์
สิ่งทอจากพันธุ์ฝูายที่มีคุณสมบัติเฉพาะด้าน หรือมีการดูแลรักษาเป็นพิเศษ เช่น ฝูายเส้นใยดี และฝูาย
อินทรีย์ที่จะมีราคาสูงกว่าฝูายปกติ 3-4 เท่า เนื่องจากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะลดปริมาณการ
ใช้สารเคมี และลดมลภาวะน้าเสียที่เกิดจากการฟอกย้อม (ปริญญา, 2551)
ฝูายเป็นพืชเส้นใยที่มีบทบาทสาคัญ และยังคงครองความยิ่งใหญ่ในการนามาใช้เป็นวัตถุดิบ
หลักสาหรับการผลิตสิ่งทอของไทย โดยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของโลก มีอัตราการ
ขยายตัวประมาณปีละ 3.6% และกลุ่มอาเซียนถือเป็นตลาดใหญ่ที่มีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด
ผลจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมสิ่งทอภายในประเทศ ทาให้ประเทศไทยสามารถส่ง
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ใช้ฝูายเป็นวัตถุดิบ ออกจาหน่ายไปยังต่างประเทศ ซึ่งสามารถทารายได้ให้ประเทศ
อย่างมาก และยังขยายไปสู่หัตถกรรมสิ่งทอพื้นบ้าน ที่ทารายได้ให้แก่ชุมชน ในรูปของหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ( OTOP) โดยมีจานวนถึง 335 ตาบลของ 34 จังหวัด ที่ใช้หัตถกรรมสิ่งทอเป็นสินค้า
OTOP จึงทาให้มีความต้องการใช้ปุยฝูาย ในการผลิตหัตถกรรมสิ่งทอรวมทั้งประเทศไม่ต่ากว่า
10,000 ตันต่อปี ปุยฝูายที่ใช้ส่วนมากมาจากพันธุ์พื้นเมืองที่เกษตรกรใช้ปลูกซึ่งให้ผลผลิตและคุณภาพ
ต่า (กรมวิชาการเกษตร, 255 4) ไม่สามารถขายได้ในราคาสูง อีกทั้งยังไม่สามารถนาไปแข่งขันใน
ตลาดโลกได้ จึงทาให้เกษตรกรทั้งผู้ปลูกและผู้ผลิต หัตถกรรมสิ่งทอได้รับ ผลตอบแทนต่า นอกจาก
ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์ฝูายที่มีคุณภาพหรือคุณสมบัติ เฉพาะด้านแล้วเกษตรกรยังขาดเทคโนโลยีใน
การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการแปรรูป
กระบวนการจัดเตรียมเส้นใยฝูาย หรือการแปรรูปฝูายเพื่อให้ได้เส้นใยที่มีคุณภาพ ที่ใช้เป็น
วัตถุดิบหลักในการผลิตหัตถกรรมสิ่งทอเป็นปัจจัยสาคัญในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ยังขาดทั้ง
คุณภาพและประสิทธิภาพ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจาก เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปจากเส้นใย
เป็นวัตถุดิบในการผลิตหัตถกรรมสิ่งทอที่กลุ่มผู้ผลิตหัตถกรรมสิ่งทอมีอยู่ไม่เหมาะสมกับเส้นใยของ
พันธุ์ฝูายที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือมีความยาวเส้นใยที่มากกว่า ทาให้ใช้เวลาในการแปรรูปเพิ่มขึ้น และ
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ยังคงได้วัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพตามคุณสมบัติพิเศษของพันธุ์ฝูาย ซึง่ ในปัจจุบัน กระบวนการแปรรูป
ฝูายหลังการเก็บเกี่ยวของกลุ่มเกษตร กรเพื่อผลิตเส้นใยฝูายยังใช้แรงงานคน เครื่องมือ และอุปกรณ์
พื้นบ้านที่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นเองใช้สืบทอดกันมาเป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เส้นใยฝูายมี
คุณภาพต่าและเพิ่มต้นทุนการผลิต ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเครื่องสางฝูายสาหรับการตี
ฟูปุยฝูายในขนาดเล็กที่เหมาะสมกับการใช้งานของเกษตรกร ซึ่งเป็นเครื่องมือในขั้นตอนหนึ่งของ
กระบวนการผลิตเส้นใยฝูายในระดับชุมชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตหลัง
การเก็บเกี่ยว สาหรับสนับสนุนกระบวนการแปรรูปจากผลผลิตฝูายไปสู่การผลิตหัตถกรรมสิ่งทอของ
ชุมชนอย่างครบวงจร เพื่อ ยกระดับผลผลิตให้มีมูลค่าสูงขึ้น ตลอดจน เป็นการเพิ่มความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการผลิตฝูายอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตฝูายสู่เกษตรกรอย่างครบ
วงจร
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อ วิจัยและพัฒนาเครื่อง สางฝูายสาหรับ การตีฟู ปุยฝูายระดับ
ชุมชน
การทบทวนวรรณกรรม
กระบวนการผลิตเส้นใยฝ้าย
กระบวนการผลิตและอุปกรณ์ในการผลิตเส้นใยฝูายนั้นเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา
ยาวนาน พัฒนาจนเหมาะสมกับวิถีชีวิตคนไทยในสังคมเกษตรกรรม การผลิตเส้นใยฝูายมีกระบวนการ
ตามลาดับ ดังนี้ (พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2551)
1) การเก็บปุยฝูาย เมื่อสมอฝูายแก่แตกเป็นปุยและแห้งเต็มที่ในช่วงฤดูหนาว ชาวบ้านจะ
ช่วยกันเก็บใส่ ถุงย่าม ตะกร้า หรือ กระบุง คัดเลือกเฉพาะปุยฝูายที่แก่เต็มที่ ดึงปุยฝูายออกจาก
สมอ ระวังไม่ให้เศษใบไม้ติดปนมาด้วย โดยคัดเลือกเก็บปุยฝูายที่สะอาด ไม่ชื้นหรือมีเชื้อรา มิฉะนั้น
ปุยฝูายจะเสียหายทั้งกระบุง ต่อจากนั้นจะนาปุยฝูายมาเทใส่กระด้ง เพี่อตรวจคัดเศษใบไม้หรือสมอที่
หักร่วงปนมากับปุยฝูายออก ให้เหลือแต่ปุยฝูายที่สะอาด
2) การตากปุยฝูาย เพื่อให้ปุยฝูายแห้งสนิทและปูองกันเชื้อราจึงต้องตากปุยฝูาย โดยใส่ปุย
ฝูายในกระด้งขนาดใหญ่เกลี่ยให้พอเหมาะ ไม่ซ้อนทับกันหนาจนแสงแดดส่องไม่ทั่วถึง จะต้องหมั่น
พลิกปุยฝูายเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ถูกแดดทั่วถึงกันจนแห้งสนิทดีและฟู
3) การคัดแยกเมล็ดออกจากปุยฝูาย ปุยฝูายที่สะอาดและแห้งสนิทดีนั้น ยังมีเมล็ดฝูายอยู่
ข้างในจึงต้องคัดแยกเมล็ดออกจากปุยฝูาย โดยใช้เครื่องมือที่เรียกตามภาษาถิ่นว่า อีดฝูาย อิ้ว
ฝูาย หรือ หีบฝูาย เครื่องมือนี้ทาจากไม้เนื้อแข็ง โดยมีโครงสร้างประกอบด้วยส่วนฐานเป็นแผ่นไม้
กระดานหนาพอประมาณต่อกันคล้ายรูปอักษร T ในภาษาอังกฤษ ในส่วนหัวของอักษร T จะมีหลัก
ไม้ทรงสี่เหลี่ยม หลักไม้นี้ในบางท้องถิ่นอาจแกะสลัก ตกแต่งสวยงามเป็นยอดแหลมหรืออาจเป็นยอด
มนเกลี้ยงเรียบ ๆ หลักไม้สูงประมาณ 14-16 นิ้วเท่ากันทั้งสองด้านเพื่อเป็นหลักของฟันเฟือง ซึ่งเป็น
ไม้ 2 ท่อนขนานกัน ส่วนด้านซ้ายทาเป็นเกลียวฟันเฟืองด้วยการบากไม้ให้เป็นร่องสัมพันธ์กัน ใช้
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ไขมันสัตว์ เช่น ไขมันวัว ไขมันควาย เป็นน้ามันหล่อลื่น ส่วนช่วงตรงกลางระหว่างหลักนั้นเป็นไม้
ทรงกลมเกลี้ยงขนานชิดกัน ไม้ฟันเฟืองนี้ส่วนด้านขวามือจะยาวไม่เท่ากัน ท่อนบนจะสั้นกว่าส่วน
ท่อนล่างจะยาวกว่า และต่อไม้แปูนที่จับหมุนเพื่อให้ฟันเฟืองหมุนเคลื่อนไป
4) การดีดฝูายหรือแก้บฝูาย นาปุยฝูายที่คัดแยกเมล็ดออกหมดแล้วมาดีด โดยใช้ กงดีด
ฝูาย ก๋งยิงฝูาย หรือ กงแก้บฝูาย เพี่อให้ปุยฝูายกระจายตัวเป็นปุยละเอียด หมั่นคนปุยฝูายให้เชือ ก
ดีดถูกจนทั่วสม่าเสมอกันเป็นปุยละเอียดเหมือนกันทั้งหมด การดีดฝูายแต่ละครั้งจะไม่ใส่ฝูายมากนัก
จะดีดฝูายให้เพียงพอเฉพาะการนามาม้วนฝูายหรือล้อฝูายเท่านั้น ไม่ควรดีดฝูายทิ้งค้างไว้เพราะปุย
ฝูายจะคืนตัวจับกันเป็นก้อนเหมือนเดิม
การม้วนฝูายหรือล้อฝูาย คือ นาปุยฝูายที่ดีดเป็นปุยละเอียดแล้ว วางลงบนแปูนล้อฝูาย ให้
กระจายสม่าเสมอกัน ประมาณขนาดให้ใหญ่กว่าฝุามือเพียงเล็กน้อย แล้ววางไม้ล้อฝูายไว้บนส่วนปุย
ฝูาย จากนั้นให้เอาฝุามือถูปุยฝูายให้ม้วนขนานเข้าไปกับไม้ล้อฝูาย โดยรักษาน้าหนักมือให้พอเหมาะ
เพื่อไม่ให้ม้วนฝูายแน่นหรือหลวมเกินไป แล้วดึงไม้ล้อฝูายออก จะได้ฝูายเป็นม้วนหลอดกลมยาว
ประมาณ 8 - 9 นิ้ว บางท้องถิ่นเรียกหลอดม้วนฝูายนี้ว่า ดิว้ การม้วนฝูายหรือล้อฝูายนี้จะต้องทาจน
หมดปุยฝูายที่ดีดไว้ การม้วนฝูายหรือล้อฝูายนี้ทาสะสมไว้ได้แล้วทยอยนาไปปั่นเป็นเส้นด้าย แต่ก็ไม่
ควรเก็บม้วนฝูายหรือล้อฝูายไว้นานเกินไป โดยปกติหลังจากม้วนฝูายหรือล้อฝูายได้พอประมาณจึง
นาไปปั่นเป็นเส้นใยจนหมดม้วนฝูาย (พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2551)
5) การปั่นฝูายหรือหลาปั่นฝูาย การปั่นฝูายให้เป็นเส้นใยฝูายจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า กงปั่น
ฝูาย หรือ หลาปั่นฝูาย การปั่นฝูายนี้ภาษาท้องถิ่นทางภาคอีสานเรียกว่า การเข็นฝูาย การปั่นฝูาย
หรือ หลาปั่นฝูาย วิธีการปั่นฝูายหรือเข็นฝูาย เอาปลายม้วนฝูายจ่อไว้ที่ไน ส่วนมืออีกข้างจับที่หมุน
ให้วงล้อหมุน ส่วนไนก็จะหมุนตาม ทาให้แรงเหวี่ยงตีเกลียวม้วนฝูายที่จ่อไว้ เมื่อดึงมือที่ถือม้วนฝูาย
ออกมาก็จะเป็นเส้นฝูาย เมื่อผ่อนมือย้อนกลับเส้นฝูายก็จะม้วนอยู่กับเหล็กไน เมื่อใกล้จะหมดม้วน
ฝูายก็เอาม้วนฝูายอันใหม่ทาต่อเนื่องกับม้วนฝูายอันเดิมให้เป็นเส้นฝูายเดียวกัน
จนเส้นฝูายเต็ม
เหล็กไน จึงค่อยๆ คลายเส้นใยฝูายจากเหล็กไนใส่ไม้เปียฝูายหรือไม้เปียฝูาย
(พิพิธภัณฑ์ผ้า
มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2551)
การเปียฝูาย เป็นขั้นตอนที่ทาเพื่อพันพักด้ายที่ปั่นเส้นใยฝูายแล้ว เพื่อทาเป็นปอยหรือไจ
ฝูาย โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า ไม้เปีย ไม้เปี๋ย หรือ ไม้เป ซึ่งทาจากไม้เนื้อแข็ง มักนิยมทาแบบ
เรียบๆบางชิ้นทาจากไม้ไผ่ก็มีวิธีการเปียฝูาย นาใยฝูายที่ม้วนไว้กับเหล็กไนมาคลายออกแล้วค่อย ๆ
พันกับไม้เปียโดยใช้มือข้างหนึ่งกาไม้เปียตรงกลางแกน แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งจับเส้นใยฝูายพันกับไม้
เปีย ให้หนาพอประมาณโดยรักษาน้าหนักมือให้พอดี เพื่อไม่ให้เส้นใยฝูายตึงเกินไปหรือหย่อน
เกินไป เมื่อได้เส้นใยฝูายในปริมาณที่ต้องการ ก็จะคลายออกมาพันเป็นปอย หรือไจด้าย เพื่อเก็บเส้น
ใยฝูายไม่ให้พันกันยุ่ง และเป็นระเบียบพร้อมที่จะนาไปทอผ้า เส้นใยฝูายที่สาเร็จเป็นปอยหรือไจฝูาย
นี้หากนาไปทอโดยไม่ย้อมควรชุบน้าข้าวเพื่อให้เส้นใยฝูายแข็งแรงและไม่เป็นขน ส่วนเส้นใยฝูายที่จะ
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นาไปย้อมสีต้องนาไปต้มฟอก เพื่อล้างไขมันออกเสียก่อนจึงจะนามาย้อมสีต่อไป
มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2551)

(พิพิธภัณฑ์ผ้า

มาตรฐานคุณภาพเส้นใยฝ้าย
ตารางที่ 1
มาตรฐานระดับความยาวของเส้นใย
ความยาวของเส้นใย

มาตรฐาน

ต่ากว่า 1 นิ้ว

เส้นใยสั้น

1.00-1.14 นิ้ว
1.15-1.29 นิ้ว

เส้นใยยาวปานกลาง
เส้นใยยาว

มากกว่า 1.29 นิ้ว

เส้นใยยาวพิเศษ

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร (2552)
ตารางที่ 2

มาตรฐานความสม่าเสมอของเส้นใย
ความสม่าเสมอของเส้นใย

มาตรฐาน

ต่ากว่า 41

ต่ามาก

41-43
44-46

ต่า
ปานกลาง

47-48

สูง

สูงกว่า 49

สูงมาก

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร (2552)
เครื่องมือและอุปกรณ์ขนาดเล็กในการสางฝ้ายหรือตีฟูปุยฝ้ายระดับเกษตรกรภายในประเทศ
อุปกรณ์
ดีดฝูาย นาปุยฝูายที่คัดแยกเมล็ดออกหมดแล้วมาดีด โดยใช้ กงดีดฝูาย ก๋งยิงฝูาย
หรือ กงแก้บฝูาย ซึ่งทาจากซี่ไม้ไผ่ เหลาให้ปลายเรียวทั้งสองข้าง ใช้เชือกผูกที่ปลายทั้งสองข้างเพื่อ
ดัดซี่ไม้ให้โค้งเข้าหากันคล้ายกับคันธนู อุปกรณ์คู่กันคือปล้องไม้ไผ่ขนาดเล็กยาวประมาณ
68 นิ้ว และกระบุงขนาดใหญ่พิเศษ ทรงปากกว้างพอประมาณขอบปากกระบุงด้านหนึ่งมัดท่อนไม้
ขนาดประมาณ 4 x 6 นิ้ว เพื่อเวลาดีดฝูาย ปากกระบุงจะได้ยกหนุนสูงขึ้นจากพื้น กระบุงขนาดใหญ่
นี้เรียกเป็นภาษาท้องถิ่นต่าง ๆ กันว่า กะเพียด กะเพด หรือกระหลุมยิงฝูาย
(พิพิธภัณฑ์ผ้า
มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2551)
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ภาพที่ 2 อุปกรณ์ดีดฝูายและการดีดฝูายให้แตกฟูเป็นปุยละเอียด
ที่มา : พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร (2551)
เครื่องจักรกลสาหรับกระบวนการสางฝ้ายหรือตีฟูปุยฝ้ายในต่างประเทศ
Drum carders เป็นเครื่องสางฝูายมีรูปแบบที่ง่ายที่สุด เป็นแบบมือหมุน หรือขับเคลื่อนด้วย
มอเตอร์ไฟฟูา เครื่องเหล่านี้โดยทั่วไปมีสองลูกกลิ้งหรือถังที่ ปกคลุมลูกกลิ้ง ไปด้วยเส้นใยขนาดเล็ก
โดยลูกกลิ้งจากถาดปูอนเข้าสู่ถังเก็บขนาดใหญ่สองลูกกลิ้งที่ มีการเชื่อมต่อถึงกันโดยเข็มขัดโซ่หรือ
สายพานเพื่อให้ความเร็วรอบลูกกลิ้งหมุนขับ ก่อให้เกิดการจัดเก็บใยฝูายโดยลูกกลิ้ง ที่จะค่อยๆ ดึงเส้น
ใยจากฝูายนี้ดึงยืดเส้นใยและวางใยฝูายไว้ระหว่างขอบของลูกกลิ้ง เส้นใยจะถูกเพิ่มจนกว่า ใยฝูายที่ปก
คลุมลูกกลิ้งเต็ม (Collier, Ann M , 1970)

ภาพที่ 3 Drum carders
ที่มา : Collier, Ann M (1970)
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เครื่องสางฝูาย (Carding machine) เส้นใยฝูายจะถูกแยกออกจากการจับตัวเป็นก้อนเพื่อให้
เกิดการฟูของฝูาย ใยฝูายออกมาของเครื่อง หมุนรอบ และถูกนาไปยังเครื่องสาง เรียงเส้นใยไว้อย่าง
สวยงามเพื่อให้ง่ายต่อการหมุน ม้วนฝูายต่อไป เครื่องสางประกอบด้วยลูกกลิ้งขนาดใหญ่ หลายลูก กับ
ลูกกลิ้งที่มีขนาดเล็กรอบๆ ของลูกกลิ้งจะครอบด้วยฟันเลื่อยที่มีขนาดเล็กและเป็นผ้าฝูายดาเนินต่อไป
บนฟันเลื่อยถี่ๆ ฝูายทีอ่ อกจากเครื่องสางในรูปแบบของเส้นใย (Collier, Ann M , 1970)

ภาพที่ 4 Carding machine
ที่มา : Collier, Ann M (1970)
เครื่องสาง ฝูายนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางสาหรับ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตฝูายซึ่ง สามารถ
ใช้ประโยชน์ ได้หลากหลายและเป็น ระยะมายาวนาน การ ผลิตเครื่องจักรเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ภายใต้การ ควบคุมอย่างระมัดระวัง ของนี้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ บริษัท นอกจากนี้เหล่านี้มีการ
ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดโดย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ คุณภาพ เพื่อให้ เครื่องมือมีความ พร้อมใช้งานที่
สมบูรณ์แบบ เครื่องสามารถดาเนินการ สางได้ทั้ง ฝูาย เส้นใย สังเคราะห์ และขนสัตว์ มีคุณสมบัติ
ติดตั้งง่าย ใช้งานได้ ทนทาน และมีความต้านทานต่อการสึกหรอ ใช้ มอเตอร์ 220 โวลต์ 1 เฟส เป็น
ต้นกาลังในการทางาน ขนาดกาลังการผลิต (ต่อชั่วโมง)
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ภาพที่ 5 Cotton Carding Machine
ที่มา : http://trade.indiamart.com/details.mp?offer=1633039491
ระเบียบวิธีการวิจัย
กิจกรรมที่ 1 วิจัยและพัฒนาเครื่องสางฝูายสาหรับการตีฟูปุยฝูาย
การทดลองที่ 1.1วิจัยและพัฒนาเครื่องสางฝูายสาหรับการตีฟูปุยฝูาย
- สิ่งที่ใช้ในการทดลอง
1. เครื่องสางฝูายสาหรับการตีฟูปุยฝูาย แบบใช้แรงงานคน
2. เครื่องมือ และเครื่องจักรสาหรับการสร้างต้นแบบ
3. อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ ที่มีใช้กันอยู่ ณ ปัจจุบันในขบวนผลิตเส้นใยฝูายใน
ระดับเกษตรกร หรือชุมชนผู้ผลิตหัตถกรรมสิ่งทอ
- แบบและวิธีการทดลอง
งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องมือต้นแบบ และทดสอบสมรรถนะใน
การทางาน เปรียบเทียบกับเครื่องมือที่มีอยู่เดิมที่ใช้แรงงานคน
- วิธีปฏิบัติการทดลอง
วิธีการดาเนินงานดังนี้
1. ศึกษารูปแบบ การใช้งาน เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการตีฟู หรือสางฝูาย ที่มีใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน เช่น การตีฟูด้วยกงดีดฝูาย เครื่องสางฝูายที่ผลิตจากต่างประเทศ
2. ศึกษากรรมวิธีการสางฝูายหรือการตีฟูปุยฝูาย ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม เพื่อ
หาแนวทางในการออกแบบเครื่องมือให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน และลดภาระการใช้แรงงานคน
3. ออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องมือสางฝูายสาหรับการตีฟูปุยฝูาย ที่ผ่านขั้นตอนการแยก
เมล็ดและทาความสะอาดปุยฝูายแล้ว โดยดาเนินการสร้างตามกรอบแนวความคิดของงานวิจัย ทั้งนี้
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จะทาการสร้างชุดทดสอบเพื่อการทดสอบหลักการออกแบบเครื่องที่เหมาะสมกับการใช้งานของกลุ่ม
แม่บ้าน
4. ทดสอบเบื้องต้น หาความเร็วรอบและอัตราการปูอนที่เหมาะสม ปรับปรุงแก้ไขชิ้นส่วน
และอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ผลผลิตของฝูายพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร และพันธุ์
พื้นเมืองอื่นๆ
5. ทดสอบประสิทธิภาพ และเก็บข้อมูลสมรรถนะของเครื่องต้นแบบ ปุยฝูายที่ผ่านการการตี
ฟูปุยฝูาย ที่ระดับความชื้น อัตราการปูอน และความเร็วรอบต่างๆ โดยมีค่าชี้ผลการศึกษา ได้แก่
5.1 ความสามารถในการทางานเครื่องต้นแบบ (กิโลกรัมต่อชั่วโมง)
5.2 ประสิทธิภาพการสางปุยฝูาย (%)
5.3 การประเมินคุณภาพปุยฝูาย เช่น ความหนาแน่นฝูาย (กิโลกรัม/ลบ.ม.)
6. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์ และสรุปผลการทดลอง
สถานที่ดาเนินการวิจัย ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มเกษตรกรแปรรูปฝูาย ในเขต จ.เชียงใหม่และลาพูน
ผลการทดลอง
ศึกษารูปแบบ การใช้งานเครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการตีฟู หรือสางฝูาย ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันที่กลุ่ม
ทอผ้าฝูายบ้านทุ่งก้อ และบ้านดินดา อ.ลี้ (ดังภาพที่ 6-11) สาหรับความยาวเส้นฝูาย ขึ้นอยู่กับชนิด
ของฝูายดังนี้
1. ฝูายขาวความยาว 1-1.5 นิ้ว
2. ฝูายตุ่น ความยาว 0.5-1 นิ้ว
3. ฝูายเขียว ความยาว 0.5-7/8 นิ้ว

ภาพที่ 6 ฝูายจากไร่
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ภาพที่ 7 เครื่องแยกเมล็ดฝูายออกจากเนื้อฝูาย (อิ้ว)

ภาพที่ 8 เครื่องมือตีให้เนื้อฝูายฟู

ภาพที่ 9 การม้วนเนื้อฝูายให้เป็นหลอด
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ภาพที่ 10 เส้นฝูายที่ได้

ภาพที่ 11 กลุ่มเกษตรกรทอฝูาย อาเภอลี้ จ.ลาพูน
เครื่องต้นที่ออกแบบไว้ลักษณะการทางานของเครื่องจะประกอบไปด้วยลูกกลิ้ง 2 ตัว คือตัวบน
และตัวล่าง ตัวบนจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวล่าง(เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร) ตัวล่าง (10
เซนติเมตร) โดยเวลาทางานจะใช้แรงงานคนหมุนลูกกลิ้งตัวบนก่อน แล้วถ่ายทอดกาลังส่งมาที่ลูกกลิ้ง
ตัวล่าง และความเร็วรอบต่างกันคือตัวล่างจะช้ากว่าตัวบน 4 เท่า ที่ลูกกลิ้งจะมีเหล็กขนาดเล็กติด
รอบลูกกลิ้งทั้งสอง เมื่อปูอนฝูายเข้าด้านล่างของลูกกลิ้ง ฝูายจะโดนปลายซี่ของลูกกลิ้งดึงเข้าไป เมื่อ
ไปถึงลูกกลิ้งตัวบนซึ่งมีความเร็วมากกว่าก็จะดึงยืดฝูายออกเป็นเส้นตรงได้ดังภาพที่ 12-13
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ภาพที่ 12 งานออกแบบเครื่องสางฝูาย ต้นแบบ
สายพานขับ
โครงเครื่ องสางฝ้ าย
พูลเลย์ขบั
จ๊อกกี้
ขับ

ลูกกลิง้ ใหญ่

ก้านหมุน

ด้ามมือหมุน

ลูกกลิ้งเล็ก

พูลเลย์ตาม
ขับ

ภาพที่ 13 แบบเครื่องสางฝูายต้นแบบแยกชิ้นส่วน
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ภาพที่ 14 เครื่องสางฝูาย ตัวต้นแบบ
ได้ดาเนินการสร้างต้นแบบเครื่องสางฝูายจนเสร็จตามแบบที่ออกแบบไว้ดัง
ทดสอบเบื้องตันพบว่าใช้งานได้ดี จึงได้นาเครื่องไปทดสอบกับกลุ่มเกษตรกร จ.ลาพูน

ภาพที่ 1 4

การทดสอบเครื่องสางฝ้ายต้นแบบ
ในการทดสอบเครื่องสางฝูายตัวต้นแบบ ได้ทาการทดสอบและรวบรวมข้อมูลกระบวนการ
ผลิตเส้นฝูาย ณ กลุ่มเกษตรกร 3 กลุ่ม คือกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านไม้ตะเคียน ม.2 ต.ตะเคียน
ปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลาพูน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่งผ้าฝูายทอมือจาก
ฝูายสีธรรมชาติ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลาพูน และ กลุ่มทอผ้าศูนย์เรียนรู้การปลูกฝูาย บ้านห้วยหญ้าไซ ม.4 ต.
ดงดา อ.ลี้ จ.ลาพูน
การตีฟูปุยฝูาย เป็นขั้นตอนที่ทาเพื่อให้ปุยฝูายไม่เกาะตัวเป็นก้อนก่อนนาไปปั่นสาวเป็นเส้น
ฝูาย เครื่องตีฟูแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน จะเป็นคันธนูไม้ไผ่ ดีด ตีปุยฝูายที่เกาะตัวเป็นก้อนให้แตกฟูตัว
ซึ่งทางานได้ช้า ใน 1 วัน อาจดีดตีฟูได้ประมาณ 1-1.5 กิโลกรัม
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การทดสอบเบื้องต้น การตีฟูปุยฝูายด้วยเครื่องดีดฝูาย

ภาพที่ 15 เครื่องดีดฝูาย ตีฟูเส้นฝูายต่อครั้ง 25 กรัม
ในการใช้เครื่องดีดฝูาย เกษตรกรกาหนดน้าหนักฝูาย 25 กรัมต่อการดีด 1 ครั้ง เป็นปริมาณ
และความถนัดของเกษตรกร( ภาพที่ 15) ในการทดสอบกับเครื่องสางฝูายต้นแบบ จึงกาหนดน้าหนัก
ฝูายเท่ากันเพื่อเปรียบเทียบเวลาในการตีฟูต่อน้าหนักที่เท่าๆกัน โดยกาหนดทดสอบฝูาย 3 สี คือ ขาว
ตุ่น และเขียว ทดสอบ สีละ 3 ซ้า ผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่าเครื่องดีดฝูายแบบคันธนู
ใช้แรงงานคนพบว่า ฝูายสีขาว สีตุ่น สีเขียว มีความสามารถในการทางานเท่ากับ 0.24 0.20และ
0.23 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ตามลาดับ และมีความสามารถในการทางานเฉลี่ย 0.22 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
การทดสอบเครื่องสา งฝูายใช้มือหมุนพบว่า ฝูายสีขาว สีตุ่น สีเขียว มีความสามารถในการทางาน
เท่ากับ 0.81 0.64และ 0.72 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ตามลาดับ ความสามารถในการทางานเฉลี่ย 0.72
กิโลกรัมต่อชั่วโมง โดยฝูายสีขาวได้ความสามารถในการทางานสูงสุดคือ 0.81 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการสางฝูาย
วิธีการสางฝูาย
ชนิดพันธุ์ฝูาย(สี)
ความสามารถในการ ความสามารถในการ
ทางาน(กก./ชม.)
ทางานเฉลี่ย(กก./ชม.)
ขาว
0.24
ใช้แรงงานคน
ตุน่
0.20
0.22
เขียว
0.23
ขาว
0.81
ใช้เครื่อง
ตุน่
0.62
0.72
เขียว
0.72
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การทดสอบตีฟูปุยฝูายด้วยเครื่องสางฝูายต้นแบบ(ภาพที่ 16) ซึ่งได้ทดลองให้เกษตรกรใช้งาน
และฝึกสอนการใช้ เกษตรกรสามารถใช้งานได้ดี และทดสอบการทางานผลกรทดสอบดังตารางที่ 2

ภาพที่ 15เครื่องสางฝูายต้นแบบตีฟูเส้นฝูายต่อครั้ง 25 กรัม

ภาพที่ 16 เกษตรกรทดสอบเครื่องสางฝูายต้นแบบตีฟูเส้นฝูาย
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบทางสถิติการสางฝูายโดยใช้เครื่องกับวิธีของเกษตรกร
สีของฝูาย(พันธุ์)
ขาว
ตุน่
เขียว

วิธีการสางฝูาย(ความสามารถในการทางาน กก./ชม.)
ใช้เครื่องสาง
แบบเกษตรกร
0.81a
0.24b
0.64a
0.20b
0.72a
0.23b

ได้นาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติวิเคราะห์แผนการทดลองแบบ
CRD พบว่าสายพันธุ์ฝูาย(สี
ขาว ตุ่น เขียว)ไม่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการทางานของเครื่อง แต่วิธีการสางฝูายโดยใช้เครื่อง
กับแบบเกษตรกรมีอิทธิพลต่อความสามารถในการทางานที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % โดยวิธีการใช้
เครื่องสามารถทางานได้เร็วกว่าแบบเกษตรกรโดยเฉลี่ย 3.27 เท่า
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
วิเคราะห์ความคุ้มทุนในการใช้เครื่องมือที่ออกแบบเปรียบเทียบกับวิธีของเกษตรกร
การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนของเครื่องสางฝูายใช้สมการในการคานวณ ดังนี้
Ac = (Fc/A) + (1/Ct) [R&M+E+L]……...…..สมการที่ 1
Fc = D + I …..….….…...….........…....…....…….สมการที่ 2
D = (P – S) / N ……......….…………...…....…...สมการที่ 3
I = [(P + S) / 2 X (r / 100)] .........………… สมการที่ 4
โดย D = ค่าเสื่อมราคา (บาท/ปี)
P = ราคาเครื่อง (บาท)
N = อายุการใช้งานของเครื่อง (ปี)
Ac = ต้นทุนการใช้แรงงานคน (บาท/กิโลกรัม)
Fc = ต้นทุนคงที่ (บาท/ปี)
A = ปริมาณการใช้งานในหนึ่งปี (กิโลกรัม)
E = ค่ากระแสไฟฟูา (บาท/ชั่วโมง)
Ct = ความสามารถในการทางานของเครื่อง (กิโลกรัม/ชั่วโมง)
I = ดอกเบี้ย (บาท/ปี)
S = มูลค่าซาก (บาท)
r = อัตราดอกเบี้ย (เปอร์เซ็นต์/ปี)
R&M = ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา (บาท/ชั่วโมง)
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L = ค่าแรงคนงาน (บาท/ชั่วโมง)
1
. การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนของเครื่องสางฝูายใช้ข้อมูล ดังต่อไปนี้
ราคาเครื่อง (
P)
=
15,000 บาท
อายุการใช้งาน (
N)
=
5 ปี
มูลค่าซาก (
S)
=
1,500 บาท (คิด 10% ของราคาเครื่อง)
อัตราดอกเบี้ย (
r)
= 15 %
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา (
R&M)
= 1.2% ของราคาเครื่อง/100 ชั่วโมงทางาน
= (0.012  15,000/100)
=
1.8 บาท/ชม.
1
.1 ค่าไฟฟูา (E)
=
0 (ไม่ได้ใช้ไฟฟูา)
1.2 ค่าแรงงาน (L)
=
1 คน/วัน
=
300/8
=
37.5 บาท/ชม. (ค่าแรง 300 บาท ทางาน 8
ชม./วัน)
ความสามารถในการทางานของเครื่อง(
Ct)
=
0.72 กก./ชม.
1.3 คานวณค่าเสื่อมราคาจาก สมการที่ 3
D
=
(P-S)/N
=
(15,000 - 1,500)/5
=
2,700 บาท/ปี
1.4 คานวณดอกเบี้ยจาก สมการที่ 4
I
=
[(P + S) / 2 X (r / 100)]
=
[(15,000+1,500)/2 X (15/100)]
=
1,237 บาท/ปี
แทนค่าในสมการที่ 2
Fc
=
D+I
=
2,700 + 1,237
=
3,937 บาท/ปี
แทนค่าต่าง ๆ ในสมการที่ 1
Ac
=
(Fc/A) + (1/Ct) [R&M+E+L]
=
(3,937/A) + (1/0.72) [1.8+37.5]
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Ac

=

(3,937/A) + 54.63..........................สมการที่ 5

2. การคานวณหาต้นทุนการ
สางฝูาย
ในการศึกษาการ
สางฝูายโดยใช้แรงงานคน พบว่า 1 คน สามารถ สางฝูายได้เฉลี่ย
0.22 กก./ชม. ถ้าทางาน 8 ชม./วัน และค่าแรง 300 บาท ต้นทุนการสางฝูายเมื่อใช้แรงงานคน(Ac)
Ac
= 300/(
0.22  8)
=
170.45 บาท/กก.
3. การคานวณหาจุดคุ้มทุน
สามารถคานวณหาได้โดยแทนค่าลงในสมการที่ 5
Ac
=
(3,937/A) + 54.63
แทนค่า
170.45 =
(3,937/A) + 54.63
เพราะฉะนั้น
A
=
34 กก./ปี
แสดงว่าจุดคุ้มทุนในการใช้เครื่องอยู่ที่
34 กก./ปี ซึ่งเครื่องดังกล่าวมีอายุการใช้งาน
5 ปี มีความสามารถในการทางาน 0.72 กก./ชม. ซึ่งใน 1 วัน ทางาน 8 ชม. จะสามารถทางานได้
5.79 กก. ซึ่งสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 6 วัน ส่วนที่เหลือเป็นผลกาไรที่ตามมา

อภิปรายผล
ผลการทดสอบเครื่องดีดฝูายแบบคันธนู แบบใช้แรงงานคนพบว่า มีความสามารถในการ
ทางานเมื่อใช้กับ ฝูายสีขาว สีตุ่น สีเขียว เท่ากับ 0.24 0.20และ 0.23 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ตามลาดับ
และความสามารถในการทางานเฉลี่ย 0.22 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งฝูายแต่ละพันธุ์มีความสามารถใน
การทางานไม่ต่างกันมาก และจากการทดสอบโดยเครื่องสา งฝูายมือหมุนพบว่าความสามารถในการ
ทางานเมื่อใช้กับ ฝูายสีขาว สีตุ่น สีเขียวเท่ากับ 0.81 0.64และ 0.72 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ตามลาดับ
ความสามารถในการทางานเฉลี่ย 0.72 กิโลกรัมต่อชั่วโมง จะเห็นได้ว่าเครื่องต้นแบบที่พัฒนาขึ้นมี
ความสามารถในการสางฝูายสูงกว่าเครื่องดีดฝูายแบบดั้งเดิมและเมื่อใช้กับ ฝูายสีขาวความสามารถใน
การทางานสูงสุดคือ 0.81 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งเครื่องดังกล่าวสามารถทางานได้ดีกับฝูายทุกพันธุ์ มี
จุดคุ้มทุนในการ ใช้เครื่องสางฝูายอยู่ที่ 34 กิโลกรัมต่อ ปี เมื่อคิด อายุการใช้งานของเครื่องต้นแบบ 5
ปี ความสามารถในการทางาน เฉลี่ย 0.72 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และทางาน 8 ชั่วโมง ต่อวัน จะสามารถ
ทางานได้ 5.79 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งพบว่าสามารถคืนทุนได้ภายใน 6 วัน ส่วนที่เหลือเป็นผลกาไรที่
ตามมา
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สรุปและข้อเสนอแนะ
ผลการทดสอบ สรุปได้ว่า เครื่องสางฝูายแบบมือหมุน ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นประกอบไปด้วย
ลูกกลิ้ง 2 ชุด คือชุดด้านบนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร และชุดด้านล่าง ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร ขณะใช้งานลูกกลิ้งจะหมุนด้วยการใช้แรงงานคน และกาลังจะถูกถ่ายทอด
มาที่ลูกกลิ้งตัวล่างด้วยสายพาน ลูกกลิ้งทั้งสองมีความเร็วรอบต่างกันคือตัวล่างจะช้ากว่าตัวบน 4 เท่า
ทีผิวของลูกกลิ้งทั้งสองชุดติดซี่เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มิลลิเมตร ยาว 25 มิลลิเมตร
จานวน 20 ซี่ต่อตารางนิ้ว ฝูายจะถูกปูอนเข้าทางด้านล่างของลูกกลิ้ง สามารถตีฟูปุยฝูายได้ดีเหมือนที่
เกษตรกรดีดด้วยคันธนู โดยมีความสามารถในการทางานเฉลี่ย 0.72 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ในขณะที่
แบบเดิมของเกษตรกรทางานได้ 0.22 กิโลกรับต่อชั่วโมง หรือมีความสามารถในการทางานมากกว่า
แบบเดิม 3.27 เท่า โดยมีราคาเครื่องประมาณ 15,000 บาท มี จุดคุ้มทุนในการใช้เครื่องอยู่ที่ 34
กิโลกรัมต่อปี
เนื่องจากระยะเวลาดาเนินงานโครงการนี้ตามเปูาหมายคือดาเนินการสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ภายใน 2 ปี (ปีงบประมาณ2560-61) แต่ได้ดาเนินงานได้เพียง 1 ปี ก็ปิดโครงการลงเนื่องจากไม่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งเป็นข้อจากัดที่ทาให้ เครื่องต้นแบบสามารถพัฒนาได้ถึงระดับที่ทางานได้
ดีระดับหนึ่ง เท่านั้นทั้งที่ยังสามารถพัฒนาให้มีความสามารถในการทางานได้ดีกว่าเดิมโดยการ
ใช้
มอเตอร์เป็นต้นกาลัง แต่น่าเสียดายที่ต้องยุติ โครงการเสียก่อน
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ภาคผนวก
ตารางการทดสอบ
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ตารางภาคผนวก 1 ผลการทดสอบการตีฟูปุยฝูายด้วยเครื่องดีดฝูาย(ใช้คันธนูดีดฝูาย)
ครั้งที่
น้าหนัก(กรัม) เวลา(นาที) ความสามารถในการ
สีฝูาย
ทางาน(กก./ชม.)
1
25
6.55
0.23
2
25
6.37
0.24
ขาว
3
25
6.26
0.24
4
25
7.87
0.19
5
25
7.51
0.20
ตุน่
6
25
6.93
0.22
7
25
6.55
0.23
8
25
6.32
0.24
เขียว
9
25
6.98
0.21
เฉลี่ย
25
6.75
0.22
ตารางภาคผนวก 2 ผลการทดสอบการตีฟูปุยฝูายด้วยเครื่องสางฝูายมือหมุน
ครั้งที่ น้าหนัก(กรัม) เวลา(นาที)
ความสามารถในการ
ทางาน (กก./ชม.)
1
25
2.14
0.70
2
25
1.47
1.02
3
25
2.11
0.71
4
25
2.54
0.59
5
25
2.20
0.68
6
25
2.36
0.64
7
25
2.14
0.70
8
25
2.23
0.67
9
25
1.87
0.80
เฉลี่ย
25
2.12
0.71

เฉลี่ย
(กก./ชม.)
0.24

0.20

0.23
0.22

สีฝูาย

เฉลี่ย
(กก./ชม.)

ขาว

0.81

ตุน่

0.64

เขียว

0.72
0.72

