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I.  บทนำา

ในปี 1907 ได้มีกลุ่มตัวแทนของอุตสาหกรรมฝ้ายมาร่วมประชุม พบปะ กัน

ที่เมืองแอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย เพื่อปรึกษาหารือถึงปัญหาในการทำาการตลาด

ของเส้นใยฝ้าย ข้อสรุปที่ได้จากการประชุม คือ ให้มีการจัดทำามาตรฐานกลาง

ของเส้นใยฝ้ายขึ้น เพื่อลดช่องว่างของราคาในตลาดต่างๆ สร้างวิธีที่ใช้อ้างอิง

ได้ในการไกล่เกลี่ยเมื่อเกิดข้อพิพาท ช่วยให้ชาวไร่ตระหนักถึงความสำาคัญของ

คุณค่าของผลผลิต ซึ่ง สามารถช่วยการในการต่อรอง อันเป็นผลดีต่อการค้า

ฝ้ายโดยรวม  เพื่อตอบสนองต่อการเรียกร้องนี้ และคำาร้องขอทำานองเดียวกัน

ในเวลาต่อมา รัฐบาลสหรัฐจึงได้ออกกฎหมายมอบให้ กระทรวงเกษตรสหรัฐ 

หรือ USDA  จัดการพัฒนากรจัดมาตรฐานของฝ้าย และให้บริการจำาแนก

ลักษณะและแบ่งเกรดฝ้าย ภายใต้กฎหมายสามฉบับ the U.S. Cotton Statistics 

and Estimates Act of 1927, the U.S. Cotton Standards Act of 1923, the U.S. 

Cotton Futures Act of 1914 นับแต่นั้นมา USDA ก็ได้เข้ามาดูแล จัดเกรดฝ้าย

ทั้งหมด และให้บริการจำาแนกลักษณะ อันเป็นการร่วมทำางานระหว่าง ภาค

รัฐและภาคอุตสาหกรรมอย่างแข็งแกร่งจนทุกวันนี้ โดยต่างฝ่ายมีบทบาทที่

สำาคัญและชัดเจน การทำางานร่วมกันที่ดีนี้ ได้ดำาเนินมาจนปัจจุบัน และได้

สร้างผลประโยชน์อย่างมากแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งลูกค้าในต่างประเทศ

II. ภาพรวม

ธรรมชาติของฝ้าย

ในทางพฤกษศาสตร์ ฝ้ายมีสามกลุ่มทีมีความสำาคัญในด้านการค้า กลุ่มแรก

คือ สายพันธุ์ Gossypium hirsutum ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองของประเทศเม็กซิโก 

และอเมริกากลาง สายพันธุ์นี้ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกในสหรัฐ และ

ใช้ปลูกกว่า95% ในผลผลิตของสหรัฐ เป็นที่รู้จักในชื่อ “American Upland 

Cotton” โดยให้เส้นใยมีความยาว 7/8 ถึง 15/16 นิ้ว กลุ่มที่สอง คือ สายพันธุ์ 

G. barbadense มีปลูกราว 5%ในสหรัฐ มีถิ่นกำาเนิดมาจากแถบอเมริกาใต้ โดย

มีความยาวเส้นใย 1-1/4 ถึง 19/16 นิ้ว  เป็นที่รู้จักในสหรัฐว่า ฝ้าย “American 

Pima” หรือบางครั้งเรียกว่า “Extra-Long Staple Cotton” กลุ่มที่สาม สายพันธุ์ 
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G. herbaceum and G. arboreum คือ ฝ้ายพื้นเมืองที่มีเส้นใยสั้น ครึ่งถึงหนึ่ง

นิ้ว ปลูกที่ อินเดียและ เอเชียตะวันออก ไม่มีการนำาฝ้ายสายพันธุ์นี้มาปลูกใน

สหรัฐ

ฝ้ายที่น้ำาหนักเพียงหนึ่งปอนด์มีเส้นใยถึงกว่าล้านเส้น แต่ละเส้นเกิดมาจาก

เซลเพียงเซลเดียวบนผิวของเมล็ดของฝ้าย ในระยะแรกที่เจริญขึ้นมา จะโต

ไปทางยาว คล้ายท่อที่มีผิวบางๆ เมื่อโตมากขึ้น ผิวท่อจะหนาขึ้นเพราะมีสาร 

เซลลูโลสมาจับและ ตรงกลางกลวง เมื่อโตเต็มที่ และพืชตายลง เส้นใยจะยุบ

ตัวลง และบิดรอบแกนของตัวเอง

การจำาแนกลักษณะ

การจำาแนกประเภทในที่นี้ หมายถึงการ ใช้มาตรฐานกลาง และกระบวนการ

มาตรฐานซึ่งพัฒนาขึ้นโดย USDA เพื่อตรวจวัดคุณลักษณะของเส้นใยฝ้าย

ดิบ อันจะมีผลต่อคุณภาพของสินค้าสำาเร็จ และ/หรือ ประสิทธิภาพของ

การผลิต วิธีการจำาแนกลักษณะของเส้นใยนี้ ใช้กรรมวิธีหลายแบบ ทั้งใช้

มาตรฐานที่เป็นการเกรด จากเครื่องมือวัด หรืออุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีสูงสุด

วธิกีารแบ่งลกัษณะเส้นใยของ USDA น ี ้ ใช้ทั ง้การเกรด และการวดัด้วยเคร ื อ่งมอืมาตรฐาน ใช้

ประกอบกบัการตรวจวดัด้วยอปุกรณ์ หรอืวธิที ี ่ใช้เทคโนโลยล่ีาสดุท ี ่หาได้
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ที่มีในอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อให้ได้มา

ซึ่งข้อมูลที่บ่งบอกคุณภาพของเส้นใย 

เพื่อใช้ในการตลาดและในการผลิต การ

จำาแนกลักษณะนี้ เป็นการวัด ขนาด

ของ ความยาวเส้นใย ความสม่ำาเสมอ

ของความยาว ความแข็งแรงของเส้นใย 

ความละเอียด สี ผง ใบไม้ และสิ่งปน

เปื้อนอื่น 

ระบบที่ใช้ตรวจเส้นใยฝ้าย ได้ถูก

เปลี่ยนจากการตรวจด้วยคน มาเป็นการ

ใช้อุปกรณ์เครื่องมือ  ที่สามารถตรวจได้

อย่างแม่นยำา และในปริมาณสูง อย่าง

มีคุณภาพด้วยความเร็วสูง โดยใช้เวลา

เป็นวินาที จะมีก็แต่การตรวจเศษผงและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ หรือในกรณี

พิเศษเท่านั้น ที่ยังต้องใช้คนตรวจ และยังคงมีการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีของ

เครื่องมือ อุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตรวจหาสิ่งปนเปื้อนได้อย่าง

รวดเร็ว ตลอดจนคุณลักษณะเฉพาะของเส้นใย เช่น การเจริญอย่างเต็มที่ของ

ดอกฝ้าย (maturity) การมีสารเหนียวที่ติดมาด้วย (stickiness) ปริมาณเส้นใย

สั้น (short-fiber content) และกระจุกเส้นใย (neps) USDA จะปรับเปลี่ยนการ

จำาแนกลักษณะด้วยเครื่องมือในทันทีที่เครื่องมือทันสมัยดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้น 

และได้ถูกปรับปรุงให้ตรวจได้อย่างน่าไว้วางใจ น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพ

โครงสร้าง

USDA ได้จัดให้มีบริการ จำาแนกลักษณะเส้นใยฝ้าย ภายใต้โครงการ 

Agricultural Marketing (AMS) Cotton and Tobacco Program โครงการดัง

กล่าว มีการจัดการทั้งหมดรวม 8 หัวข้อ ได้แก่ ฝ่ายจัดเกรด ฝ่ายมาตรฐานและ

วิศวกรรม ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายข่าวการตลาด ฝ่ายเทคโนโลยีข้อมูล ฝ่าย

สนับสนุนงานวิจัยและรณรงค์ ฝ่ายสนับสนุนงานธุรการ ฝ่ายสนับสนุนงาน

ประเมินโครงการ  แต่ละฝ่ายมีบทบาทสำาคัญในการสร้าง และดำารงไว้ซึ่งความ

ผ ูจ้ำาแนกประเภทของ USDA เป น็ผ ูช้ ี ว่้า มสี ิ ง่

แปลกปลอมตดิมาด้วยหรอืไม่
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น่าไว้วางใจ ความมีประสิทธิภาพ และระบบการแบ่งประเภท ของบริการที่จัด

ทำาขึ้น

ขอบเขต

ในทางปฏิบัติ ฝ้ายทั้งหมดที่ปลูกในสหรัฐอเมริกา จะถูกจำาแนกลักษณะ จาก

การร้องขอของผู้ผลิต  แม้การจำาแนกประเภทนี้ไม่ได้เป็นการบังคับด้วย

กฎหมาย แต่ผู้ปลูก มักจะทำาเพราะเป็นเครื่องมือช่วยในการทำาการตลาด และ

เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการโครงการสนับสนุนราคาของ USDA โครงการ 

Agricultural Marketing (AMS) Cotton and Tobacco Program ได้จัดสถาน

ที่ทำาการจำาแนกฝ้ายใน 10 แห่งทั่ว Cotton Belt (ที่ตั้งจุดบริการดังกล่าว ได้

แนบไว้บนแผนที่บนปกหลังของคู่มือนี้) จุดบริการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ 

ฝ่ายจัดเกรด และจัดขึ้นเพื่อบริการเฉพาะการจำาแนกประเภทของฝ้าย และ

ดำาเนินการโดยพนักงานของ USDA ทั้งหมด 

นอกจากนี้ USDA ยังจำาแนกลักษณะของฝ้ายที่ซื้อขายกันล่วงหน้า ในตลาด 

International Exchange และให้

บริการอนุโตตุลาการให้กับคู่

กรณีในอุตสาหกรรมด้วย บริการ

นี้จัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพ 

การจำาแนกประเภทของฝ้ายนี้จัด

บริการให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ผลิต ผู้เพาะ

พันธุ์ นักวิจัย และอื่นๆ เมื่อมีการ

ร้องขอ  ผู้ใช้บริการจะเสียค่าใช้

จ่ายเพื่อครอบคลุมต้นทุนในการ

ทำางาน

กระบวนการ

ที่เครื่องแยกเมล็ด เส้นใยฝ้าย

จะถูกแยกออกจากเมล็ด ถูก

ทำาความสะอาดจากเศษผง ชิ้นเคร ื อ่งแยกเมลด็แยกเส้นใยออกจากเมลด็
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ส่วนของพืช วัสดุแปลกปลอมต่างๆ 

และถูกอัดเป็นก้อน หนักราว500 

ปอนด์ เรียกว่า bale ในขั้นตอนนี้ 

ตัวอย่างเส้นใยประมาณ 4 ออนซ์ 

(115 grams) จะถูกเก็บออกจาก เบล

โดยตัวแทนผู้เก็บตัวอย่างที่มีใบรับ

รอง (licensed sampling agent) และ

จะถูกระบุด้วย ตั๋ว Permanent Bale 

Identification (PBI) ในระหว่างนี้ 

จะมีการเก็บตัวอย่างรวมปริมาณ 8 

ออนซ์ (230 grams) โดยตัวแทนหรือ 

a designated hauler ให้แก่ USDA 

ณ จุดจำาแนกลักษณะที่ดูแลพื้นที่

นั้น ผู้ประกอบการที่ดูแล โรงแยก

เมล็ด และโกดัง จะทำาหน้าที่เสมือน 

ตัวแทนที่เป็นทางการที่ได้รับมอบ

หมายให้เก็บตัวอย่าง และดำาเนินการ

ตามการควบคุมของ USDA

เมื่อมาถึงจุดตรวจ ตัวอย่างจะผ่านการ

ปรับสภาพ ให้ความชื้นของเส้นใยอยู่ในเกณฑ์ที่กำาหนด ก่อนที่จะเข้าสู่กระวน

การจำาแนกลักษณะของเส้นใย ตัวอย่างเส้นใยจะถูกนำาไปผ่านการตรวจวัด

ด้วยอุปกรณ์ และด้วยมือคน เส้นใยที่เหลือจากการตรวจสอบจะนำามารวมกัน

และอัดเป็นเบล  นำากลับไปขายโดย USDA ทั้งนี้ รายได้จาการขายเศษเส้นใยที่

เหลือจะนำามา ใช้ในค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนี้

เมื่อการจำาแนกลักษณะเสร็จสิ้นลง ผลการตรวจวัดจะพร้อมให้ลูกค้าดูได้ จาก

ฐานข้อมูลของจุดตรวจวัด การสามารถให้บริการข้อมูลได้ฉับไว ช่วยให้ ผู้

ผลิตและผู้ซื้อ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำาคัญได้ในระหว่างกระบวนการขาย ใน

ตวัอย่างท ี ่ถกูเกบ็จะถกูนำาสง่ไปยงั จดุจำาแนก

ลกัษณะของ USDA ในเขตนั ้นๆ

ตวัอย่างจำานวน ส ี อ่อนซ์ จะถกูเกบ็จากเส้นใย

ทกุเบล โดยตวัแทนผ ู้เกบ็ตวัอย่างท ี ่ได้รบัใบรบัรอง 

และนำาสง่ไปยงั USDA เพ ื อ่ดำาเนนิการจำาแนก

ลักษณะ
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ช่วงสูงสุดของฤดูขาย USDA สามารถปฏิบัติการจำาแนกลักษณะและส่งข้อมูล

ของฝ้าย สองล้านเบลต่อสัปดาห์

การติดตาม

ระบบPBI ทำาให้เราสามารถติดตามข้อมูลเส้นใยได้ตั้งแต่ จากไร่ไปจนถึง

จุดจำาแนกลักษณะ ในไร่ฝ้าย จะแบ่งพื้นที่ปลูกออกเป็นโมดูลซึ่งมีรหัสระบุ

ตำาแหน่งในไร่ที่ปลูกชัดเจน รหัสนี้จะเชื่อมกับผู้ผลิต 

ไร่ และ พันธุ์ของเมล็ด ที่โรงแยก รหัสแต่ละตัวของ

โมดูล จะถูกนำาไปกรอกลงในข้อมูลของโรงแยกเมล็ด 

และแต่ละเบลจะถูกระบุ ด้วยป้าย PBI ซึ่งมีตัวเลข12 

หลัก และบาร์โค้ดระบุ จุดจำาแนกลักษณะ โรงแยก 

และเบล ตัวอย่างที่เก็บที่โรงแยกก็จะมี ติดไปด้วยป้าย 

PBI ซึ่งมีตัวเลข12 หลัก และบาร์โค้ดระบุ จุดจำาแนก

ลักษณะ โรงแยก และเบล ตัวอย่างที่เก็บที่โรงแยกก็จะ

มี ติดไปด้วยป้าย

ที่สำานักงานจำาแนก ตัว PBI tag จะตามตัวอย่างเส้นใยไปตลอดกระบวนการ

ตรวจสอบ ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกเชื่อมกับ เบลและจัดเก็บที่ USDA AMS Cotton 

and Tobacco Program’s National Database ตามรหัส PBI Number ข้อมูลใน

ฐานข้อมูลสามารถเข้าเปิดดูได้โดยเจ้าของฝ้ายหรือตัวแทน ผู้ใช้ระบบข้อมูลนี้

รวมถึง สหกรณ์ผู้ปลูก ผู้ซื้อ และโรงงานผลิตสิ่งทอ

PBI: ตวัเลขสองหลักแรกจากรหสัของโรงแยกเมลด็ระบจุดุท ี ่ทำาการจำาแนก 

ตามด้วยสามหลกัระบโุรงแยก อกีเจด็หลกั ระบเุบลของเส้นใย
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ข้อมูลถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลรวมเพื่อ

ให้เจ้าของและตัวแทนเข้าดูได้

ข้อมูลถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลของจุด เพื่อให้

โรงแยกเมล็ดและตัวแทนเข้าดูได้

การตรวจด้วยมือณจุดแยกลักษณะ

การตรวจด้วยเครื่องมือ

ตัวอย่างถูกกำาหนดโดยเงื่อนไข 

ตัวอย่างถูกจัดส่งไปยังในพื้นที่นั้นๆ

ตัวอย่างและ เบล ถูกทำาเครื่องหมายด้วย 

PBI

ตัวอย่างเก็บจาก เบล ที่โรงแยกเมล็ด

ภาพรวมของกระบวนการจำาแนกประเภทของเส้นใยฝ้าย
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III. การรักษามาตรฐานที่เป็นทางการของการจำาแนก

ลักษณะ

เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของการจำาแนกลักษณะให้สมบูรณ์ ได้มีการพัฒนา

มาตรฐานอย่างเป็นทางการ ตลอดทั้งขั้นตอนกระบวนการทำางานมาตรฐาน 

เพื่อใช้อย่างต่อเนื่องตลอดการดำาเนินงานในระบบการจำาแนกลักษณะ ขั้นตอน

การทำางานมาตรฐานนี้ได้ถูกเก็บรักษาและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดย the 

Cotton and Tobacco Program’s Standardization and Engineering Division 

ทั้งนี้ USDA ได้จัดเก็บมาตรฐานไว้สองแบบสำารับการจำาแนกลักษณะฝ้าย 

คือ เกรดมาตรฐาน และเครื่องมือจำาแนกลักษณะ ผู้สนใจรายละเอียดในการ

หาซื้อ ฝ้ายที่จำาแนกลักษณะมาตรฐานดังกล่าว กรุณาติดต่อ ที่ USDA หรือที่ 

cotton.standards@ams.usda.com

เกรดมาตรฐาน 

เกรดมาตรฐาน ใช้ในการจำาแนกลักษณะด้วยคนตรวจ  ตัวอย่างมาตรฐานที่มี

สี มีใบไม้ปนอยู่ด้วย จะระบุ เกรดสีและใบไม้อย่างชัดเจนเพื่อใช้ในการเทียบ 

USDA ได้จัดทำาตัวอย่างมาตรฐานไว้สองชนิด คือ Universal Upland Grade 

Standards และ American Pima Grade Standards ทั้งนี้ ในที่นี้ American 

Upland Cotton ถูกเรียกว่า Universal เพราะ ได้มีการตกลงกัน และนำาไปใช้

โดยหลายองค์กร เพื่อการใช้เป็นสากลยิ่งขึ้น

USDA ได้จัดสีเกรดมาตรฐาน (official color grades) ไว้ 25 สี และอีก 5 สี

สำาหรับที่ไม่เข้าเกณฑ์ (below-grade colors) ดังแสดงในรูปของ American 

Upland Cotton แสดงในหน้า 9 ส่วนเกรดมาตรฐานทางกายภาพ (physical 

grade) USDA ได้จัดไว้ 15 เกรดของ เจ็ดสีของเกรดสีขาวมาตรฐานใช้เป็น

มาตรฐานของมาตรฐานเกรดใบไม้ไปด้วย (official leaf color grade standard) 

ที่เหลือมีเพียงคำาบรรยาย

ในการจำาแนกลักษณะของ American Pima Cotton USDA ได้ตั้งค่ามาตรฐาน

ของทั้งสีเส้นใยและใบไม้ไว้เพียง 6 ค่าซึ่งทั้งหมดมีตัวอย่างมาตรฐานทาง
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กายภาพประกอบ นอกจากนี้ยังมีคำาบรรยายของฝ้ายที่ตกเกรดทั้งในเรื่องสีและ

ใบ

เกรดมาตรฐานของทั้ง Universal Upland และ American Pima ใช้ได้เพียง

หนึ่งปีเท่านั้น สีของฝ้ายจะเปลี่ยนแปลงตามเวลา เมื่อฝ้ายมีอายุมากขึ้น เกรด

มาตรฐานของทั้ง Universal Upland และ American Pima จะถูกตรวจเป็นครั้ง

คราวเพื่อให้มั่นใจว่าผลการตรวจยังเป็นตัวแทนของผลิตผลรุ่นนั้น ถ้าเมื่อใด

ภาคส่วนของอุตสาหกรรมฝ้ายตกลงกันได้ว่ามาตรฐานดังกล่าวไม่สามารถ

มาตรฐานเกรดของ American Upland Cotton ( มีผลบังคับ 1993)

White
Light 

spotted Spotted Tinged
Yellow 
stained

Good middling 11-1* 12 13  – –  
Strict middling 21-2* 22 23** 24 25
Middling 31-3* 32 33** 34** 35
Strict low middling 41-4* 42 43** 44** – 
Low middling 51-5* 52 53** 54** –
Strict good ordinary 61-6* 62 63** – –
Good ordinary 71-7* – – – –  
Below grade 81 82 83 84 85

*มาตรฐานกายภาพของเกรดสีและเกรดใบไม้

**มาตรฐานกายภาพเกรดสีเท่านั้น

ที่เหลือเป็นเพียงคำาของบรรยาย

USDA เกบ็รกัษาตวัอย่างมาตรฐานของ Upland Grade Standards ไว้ 15 ตวัอย่างมาตรฐาน และของ  

American Pima Grade Standards ไว้ 6 ตวัอย่างมาตรฐาน
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เป็นตัวแทนของผลิตผลได้แล้ว ก็ต้องมีการทบทวน และปรับปรุงมาตรฐานให้

ใกล้เคียงขึ้นเพื่อใช้งานต่อไป 

มาตรฐานของเครื่องมือ

มาตรฐานของเครื่องมือ คือฝ้ายที่ใช้ในการตรวจเทียบและยืนยัน มาตรฐาน

ดังกล่าวได้แก่ฝ้าย ที่ใช้เทียบในการตรวจ Universal HVI Calibration cotton, 

Extra-Long Staple (ELS) Calibration cotton, Universal HVI Micronaire 

Calibration cotton, and Universal HVI Cotton Color and Cotton Trash 

Standards มาตรฐานเหล่านี้ ใช้

โดยUSDA และหน่วยงานฝ้ายทั่ว

โลกในการตรวจวัดและจำาแนก

ลักษณะฝ้ายด้วยเครื่องมือ

ฝ้ายที่คัดเลือกมาใช้เทียบสำาหรับ

ตรวจเทียบเครื่องนี้ จะต้องผ่านการ

คัดกรองอย่างเคร่งครัด ขั้นตอน

แรก USDA ต้องทำาการเสาะหา

จากฐานข้อมูลกลางเพื่อหาฝ้ายที่มี

ค่าสม่ำาเสมอกันของฝ้ายของพืชผล

ปัจจุบันที่คุณสมบัติของเส้นทีเหมาะ

สมกับการใช้ เบลของฝ้ายนั้นจะถูก

ขอซื้อไปยังผู้ผลิต และผ่านการตรวจวัดอีกครั้งอย่างละเอียด ด้วยกระบวนการ

ที่ถูกระบุไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าฝ้ายที่จะใช้เป็นมาตรฐานการเทียบวัด

นี้ มีลักษณะตรงตามที่กำาหนดที่จะใช้ในการจำาแนกลักษณะฝ้าย

การตั้งค่ากลางเพื่อสอบเทียบฝ้าย

นอกจากข้อกำาหนดสม่ำาเสมอของเบลกันแล้ว ฝ้ายในแต่ละเบล ยังต้องมีความ

ยาวและความแข็งแรงตามที่กำาหนดไว้สำาหรับแต่และกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ฝ้ายที่

จะใช้ตรวจเทียบความยาวและความแข็งแรงของฝ้าย Upland ที่มีเส้นยาวและ

แข็งแรง ต้องมีค่าราว 1.5–2.2 และ 32–36 grams per tex ในขณะที่ฝ้าย Upland 

ตวัอย่างของ มาตรฐานสสีากล และ ความละเอยีด

สากลเพ ื อ่ใช้เทยีบ เคร ื อ่งมอืตรวจปรมิาณสงู
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ที่มีเส้นสั้นและไม่แข็งแรง จะมีค่าความยาวเส้นใยต่ำากว่า 1.01 และ ความแข็ง

แรงของฝ้าย 23–26 grams per tex เป็นต้น 

ณ ปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการทั้ง 7 แห่งกำาลังทำางานร่วมมือกัน ที่จะจัดตั้งค่าใน

การตรวจเทียบคุณลักษณะของฝ้าย ซึ่งในกลุ่มคณะทำางานนี้รวมทั้ง 5แห่งจาก 

USDA หนึ่งแห่งจากองค์กรวิจัยอิสระในสหรัฐ และอีกหนึ่งแห่งจากสถาบัน

มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ห้องปฏิบัติการอิสระในสหรัฐและสถาบันมีชื่อดัง

กล่าว ถูกกำาหนดให้ทำางานตามขั้นตอนของ USDA ที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด 

เพื่อให้ผลงานการตรวจวัดได้เป็นไปตามกระบวนการคุณภาพอย่างแท้จริง 

โดยรวมแล้ว ห้องปฏิบัติการเหล่านี้ จะทำาการตรวจสอบ 120 ครั้งต่อหนี่งเบล 

ในระยะเวลา 2 วัน ผลที่ได้จะใช้ในการทดสอบความสม่ำาเสมอ และค่าที่จะ

ใช้กับฝ้ายตรวจเทียบมาตรฐาน เพื่อการอ้างอิง ตัวอย่างที่ได้ผ่านการตรวจวัด

มาก่อน และมีค่าคุณลักษณะที่ทราบค่าแล้ว จะใช้เป็นตัว เทียบเคียง USDA 

พร้อมไปกับ ตัวอย่างฝ้ายในเบลใหม่ที่จะตรวจวัด ฝ้ายที่ผ่านการตรวจวัดมา

แล้ว ใช้เป็นจุดอ้างอิงและเป็นตัวช่วยสร้างความต่อเนื่องในการระดับการ

ตรวจวัดในระยะยาว ในกรณีที่ค่าตรวจวัดภายในเบลเดียวกัน มีค่านอกเหนือ

ขีดกำาหนด ฝ้ายเบลนั้นจะไม่ผ่านการตรวจสอบ ถ้าผลทุกค่าผ่านการตรวจวัด

ทั้งหมดทุกข้อ ฝ้ายเบลนั้นจะนับว่าผ่านการตรวจสอบ และฝ้ายจะถูกบรรจุและ

จัดส่งต่อเพื่อใช้เป็นฝ้ายมาตรฐานไว้สำาหรับการตรวจเทียบ

IV. การจำาแนกลักษณะของ Upland Cotton

การวัดความยาวของเส้นใย ความสม่ำาเสมอของความยาว ความแข็งแรงของ

เส้นใย ความละเอียดของเส้นใย ผง เกรดของใบไม้ที่เจือปน จะวัดด้วยเครื่อง

มือปริมาณสูง High Volume Instrument ในกระบวนการที่เรียกว่า high 

volume instrument classification มีเฉพาะ สิ่งปนเปื้อนชนิดอื่นและ ในกรณี

พิเศษเท่านั้นที่ จะจำาแนกลักษณะของฝ้ายด้วยตาคนโดยวิธีดั้งเดิม
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ความยาวของเส้นใย  

ความยาวของเส้นใย คือค่าความยาวเฉลี่ย ของกลุ่มเส้นใยซึ่งยาวกว่าครึ่งของ

เส้นใยทั้งกลุ่ม (upper mean length) ซึ่งจะบันทึกไว้ทั้ง 1/100 และ 1/32 ของ

นิ้ว (โปรดดูตามตารางด้านล่าง) ความยาวเส้นใยจะวัดโดย การผ่านเคราหรือ 

“beard” ของเส้นใยที่จัดเรียงในขนานกันจุดตรวจที่ใช้แสง (optical sensing 

point) เคราดังกล่าวจะ ถูกทำาขึ้นจากตัวอย่างเส้นใยฝ้าย ที่ถูกจับขึ้นมาด้วยที่

หนีบ (clamp) นำาไปหวีและแรงให้เส้นใยเรียงกัน

ความยาวของเส้นใยนั้น

ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาก

หลาย สภาพอุณหภูมิที่

แปลปรวน ความไม่คงที่

ของน้ำา และแร่ธาตุต่างๆ

ที่ได้จากการเพาะปลูก

เส้นใยมีส่วนเกี่ยวข้องที่

ทำาให้เส้นใยนั้นมีขนาด

สั้น กระบวนการล้าง

ทำาความสะอาด การ

ทำาให้แห้งระหว่างการ

แยกเมล็ดออกจากเส้นใยนั้นก็มีผลกระทบต่อความยาวของเส้นใยด้วยเช่นกัน 

ความยาวของเส้นใยนั้นยังส่งผลกระทบต่อความแข็งแรง ความสม่ำาเสมอ และ

ความมีประสิทธิภาพในการปั่นของเส้นด้าย หากจะรักษาความยาวของเส้น

ด้าย การดูแลและการรักษาเส้นใยนั้นจึงจำาเป็นอย่างมากในทุกๆขั้นตอน

ความสม่ำาเสมอของความยาวเส้นใย

คืออัตราส่วนของค่ากลาง (mean) ของความยาวเส้นใยทั้งกลุ่ม ต่อค่ากลางของ

ความยาวครึ่งบนของเส้นใย (upper-half mean) โดยคิดเป็นร้อยละ (%) ถ้าเส้น

ใยในเบลมีความยาวเท่ากันหมด ค่ากลางทั้งหมดและค่ากลางของความยาวครึ่ง

บน ของเส้นใยจะเท่ากัน นั่นก็คือ จะเท่ากับ 100% อย่างไรก็ตาม เพราะการ

การแปลงความยาวเส้นใยของ Upland Cotton

นิ้ว 32nds นิ้ว 32nds

0.79 และสั้นกว่า  24 1.11–1.13 36
0.80–0.85 26 1.14–1.17 37
0.86–0.89 28 1.18–1.20 38
0.90–0.92 29 1.21–1.23 39
0.93–0.95 30 1.24–1.26 40
0.96–0.98 31 1.27–1.29 41
0.99–1.01 32 1.30–1.32 42
1.02–1.04 33 1.33–1.35 43
1.05–1.07 34 1.36 และยาวกว่า 44 และยาวกว่า 

1.08–1.10 35
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แปรผันธรรมชาติของความ

ยาวเส้นใย ความสม่ำาเสมอ

ของความยาวจะมีค่าต่ำากว่า 

เสมอ ตาราง ตารางด้านขวา

สามารถช่วยในการทำาความ

เข้าใจกับการดูค่าความ

สม่ำาเสมอของความยาว

เส้นใยได้ ้

ความสม่ำาเสมอของความ

ยาวเส้นใยมีผลต่อ ความสม่ำาเสมอ และความแข็งแรงความสม่ำาเสมอของ

เส้นด้าย รวมทั้งประสิทธิภาพของกระบวนการปั่น และมีความเกี่ยวเนื่องกับ

ปริมาณของเส้นใยสั้น (ปริมาณของเส้นใยที่สั้นกว่าครึ่งนิ้ว) ดัชนีฝ้ายที่มีความ

สม่ำาเสมอต่ำา มักจะมีปริมาณเส้นใยสั้นสูง ซึ่งจะมีผลกระทบให้ มีปัญหาใน

กระบวนการผลิต และได้เส้นด้ายที่ทีคุณภาพต่ำา

ความแข็งแรงของเส้นใย

การวัดความแข็งแรง ซึ่งมีหน่วยเป็น grams per tex ค่า tex คิดจาก น้ำาหนักของ

เส้นใยเป็น กรัม ของเส้นใยยาว 1,000 เมตร ดังนั้นความแข็งแรง จึงบันทึกด้วย 

แรง เป็นกรัม ที่ใช้ทำาให้กลุ่มเส้นใย ขนาด หนึ่ง tex ขาดลงได้ การวัดความ

แข็งแรง ก็ทำาบนเคราอันเดียวกับที่ใช้วัดความยาวเส้นใย เคราจะถูกหนีบ ด้วย

ตัวหนีบสองคู่ ห่างกัน 1/8 นิ้ว แรงที่ใช้ทำาให้กำาเส้นใยระหว่างตัวหนีบสองคู่

ขาด จะถูกวัดและบันทึกไว้ ตาราง

ด้านล่างใช้ในการตีความ การวัด

ความแข็งแรงของเส้นใย

การกำาหนดความแข็งแรงของ

เส้นใยนั้นสามารถทำาได้หลายวิธี 

โดยปริมาณแร่ธาตุและอากาศนั้น

มีผลโดยตรงต่อความแข็งแรงของ

การตีความ ความแข็งแรงของเส้นใย

คำาจำากัดความของดีกรี

ความแข็งแรง 

ความแข็งแรง  

(grams per tex)

แข็งแรงมาก สูงกว่า 31
แข็งแรง 29–30
โดยเฉลี่ย 26–28
ปานกลาง 24–25
ต่ำามาก ต่ำากว่า 23

การตีความของความสม่ำาเสมอของความยาว

เส้นใยความสม่ำาเสมอของความยาวเส้นใย

คำาจำากัดความของดี

กรขีองความสม่ำาเสมอ

ดัชนีความสม่ำาเสมอของ

ความยาวเส้นใย

ค่าสูงมาก มากกว่า 85
สูง 83–85
ปานกลาง 80–82
ต่ำา 77–79
ต่ำามาก ต่ำากว่า 77
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เส้นใย เส้นใยมีความแข็งแรงก็จะทำาให้เส้นด้ายนั้นแข็งแรงเช่นกัน เส้นใยฝ้าย

ที่มีความแข็งแรงค่อนข้างสูง คงทนต่อการแตกตัวของเส้นใยระหว่างการผลิต

ไมโครแนร์

ความละเอียดของเส้นใย วัดโดยเครื่องไมโครแนร์ใช้วัดความละเอียดและ

การเติบโตของเส้นใย ทั้งนี้ด้วยการใช้เครื่องมือที่บังคับให้อากาศผ่าน และวัด

ความสามารถของเส้นใยปริมาณคงที่ที่ให้อากาศผ่านได้ในปริมาตรที่คงที่เช่น

กัน  ตารางด้านล่างใช้ในการตีความ การวัดไมโครแนร์ของเส้นใย 

ความสัมพันธ์ของค่าไมโครแนร์ตามมูลค่าตลาด

34 และต่ำากว่า 35–36 37–42

ช่วง ราคา

พิเศษ

43–49 50 และสูงกว่า

ช่วงราคาฐาน

ช่วงต่ำากว่าราคาฐาน

ความยาว และความแขง็แรงของเส้นใย วดัจากเคราฝ า้ย อันเดยีวกนั
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ความละเอียดของเส้นใย อาจได้

รับผลมาจากช่วงระยะการเจริญ

เติบโตของฝ้าย โดยสิ่งแวดล้อม 

เช่น ความชื้น อุณหภูมิ แสงแดด 

สารอาหารของพืช และอุบัติภัย

ต่างๆหรือโรคพืช ที่เกิดขึ้น

ขณะที่ต้นฝ้ายโตอยู่ในไร่ ความ

ละเอียดของเส้นใย มีผลต่อ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ

ผลิตในโรงปั่น และคุณภาพ

ของสินค้าที่ได้รับในหลายๆด้าน ในการเปิดเส้นใย (opening) การทำาความ

สะอาด (cleaning) กระบวนการสาง (carding) เส้นใยที่มีความละเอียดต่ำาต้อง

ใช้กระวนผลิตที่มีความเร็วต่ำาเพื่อป้องกัน เส้นใยเสียหาย เส้นด้ายที่ผลิตจาก

เส้นใยที่มีความละเอียดสูงกว่าจะได้จำานวนสูงกว่าในพื้นที่หน้าตัดที่เท่ากัน 

ทำาให้ได้เส้นด้ายที่แข็งแรงกว่า ความสามารถในการดูดซึมและเก็บสีย้อมก็จะ

ดีกว่าในเส้นใยที่มีการเจริญได้เต็มที่กว่า ทำาให้มีคุณสมบัติทางการย้อมที่ดีกว่า

เกรดของสี

เกรดของสี วัดได้จากดีกรีการหักเหของแสง (reflectance, Rd) และความ

เหลือง (yellowness, +b) ของเส้นใย ซึ่งตั้งขึ้นโดยมาตรฐานทางการ และวัด

โดยเครื่องมือที่วัดปริมาณสูง ปริมาณแสงที่ถูกหักเหบ่งบอกว่าเส้นใยดูสดใส 

(bright) หรือหม่น (dull) และความเหลือง (yellowness) บอกถึงสีของเส้นใย 

ค่าไมโครแนร์หรอืความละเอยีดของเส้นใย วดัจากการ

เป ่าลมผ่านตวัอย่าง และวดัความสามารถของเส้นใยท ี ่

ให้อากาศผ่าน

ฝ า้ย Upland มค่ีาไมโครแนร์จาก 3.8 จนถงึ 5.2
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(degree of pigmentation) รหัสสาม

หลักหมายถึงตำาแหน่งที่ค่า Rd ตัด

กับค่า +b บนตารางสีสำาหรับฝ้าย 

(แสดงในหน้า 17)

สีของเส้นใยฝ้ายมีผลมาจาก

ปริมาณน้ำาฝน ความเยือกแข็ง 

แมลง เชื้อรา และสีที่ปนเปื้อน

มาจากดิน หญ้า สีของฝ้ายอาจถูก

กระทบมาจากความชื้นที่สูงเกิน

ไป อุณหภูมิในระหว่างจัดเก็บ ทั้ง

ก่อนและหลังการแยกเมล็ด สี

อาจเปลี่ยนไปได้จาก สภาพสิ่ง

แวดล้อม ซึ่งอาจจะมีผลต่อการ ดูดซับและเกาะสีและสารตกแต่ง ซึ่งจะทำาให้

ลดประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตลงได้

ผง

วัดจากปริมาณวัสดุที่ไม่มีขนในฝ้าย เช่น ใบไม้ เปลือกไม้จากต้นฝ้าย ผิวของ

ฝ้ายตัวอย่าง จะถูกแสกน ด้วยกล้องดิจิตัล และรูปถ่ายจะถูกนำาไปวิเคราะห์  

%ของเนื้อที่ที่แสดงผง และจำานวนชิ้นของผงที่เห็นได้ จะนำาไปคำานวณและจด

บันทึก

อัตราส่วนของเนื้อที่เป็นร้อยละของผงและเศษผงจะเป็นตัวบ่งบอกที่ดีของ

ขนาดเฉลี่ยของผงในฝ้ายตัวอย่าง ตัวอย่างเช่น 

เนื้อที่ต่ำารวมกับจำานวนชิ้นผงสูง แสดงว่าขนาดเฉลี่ยของผงเล็ก เมื่อเทียบกับ 

เนื้อที่ผงสูงแต่จำานวนชิ้นผงต่ำา เป็นต้น 

เกรดของใบ

เกรดของใบไม้ คือการวัดปริมาณใบไม้ที่อยู่ในฝ้าย จากผลงานวิจัยและพัฒนา

อย่างต่อเนื่องทำาให้ การใช้เครื่องตรวจสอบปริมาณสูงวัดเกรดใบได้รับการ

เกรดส ขีองฝ า้ย ตรวจสอบโดยเคร ื อ่งมอืปรมิาณสงู
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ยอมรับจากวงการ การเกรดใบไม้โดยเครื่องตรวจสอบปริมาณสูง โดยวัดพื้นที่

ที่มีผง และจำานวนจุดที่มีผง เกรดใบไม้ได้จาการคำานวณข้อมูลดังกล่าว โดย

เทียบกับ the Universal Upland Grade Standards และ American Pima Grade 

Standards

การวัดสีโดยเครื่องมือปริมาณสูง ของ American Upland Cotton
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ปริมาณใบไม้ในฝ้าย ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของฝ้าย วิธีเก็บเกี่ยวฝ้าย และสภาวะ

ตอนเก็บเกี่ยว ปริมาณของใบไม้ที่ติดมาในฝ้ายหลังจากแยกเมล็ดแล้วนั้น

ขึ้นอยู่กับปริมาณที่มีอยู่ในฝ้ายก่อนแยกเมล็ด ปริมาณการทำาความสะอาด 

และประเภทของอุปกรณ์ทำาความสะอาดและอบแห้งที่ใช้ แม้ในกรณีที่ได้มี

ระมัดระวังมากในเวลาเก็บเกี่ยว และแยกเมล็ด ก็ยังมีเศษใบไม้หลงเหลือได้ใน

ฝ้าย ในแง่การผลิตปริมาณใบไม้ถือว่าเป็นของเสีย และมีปัจจัยต้นทุนในการ

กำาจัดมาเกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ชิ้นส่วนเล็กๆเหล่านี้ไม่สามารถเอาออกได้หมด 

และจะทำาให้สินค้าท้ายสุดที่ผลิตได้ มีคุณภาพต่ำาลงกว่าที่ควร

สิ่งแปลกปลอม

สิ่งแปลกปลอม หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่มีอยู่ในฝ้ายซึ่งนอกเหนือจากเส้นใย

และใบ ตัวอย่างของสิ่งแปลกปลอม ได้แก่ เปลือกไม้ หญ้า แกนหมุน ชิ้นส่วน

ของเปลือกหุ้มเมล็ด ฝุ่นละออง น้ำามัน และพลาสติก โดยทั่วไปแล้ว สิ่งแปลก

ปลอมประเภทพลาสติกนั้นจะแตกต่างจากสิ่งแปลกปลอมที่เป็นพืช (เช่น 

เปลือกไม้ ชิ้นส่วนของเปลือกหุ้มเมล็ด) คือไม่กระจายตัวเป็นเนื้อเดียวกันทั่ว

ทั้งเบลฝ้ายที่ปนเปื้อนด้วยพลาสติก ดังนั้น ตัวอย่างที่จำาแนกจากเบลฝ้ายที่ปน

เปื้อนพลาสติกอาจจะมีหรือไม่มีเศษพลาสติกให้เห็นก็ได้ สิ่งแปลกปลอม

ประเภทนี้และตัวบ่งชี้ปริมาณของสิ่งแปลกปลอม (ปริมาณน้อยหรือมาก) จะมี

การระบุไว้โดยผู้จำาแนกว่าเป็นข้อควรสังเกตในเอกสารการจำาแนกฝ้าย 

อีกปัจจัยหนึ่งที่ระบุไว้ในบันทึกการจำาแนกฝ้ายภายใต้หัวข้อ “สิ่งแปลกปลอม” 

ก็คือการเตรียมฝ้ายที่ผิดปกติ “การเตรียมฝ้าย” หรือ “prep” จะบ่งบอกระดับ

ของความละเอียดหรือความหยาบของเส้นใยฝ้ายที่ผ่านการหีบแยกเอาเมล็ด

ออกมาแล้ว วิธีการต่างๆ ในขั้นตอนการเก็บเกี่ยว การจัดการ และการหีบฝ้าย 

ทำาให้เกิดความแตกต่างในด้านความหยาบหรือความละเอียดของการเตรียม

ฝ้าย ซึ่งบางครั้งอาจจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ การเตรี

ยมฝ้าย Upland ที่ผิดปกติได้ลดลงอย่างมาก อันเป็นผลมาจากการมีแนวปฏิบัติ

ในการเก็บเกี่ยวและการหีบฝ้ายที่ดีขึ้น ปัจจุบันกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นเพียงไม่ถึง

ร้อยละ 0.5 ของผลผลิต 
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ค่าเฉลี่ยของหน่วย

ค่าเฉลี่ยของหน่วยเป็นโครงการอาสาสมัครตั้งแต่ปี 1991 ที่ ได้จัดทำาแก่ลูกค้า

ของ Cotton Program โดยไม่8bfค่าใช้จ่าย นี่คือวิธีการที่จะปรับปรุง ความ

สามารถในการให้ผลที่คงที่ของเครื่องมือตรวจวัดปริมาณสูง ของเส้นใยฝ้าย

ในด้านความยาวเส้นใย ความแข็งแรง ความสม่ำาเสมอของความยาว และความ

ละเอียด การให้ผลการตรวจสอบที่คงที่และถูกต้อง ช่วยเพิ่มคุณค่าของการ

จำาแนกคุณลักษณะของ US cotton และช่วยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ

ค้า US cotton เพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของการตรวจวัดมากยิ่งขึ้น

ค่าเฉลี่ยของหน่วย่ไม่ได้เรียกร้องให้มีการทดสอบตัวอย่างใหม่ แต่จะให้ผล

การตรวจสอบปัจจุบันที่ได้จากตัวอย่างที่เก็บได้จากแต่ละด้านของห่อบรรจุ

ฝ้าย่ค่าเฉลี่ยของหน่วย่ไม่จะเป็นการนำาเอาค่าตรวจสอบที่ได้จากแต่ละหน่วย

มาประเมิณค่ากลางคุณภาพของเส้นใย และค่าประเมิณที่ได้จะถูกระบุในแต่ละ

ห่อบรรจุฝ้ายทุกๆห่อ ตัวอย่างเช่น นำาค่าความแข็งแรงของเส้นใยของทุกๆของ

บรรจุมารวมกันและหารด้วยจำานวนห่อบรรจุก็จะได้ค่ากลางที่สามารถระบุ

ความแข็งแรงของเส้นใย ซึ่งค่าประเมิณนั้นจะถูกระบุข้างห่อบรรจุแต่ละห่อ

เหมือนกัน 

BASIS FOR MODULE AVERAGING

MODULE AVERAGE
Micronaire, Length, Strength, Length Uniformity

SSSSSSSSSSS SS

ค่าเฉลี่ยของโมดูล

Micronaire ความยาว ความแข็งแรง 

ความสม่ำาเสมอของความยาว

พื้นฐานของการหาค่าค่าเฉลี่ยของหน่วย
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V. การจำาแนกประเภทของ American Pima Cotton

การแยกคุณลักษณะของ American Pima Cotton คล้ายคลึงกับการแยก

คุณลักษณะของ American Upland Cotton ซึ่งรวมถึงการใช้เครื่องที่วัดปริมาณ

สูง ข้อแตกต่างที่สำาคัญที่สุดคือ ตารางสีเกรดของ American Pima Cotton ต่าง

กับ ตารางสีเกรดของ American Upland Cotton สาเหตุที่ใช้ตารางสีคนละอัน

เป็นเพราะ ธรรมชาติของ American Pima Cotton มีสีที่เหลืองเข้มกว่า ตารางสี

ของ (ตามตารางหน้า 21)

นอกจากนั้น กระบวนการแยกเมล็ดของ 

American Pima Cotton และ American 

Upland Cotton ไม่เหมือนกัน  American 

Pima Cotton แยกด้วย ลูกกลิ้ง (roller 

ginned) ในขณะที่ แยกด้วยซี่เลื่อย (saw 

ginned) นอกจากนั้น การแปลงความยาว

เส้นใย จาก 1/100 เป็น 1/32 นิ้ว ต่างกัน

สำาหรับ American Pima Cotton ดังตาราง

ที่ใช้แปลงด้านขวา

VI. คุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูลการจำาแนก

ลักษณะ

การจำาแนกลักษณะทั้งใช้คนและใช้เครื่องมือ ต้องมีการคุมระวังอย่างใกล้ชิด 

เพื่อให้ความมั่นใจถึงผลการตรวจวัดได้คุณภาพอย่างแท้จริง การคุมระวังของ

คุณภาพ จัดทำาผ่านการจัดการของ Cotton and Tobacco Program’s Quality 

Assurance Division มีหลายเครื่องมือ และหลายโครงการที่ใช้ปฏิบัติอยู่แล้ว 

เพื่อจัดการคุณภาพ ซึ่งรวมทั้ง การเตรียมสภาพห้องปฏิบัติการ การเตรียม

สภาพตัวอย่าง รายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องมือ การเทียบวัดเครื่องมือ การ

เฝ้าระวังภายในองค์กร และโครงการจัดการคุณภาพของ USDA

การแปลงความยาวเส้นใย ของ  
American Pima Cotton

นิ้ว 32nds

1.20 และต่ำากว่า 40
1.21–1.25 42
1.26–1.31 44
1.32–1.36 46
1.37–1.42 48
1.43–1.47 50

1.48 และสูงกว่า 52
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การเตรียมสภาพในห้องปฏิบัติการ

สภาพของห้องปฏิบัติ มีผลต่อการตรวจสอบคุณสมบัติของเส้นใย  ดังนั้น

อุณหภูมิ ความชื้นภายในห้องปฏิบัติการที่มีการจำาแนกลักษณะของฝ้าย จึง

การวัดสีโดยเครื่องมือปริมาณสูง ของ American Pima Cotton
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จำาเป็นต้องถูกควบคุมอย่างเคร่งครัด อุณหภูมิถูกตั้งไว้ที่ 70 บวก/ ลบ 1 องศา 

F (ประมาณ21 บวก/ ลบ 0.5 องศา C) และความชื้นสัมพันธ์ที่ 65% บวก/ ลบ 

2%

การเตรียมสภาพของตัวอย่าง

ตัวอย่างต้องถูกปรับสภาพ เพื่อให้ความชื้นเสถียรที่สภาพแวดล้อมที่กำาหนด   

สภาพของตัวอย่างต้องมีปริมาณความชื้นอยู่ที่ 6.75% – 8.25% (คำานวณจากน้ำา

หนักแห้ง) ตัวอย่างที่ปรับสภาพให้เสถียรแล้วนี้ จะถูกสุ่มตรวจสอบบ้างเป็น

ครั้งคราว เพื่อให้มั่นใจว่า ปริมาณความชื้นอยู่ตามที่กำาหนด ทั้งนี้ตัวอย่างอาจ

ถูกปรับสภาพด้วยวิธีทั้งการปรับสภาพอย่างรับ (passive conditioning) และ 

การปรับสภาพอย่างรุก (active conditioning) 

ในการปรับสภาพอย่างรับ (passive conditioning) ตัวอย่างจะถูกวางเรียงไว้

เพียงชั้นเดียว บนถาดที่มีรูอยู่ด้านล่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้  ตัวอย่างจะถูก

ปล่อยให้อยู่ในสภาพในนี้จนความชื้นคงที่ตามค่าที่กำาหนด ซึ่งโดยทั่วไป จะ

ใช้เวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง

เม ื อ่มาถงึจดุจำาแนกลกัษณะของ USDA ตวัอย่างเส้นใยจะถกูปรบัสภาพ ให้ตรงตามมาตรฐานท ีก่ำาหนด 

ก่อนท ีจ่ะถกูตรวจสอบ ก่อนท ีก่ระบวนการแยกลักษณะ จะเร ิ ่มข ึ ้นได้
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ในการปรับสภาพอย่างรุก (active conditioning) เครื่องปรับสภาพรีบเร่ง (rapid 

conditioning unit) จะถูกนำามาใช้ เพื่อดูดอากาศที่มีสภาพตามที่กำาหนดผ่าน 

จนสภาพแวดล้อมรวมทั้งความชื้นในเครื่องแยกลักษณะ ตรงตามมาตรฐาน 

ในการปรับสภาพอย่างรุก เวลาที่ใช้ในการเตรียมสภาพตัวอย่างจะลดลงเหลือ

เพียงสิบนาที

ข้อกำาหนดทางเทคนิค ของการให้ผลของเครื่องมือวัด

เป็นสิ่งสำาคัญมากที่จะยืนยันว่า เครื่องมือแยกลักษณะ อย่างน้อยทำางานตาม

เกณฑ์อย่างต่ำาของข้อกำาหนดทางเทคนิค  ความแม่นยำา (precision) หมายถึง

ความสามารถของเครื่องมือ ที่ให้ผลเป็นค่าเดียวกันในการตรวจวัดครั้งแล้ว

ครั้งเล่า ความถูกต้อง (accuracy) หมายถึง ความสามารถของเครื่องมือ ในการ

ให้ค่าการตรวจวัดที่ใกล้เคียง ค่าจริง ได้มากน้อยเพียงใด

เครื่องมือที่ซื้อมาใหม่ ต้องผ่านกระบวนการทดสอบจำานวนหลายรายการ 

ก่อนจะรับงานและนำามาใช้ในการปฏิบัติงานในกระบวนการตรวจวัดได้ ข้อ

กำาหนดทางเทคนิค ของการตรวจรับเครื่องใหม่รวมถึง ค่าความแม่นยำาของ

เครื่องมือที่สามารถยอมรับได้ใน ตารางด้านล่าง

ข้อกำาหนดทางเทคนิค  

ของการให้ผลของเครื่องมือวัด

ข้อกำาหนดทางเทคนิคของ

ความแม่นยำาของเครื่องมือและ

อุปกรณ์ตรวจวัด

ความยาว (นิ้ว) ± 0.012

ความสม่ำาเสมอ (%) ± 0.800

ความแข็งแรง (grams per tex) ± 1.000

Micronaire (หน่วย) ± 0.100

สี Rd (หน่วย) ± 0.700

ส ี+b (หน่วย) ± 0.300

ผง (% พื้นที่) ± 0.040
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นอกจากนั้น เครื่องมือทั้งหมด ต้องผ่านการประเมินทุกปี ส่วนใหญ่ก่อนจะเริ่ม

ฤดูหน้าฝ้าย การตรวจสอบทำาขึ้นเพื่อ ยืนยันทั้งความแม่นยำาและความถูกต้อง 

ของการตรวจสอบด้วยเครื่องมือ 

การเทียบค่าของเครื่องมือวัด

เครื่องมือที่ใช้วัดค่าความยาว ความสม่ำาเสมอของความยาว ไมโครแนร์ และ

ความแข็งแรงของเส้นใย ต้องผ่านการเทียบค่า ด้วยใช้ฝ้ายมาตรฐานสำาหรับ

การเทียบค่า (calibrated cotton) แผ่นกระเบื้อง (ceramic tile) ใช้เป็นตัวเทียบ

ในการวัด สี และผง  การตรวจเทียบจะจัดทำาขึ้นเป็นระยะสำาหรับปัจจัยแต่ละ

อัน  ตารางแสดงปริมาณการยอมรับได้ของการเทียบค่า (calibration tolerance) 

ของ USDA แสดงอยู่ด้านล่าง

โครงการการจัดการคุณภาพ

โครงการการจัดการคุณภาพของ USDA (Quality Management Program, 

QMP) จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่า จุดจำาแนกลักษณะของ USDA ทุกแห่ง

ทั้งประเทศ ปฏิบัติงานเหมือนกัน และให้ผลตรวจสอบค่าเดียวกัน QMP ใช้

ฝ้ายมาตรฐาน และแผ่นกระเบื้องมาตรฐานที่ทราบค่าการตรวจวัดมาแล้ว มา

ตรวจสอบซ้ำาทุกสองชั่วโมง และผลวัดที่ได้ถูกนำาไปวิเคราะห์ และจัดทำาเป็น

ค่าที่ยอมรับได้ของการเทียบค่าเครื่องมือ

จำาแนกลักษณะ

คุณสมบัติของเส้นใย ความคงทน

ความยาว  (นิ้ว) ± 0.007

ความสม่ำาเสมอ (%) ± 0.700

ความแข็งแรง (grams per tex) ± 0.500

Micronaire (หน่วย) ± 0.100

สี Rd (หน่วย) ± 0.400

ส ี+b (หน่วย) ± 0.400

ผง (% พื้นที่) ± 0.050
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กราฟ ด้วยโปรแกรมพิเศษที่ได้พัฒนาขึ้น ผลของการทดสอบจะถูกขึ้นบนจอ

ใหญ่ในห้องปฏิบัติการ โดยแสดงผลเป็นกราฟแบบ real-time ซึ่งผู้ปฏิบัติการ

สามารถจะสามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันท่วงที ในกรณีที่เครื่องมือเริ่มเกิด

ความผิดพลาดเกิดขึ้น ให้ผลหักเหไปจากมาตรฐานการเทียบวัด นอกจากการ

ตรวจ QMP ทุกสองชั่วโมงแล้ว ยังมีการตรวจสอบรอบพิเศษของ USDA ทุก

สัปดาห์ เพื่อยืนยันว่า การตรวจสอบของเครื่องมือยังอยู่ในระดับเดียวกันทุกจุด

ตรวจสอบของ 

VII. การเผยแพร่ข้อมูล

การเผยแพร่ข้อมูล ของ USDA

การเผยแพร่ข้อมูล ของ USDA ทำาใน สองรูปแบบ: 1) ข้อมูลการจำาแนกอย่าง

เป็นทางการ 2) ข้อมูลทางสถิติในด้าน คุณภาพ ปริมาณ และราคา

การเผยแพร่ข้อมูลจำาแนกลักษณะ จัดการโดย Cotton and Tobacco Program’s 

Information Technology Division ข้อมูลการจำาแนกลักษณะฝ้าย ได้จัดไว้ให้

สำาหรับโรงงานแยกเมล็ด หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง ในรูปของไฟล์ข้อมูล 

หรือเอกสารสิ่งพิมพ์ ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลการจำาแนกลักษณะได้ทาง

อินเตอร์เนต หรือ ผ่านโปรแกรมของไมโครซอฟวินโดว

นอกจากนี้ เจ้าของฝ้าย ทั้งผู้ค้าและโรงงานผู้ผลิต ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 

ผ่านฐานข้อมูลกลางได้ ฐานข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลการจำาแนกลักษณะเส้นใย 

ของทั้งปีปัจจุบัน และผลผลิตของสี่ปีที่ผ่านมา ข้อมูลเหล่านี้ สมาชิกสามารถ

เข้าถึงได้เองโดยขอผ่านทางคอมพิวเตอร์ แต่ได้เฉพาะเจ้าของปัจจุบันหรือ

ตัวแทนเจ้าของปัจจุบัน รายละเอียดในการในการเข้าถึงข้อมูลจำาแนกลักษณะ 

ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ใน National Database website — www.ams.usda.

gov/cnndb หรือติดต่อ USDA ที่ControlIT@ams.usda.gov

เจ้าของฝ้าย ผู้ค้าและโรงงานผู้ผลิต สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยผ่านฐานข้อมูล

กลาง ไม่ว่าจะเป็นการรายงานสถิติรายวัน รายเดือน แลพรายปี ของคุณภาพ

ผลผลิตฝ้ายประเภพ Upland และ American Pima ฐานข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูล
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โปรแกรม Engineered Fiber Selection® ของ Cotton Incorporated สามารถชว่ยให้ โรงงานวางผงัการ

ใช้ฝ า้ย ในการผลติเส้นด้ายท ี ่มคีณุภาพสงูได้

ของจำานวนฝ้ายแต่ละเกรด โดยรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแบ่งคัดสี เกรดของใบ 

ความยาวใยฝ้าย ไมโครแนร์ ความแข็งแรงของเส้นใย ปัจจัยภายนอก และ

ระดับของขยะ ข้อมูลเหล่านี้ สมาชิกสามารถเข้าถึงได้ที่ http://www.ams.usda.

gov/AMSv1.0/cnmnreports หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

หน่วยงานของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ที่ CottonMN@ams.

usda.gov

เครื่องมือและทรัพยากรในงานบริการด้านฝ้ายของ Cotton 

Incorporated

โปรแกรม Engineered Fiber Selection® (EFS®) Cotton Management System™ 

ของ Cotton Incorporated สามารถช่วยให้ อุตสาหกรรมใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการ

จำาแนกลักษณะเส้นใย เพื่อพัฒนาเส้นด้ายที่มีคุณภาพดีที่สุด 
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โปรแกรม MILLNet™ สามารถช่วยให้โรงงานจัดการตัวแปรตามธรรมชาติ

ของฝ้ายได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ความละเอียดเส้นใย ความแข็งแรง ความยาว 

และลักษณะอื่นที่ตรวจวัดโดยเครื่องมือที่ใช้ปริมาณสูง เพื่อสามารถวางผัง

การวางเบลเส้นใย อย่างคงเส้นคงวาและสม่ำาเสมอ โดยผังการวางเบลเส้นใยที่

เหมาะสมจะมีผลทำาให้โรงงานสามารถผลิตเส้นด้าย และผ้าผืนที่มีคุณภาพที่ดี

กว่า ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยการไหลของข้อมูลจากผู้ซื้อฝ้าย

จนถึงผู้ขาย

โปรแกรม EFS®-USCROP™ เป็นเครื่องมือที่ให้ข้อมูล ทำาให้ผู้ซื้อฝ้าย

สามารถใช้ในการตัดสินใจได้อย่างดี โดยมีรายละเอียดข้อมูลฝ้ายของสหรัฐ

เป็นสัปดาห์ตลอดฤดูแยกเมล็ด ผู้ใช้สามารถเข้าดูผลผลิตฝ้ายของสหรัฐโดย

เลือก คุณลักษณะจำาเพาะในช่วงเวลาที่ต้องการ เมื่อทราบว่าผลผลิตที่ได้มี

คุณลักษณะอย่างไรบ้างในภาพรวม จะช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูล สามารถเลือกเวลาที่

จะซื้อฝ้ายได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่าย Fiber Competition 

Department ที่ Cotton Incorporated
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เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในเอกสารนี้ ใช้เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น Cotton 

Incorporated มิได้เป็นตัวแทนผู้ใดหรือรับประกัน หรือรับรองในความถูกต้อง 

สมบูรณ์ ทันเวลา เหมาะสม และไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ความเสียหายที่อาจ

เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้  ข้อมูลทั้งหมดให้ตามที่มีอยู่
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