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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ทดสอบสมบติัทางกายภาพและการสะทอ้นน ้ ามนัของผา้
ฝ้ายทอมือ ตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ามนับนผา้ฝ้ายทอมือ ทดสอบและวเิคราะห์สมบติัการสะทอ้นน ้ ามนั
ของผา้ฝ้ายทอมือ ออกแบบและตดัเยบ็ชุดเชฟตน้แบบจากผา้ฝ้ายทอมือ 
 วธีิวจิยัคือ ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้และการสะทอ้นน ้ ามนัของผา้ฝ้ายทอมือ โดยการน าผา้ฝ้ายทอ
มือ 4 ภาคของประเทศไทยมาท าการทดสอบสมบติัทางกายภาพ จากนั้นน าผา้ฝ้ายทอมือไปตกแต่ง
ส าเร็จสะทอ้นน ้ามนั ทดสอบและวเิคราะห์สมบติัการสะทอ้นน ้ามนัของผา้ฝ้ายทอมือเปรียบเทียบก่อน
และหลงัตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ามนั ออกแบบและตดัเยบ็ชุดเชฟตน้แบบจากผา้ฝ้ายทอมือ 
 ผลการวิจยั พบว่า  สมบติัทางกายภาพของผา้ฝ้ายทอมือภาคกลางมีความแข็งแรงต่อแรงดึง
และแรงฉีกขาดมากท่ีสุด ส่วนค่าการสะทอ้นน ้ ามนัผา้ฝ้ายทอมือทั้ง 4 ภาคก่อนการตกแต่งสะทอ้น
น ้ ามนัไดค้่าการสะทอ้นน ้ ามนัเกรด 0 คือ ไม่สามารถสะทอ้นน ้ ามนัได ้ผลการตกแต่งส าเร็จสะทอ้น
น ้ามนับนผา้ฝ้ายทอมือ พบวา่  ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือและภาคอีสานไดค้่าการสะทอ้นน ้ ามนัเกรด 5.5 
คือ มีการสะทอ้นน ้ ามนัไดดี้ ผลการทดสอบและวิเคราะห์สมบติัทางกายภาพของผา้ฝ้ายทอมือภาย
หลงัจากการตกแต่งในเร่ืองความแข็งแรงของแรงดึงและแรงฉีกขาดไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการออกแบบและตดัเยบ็ชุดเชฟตน้แบบจ านวน 4 ชุดตามท่ีออกแบบ
ไวจ้ากผา้ฝ้ายทอมือ 4 ภาคท่ีผา่นการตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ามนั 
 
ค าส าคัญ: ผา้ฝ้ายทอมือ การตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ามนั ชุดเชฟ  
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ABSTRACT 
  

 This research was aimed to test the physical and oil repellency properties of the hand 

woven cotton, apply the oil repellency finishing on the cotton, test and analyze the oil repellency 

property of the finished cotton, design a pattern and sew a master chef uniform from the cotton.

 The study methods were as follows. The basic information of the hand woven cotton from 

the four regions of Thailand was studied by testing their physical and oil repellency properties.  The 

oil repellency finishing was then applied to the cotton and the oil repellency property was tested and 

analyzed by comparing the before and after values of the oil repellency property.  A pattern was 

designed for sewing a master chef uniform from the hand woven cotton. 

 From the test of the physical and oil repellency properties, it was found that the hand 

woven cotton from the Central region had most strength against the tensile and tear,  and before the 

oil repellency finishing, the oil repellency property of all fabrics from the four regions was at Grade 

0 - being unable to reflect the oil.  It was also found that, after the oil repellency finishing, the oil 

repellency property of the hand woven cotton from the Northern and North-Eastern regions was at 

Grade 5.5 – having good oil repellency, whereas the strength against the tensile and tear of all 

fabrics was not statistically different at the significant level of 0.05.  The finished hand woven 

cotton fabrics from four regions were then used to make four master chef uniforms in accord with 

the designed pattern.  

Keyword: hand woven cotton, oil repellent finish, chef uniform 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

นายบุญทรง เตริยาภิรมย ์ รมว.พาณิชย ์ ไดส้ั่งการให้กรมส่งเสริมการส่งออกวางแผนเพื่อ

เดินหนา้โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก ในปีงบประมาณ 2555-2566 ภายใตก้ารมอบเคร่ืองหมาย Thai 

Select โดยการส่งเสริมร้านอาหารไทยในต่างประเทศ โครงการน้ีเนน้การส่งเสริมให้ร้านอาหารไทย

ในต่างประเทศท่ีมีกวา่ 1.3 หม่ืนแห่ง ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยูใ่นสหรัฐกวา่ 5,000 แห่ง ในยุโรป 3,000 แห่ง 

และท่ีอ่ืนๆ ให้ปรุงและจ าหน่ายอาหารไทยท่ีมีคุณภาพ ผลิตจากวตัถุดิบจากประเทศไทย และยงัเป็น

ศูนยก์ลางของการจาหน่ายสินคา้โอท็อปของไทย (คมชดัลกึ, ออนไลน์, 2555) ซ่ึงท าให้เห็นวา่มี

ความตอ้งการพฒันาและยกระดบัให้กบัเชฟไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมสินคา้ไทย อยา่งเช่นผา้ทอ

มือของไทยท่ีมีสินคา้ไม่หลากหลาย จึงเห็นสมควรท่ีจะน าผา้ไทยมาพฒันาควบคู่กนั 

 เคร่ืองแบบเชฟมีความส าคญัมากเพราะเป็นมาตรฐานส าหรับผูท่ี้มีหน้าท่ีในการปรุงอาหาร

จะตอ้งมีรูปลกัษณ์ท่ีทนัสมยัและเป็นมืออาชีพ นอกจากน้ีเคร่ืองแบบเชฟยงัมีหน้าท่ีในการปกป้องผู ้

สวมใส่จากคราบและความร้อนในขณะปฏิบติัหนา้ท่ีในห้องครัวอีกดว้ย ส่วนผา้ทอของไทยแสดงถึง

ศิลปะภูมิปัญญาของชุมชน ในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกนัตามวตัถุดิบในการทอ และกรรมวิธีในการ

ทอ เช่น ผา้ทอภาคเหนือนิยมทอผา้ลายน ้าไหล ภาคอีสานนิยมทอผา้ลายขิด ภาคกลางนิยมทอผา้ตีนจก 

ภาคใตนิ้ยมทอผา้ยก วตัถุดิบท่ีใชคื้อ ผา้ฝ้ายและผา้ไหมซ่ึงเป็นเส้นใยจากธรรมชาติท าให้สวมใส่สบาย  

โดยเฉพาะผา้ฝ้ายมีสมบติัทางกายภาพคือ มีความมนัน้อย ตอ้งเพิ่มความมนัดว้ยการตกแต่ง ส าหรับ

ความเหนียว มีความเหนียวปานกลางคือเหนียวประมาณ 3.0-5.0 กรัมต่อเดนเยอร์ ความเหนียวจะ

เพิ่มข้ึนเม่ือเปียก ความคืนตวัต ่าและยบัง่ายมาก การดูดความช้ืนในบรรยากาศปกติได ้8.5 เปอร์เซ็นต ์ 

ความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศจะดูดความช้ืนได ้15 เปอร์เซ็นตส์ามารถดูดซบัความช้ืนจากเหง่ือและน ้ าได้

ดีและสามารถระบายความช้ืนไดเ้ร็ว ผา้ฝ้ายมีความคงรูป ไม่ยดืและไม่หดมาก ติดไฟง่ายและเร็ว (นวล

แข ปาลิวนิช, 2542: 30) จากขอ้มูลเก่ียวกบัผา้ฝ้ายเบ้ืองตน้ พบว่า ผา้ฝ้ายนั้นมีการดูดซับไดดี้จึงอาจ
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ส่งผลให้บางคร้ังดูดซับน ้ ามนัและส่ิงสกปรกติดเส้ือผา้อย่างรวดเร็ว การน าเทคโนโลยีการตกแต่ง

ส าเร็จเพื่อตกแต่งผืนผา้ฝ้ายให้มีสมบติัเพิ่มข้ึนและเหมาะกบัการใช้งานในโอกาสต่างๆ เช่น ป้องกนั

น ้ ามนั ทนยบั กันหด เป็นต้น จึงมีบทบาทส าคญัในการช่วยพฒันา เพิ่มมูลค่าให้กับผา้ฝ้ายทอมือ 

เพื่อใหผ้นืผา้นั้นสามารถน าไปผลิตเป็นสินคา้ หรือผลิตภณัฑท่ี์มีความหลากหลายมากข้ึน  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ หากน าผา้ฝ้ายทอมือมาตกแต่งโดยการตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ ามนั (Oil 

repellency Finishing) แลว้น าไปออกแบบตดัเยบ็เป็นชุดเชฟ จะท าให้ผา้ฝ้ายทอมือมีสมบติัตา้นทาน

น ้ ามันและส่ิงสกปรกเกาะติดเส้ือ เป็นการป้องกันส่ิงสกปรกท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท าอาหารได ้

นอกจากน้ีจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผา้ฝ้ายทอมือของไทย รวมทั้งเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ

และส่งเสริมใหว้สิาหกิจชุมชนทอผา้พื้นเมืองของไทย ผลงานวิจยัน้ีสามารถน าผา้ฝ้ายทอมือไปพฒันา 

ปรับปรุงใหมี้ความหลากหลายและดีมากยิง่ข้ึนในโอกาสต่อไป 

 

1.2  วตัถุประสงค์การวจัิย 

 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

1.2.1  ทดสอบสมบติัทางกายภาพและการสะทอ้นน ้ามนัของผา้ฝ้ายทอมือ 
1.2.2  ตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ามนับนผา้ฝ้ายทอมือ 
1.2.3  ทดสอบและวเิคราะห์สมบติัการสะทอ้นน ้ามนัของผา้ฝ้ายทอมือ 
1.2.4  ออกแบบและตดัเยบ็ชุดเชฟตน้แบบจากผา้ฝ้ายทอมือ  
 

1.3  ขอบเขตของการวจัิย 
 น าผา้ฝ้ายทอมือจาก 4 ภาคของประเทศไทย ทดสอบสมบติัผา้ทางกายภาพ จากนั้นน าผา้ฝ้าย

ทอมือไปตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ามนั ทดสอบและวเิคราะห์ผา้ฝ้ายทอมือเปรียบเทียบก่อนและหลงั

ตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ามนั ออกแบบและตดัเยบ็ชุดเชฟตน้แบบจากผา้ฝ้ายทอมือตกแต่งส าเร็จ

สะทอ้นน ้ามนั 

 

 

 



3 

 

1.4  ค าจ ากดัความในการวจัิย 

 สมบติัทางกายภาพ หมายถึงลกัษณะการเปล่ียนแปลงภายนอกท่ีสามารถสังเกตไดด้ว้ยตาเปล่า

หรือลกัษณะภายนอกและการใช้เคร่ืองมืออย่างง่าย ๆ ในการสังเกตการเปล่ียนแปลงสมบติัทาง

กายภาพ จะไม่มีการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของสาร ไม่มีสารใหม่เกิดข้ึน ส่วนใหญ่เป็นการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นรูปลกัษณ์ภายนอกเท่านั้น เช่น การเปล่ียนสถานะ การเกิดสารละลาย การเปล่ียน

อุณหภูมิ การสึกกร่อน เป็นตน้  

 การตกแต่งส าเร็จ หมายถึงกระบวนการใส่สารเติมแต่งเพื่อเพิ่มสมบติัให้แก่ผา้ดิบหรือผา้ท่ียงั

ไม่ผา่นกระบวนการตกแต่งใดๆ 

 

1.5  กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ขั้นตอนการวจัิย 

 

ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้และการตกแต่งสะทอ้นน ้ามนัของผา้ฝ้ายทอมือ 

 

ทดสอบและวเิคราะห์สมบติัทางกายภาพและการทดสอบ 

การสะทอ้นน ้ามนัก่อนการตกแต่ง 

 

ตกแต่งผา้ฝ้ายทอมือใหมี้สมบติัสะทอ้นน ้ามนั 

 

ทดสอบและวเิคราะห์การสะทอ้นน ้ามนัและสมบติัทางกายภาพ 

หลงัการตกแต่ง 

 

ออกแบบและตดัเยบ็ชุดเชฟตน้แบบ 
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1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.5.1  ทราบถึงประวติัความเป็นมาและไดแ้นวทางการพฒันาดา้นการตกแต่งผา้ฝ้ายทอมือ 

 1.5.2  ลดคราบสกปรกบนชุดและอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากน ้ ามนัส าหรับผูป้ระกอบอาชีพ

ประกอบอาหาร  

1.5.3  เป็นการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าใหก้บัผา้ฝ้ายทอมือของไทย 

 1.5.4  เป็นแนวทางในการพฒันาส่ิงทอของไทยใหมี้ความแพร่หลายมากยิง่ข้ึน 

 



 
 

บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

เ ร่ือง เทคโนโลยีการตกแต่งส าเร็จสะท้อนน ้ ามันของผ้าฝ้ายทอมือเพื่อผลิตชุดเชฟ มี

วตัถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการน าเทคโนโลยีการตกแต่งส่ิงทอสะทอ้นน ้ ามนัผา้ฝ้ายทอมือเพื่อ

ผลิตชุดเชฟ ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้เอกสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดจ้ดัเรียงตามล าดบั

ความส าคญัของเน้ือหา ดังนั้นผูท้  าวิจยัได้แบ่งการศึกษาค้นควา้เก่ียวกับการทบทวนวรรณกรรม

ออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 

 2.1  ประวติัความเป็นมาของผา้ฝ้ายและการผลิตผา้ฝ้ายทอมือ   

 2.2  โครงสร้างและคุณสมบติัผา้ฝ้าย 

 2.3  เคร่ืองแบบชุดเชฟ 

 2.4  การตกแต่งส าเร็จส่ิงทอ 

 2.5  การทดสอบการสะทอ้นน ้ามนั 

 2.6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1  ประวตัิความเป็นมาของผ้าฝ้ายและการผลติผ้าฝ้ายทอมือ   

2.1.1  ประวติัความเป็นมาของผา้ฝ้าย (นวลแข ปาลิวนิช, 2542: 69-73) 
           ค  าว่า Cotton มาจากค าภาษาอารบิกวา่ quoton หรือ guton แปลวา่ผา้ฝ้ายหรือผา้ท่ีทอ
จากฝ้าย ไม่มีหลกัฐานบ่งบอกไดแ้น่ชดัวา่ฝ้ายปลูกคร้ังแรกท่ีใด นกัเขียนบางท่านไดส้รุปประวติัและ
ความเป็นมาของฝ้ายไวว้่า ได้มีหลกัฐานบางอย่างแสดงว่าฝ้ายได้ปลูกข้ึนในประเทศอียิปต์มานาน 
12,000 ปีก่อนคริสต์ศกัราช และอา้งด้วยว่าฝ้ายได้ปลูกในประเทศอินเดียมานานประมาณ 3,000 ปี
ก่อนคริสต์ศกัราช และยอมรับว่าประเทศอินเดียเป็นประเทศหน่ึงท่ีปลูกฝ้ายและน าฝ้ายมาใช้อย่าง
กวา้งขวางนานกวา่ 2,500 ปีมาแลว้ก่อนคริสตศ์กัราช 
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 บางต าราบอกวา่ฝ้ายไดป้ลูกข้ึนก่อนในประเทศอินเดียและคนรู้จกัน ามาใชท้อผา้ก่อนประเทศ
อียิปตป์ระมาณ 500 ปี พระเจา้อเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นบุคคลแรกท่ีน าฝ้ายจากประเทศอินเดียมาสู่
ทวปียโุรปและแอฟริกา และฝ้ายไดแ้พร่หลายไปสู่ทวปีอเมริกาและทัว่โลกในเวลาต่อมา  
 ฝ้ายเป็นเส้นใยท่ีนิยมมากท่ีสุดในกลุ่มเส้นใยเซลลูโลส มีอตัราการผลิตและการใช้งานสูง 

แมว้า่ในปัจจุบนัไดมี้เส้นใยสังเคราะห์เกิดข้ึนมาก็ตาม ฝ้ายมาจากปุยฝ้ายของพืชในตระกูล Gossypium 

และมีหลายชนิด ตน้ฝ้ายและปุยฝ้ายมีลกัษณะ ดงัภาพท่ี 2.1  เส้นใยฝ้ายมีความแตกต่างกนัในเร่ือง

ความยาว ความแข็งแรง การยืดตวั ความละเอียด (ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง) ความแตกต่างน้ีมาจาก

พนัธ์และสภาพแวดลอ้มในการปลูกฝ้าย เช่น ปริมาณน ้ าฝน ปริมาณความช้ืน ปริมาณแสงแดด และ

วธีิการเก็บเก่ียว (วมิลรัตน์ ศรีจรัสสิน, 2550: 25) 

 ฝ้ายท่ีสหรัฐอเมริกาน ามาปลูกคร้ังแรกไดแ้ก่ ฝ้ายพนัธ์ุซีไอส์แลนด์ (Sea Island) จากประเทศ
อินเดีย ทั้งน้ีเพราะการป่ันดา้ยในสมยันั้นตอ้งใชเ้คร่ืองป่ัน Churka ซ่ึงตอ้งสั่งซ้ือมาจากประเทศอินเดีย 
และป่ันไดเ้ฉพาะฝ้ายพนัธ์ุน้ีเท่านั้น ต่อมาจึงไดมี้การปลูกฝ้ายพนัธ์ุอปัแลนด์ (Upland) ข้ึนซ่ึงฝ้ายพนัธ์ุ
น้ีปลูกไดง่้ายและนิบมปลูกกนัทัว่ไป คือใยจะยาวประมาณ 0.5-1น้ิว และตอ้งป่ันดว้ยมืออยูร่ะยะหน่ึง 
เพราะเคร่ืองป่ันเดิมใชป่ั้นฝ้ายพนัธ์ุน้ีไมได ้จนกระทัง่อีลิ วิตนีย ์(Eli Whitney) ไดผ้ลิตเคร่ืองป่ันดา้ย
ชนิดใหม่ข้ึนในปี พ.ศ. 2336อุตสาหกรรมเส้นใยฝ้ายและการทอผา้ฝ้ายจึงเจริญเติบโต 
 แหล่งปลูกและผลิตของฝ้าย ฝ้ายปลูกได้ดีในภูมิประเทศท่ีมีอากาศร้อนช้ืน หรืออบอุ่น 
ปัจจุบนัประเทศท่ีปลูกฝ้ายมากได้แก่ สหรัฐอเมริกาตอนใต ้จีน สาธารณรัฐโซเวียตตอนใต ้อินเดีย 
อียปิต ์เปรู และบราซิล 
 ส าหรับประเทศไทยยงัไม่พบหลกัฐานท่ีแน่ชดัวา่ไดมี้การปลูกฝ้ายและน ามาใช้เป็นผา้ตั้งแต่
เม่ือใด มีแต่เป็นเอกสารเก่าแก่ท่ีสุดท่ีพอจะน ามาอา้งถึงไดก้็คือ ในพุทธบญัญติัไดก้ าหนดให้พระภิกษุ
ใชผ้า้ห่มครองได ้6 ชนิดและ 1 ใน 6 ชนิดคือฝ้าย นอกจากนั้นยงัมีสุภาษิตของชาวสุโขทยัไดก้ล่าวไว้
วา่ “เม่ือเสร็จหน้านา ผูห้ญิงทอผา้ ผูช้ายตีเหล็ก” และในวรรณคดีเร่ืองขุนชา้ง-ขุนแผนไดก้ล่าวถึงไร่
ฝ้ายไวด้้วย ซ่ึงจากหลกัฐานดงักล่าวแสดงว่าคนไทยรู้จกัปลูกฝ้ายและน ามาทอใช้เป็นผา้มานานแต่
โบราณเช่นกนั  
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ภาพที ่2.1  ตน้ฝ้ายและปุยฝ้าย 
ทีม่า :  www.openbase.in.th, 2555  

 ประเทศไทยไดส่้งเสริมให้มีการปลูกฝ้ายอย่างจริงจงัตั้งแต่ปี พ.ศ.2453 ซ่ึงสมยันั้นประเทศ

ไทยยงัไม่มีอุตสาหกรรมส่ิงทอเอง จึงปลูกเพื่อใชใ้นครอบครัวและส่งเป็นสินคา้ส่งออก พนัธ์ุฝ้ายท่ีใช้

ปลูกก็เป็นพนัธ์ุพื้นเมือง ปุยมีลกัษณะหยาบและสั้น ต่อมาจนถึงปี พ.ศ. 2478 กระทรวงกลาโหมไดต้ั้ง

โรงงานหีบฝ้ายและโรงงานป่ันดา้ยข้ึน จึงไดส่้งเสริมให้มีการปลูกฝ้ายข้ึนอีก และเร่ิมน าพนัธ์ุฝ้ายจาก

ต่างประเทศเขา้มาทดลองปลูก พนัธ์ุท่ีส่งเสริมให้ปลูกคร้ังแรกไดแ้ก่ ฝ้ายพนัธ์ุเขมร จนถึงระยะหลงั

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 รัฐบาลไทยไดส่้งเสริมอุตสาหกรรมส่ิงทอข้ึนในประเทศ และรัฐบาลไดส่้งเสริม

การปลูกฝ้ายอยา่งจริงจงัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 จนถึงปี พ.ศ. 2512 ต่อมาผลผลิตฝ้ายเร่ิมลดลงเพราะมีโรค

และแมลงศตัรูพืชระบาดมากส่งผลให้ผลผลิตฝ้ายไม่เพียงพอ ประเทศไทยจึงต้องสั่งซ้ือฝ้ายจาก

ต่างประเทศเขา้มาจนถึงปัจจุบนั 

 แหล่งปลูกฝ้ายท่ีส าคญัของไทยคือ แถบจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาค

กลาง จงัหวดัท่ีปลูกฝ้ายมากได้แก่ นครสวรรค์ เลย ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจีนบุรี สุโขทยั จนัทบุรี 

สุพรรณบุรี นครราชสีมา กาญจนบุรี สระบุรี น่าน แพร่ ก าแพงเพชร หนองคาย และราชบุรี 

 ส าหรับสายพนัธ์ุฝ้ายท่ีกรมวชิาการเกษตรก าลงัส่งเสริมและแนะน าใหป้ลูก ไดแ้ก่ 

1. ฝ้ายพนัธ์ุตากฟ้า 1 เป็นพนัธ์ุฝ้ายท่ีกรมวิชาการเกษตรรับรองและประกาศใช้เป็นพนัธ์ุ

มาตรฐานเม่ือปี พ.ศ. 2521 ใหผ้ลผลิตประมาณ 300 กิโลกรัมต่อไร่ 
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2. ฝ้ายพนัธ์ุศรีส าโรง 2 พนัธ์ุน้ีน ามาจากประเทศไอเวอรีโคสต์ รูปทรงของล าตน้ดี คุณภาพ

เส้นใยให้ผลผลิตสูงประมาณ 330 กิโลกรัมต่อไร่ และได้ประกาศใช้เป็นพนัธ์ุมาตรฐานเม่ือปี พ.ศ. 

2524 

3. ฝ้ายพนัธ์ุศรีส าโรง 3 เป็นพนัธ์ุฝ้ายท่ีถือก าเนิดมาจากพนัธ์ุเดลตา้ไพน์ ใบเรียบ ตน้ทรงโปร่ง 

สูงประมาณ 125 เซนติเมตร มีเปอร์เซ็นต์การติดสมอดีมากเม่ือเทียบกบั 2 พนัธ์ุแรก จะให้ผลผลิตสูง

กวา่พนัธ์ุตากฟ้า 1 ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต ์

 ฝ้ายเป็นไมล้ม้ลุก ตน้เป็นพุม่เต้ีย สูงประมาณ 4-7 ฟุต เม่ือดอกฝ้ายบานและแก่กลายเป็นผล ใย

ฝ้ายจะเร่ิมงอกออกจากเมล็ดฝ้าย เม่ือผลฝ้ายแก่จดั ผลจะแตกเป็นปุยสีขาวพร้อมท่ีจะเก็บเก่ียวได ้การ

เก็บเก่ียวจะดว้ยมือหรือเคร่ืองจกัร ฝ้ายท่ีเก็บแลว้จะถูกน าไปหีบเอาปุยฝ้ายออกจากเมล็ดและเปลือก 

โดยเคร่ืองจะช่วยแยกหรือเขยา่เอาส่ิงสกปรกออกไปดว้ย เมล็ดฝ้ายท่ีแยกใยออกแลว้จะน าไปหีบเอา

น ้ามนัมาใชท้  าน ้ามนัฝ้ายและผลผลิตอ่ืนๆไดอี้ก  

ใยฝ้ายท่ีป่ันเอาเมล็ดและส่ิงสกปรกออกเรียกว่า Lint แบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ โดยใช้

คุณลกัษณะของเส้นใยเป็นเกณฑ์ ส่วนเศษใยสั้นๆยาวประมาณ 1/8 น้ิวท่ีติดอยู่กบัเมล็ดฝ้ายเรียกว่า 

Linter1 ซ่ึงน าไปเป็นวตัถุดิบในการผลิตใยประดิษฐ์จากเซลลูโลส เช่น เรยอน ฝ้ายเม่ือน ามาแยกปุย

ออกจะน ามามดัเป็นฟ่อนเรียกวา่ เบล (bale) ซ่ึงมีน ้าหนกัเบลละ 500 ปอนดห์รือ 225 กิโลกรัม  

 ฝ้ายท่ีมดัเป็นฟ่อนๆเตรียมพร้อมขนส่งนั้นไดถู้กจดัแบ่งออกเป็นระดบัชั้นหรือเกรดตามขนาด

ความยาวและคุณภาพของเส้นใย การจดัแบ่งเกรดของฝ้ายในทอ้งตลาดไดจ้ดัแบ่งเกรดของสินคา้ฝ้าย

ดิบออกเป็น 5 ชนิดตามขนาดของเส้นใยดงัน้ี 

 1.  ชนิดสั้นมากจะยาวไม่เกิน 1.8 เซนติเมตร ไม่เหมาะท่ีจะท าเส้นดา้ย แต่ใชท้  านวมหรือบุ

เคร่ืองเรือนไดดี้ ใยค่อนขา้งหยาบ กระดา้ง ไม่มนั โดยมากเป็นฝ้ายพนัธ์ุเอเชีย 

 2.  ชนิดสั้ นใยจะยาว 1.8-2.4 เซนติเมตร โดยมากเป็นฝ้ายพนัธ์ุเอเชีย หรืออินเดีย ป่ันเป็น

เส้นดา้ยไดข้นาดใหญ่ ทอผา้เน้ือหนา 

 3.  ชนิดสั้นปานกลางใยจะยาว 2.4-3.0 เซนติเมตร ส่วนใหญ่เป็นฝ้ายท่ีนิยมปลุกโดยทัว่ไป มี

จ าหน่ายและหาซ้ือไดง่้าย 

 4.  ชนิดยาวปกติใยจะยาว 3.0 เซนติเมตรข้ึนไป แต่ไม่ถึง 3.5 เซนติเมตร ใชท้  าถุงเทา้และดา้ย

ทอผา้ชนิดดี  
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 5.  ชนิดยาวมากใยจะยาว 3.5 เซนติเมตรข้ึนไป ราคาแพง ปลูกยาก ให้ผลน้อยต่อเน้ือท่ี ใช้

ส าหรับผลิตผา้เน้ือละเอียด ดา้ยเยบ็ผา้ (อจัฉราพร ไศละสูต, 2539: 27) 

 การจดัแบ่งเกรดของฝ้ายนอกจากจะพิจารณาจากการวดัขนาดความยาวของเส้นใยแลว้ ยงัมี

วธีิจ าแนกใยฝ้ายตามความละเอียดไมโครแนร์ (micronaire fineness) คือแยกตามน ้ าหนกัของฝ้าย โดย

วดัเป็นไมโครกรัมต่อใยยาว 1 น้ิว ค่าไมโครแนร์ท่ีต ่ากว่าแสดงว่าฝ้ายมีความละเอียดดีกว่า การ

พิจารณาคุณภาพฝ้ายตอ้งดูลกัษณะทัว่ๆไปอย่างอ่ืนประกอบดว้ย ฉะนั้นกระบวนการแยกเมล็ดออก

จากฝ้ายและการท าความสะอาดขั้นตน้จึงมีผลต่อคุณภาพของฝ้ายท่ีจะน าไปจดัเกรดดว้ย หลงัจากน า

ฝ้ายมาแยกเกรดและมดัเป็นฟ่อนแลว้ จะส่งต่อไปโรงงานป่ันและทอต่อไป 

2.1.2  การผลิตผา้ฝ้ายทอมือ  

          การผลิตผา้ทอมือ มีความแตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งถ่ิน ไม่ว่าจะทอด้วยวิธีใด ก็มี

ความจ าเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อไม่ให้ผา้มีคุณภาพและไม่มีต าหนิ เพราะการผลิตทุกขั้นตอน

ส่วนมากจะท าดว้ยมือโดยตลอดดว้ยความช านาญ ดงันั้นเคร่ืองมือต่างๆควรอยูใ่นสภาพดีพร้อมใชง้าน 

(สนัน่ บุญลา, 2553: 88) 

          2.1.2.1  การเตรียมวตัถุดิบก่อนเป็นเส้นดา้ยฝ้าย 

                       1)  ฝ้ายจะออกดอกสีขาวหรือสีเหลืองตามพนัธ์ุ เม่ือดอกโรยจนติดเป็นสมอแก่

จดัสมอจะแตกออกเป็นปุยฝ้าย 

                       2)  เม่ือเก็บปุยฝ้ายแลว้คดัเอาปุยท่ีสมบูรณ์มีเม็ดลีบแบน เก็บเปลือกสมอ เมล็ด

กา้น เศษใบ ส่ิงสกปรกออก 

           3)  น าฝ้ายไปตากแดดใหแ้หง้สนิท งานในขั้นตอน ทั้งหมดเรียกวา่ “ตูนฝ้าย” 

          2.1.2.2  การท าเส้นดา้ยจากฝ้าย 

                       1)  น าปุยฝ้ายท่ีแห้งสนิทแยกเม็ดฝ้ายออกจากปุยฝ้ายท่ีเรียกวา่ “อ้ิวฝ้าย”โดยใช ้

“เคร่ืองอ้ิว” 

                       2)  น าไปแยกเป็นชนิดฝ้ายปุยใหญ่ให้เส้นใยยาว ส าหรับท าเส้นดา้ยฝ้ายปุยเล็ก

ใหเ้ส้นใยสั้น ส าหรับท าผา้ห่ม พรม เบาะ 

                       3)  น าไปดีดให้พองฟูโดยใช้ “กงดีดฝ้าย” หรือ “กงฝ้าย”มีลกัษณะคลา้ยคนัธนู

เล็กๆท าดว้ยไมไ้ผข่นาดสั้น ๆ โดยดีดใน“กระเพียด” ดงัภาพท่ี 2.2 
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                       4)  น าฝ้ายไปท าใหมี้แท่งกลมท่ีเรียกวา่ “ลอ้ฝ้าย” หรือ“ลอ้มฝ้าย” บนกระดาน

ลอ้ ดงัภาพท่ี 2.2 

                       5)  คลึงจนปุยฝ้ายกลม แลว้ดึงแท่งไมล้อ้ออก คลึงเป็นรูปแท่งกลม ๆ เรียกกนั

วา่ “ต้ิว” หรือ “ลูกหม”ู ดงัภาพท่ี 2.2 

 
ภาพที ่2.2  กระเพียด ต้ิวหรือลูกหมู กงดีดฝ้าย กระดานลอ้ 

ทีม่า :  www.sacict.net, 2555 

          6)  น าต้ิวมาท า “เส้นดา้ย” ขั้นน้ีเรียกวา่ “การเข็นฝ้าย” หรือ “ป่ันฝ้าย” ดงัภาพท่ี 2.3 

 
ภาพที ่2.3  การเขน็ฝ้ายท าเส้นดา้ย 

ทีม่า :  www.sacict.net, 2555 
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          7)  น าดา้ยท่ีป่ันมว้นพนัท่ีเหล็กใน แลว้น าไปถอดออกและรวมกนัส่ีไนไปเขา้ไมข้าเปีย 

เรียกวา่ “เปียฝ้าย” เส้นดา้ยทั้งหมดรวมเขา้เป็น “หน่ึงไจ” หรือ“หน่ึงเข็ด” ต่อไปจึงเป็นขั้นตอนการ

ยอ้ม ดงัภาพท่ี 2.4 

 
 

ภาพที ่2.4  การเปียฝ้าย 

ทีม่า :  www.sacict.net/th/knowledgedesc.asp?ID=1, 2555 

          2.1.2.3  การเตรียมดา้ยท่ีผา่นการยอ้ม 

                        1)  น าดา้ยท่ียอ้มและตากแหง้แลว้ไปใส่ “กง” 

         2)  แลว้แกวง่หลาดึงเส้นฝ้ายจากกงไปใส่ “อกั” หรือ “กวกั” เพื่อช่วยให้ 

เส้นดา้ยมีความตึงเรียบเสมอกนั ดงัภาพท่ี 2.5 และภาพท่ี 2.7 

           3)  ดึงจาก “กวกั (อกั)” ไปเก่ียวเขา้ “หลกัคน้” หรือ “หลกัเฟือ” ขั้นตอนน้ี

เรียกวา่ “การคน้หูก” หรือ “ขึงเครือหูก” ซ่ึงเป็นการเรียงเส้นยนืหรือเส้นเครือตามความกวา้งของผา้ท่ี

จะทอ ดงัภาพท่ี 2.6 
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ภาพที ่2.5  กวกั 

ทีม่า :  www.sacict.net/th/knowledgedesc.asp?ID=1, 2555 

 
ภาพที ่2.6  การคน้หลกัทอผา้ 

ทีม่า :  www.sacict.net/th/knowledgedesc.asp?ID=1, 2555 

            4)  เตรียมดา้ยเส้นพุง่ โดยแกวง่หลาดึงเส้นฝ้ายจากกงไปเขา้หลอด ท่ีเรียกวา่ 

“เส้นต า” ซ่ึงท าจากหลอดไมไ้ผข่นาดเล็กท่ีสวมไวก้บัแกนเหล็กในแยกเป็นเส้นพุง่ 

            5)  เม่ือเตม็หลอด ถอดออกน าไปใส่ใน “กระสวย” หรือ“กา้นสวย” หรือ 

“ตรน” ซ่ึงเป็นอุปกรณ์พุง่เส้นผา่นเส้นยนื 
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ภาพที ่2.7  การกวกัฝ้าย เพื่อน าฝ้ายท่ียอ้มแลว้ไปข้ึนเส้นยืนบนก่ี 

ทีม่า :  www.sacict.net/th/knowledgedesc.asp?ID=1, 2555 

          2.1.2.4  การเตรียมเส้นดา้ยก่อนทอ  

                       1)  การลงแป้ง เส้นดา้ยยืนมีวตัถุประสงค์เพื่อลดการขาดของเส้นด้ายยืน

ในขณะทอผา้ เพราะการลงแป้งท่ีเหมาะสมจะช่วยลดการเกิดขนของเส้นดา้ยฝ้าย เพิ่มความแข็งแรง

และความล่ืน เป็นผลท าให้ผา้มีคุณภาพและประสิทธิภาพการทอดีข้ึน เส้นดา้ยยืนไม่ค่อยขาดขณะทอ

ผา้ เส้นดา้ยท่ีลงแป้งแลว้ควรบิดให้เหลือน ้ าแป้งแต่พอดี ไม่เปียกหรือแห้งจนเกินไป หลงัจากนั้นท า

การกระตุกเส้นดา้ยให้แยกและเหยียดเรียงเส้นเป็นอย่างดี น าไปตากในร่มหรือท่ีแสงแดดอ่อนๆ ใน

ระหว่างตากตอ้งหมัน่กระตุกจนกว่าเส้นดา้ยจะแห้ง ห้ามปล่อยทิ้งไว ้การลงแป้งมากเกินไปจะท าให้

เส้นดา้ยเกาะติดกนั แขง็กระดา้ง กรอยาก ขาดง่ายและทอยาก ท าใหผ้า้มีเน้ือหยาบกระดา้ง 

            2)  การกรอเส้นดา้ยยนื หมายถึงการมว้นเส้นดายยนืเขา้หลอด โดยปกติเส้นดา้ย

ท่ีใช้ในการทอผา้ดว้ยก่ีทอมือมีลกัษณะเป็นเข็ดหรือไจเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงไม่สะดวกส าหรับการท่ีจะ

น าไปใช้ในการเตรียมเส้นดา้ยยืนในขั้นต่อไป การกรอจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อเปล่ียนลกัษณะของเส้น

ดายท่ีอยูใ่นรูปแบบของเขด็หรือไจ มามว้นเขา้หลอดไว ้เพื่อสะดวกในการน าไปใชใ้นขั้นตอนเดินดา้ย 

(คน้ดา้ย) อุปกรณ์ท่ีนิยมใชส้ าหรับกรอเส้นดา้ยยนืเขา้หลอด มีดงัน้ี 

      (1)  ไนกรอดา้ย พร้อมแกนกรอหลอด 

     (2)  ระวงิพร้อมขาตั้ง 

     (3)  หลอดดา้ยยนื 
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     การกรอเส้นดา้ยยืนเขา้หลอดดว้ยมือมีลกัษณะพิเศษตรงท่ีตอ้งกรอเส้นดา้ย

ตรงหวัทา้ยหลอดก่อนโดยเวน้หวัทา้ยหลอดไวด้า้นละประมาณคร่ึงน้ิวแลว้จึงกรอเติมตรงกลางให้เต็ม 

หลอดด้ายท่ีกรอแล้วตอ้งมีมุมลาดเอียงอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกนัไม่ให้เส้นด้ายหลุดลุ่ยออกจาก

หลอดได้ง่ายก่อนน าไปใช้งาน หรือหลุดลุ่ยขณะท าการเดินด้าย เพราะหลอดจะตอ้งอยู่ในแนวตั้ง

ตลอดเวลาบนราวตั้งหลอดของมา้เดินดา้ย จ านวนหลอดดา้ยตอ้งเพยงพอกบัการเดินดา้ยเสมอ 

           3)  การเดินด้าย (คน้เครือ) เป็นขั้นตอนการเตรียมด้ายยืนท่ีส าคญัส าหรับ

เส้นดา้ยฝ้าย มีช่ือเรียกการเดินดา้ยแตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งถ่ิน ในโรงงานอุตสาหกรรมทอผา้เรียก

ขั้นตอนน้ีว่า “การสืบ” และใช้เคร่ืองส าหรับสืบแต่การสืบของการทอผา้ด้วยมือจะหมายถึงการน า

เส้นดา้ยยนืท่ีเดินเสร็จแลว้ น าไปต่อเขา้กบัเส้นดา้ยยืนเก่าท่ีร้อยอยูใ่นตะกอและฟันหวี แต่การเดินดา้ย

น้ีหมายถึงการจดัเรียงเส้นดา้ยยืนให้เป็นรูปโครงของผืนผา้ อุปกรณ์ท่ีใชเ้ดินดา้ยคือ ราวตั้งหลอดดา้ย

ยืน มา้ส าหรับเดินดา้ย ไมจู้งดา้ย ไมเ้รียวส าหรับคัน่เส้นดา้ย เชือกส าหรับคัน่เท่ียวดา้ยยืน และหลอด

ดา้ยยนืท่ีกรอเสร็จเรียบร้อยแลว้ มีปริมาณพอท่ีจะใชเ้ดินดา้ย 

             วธีิเดินดา้ย เส้นดา้ยท่ีกรอเขา้หลอดดา้ยยืนเสร็จแลว้จะถูกจดัเรียงเขา้ไวใ้นราว

ตั้งหลอด (บรรจุหลอดไดป้ระมาณ 200 หลอด) ถา้เป็นการทอผา้สีพื้นเส้นดา้ยยืนในหลอดจะเป็นสี

เดียวกนัทั้งหมด ถา้เป็นลายสีสลบักนัเพื่อตอ้งการน าไปทอ้ผา้เป็นลายร้ิวหลอดดา้ยสีจะถูกวางสลบั

ตามจ านวนเส้นดา้ยของลายท่ีตอ้งการ ดงันั้นการเดินดา้ยจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  

                (1)  ก าหนดความยาวของเส้นดา้ยยนืท่ีตอ้งการทอ 

    (2)  ก าหนดจ านวนเส้นดา้ยยนืทั้งหมดในหนา้ผา้ 

    (3)  จดัเส้นดา้ยยนืใหเ้รียงกนัตามล าดบัและเป็นระเบียบตามรูปโครงของผา้ 

    (4)  ก าหนดลวดลายทางดา้ยยนื 

           4)  การร้อยดา้ยยืนเขา้ฟันหวี เส้นดา้ยยืนท่ีเดินดา้ยเรียบร้อยแลว้ กรณีทอดา้ยก่ี

แบบพื้นบา้นโดยทัว่ไปจะไม่นิยมท่ีจะเก็บตะกอใหม่ แต่จะน าไปสืบเขา้กบัเส้นยืนเดิมท่ีติดอยู่ใน

ตะกอและฟันหวเีรียกวา่ “สืบเครือหูก” เพราะตอ้งการใชต้ะกอและฟันหวีเดิมเน่ืองจากเป็นโครงสร้าง

เดียวกนั ปกติความยาวดา้ยยืนไม่มากนกั ดงันั้นการสืบดา้ยยืนจึงตอ้งระมดัระวงัไม่ควรใจเส้นดา้ยยืน

ต่อไขวห้รือสืบขา้มกนั เม่ือสืบดา้ยยนืครบทุกเส้นแลว้จดัดา้ยยืน ตะกอ และฟันหวีบนก่ีให้เรียบร้อย ก็

สามารถทอต่อเน่ืองไดเ้ลย ส าหรับการทอผา้ดว้ยก่ีกระตุกจะนิยมเก็บตะกอใหม่ทุกคร้ังเม่ือข้ึนผา้ใหม่ 
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ดงันั้นด้ายยืนท่ีเดนเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องร้อยเขา้ฟันหวีก่อน การร้อยเส้นด้ายยืนเขา้ฟันหวีบางที

เรียกวา่ “เขา้ฟืม” มี 2 วิธีคือการร้อยดา้ยยืนเขา้ฟันหวีในก่ีทอผา้(การทอจ านวนนอ้ย) และการร้อยฟัน

หวนีอกก่ีทอผา้(นิยมใชใ้นเชิงพานิชย)์ 

           5)  การหวีและมว้นดา้ยยนืและการมว้นดา้ยยนื เป็นขั้นตอนเดียวกนั เส้นดา้ยท่ี

ร้อยเขา้ฟันหวเีรียบร้อยแลว้และมีไมค้ะนดัเหล่ียมร้อยอยูท่ี่หวัดา้ยยนื พร้อมดว้ยไมค้ะนดัแบนใหญ่

สอดอยูท่ ั้งสองช่องตรงต าแหน่งท่ีเส้นดา้ยยนืไขวก้นั จะถูกน ามาขึงใหตึ้งอยา่งเหมาะสมระหวา่งมา้กด

เส้นดา้ยกบัมา้มว้นดา้ย โดยใหด้า้ยยนืดา้นหวัหรือดา้นท่ีดา้ยยนืถูกร้อยเขา้ฟันหวซ่ึีงมีไมค้ะนดัเหล่ียม

ร้อยอยูน่ั้นมาทาบเขา้กบัเพลามว้นดา้ยยนืท่ีตอกตะปู เพื่อก าหนดความกวา้งดา้ยยนืท่ีจะท าการมว้นไว้

แลว้ จากนั้นค่อยๆปรับหรือจดัเส้นดา้ยใหเ้รียงเขา้ท่ี จนกวา่ดา้ยยนืทุกเส้นในฟันหวจีะถูกปรับใหมี้

ความตึงอยา่งสม ่าเสมอ 

           6)  การคดัเส้นดา้ย ส าหรับก่ีทอมือ มีวตัถุประสงคเ์พื่อคดัเส้นดา้ยยืนออกเป็น

กลุ่มๆตามจ านวนตะกอ โดยถูกก าหนดมาจากลวดลายท่ีตอ้งการทอ โดยปกติจะใช้ส าหรับการเก็บ

ตะกอตั้งแต่ 3 ตะกอข้ึนไป หรือผา้ยกดอก การเก็บตะกอจะใชด้า้ยส าหรับเก็บตะกอโดยเฉพาะ วิธีการ

เก็บจะคลอ้งเส้นดา้ยยืนไวท้ั้งดา้นล่างและดา้นบน การคดัเส้นดา้ยส าหรับก่ีทอมืออาจแตกต่างกนัไป

บา้งในแต่ละท้องถ่ิน โดยปกติเส้นด้ายท่ีหวีและม้วนเสร็จแล้วก่อนคดัเส้นด้ายส าหรับผา้ยกดอก

หลายๆตะกอจะตรวจเส้นดา้ยก่อน เพื่อดูความเรียบร้อยของเส้นดา้ยยืนทุกเส้นท่ีไขวก้นัในไมค้ะนดั

และท่ีร้อยเขา้ฟันหวี หากมีขอ้บกพร่อง เช่น เส้นดา้ยไม่ไขวต้ามปกติ เส้นดา้ยขาดหาย จะไดรั้บการ

แกไ้ขให้เรียบร้อยในขั้นตอนน้ี ส่วนการทอผา้ลายขดัแบบ 2 ตะกอ ไม่ตอ้งคดัเส้นดา้ยเพราะขั้นตอน

การเดินดา้ยนั้น เส้นดา้ยยนืไดถู้กไขวเ้ป็นสองกลุ่มส าหรับเก็บตะกอลายขดัไวเ้รียบร้อยแลว้ 

           7)  การเก็บตะกอ อาจท าบนก่ีทอผา้หรือบนมา้เก็บตะกอก็ได ้โดยปกติการเก็บ

ตะกอไม่ว่าจะเป็นตะกอลายขดัธรรมดาหรือตะกอยกดอกหลายๆตะกอก็ตาม เพื่อความสะดวกจะใช้

วิธีพลิกดา้ยยืนเพื่อเก็บตะกอดา้นล่างก่อนเสร็จแลว้จึงเก็บตะกอด้านบน โดยทัว่ไปในการทอดว้ยก่ี

แบบพื้นบา้นจะนิยมการเก็บตะกอดว้ยวิธีผูกแบบถาวรแต่ใช้เวลามาก ผลดีท าให้เส้นด้ายตะกอไม่

เล่ือนหรือหย่อนยานไดง่้ายในขณะทอผา้แต่เลาะออกยาก ดงันั้นเม่ือข้ึนดา้ยยืนใหม่จึงนิยมแบบสืบ

ดา้ยยืน แต่ส าหรับการทอแบบก่ีกระตุกจะนิยมเก็บตะกอแบบพนัชัว่คราวท าให้เลาะออกง่ายและใช้
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เวลาน้อย เม่ือข้ึนดา้ยยืนใหม่จึงเก็บตะกอใหม่ทุกคร้ังเพราะการเก็บตะกอตามวิธีน้ีใช้เวลาน้อยกว่า 

การสืบการเก็บตะกออาจเก็บในเคร่ืองทอหรือเก็บนอกเคร่ืองทอดว้ยมา้เก็บตะกอโดยเฉพาะก็ได ้

           8)  การเตรียมดา้ยพุ่ง ดา้ยพุ่งจะตอ้งท าการกรอเขา้หลอดก่อนเสมอ การกรอจะ

ใช้อุปกรณ์เช่นเดียวกนักบัการกรอดา้ยยืนแต่แกนป่ันหลอดจะมีขนาดเล็กและพอดีกบัหลอดดา้ยพุ่ง 

วิธีกรอดา้ยพุ่งจะตอ้งเร่ิมกรอท่ีหวัหลอดก่อนแลว้จึงค่อยๆกรอซ้อนไปเร่ือยๆให้มีลกัษณะแบบกรวย

ซอ้นกรวย ขนาดของหลอดดา้ยพุ่งท่ีกรอแลว้จะตอ้งมีขนาดพอดีกบัช่องกระสวย จะท าให้เส้นดา้ยพุ่ง

วิ่งออกจากหลอดได้สะดวกไม่ติดหลอดในขณะทอผา้ จ านวนเส้นด้ายพุ่งถ้าเป็นเส้นด้ายเด่ียวก็

สามารถกรอเขา้หลอดไดโ้ดยตรง หากตอ้งการควบหลายเส้นตอ้งกรอรวมเส้นดา้ยก่อนแลว้จึงกรอเขา้

หลอดดา้ยพุง่อีกที ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละชนิดผา้ทอ 

           9)  การจดัวางดา้ยกบัอุปกรณ์ก่อนการทอ 

   (1)  น าเส้นยนืไปสืบหูกต่อใหติ้ดกบัดา้ยของ “ฟืม” 

   (2)  ผกูต่อเรียงไปท่ีละเส้นจนครบตามความกวา้งของหนา้ผา้หรือเต็มขนาด

หนา้ฟืม โดยมีมาตรการนบัเป็น “หลบ” 

   (3)  น าเส้นดา้ยท่ีสืบหูกเรียบร้อยไปจดัให้ตรงตามต าแหน่งท่ีพร้อมจะเร่ิม

ทอหรือต าหูกในโฮงหูก ขั้นตอนน้ีเรียกวา่ “กางหูก” 

   (4)  ขึงเส้นยืนหรือเส้นเครือให้ตึงกบั “โรงหูก”หรือ “เคร่ืองทอ” ดงัภาพท่ี 

2.8 

   (5)  ใชแ้ปรงหวีหูกหรือแผงตาล หวีไปตามความยาวของเครือหูกเพื่อจดั

ระเบียบเส้นดา้ยยนืไม่ใหพ้นักนั ป้องกนัเส้นยนืขาดและทอยากจากนั้นก็เขา้สู่ ขั้นตอนการทอ ซ่ึงมีทั้ง 

การขิด การจก การทอยก 
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ภาพที ่2.8  ก่ีทอแบบพื้นบา้น 

ทีม่า :  ศูนยศิ์ลปาชีพระหวา่งประเทศ, 2555 

           2.1.2.5  การทอผา้ เป็นการน าเส้นใยมาประสานกนัให้เป็นผืนแลว้จึงน าไปตดัเยบ็เป็น

เคร่ืองนุ่งห่มต่อไป ผา้ทอท่ีเส้นยืนทอขดักบัเส้นพุ่งง่ายๆเรียกว่า ผา้พื้น สันนิษฐานว่าในอดีตคงเป็น

เพียงการใชผ้า้พื้นส าหรับคลุม ห่ม หรือพนัร่างกายเท่านั้น ลวดลายบนผืนผา้เกิดจากวิธีการทอ หรือ

อาจมีการยอ้มด้วยสีจากธรรมชาติ เช่น โคลน ดิน หิน แร่ธาตุ และสีพืช จากนั้นจึงมีการประดิษฐ์

ลวดลายในระหว่างการทอท่ีมีอยู่หลายวิธี และแต่ละวิธีก็น ามาใช้เรียกเป็นช่ือของผา้ตามวิธีทอผา้

หลายวธีิดงัน้ี 

            ผา้พื้น เป็นการทอเส้นใยท่ีเป็นเส้นยนืและเส้นพุง่ลายขดักนัแบบง่ายๆ เส้นใย

อาจเป็นสีเดียวกนัหรือต่างสีสลบักนัไปเป็นร้ิว หรือลวดลายตารางแบบต่างๆ บางคร้ังทอเป็นลายขดัท่ี

ซบัซอ้นมีลวดลายเป็นร้ิวสีต่างๆ เช่นผา้หางกระรอก ผา้พื้นส่วนใหญ่มีสีเดียวกนัตลอดผืน นิยมใชใ้น

ชีวติประจ าวนัส าหรับท าเคร่ืองนุ่งห่มของชาวบา้น มีทั้งฝ้ายเส้นหยาบและเส้นละเอียด ดงัภาพท่ี 2.9 

 
 

ภาพที ่2.9  ผา้หางกระรอก 

ทีม่า :  www.thaiunique.wordpress.com, 2555 

http://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b89ce0b989e0b8b2e0b8abe0b8b2e0b887e0b881e0b8a3e0b8b0e0b8a3e0b8ade0b881e0b881.gif
http://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b89ce0b989e0b8b2e0b8abe0b8b2e0b887e0b881e0b8a3e0b8b0e0b8a3e0b8ade0b881e0b881.gif
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            ผา้มดัหม่ี มดัหม่ีหรืออีคตั เป็นการเรียกตามภาษาอินโดนีเซีย ลวดลายมดัหม่ี

เกิดข้ึนจากการออกแบบก่อนทอ การสร้างลวดลายกระท าในขณะท่ียงัเป็นเส้นดา้ยอยู่ดว้ยการมดัล า

ดา้ยเส้นพุ่งตามต าแหน่งท่ีออกแบบไวเ้สร็จแลว้น าไปยอ้มสี ส่วนท่ีถูกมดัจะไม่ถูกสียอ้มยงัคงเป็นสี

เดิมและจะเป็นส่วนท่ีท าให้เกิดลายเม่ือทอเสร็จ เทคนิคการทอส่วนใหญ่เหมือนกบัการทอผา้พื้น 

ลวดลายไม่นูนออกจากผา้ การมดัหม่ีเป็นวิธีท่ีนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มวฒันธรรมไท-ลาวแถบลุ่ม

แม่น ้าโขง ชาวอีสานเหนือบางกลุ่มนิยมใชฝ้้ายส าหรับผา้มดัหม่ี ท าให้เน้ือผา้มีน ้ าหนกัต่างจากผา้ไหม 

ดงัภาพท่ี 2.10 

 

 
 

ภาพที ่2.10  กลุ่มไท-ลาวและผา้มดัหม่ี 

ทีม่า :  www.thaiunique.wordpress.com, 2555 

            ผา้ยกดอก เป็นการทอผา้ท่ีเส้นพุง่และเส้นยนืสานเขา้ดว้ยกนัอยา่งสลบัซบัซ้อน 

เส้นพุง่ซ่ึงอาจเป็นสีเดียวกบัเส้นยนืหรือต่างสีจะถูกยกขา้มเส้นยนื เกิดลวดลายนูนข้ึนมาจากเน้ือผา้ แต่

ยงัเป็นโครงสร้างหลกัของผา้อยู่ ลวดลายด้านหน้าเป็นเงากลบักันกลบัลวดลายด้านหลงั ถ้าเป็นสี

เดียวกนัทั้งผืนเรียกว่า ยกดอก ลายส่วนใหญ่ลกัษณะคลา้ยกบัลายจกัสาน ดงัภาพท่ี 2.11 การยกดอก

เป็นวิธีท่ีนิยมมากในกลุ่มไท-ลาวทัว่ไป เป็นวิธีช่วยให้ผา้ดูหน้านุ่มและฟู ซ่ึงใชท้  าเป็นผา้ห่มหรือผา้

คลุมในฤดูหนาวไดดี้ บางพื้นท่ีนิยมแทรกเส้นพุง่เป็นดา้ยยอ้มสีเพื่อใหเ้กิดลวดลายท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 

http://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b984e0b897e0b8a5e0b8b2e0b8a7.jpg
http://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b89ce0b989e0b8b2e0b89de0b989e0b8b2e0b8a2e0b8a1e0b8b1e0b894e0b8abe0b8a1e0b8b5e0b988e0b8a5e0b8b2e0b8a2e0b894e0b8ade0b881e0b89ae0b8b5.jpg
http://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b984e0b897e0b8a5e0b8b2e0b8a7.jpg
http://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b89ce0b989e0b8b2e0b89de0b989e0b8b2e0b8a2e0b8a1e0b8b1e0b894e0b8abe0b8a1e0b8b5e0b988e0b8a5e0b8b2e0b8a2e0b894e0b8ade0b881e0b89ae0b8b5.jpg
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ภาพที ่2.11  ผา้ยกดอก 

ทีม่า :  www.thaiunique.wordpress.com, 2555 

            ผ ้าจก การจกเป็นการสร้างลวดลายขณะทอด้วยการเพิ่มเส้นพิเศษเสริม

โครงสร้างปกติท่ีเป็นเส้นพุง่ หรือมีเส้นพุง่พิเศษแทรกเขา้ไปเป็นช่วงๆตลอดความกวา้งของผา้ การจก

ตอ้งใช้อุปกรณ์พิเศษเป็นวตัถุปลายแหลม โดยใชว้ตัถุน้ียกตา้ยเส้นยืนเพื่อจะไดส้อดเส้นพุ่งพิเศษเขา้

ไป ลวดลายเป็นไปตามแนวขวางของผา้ ดงัภาพท่ี 2.12 

 
 

ภาพที ่2.12  ผา้ซ่ินตีนจก 

ทีม่า :  www.thaiunique.wordpress.com, 2555 

 

 

http://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b8abe0b8b2e0b894e0b980e0b8aae0b8b5e0b989e0b8a2e0b8a71.jpg
http://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b89ae0b989e0b8b2e0b899e0b984e0b8a3e0b988.jpg
http://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b884e0b8b9e0b89ae0b8b1e0b8a7.jpg
http://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b8abe0b8b2e0b894e0b980e0b8aae0b8b5e0b989e0b8a2e0b8a71.jpg
http://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b89ae0b989e0b8b2e0b899e0b984e0b8a3e0b988.jpg
http://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b884e0b8b9e0b89ae0b8b1e0b8a7.jpg
http://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b8abe0b8b2e0b894e0b980e0b8aae0b8b5e0b989e0b8a2e0b8a71.jpg
http://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b89ae0b989e0b8b2e0b899e0b984e0b8a3e0b988.jpg
http://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b884e0b8b9e0b89ae0b8b1e0b8a7.jpg
http://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b8abe0b8b2e0b894e0b980e0b8aae0b8b5e0b989e0b8a2e0b8a71.jpg
http://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b89ae0b989e0b8b2e0b899e0b984e0b8a3e0b988.jpg
http://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b884e0b8b9e0b89ae0b8b1e0b8a7.jpg
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            ผา้ขิด เป็นการสร้างลวดลายดว้ยการเพิ่มเส้นพุง่พิเศษคลา้ยกบัการจก ดงัภาพท่ี 

2.13 แต่ไม่ใชว้ตัถุปลายแหลมเป็นเคร่ืองมือเปล่ียนมาเป็นไมค้  ้า หรือเขา ลวดลายท่ีไดเ้กิดจากการยอ้ม

สีเส้นพุง่ก่อนน ามาทอและไดจ้ากขั้นตอนการทอท่ีใชเ้ขาช่วยสร้างลาย เขาเป็นอุปกรณ์ก าหนดชุดลาย 

ท าจากไมไ้ผเ่หลายาวประมาณ 50 เซนติเมตรโยงกบัดา้ยเส้นยนื  

 
ภาพที ่2.13  ผา้ลายขิด 

ทีม่า :  www.itrmu.net, 2555 

            ผา้ยกมุก การยกมุกมีลกัษณะคลา้ยกบัการยกดอก ดงัภาพท่ี 2.14 แต่มีวธีิการ

ปลีกยอ่ยซบัซอ้นกวา่ เพราะตอ้งเพิ่มเส้นยนืพิเศษ โดยเตรียมดา้ยเส้นยนืพิเศษน้ีเหนือเส้นยนืปกติซ่ึงมี 

เขา กั้นเส้นดา้ยเป็นลวดลายอยูแ่ลว้ ปลายเขาทั้งสองขา้งมีถุงทรายถ่วงไว ้เม่ือตอ้งการใหเ้กิดลวดลาย ผู ้

ทอจะขยบัถุงทราย เขาหรือไมค้  ้าก็จะร้ังดา้ยเส้นยนืใหส้ลบักนัจนเกิดเป็นลวดลาย  

 
ภาพที ่2.14  ผา้ยกมุก 

ทีม่า :  www.lannagoods0.webiz.co.th, 2555 
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            ผา้ลายลว้งหรือเกาะ เป็นวธีิทอโดยการใชด้า้ยเส้นพุ่งแทรกเขา้เส้นยนืตามแบบ

ลายท่ีสร้างไว ้(ลว้ง) แลว้ยอ้นเส้นพุง่นั้นกลบัมาท่ีเดิม โดยใหเ้ก่ียวหรือคลอ้งกบัดา้ยเส้นยนืเส้นหน่ึง

(เกาะ) ท่ีขอบตวัลาย การทอลกัษณะน้ีช่วยเพิ่มความแขง็แรงแก่ผนืผา้ ท าให้เกิดลวดลายท่ีละเอียดและ

สลบักนัไปมา แลดูคลา้ยคล่ืนหรือฟันปลาแนวเฉียง จึงนิยมเรียกผา้ชนิดน้ีอีกอยา่งวา่ ผา้ลายน ้าไหล 

(วถีิ พานิชพนัธ์, 2547: 11-24) ดงัภาพท่ี 2.15 

 
ภาพที ่2.15  ผา้ลายน ้าไหล 

ทีม่า :  www.thaiunique.wordpress.com, 2555 

           2.1.2.6  วธีิการทอผา้แบบพื้นฐาน 

                        1)  เร่ิมทอโดยผลกัฟืมไปทางดา้นหลงั (ติดตะกอ) และเหยียบไมเ้หยียบหูกให้

ตะกอดึงเส้นใยชุดท่ีหน่ึงลง และตะกออีกชุดหน่ึงดึงเส้นยนืข้ึน เส้นดา้ยยนืจะถูกเปิดเป็นช่อง 

            2)  เร่ิมตน้กระสวยอยูใ่นซองดา้นขวามือ (อยูด่า้นเดียวกบัเทา้ท่ีจะเหยียบ) เทา้

ทั้งสองอยูท่ี่ไมเ้ทา้เหยยีบ มือซา้ยจบัท่ีมือจบัตรงไมค้รอบฟันหว ีมือขวาจบัปลายเชือกของคนักระตุก 

            3)  เทา้ขวาเหยยีบไมเ้ทา้เหยยีบใหต้ะกอเปิดเส้นยืนเป็นช่องพร้อมๆกบัผลกัฟัน

หวอีอกไปทางดา้นหลงัเกือบติดตะกอ  

            4)  มือขวากระตุกกระสวยท่ีมีดา้ยพุง่จากริมผา้ดา้นขวาใหว้ิ่งผา่นช่องดา้ยยืนไป

เขา้ซองกระสวยดา้นซา้ย 

            5)  ดึงฟันหวีเขา้มากระทบเส้นพุ่งให้ชิดแน่นตรงหน้าผา้ ในขณะเดียวกนัให้

สลบัเทา้เหยยีบใหต้ะกอสลบัเส้นยนื ตะกอบนลงล่างตะกอล่างข้ึนบน และทอเช่นเดียวกบัคร้ังแรก 

http://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b980e0b8abe0b899e0b8b7e0b8ad-e0b89ce0b989e0b8b2e0b899e0b989e0b8b3e0b984e0b8abe0b8a5-e0b899e0b988e0b8b2e0b899.jpg
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            6)  เม่ือทอผา้ไดค้วามยาวพอสมควรให้ปล่อยด้ายยืนจนหย่อนแลว้จึงมว้นผา้ 

เสร็จแลว้ขึงเส้นยนืจดัหนา้ผา้ใหไ้ดร้ะยะพอดี และเส้นยนืตึงสม ่าเสมอจึงเร่ิมทอต่อไป 

            7)  ใชฟื้มกระทบเส้นพุ่งให้ชิดแน่นตรงหนา้ผา้ ขณะเดียวกนัให้สลบัไม่เหยียบ

หูกให้ตะกอชุดท่ีดึงเส้นยืนลงสลบัเป็นดึงเส้นยืนข้ึน ส่วนตะกอชุดท่ีดึงเส้นยืนข้ึนก็ให้ดึงเส้นยืนลง 

ทอสลบัเช่นน้ีไป 

            8)  เม่ือทอผา้ไดค้วามยาวพอสมควรให้หยอ่นเส้นยืนเพื่อมว้นผา้แลว้จึงขึงเส้น

ยนืใหตึ้งสม ่าเสมอแลว้เร่ิมทอต่อไป (สนัน่ บุญลา, 2553: 90-101) 

 

2.2  โครงสร้างและสมบัติผ้าฝ้าย 

2.2.1  โครงสร้างของเส้นใยฝ้าย   

           รูปร่างของใยฝ้าย เส้นใยฝ้ายประกอบดว้ยผิวชั้นนอก จากนั้นพฒันาโครงสร้างภายใน

ให้หนาข้ึนเป็นผนงัชั้นใน 2 ชั้น โดยส่วนใหญ่เป็นเซลลูโลส ซ่ึงใช้เวลาระยะหน่ึงกว่าเส้นใยจะโต

เตม็ท่ี และมีโพรงตรงกลางภายในเรียกวา่ ลูเมน(lumen)  

ผนงัชั้นนอกของเส้นใยฝ้าย ประกอบดว้ยเส้นใยเซลลูโลสท่ีเคลือบดว้ยผนงัชั้นนอกสุดท่ีเป็น 

เพคติน โปรตีน แร่ธาตุและไขมนั ผนงัชั้นท่ี 2 เป็นชั้นท่ีสมบูรณ์ของเส้นใยฝ้ายประกอบดว้ยเส้นใย

เซลลูโลสเล็กๆเรียงตวักนัแบบเป็นเกลียวรอบแกนเส้นใย ทิศทางของเกลียวจะหมุนคนละทางในแต่

ละชั้นเหมือน S กบั Z โดยมุมของเกลียวเส้นใยแต่ละชั้นประมาณ 20 ถึง 35 องศา ในแต่ละเส้นยงั

ประกอบดว้ย เส้นใยระดบัไมโคร มดัรวมตวักนัอยู ่การบิดเกลียวของผนงัชั้นท่ี 2 มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย 

ขอ้ดีคือท าให้เส้นใยมีความสามารถในการยืดตวัไดป้ระมาณ 8 %ตามแนวยาวของเส้นใย ขอ้เสียคือ

บริเวณรอยต่อของการเปล่ียนทิศทางเกลียวน้ีเป็นจุดท่ีเปราะและเส้นใยขาดก่อนต าแหน่งอ่ืน (วิมล

รัตน์ ศรีจรัสสิน, 2550: 26-27) 



23 

 

 
ภาพที ่2.16  รูปร่างดา้นหนา้ตดัของใยฝ้าย 

ทีม่า :  นวลแข ปาลิวนิช, 2542  

 รูปร่างตามยาวของใยฝ้าย จะมีลกัษณะคลา้ยริบบ้ินกวา้งประมาณ 12 ถึง 20 ไมโครเมตรท่ีถูก

จบับิดเกลียวเป็นช่วงๆ ซ่ึงอาจมีเงาของลูเมนปรากฏใหเ้ห็นดว้ยก็ไดใ้นกรณีท่ีใยแก่ไม่เตม็ท่ี เส้นฝ้ายท่ี

ท าใหพ้องแลว้ เช่น ใยฝ้ายท่ีน าไปตกแต่งชุบมนั หรือเมอร์เซอไรซ์ รูปร่างดา้นยาวของเส้นใยจะไม่มี

รอยบิดหรือรอยพล้ิวเม่ือเปรียบเทียบกบัใยฝ้ายธรรมดา ใยท่ีพองจะเรียบและตรงกวา่ ใยท่ีไม่แก่จดัจะ

มีรอยบิดนอ้ยกวา่ใยท่ีแก่เตม็ท่ี 

 รูปร่างดา้นหนา้ตดัตามขวางของใยฝ้าย ซ่ึงตามปกติจะมี 3 ชั้นคือ ผวิภายนอกผนงัหรือเซลล์

ชั้นท่ี1 เซลลช์ั้นท่ี 2 และลูเมน รูปร่างดา้นหนา้ตดัของฝ้ายเป็นรูปเกือบกลม ส่วนใหญ่จะเป็นวงรี บาง

ชนิดเป็นรูปไต ใยท่ีไม่แก่จดัจะมีรูปร่างดา้นหนา้ตดัไม่เรียบเสมอกนั และขนาดไม่ค่อยเท่ากนัเหมือน

ใยท่ีแก่จดั (นวลแข ปาลิวนิช, 2542: 74) 

 

 
 

ภาพที ่2.17  รูปร่างตามขวางและตามยาวของใยฝ้าย 

ทีม่า :  นวลแข ปาลิวนิช, 2542 
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 รูปแบบเซลล์หน่วย (unit cell) ของฝ้ายท่ีพบในปัจจุบนัมี 4 แบบ เรียกวา่ Cellulose I, II, III 

และIV แบบของ Cellulose I เป็นลกัษณะมีผลึก และพบในเส้นใยฝ้ายดิบแบบของ Cellulose II จะ

เกิดข้ึนเม่ือน า Cellulose I จุ่มในโซเดียมไฮดรอกไซด์เขม้ขน้ (18-20%) Cellulose III อาจจะเกิดข้ึน

จากการท าปฏิกิริยาของ Cellulose I กบั Anhydrous ethylamine ส่วน Cellulose IV อาจเกิดไดจ้ากน า 

Cellulose III ท าปฏิกิริยากบักลีเซอรอลท่ีอุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส 

 ในงานส่ิงทอจะสนใจใน Cellulose I กบั II โดยประเภทแรกเป็นลกัษณะเฉพาะของฝ้ายดิบ

ตามธรรมชาติ ซ่ึงการเกิดของเซลลูโลสใน microfibril เป็นไปในทิศทางเดียวกนัจึงเป็นการเรียงตวั

ของผลึกแบบขนาด ส่วนใน Cellulose II พบวา่การเรียงตวัของผลึกเป็นแบบขนานสวน (วิมลรัตน์ ศรี

จรัสสิน, 2550: 28) 

           2.2.1.1  สมบติัทางกายภาพ  

                        เส้นใยฝ้ายจะมีขนาดความกวา้งเท่าๆกนัหรือใกลเ้คียงกนั คือจะมีความกวา้ง

ประมาณ 12-20 ไมครอน ตรงส่วนกลางของเส้นใยจะกวา้งกวา่ส่วนหวัและปลาย ส่วนความยาวของ

ใยฝ้ายข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลายประการ เช่น ข้ึนอยูก่บัพนัธ์ุฝ้าย สภาพดินฟ้าอากาศ  

และการเจริญเติบโต เส้นใยฝ้ายส่วนใหญ่จะยาวประมาณ 7/8 – 1 ¼ น้ิว และขนาดท่ีนิยมน ามาใชใ้น

งานอุตสาหกรรมส่ิงทอคือ ใยฝ้ายท่ียาวประมาณ ½ - 2 ½ น้ิว 

                      ฝ้ายพนัธ์ุอเมริกนัอปัแลนด ์ใยมีความยาวปานกลางและค่อนขา้งหยาบ ขนาด

เส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 18 ไมครอน ยาวไม่ถึง 1 1/8 น้ิว ฝ้ายพนัธ์ุซีไอส์แลนดแ์ละพนัธ์ุอเมริกนั

อียปิตเ์ชียน มีความยาวขนาดต่างๆกนัส่วนใหญ่ใยจะละเอียด ยาว และเป็นมนั มีขนาดเส้นผา่น

ศูนยก์ลางประมาณ 15 ไมครอนหรือต ่ากวา่ และยาวมากกวา่ 1 1/8 น้ิว  

           1)  ความมนั ใยฝ้ายโดยทัว่ๆไปจะมีความมนันอ้ย ตอ้งเพิ่มความมนัดว้ยการ

ตกแต่ง เช่น ผา้ฝ้ายเมอร์เซอไรซ์ (นวลแข ปาลิวนิช, 2542: 75) 

           2)  ความเหนียว หรือความแขง็แรง สมบติัน้ีทดสอบในเร่ืองความทนต่อแรงดึง

ฝ้ายจะมีความเหนียวปานกลาง คือจะเหนียวประมาณ 3.0-5.0 กรัมต่อเดนเยอร์ ความเหนียวจะเพิ่มข้ึน

เม่ือเปียก ความเหนียวเม่ือเส้นใยเปียกจะมากกว่าความเหนียวเม่ือแห้งประมาณ 25-40 เปอร์เซ็นต ์

(นวลแข ปาลิวนิช, 2542: 75) ใยฝ้ายมีความแข็งแรงสูง เน่ืองมาจากโครงสร้างมีการจดัเรียงตวัดี มี
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พนัธะไฮโดรเจนท่ีแขง็แรงตลอดเส้นใย และโครงสร้างของเกลียวภายในผนงัเซลล์ ความแข็งแรงเส้น

ใยจะเพิ่มข้ึนเม่ือผ่านการท าเมอร์เซอไรซ์ เส้นใยฝ้ายเป็นหน่ึงในชนิดของเส้นใยท่ีมีความแข็งแรง

เพิ่มข้ึนเม่ือเปียก โดยเพิ่มข้ึนประมาณ 5-10% (วมิลรัตน์ ศรีจรัสสิน, 2550: 29-30) 

           3)  ความยืดหยุ่นและการยืดได้ ใยฝ้ายจะยืดหยุ่นได้ค่อนขา้งต ่า คือจะยืดได้

ประมาณ 3-7 เปอร์เซ็นต ์บางคร้ังอาจถึง 10 เปอร์เซ็นตก่์อนถึงจุดขาด การหดตวักลบัท่ีเดิม หากจบัยืด

ออกเพียง 2 เปอร์เซ็นต์จะหดกลบัเขา้ท่ีเดิมได้ 74 เปอร์เซ็นต์ และถา้จบัยืดออก 5 เปอร์เซ็นต์จะหด

กลบัท่ีเดิมไดเ้พียง 50 เปอร์เซ็นต์ (นวลแข ปาลิวนิช, 2542: 75) จึงท าให้ผา้ฝ้ายยบัง่าย เน่ืองจาก

หลงัจากมีการงอหรือบิดผา้แลว้ พนัธะไฮโดรเจนภายในโมเลกุลไม่คืนตวักลบัมาท่ีเดิม แต่เกิดพนัธะท่ี

ต าแหน่งใหม่ ซ่ึงถือวา่โครงสร้างมีการเปล่ียนแปลงหรือถูกท าลายไป เกิดเป็นรอยยบับนผา้  

จุดอ่อนน้ีอาจแกไ้ขไดโ้ดยการตกแต่งส าเร็จผา้ทอดว้ยสารเคมี หรือเปล่ียนโครงสร้างผา้เป็นผา้ถกั 

(วมิลรัตน์ ศรีจรัสสิน, 2550: 30) 

           4)  ความคืนตวั ใยฝ้ายและผา้ฝ้ายคืนตวัไดต้  ่า และยบัง่ายมาก 

            5)  ความถ่วงจ าเพาะ ใยฝ้ายมีความหนาแน่นและความถ่วงจ าเพาะ 1.54 กรัมต่อ

ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

            6)  การดูดความช้ืน ฝ้ายดูดความช้ืนในบรรยากาศปกติได ้8.5 เปอร์เซ็นตถ์า้

ความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศ 95 เปอร์เซ็นต ์และ100 เปอร์เซ็นต ์ฝ้ายจะดูดความช้ืนไวไ้ด ้15 เปอร์เซ็นต ์

และ25-27 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 

            7)  ความคงรูป โดยปกติผา้ฝ้ายจะคงรูป ไม่ยดื และไม่หดมาก ความยดืและหด

จะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บักระบวนการผลิตเป็นผนืผา้ดว้ย ถา้ตอ้งการไม่ใหห้ดจะตอ้งท าการตกแต่งให้

ทนหด เช่น ผา้ซนัฟอไรซ์ 

            8)  การติดไฟและการทนต่อความร้อน ฝ้ายติดไฟง่ายและเร็ว เม่ือเผาจะมีกล่ิน

เหมือนเผากระดาษ มีข้ีเถา้เหลือนอ้ย และมีสีเทานุ่ม ผา้ฝ้ายถา้ถูกความร้อนแหง้ท่ีมีความร้อนสูงกวา่ 

149 องศาเซลเซียสนานๆ จะท าใหใ้ยเส่ือมคุณภาพซ่ึงจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัขนาดความร้อนและ

ระยะเวลาท่ีถูกความร้อนนั้น ถา้เป็นความร้อนปกติท่ีใชใ้นการดูแลรักษาประจ าวนัจะไม่ท าใหใ้ยฝ้าย
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เส่ือมคุณภาพแต่จะไหมเ้กรียมถา้รีดดว้ยความร้อนสูงมากและการตกแต่ง เช่น การลงแป้ง ซ่ึงจะช่วย

ใหไ้หมเ้กรียมง่ายยิง่ข้ึน (นวลแข ปาลิวนิช, 2542: 75-76) 

            9)  สภาพน าความร้อน ฝ้ายมีระดบัการน าความร้อนสูง หมายถึง ความร้อน

สามารถส่งผา่นเส้นใยไดดี้ ดงันั้นจึงเหมาะส าหรับท าเส้ือผา้ท่ีใชส้วมใส่ในฤดูร้อน เพราะความร้อน

จากร่างกายผา่นมาท่ีผา้ และผา่นออกไปในอากาศไดดี้ (วมิลรัตน์ ศรีจรัสสิน, 2550: 30) 

            10)  ความซบัน ้า เส้นใยฝ้ายซบัน ้าไดดี้มากเน่ืองจาก โครงสร้างส่วนใหญ่เป็น

เซลลูโลส ซ่ึงดูดน ้าไดดี้และภายในโครงสร้างมีรูตรงกลาง ท าใหดู้ดเก็บน ้าได ้สมบติัน้ียงัช่วยใหเ้ส้น

ใยฝ้ายเกิดไฟฟ้าสถิตไดย้ากอีกดว้ย แต่การซบัน ้าไวม้ากจะท าใหเ้ส้นใยบวมตวั และอาจเกิดการหดตวั

เม่ือท าใหแ้หง้ ซ่ึงเป็นขอ้ควรระวงั (วมิลรัตน์ ศรีจรัสสิน, 2550: 30) 

           11)  การท าความสะอาด ผา้ฝ้ายดูแลรักษาง่ายแมว้า่ฝ้ายจะติดฝุ่ นไดดี้เน่ืองจาก

ผวิท่ีขรุขระ แต่การซกัลา้งท าไดง่้าย สามารถซกัท่ีอุณหภูมิสูงไดแ้ละใช่ร่วมกบัผงซกัฟอกท่ีมีสารฟอก

ขาวได ้ผา้ฝ้ายทนต่อความร้อนไดดี้ จึงสามารถรีดผา้ท่ีอุณหภูมิสูงได ้(วมิลรัตน์ ศรีจรัสสิน, 2550: 31) 

           2.2.1.2  สมบติัทางเคมี  

            ฝ้ายเป็นเซลลูโลสบริสุทธ์ิ ใยฝ้ายดิบมีเซลลูโลสอยูป่ระมาณร้อยละ 88-96 ของ

น ้าหนกัเส้นใย ถา้ฟอกสีจะมีปริมาณเกือบร้อยละ 99 จ  านวนท่ีแตกต่างกนัน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพดิน อากาศ 

พนัธ์ุฝ้าย (อจัฉราพร ไศละสูต, 2539: 34) 

           1)  ผลต่อด่าง ใยฝ้ายจะทนต่อด่างไดดี้ ซ่ึงในกระบวนการผลิตผา้ฝ้ายตอ้งใช้

ด่างมาก เช่น การฟอกขาวและการชุบมนั สารซกัฟอกและสารฟอกขาวทุกชนิดลว้นมีส่วนประกอบ

ของด่างทั้งส้ิน จึงสามารถใชส้ารเหล่าน้ีกบัฝ้ายไดอ้ยา่งปลอดภยั 

            2)  ผลต่อกรด ฝ้ายจะไม่ทนต่อกรด โดยเฉพาะกรดชนิดเขม้ขน้ประเภทกรด

ของโลหะ เพราะกรดจะท าลายเส้นใยฝ้าย  

            3)  ผลต่อสารละลายอินทรีย ์ฝ้ายจะทนต่อสารละลายอินทรียท่ี์ใชใ้นการซกัรีด

ประจ าวนัและการลบรอยเป้ือนไดอ้ยา่งดี แต่จะละลายในสารประกอบบางชนิด เช่น คิวปราโม

เนียมไฮดรอกไซด ์และคิวปรีเอทิลีนไดอะมีน เราจึงใชส้ารเคมี 2 ชนิดน้ีในการวิเคราะห์เส้นใยฝ้ายได ้

(นวลแข ปาลิวนิช, 2542: 76) 
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            4)  ผลต่อแสงแดดและปัจจยัอ่ืนๆ ฝ้ายไม่ทนต่อแสงแดด โครงสร้างจะถูกออก

ซิไดส์และเปล่ียนสภาพไป โดยในบรรยากาศท่ีมีความช้ืนสูงจะเร่งการเส่ือมสภาพของเส้นใย (วิมล

รัตน์ ศรีจรัสสิน, 2550: 31) ผา้ฝ้ายถา้ตากแดดจดัไวน้านเกินไป จะท าให้กลายเป็นสีเหลืองและเส่ือม

คุณภาพได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความช้ืนและการยอ้มสีวตั และสีซลัเฟอร์บางชนิด (นวลแข ปาลิวนิช, 2542: 

76) 

           5)  ความทนทานต่อเหง่ือ เหง่ืออาจเป็นไดท้ั้งกรดหรือด่าง ข้ึนอยูก่บัเมแทบอลิ

ซึมในร่างกายแต่ละคน ถ้าเหง่ือเป็นด่างก็ไม่ท าลายเส้นใยฝ้าย แต่ถ้าเป็นกรดอาจท าลายเส้นใยได้

บางส่วน ทั้งน้ีจะเห็นจากผา้ท่ีเปล่ียนสีหรือสีซีดจางเร็ว (วมิลรัตน์ ศรีจรัสสิน, 2550: 32) 

           6)  ผลของสารฟอกขาว สารฟอกขาวส่วนใหญ่ท่ีขายในทอ้งตลาดและใชฟ้อก

ฝ้ายคือ Sodium Hypochlorite และ Sodium Perborate สารทั้งสองตวัน้ีเป็นสารออกซิไดซ์ และท างาน

อยา่งมีประสิทธิภาพในสภาพเบส ซ่ึงฝ้ายสามารถทนได ้จึงไม่ท าอนัตรายต่อเส้นใย ควรใชใ้นปริมาณ

ตามท่ีกล่าวในฉลากขวด เพราะการใชป้ริมาณมากจะท าใหผ้า้เหลือง (วมิลรัตน์ ศรีจรัสสิน, 2550: 31) 

          2.2.1.3  สมบติัทางชีวภาพ (มณฑา จนัทร์เกตุเล้ียด, 2541: 67) 

           1)  เห็ดรา แบคทีเรีย ผา้ฝ้ายท่ีอยูใ่นสภาพเปียกช้ืน และอบัจะไม่ทนต่อเช้ือเห็ด

ราโดยราด าจะข้ึนไดง่้ายบนผา้ฝ้าย ท าใหเ้กิดจุดด าฝังแน่นในเส้นใย แบคทีเรียจะท าให้เส้ือผา้ท่ีหมกัแช่

ไวน้านๆมีกล่ินเหมน็และเป่ือยขาดไดง่้าย 

            2)  แมลง ตวัมอด ตวัดว้งไม่กดักินผา้ฝ้าย แต่แมลงบางชนิดเช่น ตวัสามง่ามจะ

ชอบกดักินฝ้ายโดยเฉพาะผา้ฝ้ายท่ีลงแป้ง 

2.3  เคร่ืองแบบเชฟ 

 เคร่ืองแบบเชฟมีความส าคญัมากเพราะเป็นมาตรฐานส าหรับผูท่ี้มีหน้าท่ีในการปรุงอาหาร

จะตอ้งมีรูปลกัษณ์ท่ีทนัสมยัและเป็นมืออาชีพ นอกจากน้ีเคร่ืองแบบเชฟยงัมีหน้าท่ีในการปกป้องผู ้

สวมใส่จากคราบและความร้อนในขณะปฏิบติัหนา้ท่ีในหอ้งครัวอีกดว้ย  

 2.3.1  ความเป็นมาเคร่ืองแบบเชฟ   

          กางเกงเชฟมักจะมีสีด า สีเทาหรือเป็นลายหมากรุก กางเกงลายหมากรุกนั้ นมี

จุดประสงค์ท่ีจะปกปิดรอยด่างรอยสกปรกท่ีมกัจะเกิดข้ึนขณะการท างาน ส่วนเส้ือแจ็คเก็ตสีขาว 
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มกัจะมีดา้นท่ีทบักนัเป็น2ชั้น เพื่อผลดัเปล่ียนซ่อนความสกปรกท่ีเกิดข้ึนขณะท างาน นอกจากน้ีเส้ือ

หนาๆ ยงัเป็นเคร่ืองป้องกนับรรเทาน ้าร้อนลวกหรือไฟไหม ้

           ส่วนผา้พนัคอนั้น ในอดีตมีไวเ้ผื่อซบัเหง่ือ แต่ปัจจุบนักลายเป็นเร่ืองแฟชัน่เพื่อท าใหดู้

ดี ผา้กนัเป้ือนนั้นนอกจากกนัเป้ือนแลว้ ยงัป้องกนัอนัตรายจากความร้อนเช่นเดียวกบัเส้ือแจค็เก็ตและ

ป้องกนัอาหารจากการปนเป้ือนอีกดว้ย 

           หมวกทรงสูงเป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบของเคร่ืองแบบท่ีฝร่ังเขาเรียกว่า  Toque 

Blanche มีท่ีมาอยูห่ลายเร่ืองดว้ยกนั วา่กนัวา่ในสมยัโรมนั มีคร้ังหน่ึงท่ีคนป่าเขา้มายึดครอง ผูค้นใน

เมืองตอ้ง อพยพหลบหนี ในบรรดาคนท่ีอพยพหลบหนีนั้นแน่นอนวา่มีผูค้นหลากหลายอาชีพและ 

ชนชั้น และหน่ึงในจ านวนนั้นก็มีคนครัวจากวงัหนีไปอยูอ่าศยัในวดัของกรีกในโบสถ์ต่างๆสมยันั้น 

นกับวชจะใส่หมวกสีด าทรงสูง คือเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองแต่งกายพระ เม่ืออาศยัวดัอยูจึ่งตอ้งปลอม

แปลงแต่งตวัเหมือนพระไปดว้ย 

           ต่อมาเม่ือการไล่ล่าของคนป่านอ้ยลง คนเหล่าน้ียงัคงอาศยัอยูใ่นวดัเหล่านั้นต่อไป แต่มี

การเปล่ียนสีหมวกเป็นสีขาวเพื่อแยกความแตกต่างให้รู้ว่าไม่ใช่พระจริง ส่วนจีบท่ีอยู่บนหมวกนั้น

หมายถึงการท าอาหารแต่ละชนิดสามารถท าไดห้ลากหลายพอๆกบัจ านวนจีบบนหมวก (บุญแทน 

สันติวนานนท,์ 2548: 4) 

 2.3.2  องคป์ระกอบของชุดเชฟ 

           2.3.2.1  เส้ือแจค็เก็ตเชฟ คือส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของเคร่ืองแบบเพราะมนัช่วยปกป้องผู ้

สวมใส่จากคราบและความร้อน ช้ินส่วนตรงแนวกระดุมสองแถวสามารถซ่อนคราบได ้

           2.3.2.2  กางเกงเชฟ  มกัเป็นสีขาวหรือสีด า เพื่อเป็นการซ่อนคราบสกปรก และท าใหดู้

สะอาด  

           2.3.2.3  หมวกเชฟ เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีท าใหภ้าพลกัษณ์ของเชฟดูสวยงามและยงั

เป็นการบ่งบอกต าแหน่งของผูป้รุงอาหารในหอ้งครัวอีกดว้ย 

           2.3.2.4  ผา้กนัเป้ือนเชฟ ส าหรับกนัเป้ือนส่ิงสกปรกและคราบต่างๆในขณะปรุงอาหาร 

           2.3.2.5  ผา้พนัคอ เป็นเคร่ืองแบบท่ีสวมใส่เพื่อความสวยงาม นอกจากนั้นยงัสามารถ

ช่วยในการซบัเหง่ือ 
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           2.3.2.6  รองเทา้เชฟ ครัวเป็นสถานท่ีท่ีล่ืนดงันั้นคนท างานอยูท่ี่นัน่ตอ้งมีการป้องกนัท่ีดี

เสมอเพื่อลดความกงัวลเพราะมีรองเทา้พ่อครัวท่ีท ามาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความตอ้งการของเชฟ  

(www.culinaryschoolsguides.com, 2555) 

2.3.3  ประเภทของเคร่ืองแบบเชฟ  สามารถแบ่งออกเป็นประเภทหลกัๆไดด้งัน้ี 

          2.3.3.1  เส้ือเชฟพื้นฐาน (Basic Coats) เป็นเส้ือแบบท่ีใชส้วมใส่โดยทัว่ไปมีแขนยาว 

  
 

ภาพที ่2.18  เส้ือเชฟพื้นฐาน 

ทีม่า :  www.chefuniforms.com/chef-coats, 2555 

           2.3.3.2  เส้ือเชฟแบบร่วมสมยั (Contemporary Coats) เป็นเส้ือเชฟท่ีมีรูปแบบพิเศษท่ี

ออกแบบใหมี้ความร่วมสมยั รูปแบบนั้นข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละผูผ้ลิตชุดเชฟ  

 
 

ภาพที ่2.19  เส้ือเชฟแบบร่วมสมยั 

ทีม่า :  www.chefuniforms.com/chef-coats, 2555 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/tradition-coat/86.asp?frmcolor=white&usg=ALkJrhi5mDZB5VLCeRNOJMXBAzJcMOVJbA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/tradition-coat/hidden-closure-chef-coat.asp?frmcolor=black&usg=ALkJrhh9EHJamAy-sVwX0ps0vkz_c9alvg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/contemporary-coats/68510-sushi-chef-coat.asp?frmcolor=white&usg=ALkJrhj4Ar3idNxGoB7HMVfNQm4nQdQ_iQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/contemporary-coats/womens-imperial-chef-coat.asp?frmcolor=blwht&usg=ALkJrhgUf15OeU0OppNuTfVf2HTKA_MIAw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/contemporary-coats/womens-wrap-chef-coat.asp?frmcolor=white&usg=ALkJrhgyrJEhqh_KTEGYmfwFVc77-Lpguw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/tradition-coat/86.asp?frmcolor=white&usg=ALkJrhi5mDZB5VLCeRNOJMXBAzJcMOVJbA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/tradition-coat/hidden-closure-chef-coat.asp?frmcolor=black&usg=ALkJrhh9EHJamAy-sVwX0ps0vkz_c9alvg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/contemporary-coats/68510-sushi-chef-coat.asp?frmcolor=white&usg=ALkJrhj4Ar3idNxGoB7HMVfNQm4nQdQ_iQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/contemporary-coats/womens-imperial-chef-coat.asp?frmcolor=blwht&usg=ALkJrhgUf15OeU0OppNuTfVf2HTKA_MIAw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/contemporary-coats/womens-wrap-chef-coat.asp?frmcolor=white&usg=ALkJrhgyrJEhqh_KTEGYmfwFVc77-Lpguw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/tradition-coat/86.asp?frmcolor=white&usg=ALkJrhi5mDZB5VLCeRNOJMXBAzJcMOVJbA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/tradition-coat/hidden-closure-chef-coat.asp?frmcolor=black&usg=ALkJrhh9EHJamAy-sVwX0ps0vkz_c9alvg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/contemporary-coats/68510-sushi-chef-coat.asp?frmcolor=white&usg=ALkJrhj4Ar3idNxGoB7HMVfNQm4nQdQ_iQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/contemporary-coats/womens-imperial-chef-coat.asp?frmcolor=blwht&usg=ALkJrhgUf15OeU0OppNuTfVf2HTKA_MIAw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/contemporary-coats/womens-wrap-chef-coat.asp?frmcolor=white&usg=ALkJrhgyrJEhqh_KTEGYmfwFVc77-Lpguw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/tradition-coat/86.asp?frmcolor=white&usg=ALkJrhi5mDZB5VLCeRNOJMXBAzJcMOVJbA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/tradition-coat/hidden-closure-chef-coat.asp?frmcolor=black&usg=ALkJrhh9EHJamAy-sVwX0ps0vkz_c9alvg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/contemporary-coats/68510-sushi-chef-coat.asp?frmcolor=white&usg=ALkJrhj4Ar3idNxGoB7HMVfNQm4nQdQ_iQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/contemporary-coats/womens-imperial-chef-coat.asp?frmcolor=blwht&usg=ALkJrhgUf15OeU0OppNuTfVf2HTKA_MIAw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/contemporary-coats/womens-wrap-chef-coat.asp?frmcolor=white&usg=ALkJrhgyrJEhqh_KTEGYmfwFVc77-Lpguw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/tradition-coat/86.asp?frmcolor=white&usg=ALkJrhi5mDZB5VLCeRNOJMXBAzJcMOVJbA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/tradition-coat/hidden-closure-chef-coat.asp?frmcolor=black&usg=ALkJrhh9EHJamAy-sVwX0ps0vkz_c9alvg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/contemporary-coats/68510-sushi-chef-coat.asp?frmcolor=white&usg=ALkJrhj4Ar3idNxGoB7HMVfNQm4nQdQ_iQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/contemporary-coats/womens-imperial-chef-coat.asp?frmcolor=blwht&usg=ALkJrhgUf15OeU0OppNuTfVf2HTKA_MIAw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/contemporary-coats/womens-wrap-chef-coat.asp?frmcolor=white&usg=ALkJrhgyrJEhqh_KTEGYmfwFVc77-Lpguw
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           2.3.3.3  เส้ือเชฟแขนสั้น (Short sleeve Coats) เป็นเส้ือเชฟท่ีตรงส่วนแขนเส้ือสั้น เพื่อ

ความสะดวกและรวดเร็วในการท างาน  

 
 

ภาพที ่2.20  เส้ือเชฟแขนสั้น 

ทีม่า :  www.chefuniforms.com/chef-coats, 2555 

           2.3.3.4  เส้ือเชฟแขนสามส่วน (Sleeve chef Coats) เป็นเส้ือเชฟท่ีท าข้ึนเพื่อคนท่ีมี

แนวโนม้จะมว้นแขนเส้ือข้ึน เส้ือแขนสามส่วนน้ีจะท าเพิ่มความสะดวกสบายและความทนทานของ

แขนเส้ือ แต่ยงัคงรูปแบบเส้ือดั้งเดิม ท าใหดู้เป็นมืออาชีพเหมือนกบัเส้ือเชฟมาตรฐานท่ีมีแขนยาว 

 
 

ภาพที ่2.21  เส้ือเชฟแขนสามส่วน 

ทีม่า :  www.chefuniforms.com/chef-coats, 2555 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.co.th&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/basic-chef-coat/81.asp?frmcolor=black&usg=ALkJrhids91l30CFlNr_o3haPPFBEuRbvQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/short-sleeve-chef-coat/uncommon-threads-0493ec-coat.asp?frmcolor=white&usg=ALkJrhguNRwDKwonN32LghCO9AKK5Hobtg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/coats_3-4-sleeve-coats/uncommon-threads-coat.asp?frmcolor=black&usg=ALkJrhiPaEyUZYXXaRKynsVbaBGaka__mw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/coats_3-4-sleeve-coats/womens-raglan-sleeve-coat.asp?frmcolor=blwhi&usg=ALkJrhhceQ-9__NH7PAaaJAz0h6TQQuNTQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.co.th&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/basic-chef-coat/81.asp?frmcolor=black&usg=ALkJrhids91l30CFlNr_o3haPPFBEuRbvQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/short-sleeve-chef-coat/uncommon-threads-0493ec-coat.asp?frmcolor=white&usg=ALkJrhguNRwDKwonN32LghCO9AKK5Hobtg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/coats_3-4-sleeve-coats/uncommon-threads-coat.asp?frmcolor=black&usg=ALkJrhiPaEyUZYXXaRKynsVbaBGaka__mw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/coats_3-4-sleeve-coats/womens-raglan-sleeve-coat.asp?frmcolor=blwhi&usg=ALkJrhhceQ-9__NH7PAaaJAz0h6TQQuNTQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.co.th&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/basic-chef-coat/81.asp?frmcolor=black&usg=ALkJrhids91l30CFlNr_o3haPPFBEuRbvQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/short-sleeve-chef-coat/uncommon-threads-0493ec-coat.asp?frmcolor=white&usg=ALkJrhguNRwDKwonN32LghCO9AKK5Hobtg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/coats_3-4-sleeve-coats/uncommon-threads-coat.asp?frmcolor=black&usg=ALkJrhiPaEyUZYXXaRKynsVbaBGaka__mw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/coats_3-4-sleeve-coats/womens-raglan-sleeve-coat.asp?frmcolor=blwhi&usg=ALkJrhhceQ-9__NH7PAaaJAz0h6TQQuNTQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.co.th&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/basic-chef-coat/81.asp?frmcolor=black&usg=ALkJrhids91l30CFlNr_o3haPPFBEuRbvQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/short-sleeve-chef-coat/uncommon-threads-0493ec-coat.asp?frmcolor=white&usg=ALkJrhguNRwDKwonN32LghCO9AKK5Hobtg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/coats_3-4-sleeve-coats/uncommon-threads-coat.asp?frmcolor=black&usg=ALkJrhiPaEyUZYXXaRKynsVbaBGaka__mw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=th&langpair=en|th&rurl=translate.google.com&u=http://www.chefuniforms.com/chef-coats/coats_3-4-sleeve-coats/womens-raglan-sleeve-coat.asp?frmcolor=blwhi&usg=ALkJrhhceQ-9__NH7PAaaJAz0h6TQQuNTQ
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2.4  การตกแต่งส าเร็จส่ิงทอ  

 การตกแต่งส าเร็จส่ิงทอ หมายถึง การกระท าดว้ยวิธีการต่างๆ ในการตกแต่งเส้นใยหรือผืนผา้ 

ก่อนหรือหลงัผลิตเป็นผืน หรือหลงัจากการยอ้มหรือพิมพ ์อาจจะก่อนหรือหลงัการตดัเยบ็เป็นเส้ือผา้

หรือผลิตภณัฑ์ต่างๆ กล่าวคือ ก่อนถึงมือผูบ้ริโภค เพื่อเปล่ียนลกัษณะท่ีเห็นและสัมผสัให้ดีข้ึน เพิ่ม

สมบติัท่ีดีในดา้นต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมท่ีจะใชป้ระโยชน์ต่อไป (มณฑา จนัทร์เกตุเล้ียด, 2541: 223) 

โดยอาจเป็นวิธีการเพียงชัว่คราวหรือเป็นวิธีการท่ีถาวร วตัถุประสงค์หลกัของการตกแต่งส าเร็จ คือ 

เพื่อเพิ่มความน่าสนใจหรือเพิ่มการใชง้านของผลิตภณัฑ ์เช่น การเพิ่มความเงามนับนผิวผา้เพื่อให้ดูน่า

ซ้ือหรือการท าผา้ให้มีการดูแลรักษาง่าย โดยการใช้สารเคมีบางชนิด หรือท าให้ผา้น่ิมข้ึน แข็งข้ึน มี

สมบติัในการตา้นทานไฟ เป็นการเพิ่มลกัษณะใหม่ให้ผลิตภณัฑ์มีการใชง้านแตกต่างไป และท่ีส าคญั

เป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัส่ิงทอนั้นๆดว้ย (วมิลรัตน์ ศรีจรัสสิน, 2550: 227) 

 การตกแต่งส าเร็จส่ิงทอนั้นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 

 2.4.1  การตกแต่งส าเร็จท่ีท าเป็นประจ าหรือทัว่ไป (Routine or General finishes) 

           เป็นการตกแต่งท่ีต้องท าในขั้นตอนผลิตผา้ จะมีวิธีการต่างๆหลายวิธี ล าดบัการใช้

วิธีการตกแต่งต่างๆนั้นจะต่างกนัไปแลว้แต่ชนิดผา้ วิธีการตกแต่งท่ีตอ้งท าเป็นประจ าจะใช้วิธีการ

เชิงกล หรือวธีิการเชิงเคมี 

           2.4.1.1  การตกแต่งส าเร็จโดยวธีิเชิงกล เป็นการตกแต่งโดยใชแ้รงกด อดั รีด ดึง หรือ

ใชค้วามร้อนกระท าต่อผา้เพื่อใหมี้คุณสมบติัตามท่ีผูผ้ลิตตอ้งการให้เกิดผลอยา่งไร ซ่ึงท าไดห้ลายวธีิ

คือ 

           1)  วธีิการตกแต่งเพื่อท าใหผ้า้มีผวิเรียบ มีความมนั และใหส้ัมผสัท่ีดีมี ไดแ้ก่ 

การรีด การตดัขน การเผาขน  

           2)  วธีิการตกแต่งเพื่อท าใหผ้า้มีเน้ือแน่น ไดแ้ก่ การทุบ การท าใหผ้า้มีเน้ือแน่น  

            3)  วธีิการตกแต่งเพื่อท าใหผ้า้คงขนาดและรูปร่าง ไดแ้ก่ การดึงยดื การท าให้

อยูต่วัดว้ยความร้อน การรีดกนัหด แครบบิ้ง ดีเคตต้ิง  

           4)  วธีิการตกแต่งเพื่อท าใหผ้วิหนา้ผา้เป็นขน ไดแ้ก่ การตะกุยขนแบบแนบป้ิง  

การตะกุยขนแบบกิกก้ิง การท าใหเ้กิดขนแบบแซนด้ิง  
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           2.4.1.2  การตกแต่งส าเร็จโดยวิธีการทางเคมี เป็นวิธีท่ีใช้สารเคมีตกแต่งส่ิงทอดว้ย

วธีิการต่างๆท่ีเหมาะสม การใชส้ารเคมีตกแต่งจะใชต่้างกนั 3 ลกัษณะคือ 

         1)  ตกแต่งดว้ยสารละลายท่ีมีน ้ าเป็นตวัท าละลาย วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีใชก้นัมานาน 

และยงัคงใชก้นัอยูม่าก แต่จะเป็นวธีิท่ีใชน้ ้าเป็นปริมาณมาก มีผลในแง่ปัญหาน ้าทิ้ง 

           2)  ตกแต่งดว้ยสารละลายท่ีใชต้วัท าละลายชนิดอ่ืนท่ีไม่ใชน้ ้า 

           3)  ตกแต่งด้วยสารตกแต่งท่ีเป็นฟอง โดยสารตกแต่งจะอยู่ในสภาพฟองฟู

คลา้ยฟองสบู่ ใชก้บัผา้ท่ีจะตกแต่งเม่ือฟองอากาศแตก สารตกแต่งจะถูกดูดซบัลงไปในผา้ วิธีน้ีท  าให้

ลดปริมาณของเหลวท่ีเป็นตวัท าละลายท่ีใช้ในสารตกแต่ง ลดพลงังาน ลดการท้ิงน ้ าเสีย การตกแต่ง

โดยวธีิการทางเคมีท่ีจ  าเป็นตอ้งท าในขั้นตอนการผลิตผา้มีหลายวธีิเช่น 

           การลงแป้ง (Sizing) เป็นการตกแต่งโดยใชแ้ป้งหรือสารประกอบชนิดอ่ืนท่ีมี

คุณสมบติัคลา้ยแป้ง ท าใหเ้ส้นดา้ยหรือผา้แขง็ตวั แต่จะมีผลชัว่คราว เม่ือผา้ผา่นการซกัสารตกแต่งจะ

หลุดไป การลงแป้งนั้นเพื่อใหเ้ส้นดา้ยหรือผา้มีคุณสมบติัแขง็ตวั ท าใหผ้า้มีผิวเรียบมนั เพิ่มลกัษณะท่ี

น่าใชซ่ึ้งมกัจะท ากบัผา้ฝ้ายท่ีคุณภาพค่อนขา้งต ่า 

            การลอกแป้ง (Desizing) เป็นการท าให้แป้งหลุดจากดา้ยยืนของผา้ฝ้ายหรือเร

ยอน สารเคมีท่ีใช้อาจเป็นกรดก ามะถนั หรือเอนไซม์ (อจัฉราพร ไศละสูต, 2539: 445) ซ่ึงก่อนน า

เส้นดา้ยไปเขา้เคร่ืองทอไดผ้่านการลงแป้งก่อนเพื่อเพิ่มความแข็งแรง เม่ือทอเป็นผืนผา้แล้วจะตอ้ง

น าไปก าจดัแป้งออก มิฉะนั้นจะท าให้การดูดซึมน ้ าของเส้นดา้ยยืนและดา้ยพุ่งไม่เท่ากนั ท าให้สียอ้ม

ติดไม่สม ่าเสมอ 

            การท าให้สะอาด (Scouring) เป็นวิธีการก าจดัส่ิงสกปรก เช่นไขมนัตาม

ธรรมชาติ น ้ามนั หรือสารหล่อล่ืน จากเคร่ืองทอและส่ิงสกปรกอ่ืนๆท่ีติดมากบัผา้ การท าความสะอาด

จะใชส้ารต่างชนิดท่ีเหมาะสมกบัชนิดของเส้นใย 

            การฟอกขาว (Bleaching) ช่วยใหผ้า้มีสีขาวก่อนท่ีจะน าไปยอ้มสีโดยเฉพาะผา้

ท่ีตอ้งการยอ้มสีอ่อน สดใส แต่ในบางคร้ังสารฟอกขาวท่ีมีค่าpH สูงเกินก็จะเป้ฯอนัตรายต่อความ

แขง็แรงของเส้นใยได ้
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2.4.2  การตกแต่งส าเร็จเพื่อท าใหผ้า้มีหนา้ท่ีพิเศษ (Functional finishes) 

           การตกแต่งส าเร็จเพื่อท าใหมี้หนา้ท่ีพิเศษเพิ่มข้ึนจากหนา้ท่ีท่ีเกิดจากการตกแต่งส าเร็จท่ี

ท าเป็นประจ า ซ่ึงวิธีดังกล่าวท าได้ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อท าให้เกิดหน้าท่ีหรือคุณสมบติัท่ีจะเป็น

ประโยชน์กบัผูใ้ชผ้า้ดงัน้ี 

            2.4.2.1  การท าใหผ้า้นุ่ม (Softening finishes) 

                        การท าใหผ้า้นุ่มเป็นการตกแต่งส าเร็จทางเคมีท่ีใหผ้ลในดา้นต่างๆดงัน้ี 

            1)  เพิ่มความอ่อนนุ่มต่อการสัมผสัซ่ึงจะท าใหผู้ใ้ชรู้้สึกสบาย 

            2)  เพิ่มความทนต่อการขดัสี เพราะสารตกแต่งจะท าหน้าท่ีคลา้ยสารหล่อล่ืน

ใหแ้ก่เส้นดา้ยขณะเคล่ือนตวั ท าใหผ้า้มีความโคง้งอท่ีดี เส้นดา้ยเยบ็ผา้ท่ีผา่นการตกแต่งดว้ยสารท าให้

นุ่ม ก็เพื่อลดการเสียดสีระหวา่งผา้กบัเขม็เยบ็และเส้นดา้ยซ่ึงเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วสูง 

            3)  มีส่วนท าใหล้ดการสะสมประจุไฟฟ้าสถิต 

           2.4.2.2  การตกแต่งเพื่อป้องกนัการสะสมประจุไฟฟ้าสถิต (Antistatic finishes) 

                         การสะสมประจุไฟฟ้าสถิตบนเส้นใย เส้นดา้ย ผืนผา้ เป็นปัญหาส าคญัทั้งใน

การผลิตและขณะใช ้การตกแต่งส าเร็จน้ีจึงจ าเป็นตอ้งท าเพื่อให้ผิวของเส้นใย เส้นดา้ยหรือผา้มีสมบติั

เป็นตวัน า ท าให้ประจุไฟฟ้าสถิตกระจายตวัไปไม่สะสมอยู ่สารตกแต่งจะช่วยหล่อล่ืนเส้นดา้ยท าให้

ไม่เกิดการเสียดสี และจะเพิ่มความสามารถในการดูดความช้ืนไวร้อบๆเส้นใย เส้นใยธรรมชาติเช่น 

ฝ้าย ไหม ดูดความช้ืนไดดี้จึงไม่เกิดปัญหาเช่นเดียวกบัใยสังเคราะห์ 

          2.4.2.3  การตกแต่งส าเร็จเพื่อท าใหผ้า้เรียบ (Wrinkle recovery finishes) 

                        เป็นวิธีการท าให้ผา้เรียบหรือทนยบัจะท ากบัผา้ซ่ึงยบัง่ายคือผา้ใยเซลลูโลส 

หรือผา้ใยผสมฝ้ายโพลิเอสเตอร์ การตกแต่งเพื่อท าให้ผา้เรียบ ทนยบั ง่ายต่อการดูแลรักษาน้ีไดมี้การ

พฒันาวธีิการเร่ือยมา ปัจจุบนัการตกแต่งส าเร็จเพื่อให้ผา้เรียบไม่ยบัท าไดโ้ดยการตกแต่งผา้ดว้ยสารเร

ซินยดึขา้มโมเลกุล 

           2.4.2.4  การตกแต่งส าเร็จเพื่อท าใหผ้า้คงตวั (Stabilization finishes) 

                        ลกัษณะสมบติัท่ีส าคญัประการหน่ึงของเส้ือผา้คือการรักษาขนาดรูปทรงไวไ้ด้

คงท่ี เม่ือถูกใชง้านและผา่นการดูแลรักษา เส้ือผา้ท่ีมีสมบติัดงักล่าวจะตอ้งตดัเยบ็จากผา้ท่ีมีความคงตวั

ท่ีไม่ยดืหรือหดตวัเกินกวา่ขนาดท่ีก าหนดไวข้ณะผลิตผา้ ความคงตวัของผา้ข้ึนอยูก่บัสมบติัทางฟิสิกส์
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และเคมีของเส้นใย แรงเสียดสีระหวา่งเส้นใยหรือเส้นดา้ยและลกัษณะของโครงสร้างผา้ ปัญหาส าคญั

ท่ีท าใหเ้ส้ือผา้เสียรูปทรงคือ การหดตวัของผา้ 

           2.4.2.5  การตกแต่งส าเร็จเพื่อป้องกนัการขดัถู (Abrasion resistant finishes) 

                        การตกแต่งด้วยสารเคมีจะท าเพื่อปรับความทนต่อการขดัถูให้ผา้ท่ีผ่านการ

ตกแต่งกนัยบั เพราะสารตกแต่งกนัยบัจะท าให้ผา้ลดความเหนียวแข็งแรงลง การเคลือบผา้ดว้ยโพลิเอ

สเตอร์ท่ีช่วยป้องกนัการขดัถูร่วมกบัโพลิเมอร์ท่ีตกแต่งกนัยบั  เป็นวิธีท าให้ผา้คงคุณสมบติัทนต่อการ

ขดัถูได ้

           2.4.2.6  การตกแต่งส าเร็จเพื่อป้องกนัการเกิดเมด็ขยุ (Anti-pilling finishes) 

            Pilling คือการเกิดเมด็ขยุเล็กๆติดอยูท่ี่ผวิผา้ตรงบริเวณท่ีผา้ถูกสัมผสัหรือเสียด

สีเป็นประจ า การเกิดเมด็ขยุแสดงให้เห็นวา่ผา้นั้นถูกใชง้านมานานและถูกขดัถูท าให้ดูเก่าไม่น่าดู การ

แกปั้ญหาเกิดเมด็ขยุสามารถท าไดห้ลายวธีิดงัน้ี 

           1)  ลดโอกาสท่ีจะเกิดเมด็ขยุ โดยการเผาขน แปรงใหป้ลายขนหลุดออก 

           2)  ลดความเหนียวของเส้นใยท่ีผลิตผา้เพราะเม่ือเกิดเมด็ขยุจะถูกขดัถูหลุดออก

จากผา้ไดง่้าย 

           3)  ผลิตผา้ใหมี้โครงสร้างท่ีซ่อนหรืออ าพรางเม็ดขยุ 

           4)  ใชน้ ้ายาท าใหผ้า้นุ่มช่วยลดการเกิดเม็ดขยุ เพราะจะช่วยหล่อล่ืนผวิหนา้ผา้

ลดแรงเสียดสี 

           5)  ตกแต่งดว้ยสารเคมี 

           2.4.2.7  การตกแต่งส าเร็จใหต้า้นการลุกไหม ้หรือหน่วงไฟ (Flame retardant finishes) 

           ความส าคญัของส่ิงทอตา้นไฟและความตอ้งในการใช้ส่ิงทอชนิดน้ี เขา้มามี

บทบาทมากข้ึน การผลิตเส้นใยท่ีน ามาท าเป็นผืนผา้ให้มีคุณสมบัติการต้านการลุกไหม้ท่ีดี ใน

ชีวิตประจ าว ันคนส่วนใหญ่ใช้เคร่ืองนุ่งห่มเป็นปัจจัยส าคัญ เช่น ในสถานท่ีท างาน โรงแรม

โรงพยาบาล เป็นตน้ การเลือกใช้ส่ิงทอตา้นไฟจึงตอ้งให้ความส าคญัไม่นอ้ยไปกวา่ระบบป้องกนัไฟ    

แมก้ระทัง่นกัผจญเพลิงท่ีมีความเส่ียงอนัตรายจากไฟ การให้ความปลอดภยัในเร่ืองของชุดท่ีผลิตจาก

ส่ิงทอตา้นไฟเพื่อใชป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งค านึงถึง (ธวชั  ถว้ยทองค า, 2545: 43)  
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           หน้าท่ีของสารตกแต่งเพื่อตา้นไฟหรือหน่วงไฟคือ การเปล่ียนแปลงปริมาณ

หรือลกัษณะธรรมชาติของสารตกคา้งท่ีเรียกวา่ Char น้ีให้เป็นสารอ่ืนเช่น คาร์บอนและน ้ าท าให้การ

ติดไฟไม่เกิดต่อไป ซ่ึงรายงานส่วนใหญ่กล่าวว่า การเกิดเป็นสารคาร์บอนให้มากท่ีสุดจะมี

ประสิทธิภาพดีในการระงบัการติดไฟมากกวา่การท าให้ปริมาณของ Levoglucosan ลดลง (วิมลรัตน์ 

ศรีจรัสสิน, 2550: 251-254) 

            คุณสมบติัทนไฟบนผา้มีต่างระดับกัน คือ ผา้ท่ีทนไฟหรือกันไฟแบบ Fire 

proof  จะไม่ลุกไหมไ้ฟและไม่เสียหาย ส่วนผา้ท่ีคุณสมบติัตา้นการลุกไหมแ้บบ Flame retardant 

อาจจะมีการลุกติดไฟได ้แต่ก็เกิดท่ีอุณหภูมิต ่ากวา่ปรกติ และเกิดในระยะสั้นๆ (มณฑา จนัทร์เกตุเล้ียด

, 2541: 246-247) 

           ในปัจจุบนัพบวา่ การท าการเคลือบดา้นหลงัของส่ิงทอจะให้ประสิทธิภาพใน

การตา้นทานไฟไดดี้มาก ส่วนประกอบทางเคมีส่วนใหญ่ของวิธีการน้ีคือ สารอนินทรีย ์เช่น แอนติ

โมนี (antimony) และติตาเนียม (titanium) สารแอนติโมนีออกไซด์เม่ือท างานร่วมกบัสารไฮโลเจนจะ

ให้สารท่ีมีประสิทธิภาพต่อตา้นเปลวไฟได้ดี หรือสารผสมติตาเนียม เม่ือจุ่มอดัลงบนฝ้ายแสดงผล

ต่อตา้นเปลวไฟไดดี้และผา้ยงัคงมีความแขง็แรงสูงดว้ย ในบางกรณีอาจมีการใชส้ารช่วยให้ผา้นุ่มร่วม

ในสูตรสารเคมีดว้ย หรือใชเ้ทคนิคการท าเป็นโฟมในการเคลือบแทนท่ีการใชก้ารจุ่มอดั (วิมลรัตน์ ศรี

จรัสสิน, 2550: 254-259) 

          2.4.2.8  การตกแต่งส าเร็จเพื่อกนัน ้า ไล่น ้า (Water proof-water repellent finishes) 

           ผา้ท่ีมีสมบติักนัน ้าไดมี้ 2 ประเภท คือประเภทท่ีกนัน ้ าไดท้ั้งหมด และประเภท

ท่ีกนัน ้ าไดบ้างส่วน ส าหรับผา้ประเภทท่ีกนัน ้ าไดท้ั้งหมดจะไม่มีช่องว่างระหว่างเส้นดา้ย ดงันั้นเม่ือ

เปียก น ้ าจึงไม่ซึมผ่านผา้ ส่วนประเภทท่ีกนัน ้ าไดบ้างส่วนจะมีช่องว่างระหวา่งเส้นดา้ยถึงแมจ้ะเป็น

ช่องวา่งเล็กๆเม่ือเปียกน ้ าในระยะแรกหรือเปียกไม่มากจะกนัน ้ าไม่ให้ซึมทะลุได ้แต่ถา้เปียกหรือถูก

น ้ าปริมาณมากน ้ าจะแทรกซึมไปในช่องวา่งนั้น การใชป้ระโยชน์ผา้ชนิดท่ีกนัน ้ าไดท้ั้งหมดจะเหมาะ

กบัการใช้ท าผา้เต๊นท์ หลงัคารถบรรทุก ผา้คลุมกนัความเปียกช้ืน ร่ม ส่วนผา้ท่ีกนัน ้ าได้บางส่วน 

เหมาะใชท้  าเป็นเส้ือกนัลมความช้ืน เส้ือกนัฝน ม่านกั้นห้องน ้ า ผา้ทอดา้ยใยสังเคราะห์หรือ ใยฝ้ายท่ี

ทอให้มีโครงสร้างแน่น จะมีสมบติักนัน ้ าได้บางส่วน แต่ผา้ฝ้ายจะกนัได้น้อยกว่าผา้ใยสังเคราะห์ 

เพราะฝ้ายดูดความช้ืนไดดี้ 
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           การตกแต่งผา้ฝ้ายใหมี้คุณสมบติักนัน ้า ไล่น ้า สามารถท าไดโ้ดยวธีิต่างๆดงัน้ี 

           1)  ชุบผา้ดว้ยสารพารัฟฟีน ไข หรือน ้ ามนั แต่ไม่เหมาะกบัผา้ท่ีจะใชท้  าเส้ือผา้

เพราะผา้จะแขง็กระดา้งไม่ทิ้งตวั 

           2)  ตกแต่งดว้ยสารสเตียอมิโดเมทีลไพริดิเนียมคลอไรด์ ตกแต่งผา้โดยวิธีจุ่ม

อดั อบ ผนึก สารตกแต่งน้ีใหส้มบติักนัน ้าไดบ้างส่วน เม่ือซกัท าความสะอาดบ่อยๆสารจะหลุดออก 

           3)  ตกแต่งดว้ยสารผสมของโพลิเมอริซิลิโคน ตกแต่งโดยวิธีจุ่ม อดั ผนึก สาร

ซิลิโคนท่ีตกแต่งจะเกิดเป็นแผน่ฟิลม์เคลือบรอบเส้นใย ท าให้กนัน ้ าได ้แต่เม่ือใชไ้ปนานๆแผน่ฟิล์มท่ี

เคลือบจะแยกตวัท าใหส้มบติักนัน ้าลดลง 

 

         4)  ตกแต่งดว้ยสารฟลูออโรโพลิเมอร์ สารชนิดน้ีจะทนทานต่อการใช ้

พอสมควร แต่ถา้นานๆผา้จะเกิดสีเหลือง 

          2.4.2.9  การตกแต่งส าเร็จเพื่อป้องกนัและก าจดัส่ิงสกปรก (Soil/Stain resistant and  

Soil release finishes) 

         รอยเป้ือนหรือส่ิงสกปรกท่ีติดอยูก่บัเส้ือผา้ท่ีท าจากใยโพลิเอสเตอร์หรือใยผสม  

หรือผา้ท่ีตกแต่งให้เรียบถาวรจะก าจดัออกไดย้ากเพราะเส้ือผา้ประเภทน้ีดูดความแยกช้ืนไดต้ ่า และ

ชอบดูดซับน ้ ามนั ส่ิงสกปรกท่ีติดอยูก่บัผา้มกัเป็นฝุ่ นละอองเศษดินหรือผงถ่าน สี หรือของเหลวท่ีมี

น ้ ามนัเป็นส่วนประกอบ จึงยากแก่การก าจดัออกเพราะเส้นใยผา้มีสมบติัดูดซับน ้ ามนัได้ดีและฝุ่ น

ละอองก็จะยึดติดกบัเส้นใยผา้ เน่ืองดว้ยเส้นใยมีการสะสมประจุไฟฟ้าสถิตไวไ้ดม้ากจึงเป็นปัญหา

ส าคญัของผูใ้ชเ้ส้ือผา้อยา่งยิง่ (มณฑา จนัทร์เกตุเล้ียด, 2541: 245) 

         ดงันั้นการตกแต่งเส้ือผา้ท่ีก าจดัรอยเป้ือนออกไดย้ากจึงตอ้งใชส้ารตกแต่งท่ีมี 

ความสามารถในการขบัไล่ส่ิงสกปรกหรือรอยเป้ือนออกจากผา้ในระหวา่งการซกั ปัญหาหน่ึงในการ

ท าความสะอาดผา้คือ ความสามารถท่ีผา้จะเปียกอยา่งทัว่ถึงดว้ยสารท าความสะอาด ซ่ึงสารตกแต่งน้ี

จะช่วยใหผ้า้เปียกไดดี้ และแสดงตวัเป็นสารขบัไล่ส่ิงสกปรกท่ีดีดว้ย สารดงักล่าวไดแ้ก่ โพลิเมอร์ท่ีมี

หมู่ท่ีชอบน ้ า เช่น โพลิอคริเลต ซ่ึงจะถุกเคลือบบบนผิวของส่ิงทอ ในปัจจุบนั สารขบัไล่ส่ิงสกปรกมี

แนวโน้มการใช้สารพวกบล๊อคโคโพลิเมอร์ ท่ีประกอบด้วยส่วนท่ีชอบน ้ าและส่วนท่ีไม่ชอบน ้ า 



37 

 

โดยเฉพาะการใชส้ารน้ีบนผา้โพลีเอสเตอร์ท่ีมีปริมาณการใชสู้ง (วิมลรัตน์ ศรีจรัสสิน, 2550: 243-

244) 

           2.4.2.10  การตกแต่งส าเร็จเพื่อการสะทอ้นน ้ามนั (Oil repellent finishes) 

             การตกแต่งส าเร็จประเภทสะท้อนน ้ ามนัแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ การตกแต่งท่ี

สามารถซ่อมแซมได ้การตกแต่งส าเร็จน้ีจะถูกก าจดัในระหว่างการซักลา้ง หรือซักแห้ง เม่ือผา้แห้ง

แลว้น าเอาสารแขวนลอยของข้ีผึ้ง หรือสบู่ของโลหะบางตวัมาทาบนผา้ใหม่จะท าให้ผา้สะทอ้นอีกคร้ัง 

ถา้ผา้มีการทอเน้ือแน่นมาก ความสามารถในการสะทอ้นจะเพิ่มข้ึน และการตกแต่งท่ีคงทนจะไดผ้ลถา้

ผา้มีความละเอียดของเส้นดา้ยสูง มีการทอท่ีแน่นมาก สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยไดคื้อ การตกแต่งท่ี

สามารถสะทอ้นน ้ ามนัไดอ้ยา่งเดียว และการตกแต่งท่ีสามารถสะทอ้นไดท้ั้งน ้ ามนัและน ้ า (อภิชาต 

สนธิสมบติั, 2545: 241) 

             การตกแต่งสะทอ้นหรือไล่น ้ ามนัเป็นส่ิงส าคญัในทุกส่วนของตลาดส่ิงทอ ทั้ง

ส าหรับเส้ือผา้, ของตกแต่งบ้าน และส่ิงทอเทคนิค การสะท้อนน ้ ามนัจะใช้เฉพาะสารฟลูออโร-

คาร์บอนเท่านั้น  

             วตัถุประสงคข์องการตกแต่งส าเร็จน้ีเป็นเอกลกัษณ์ชดัเจน กล่าวคือหยดน ้ าไม่

ควรแพร่กระจายบนพื้นผิวของส่ิงทอและไม่ควรเปียกผา้ หยดน ้ าควรจะอยู่บนพื้นผิวไดอ้ยา่งง่ายดาย 

เช่นเดียวกนักบัการสะทอ้นน ้ ามนัก็จะป้องกนัไม่ให้น ้ ามนัเป้ือนส่ิงทอท่ีไดรั้บการตกแต่ง และการซึม

ผ่านของอากาศในผา้ท่ีตกแต่งส าเร็จแล้วไม่ควรท่ีจะลดลง  ซ่ึงในทางปฏิบติัผลของการเคลือบสาร

ตกแต่งมีผลข้างเคียงคือ เน้ือผ้าท่ีแข็งกระด้าง ขาดการซึมผ่านของอากาศ ไอน ้ า และความ

สะดวกสบายสวมใส่ นอกเหนือจากผลขา้งเคียงท่ีกล่าวมาแลว้ ยงัมีคุณสมบติัอ่ืนๆท่ีไม่พึงประสงค์

อาจเกิดกบัผา้ท่ีไดรั้บการตกแต่งสะทอ้นน ้ ามนั แต่บางคุณสมบติัของผา้จะการปรับปรุงดีข้ึน เช่น 

คุณสมบติัความคงทนท่ีดีข้ึน ผา้แห้งและรีดไดง่้ายมากข้ึน เพิ่มความตา้นทานต่อกรดด่างและสารเคมี

อ่ืน ๆ (Friedrich and Schindler, 1990: 211) 
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ตารางที่ 2.1  Typical textile and their requirements for repellency finishes  

Kind of textile                                                                    OR WR DS SR CF AS H P 

Sport wear, leisure wear + +++ 0 + + + +++ ++ 

Uniforms, work wear +++ +++ ++ +++ + + ++ +++ 

Upholstery and automotive fabrics +++ ++ +++ ++ +++ +++ + + 

Awnings, sun blinds, curtain fabrics + +++ +++ 0 0 0 0 + 

Table and bed linen +++ ++ ++ +++ + 0 + +++ 

Carpets ++ ++ +++ 0 ++ ++ 0 + 

Oil repellency = OR, Water repellency = WR, Dry soil = DS, Soil release = SR,  

Crocking fastness = CF, Antistatic = AS, Handle = H, Permanence = P 

ทีม่า :  Lämmermann D, 1991 

           การตกแต่งเพื่อใหผ้า้มีสมบติัในการกนัน ้ ามนัไดน้ั้น มีการท ามานานแลว้โดยท่ี

ในระยะแรกนั้นใช้วิธีการเคลือบผา้ดว้ยสารท่ีไม่มีการดูดซึมน ้ ามนั เช่น พวกข้ีผึ้งหรือยางธรรมชาติ 

ในปัจจุบนัมีหลายวธีิ ทั้งวธีิทางกายภาพ เช่น การดดัแปรพื้นผิวเส้นใยโดยใชพ้ลาสมา หรือวิธีทางเคมี  

การการเคลือบผิวเส้นใยดว้ยสารท่ีมีคุณสมบติัไม่ชอบน ้ า(Hydrophobic) ไดแ้ก่ สารเคมีพวก พาราฟิน 

แวก็ซ์ ซิลิโคน และสารประกอบฟลูออโรคาร์บอน เช่น เทฟล่อน (polytetrafluoroethylene) เป็นตน้ 

ในปัจจุบนัน้ีสารประกอบฟลูออโรคาร์บอนไดรั้บความนิยมในการน ามาตกแต่งสะทอ้นน ้ ามนับนส่ิง

ทอ เน่ืองจากใหมุ้มสัมผสั (contact angle) ของน ้ามีค่ามากท่ีสุด โดยท่ีวสัดุนั้นจะไม่เปียกน ้ า โดยทัว่ไป

ผา้ท่ีเคลือบดว้ยสารฟลูออโรคาร์บอนจะมีค่ามุมสัมผสัของน ้ าอยู ่ระหวา่ง 120° – 140° แต่สารฟลูออ-

โรคาร์บอนมีการปลดปล่อยสารพิษท่ีก่อใหเ้กิดการระคายเคืองผิวหนงั และไม่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

(Lämmermann D, 1991: 949) 

           กระบวนการสะท้อนน ้ ามนัออกจากผา้ ใช้หลกัการเร่ือง มุมสัมผสั (contact 

angle) ถา้ contact angle ระหวา่งของเหลวกบัผิวท่ีเป็นของแข็งนอ้ยกวา่ 90 องศา นัน่คือของเหลวนั้น

จะซึมและเปียกผิววสัดุ ในทางกลบักนั ถา้ contact angle ระหว่างของเหลวกบัผิววสัดุมากกว่า 90 

องศา ของเหลวจะไม่เปียกบนผวิวสัดุ และวสัดุน้ีจะมีสมบติัตา้นทานต่อของเหลวชนิดน้ีได ้(วิมลรัตน์ 

ศรีจรัสสิน, 2550: 242) กล่าวคือ เม่ือหยดน ้าอยูบ่นพื้นผวิท่ีเป็นของแขง็หยดน ้าจะตอ้งคงรูปและ 
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แสดงมุม θ ซ่ึงเรียกวา่ contact angle มุม θ จะเขียนเป็นลกัษณะของแรงตึงผวิระหวา่งของเหลวกบั

ของแขง็ ดงันั้น contact angle ท่ีสมดุลจะเป็นตวัช้ีวดัความสามารถในการเปียกของของแขง็โดย

ของเหลว หรือเรียกวา่ ปรากฏการณ์การโคง้ของผวิของเหลว 

 
ภาพที ่2.22  Contact Angle ของวสัดุท่ีเปียกและวสัดุท่ีไม่เปียก 

ทีม่า :  www.thaitextile.org/tdc/?page_id=541, 2556 

           สารตกแต่งท่ีนิยมใชใ้นการเคลือบผิวส่ิงทอเพื่อไล่น ้ ามนัคือ ฟลูออโรคาร์บอน 

(Fluorocarbons) หรือ FC สารน้ีสังเคราะห์โดยผสมผสานกลุ่ม Perfluoro Alkyl เขา้ไปยงัมอนอเมอร์ 

ของ Acrylic หรือ Urethane หลงัจากนั้นจะเกิดการสร้างพนัธะทางเคมี ท าให้สารมีโมเลกุลท่ีใหญ่ข้ึน 

มีน ้าหนกัมากข้ึน น าไปสู่การตกแต่งส าเร็จลงบนผา้ ขั้นตอนสุดทา้ยของพอลิเมอร์เม่ือน าไปใช้กบัเส้น

ใยควรมีรูปแบบโครงสร้างท่ีพื้นผวิดา้นนอกมีความหนาแน่นส าหรับการสะทอ้นน ้ามนัไดสู้งสุด 

 

 
ภาพที ่2.23  โครงสร้างโดยทัว่ไปของสารประกอบฟลูออโรคาร์บอน 

ทีม่า :  Lämmermann D, 1991 

http://www.thaitextile.org/tdc/wp-content/uploads/2010/09/THTI_T9d.jpg
http://www.thaitextile.org/tdc/wp-content/uploads/2010/09/THTI_T9d.jpg
http://www.thaitextile.org/tdc/wp-content/uploads/2010/09/THTI_T9d.jpg
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โครงสร้างโดยทัว่ไปของฟลูออโรคาร์บอนความยาวของโซ่ ควรยาวจะประมาณ 8-10 คาร์บอน ส่วน

ใหญ่ตวัท าให้เกิดช่องวา่งขนาดเล็กและเอทิลีนสามารถแกไ้ขเพื่อปรับปรุงส่วนผสมและความสามารถ

การละลายของพอลิเมอร์ สารน้ีจะท าใหส่ิ้งทอมีค่าพลงังานท่ีผวิต ่า ท าให้น ้ามนัไม่สามารถซึมผา่นผวิ

ได ้ซ่ึงน ้ามนัหรือไขมนัเป็นส่ิงสกปรกกลุ่มใหญ่ท่ีพบบนผา้ น ้ามนัจากธรรมชาติหรือน ้ามนัสังเคราะห์

ส่วนใหญ่ไม่ซึมผา่นผวิผา้ท่ีเคลือบดว้ยฟลูออโรคาร์บอน (Lämmermann D, 1991: 950)   

           ผลิตภณัฑ์ฟลูออโรคาร์บอนส่วนใหญ่จะบีบอดั (Padded) ท าให้แห้ง (Drying) 

และการท าใหเ้กิดปฏิกิริยาดว้ยความร้อน (cured) การใชค้วามร้อนจะท าให้เกิดการปรับทิศทางของโซ่

ขา้งเปอร์ฟลูออโรต่อโครงสร้างเกือบผลึก ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการสะทอ้นหรือขบัไล่ท่ีดีท่ีสุด การ

ซกัแบบปกติและซกัแห้งเป็นส่ิงท่ีลดประสิทธิภาพการท างานของการตกแต่งส าเร็จน้ี ดงันั้นเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างานข้ึนอีกคร้ังจะตอ้งท าโดยการน าไปผ่านความร้อนไดแ้ก่ การรีด การกด หรือ

การป่ันแห้ง ขอ้ดีของการตกแต่งส าเร็จสะทอ้นดว้ยสารฟลูออโรคาร์บอนไดแ้ก่ ใช้ในปริมาณน้อย

(<1% OWF) และท าให้แห้งไดเ้ร็วข้ึน ส าหรับผา้ท่ีผ่านกระบวนการ (Buck, 1998: 57) ขอ้เสียของ

ฟลูออโรคาร์บอนได้แก่ค่าใช้จ่ายสูงในระหว่างการฟอกสีเทา, ละอองท่ีอาจเป็นอนัตราย จ าเป็นท่ี

จะตอ้งดูแลเป็นพิเศษเก่ียวกบัน ้ าเสียจากกระบวนการท่ีน ามาใช ้ซ่ึงในความเป็นจริงมกัจะไม่สามารถ

น ามาใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จึงเกิดการพฒันาสารฟลูออโรคาร์บอนใหม่ไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก

ธรรมชาติ และเรียกการตกแต่งส าเร็จนั้นวา่ การตกแต่งส าเร็จไบโอนิค หรือ bionic finishes (Melliand 

Textilberichte, 2003: 604) การตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ ามนัดว้ยสารฟลูออโรคาร์บอนสามารถแบ่งได้

เป็น 3 กลุ่มหลกัไดแ้ก่ เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย, ส่ิงทอท่ีใชใ้นครัวเรือน และส่ิง-ทอเทคนิค (Otto P, 1991: 

378) 

         การตรวจสอบระดบัการตา้นทานน ้ามนัของผา้ จะบอกค่าเป็นอตัราการไล่ 

น ้ ามนั ท าได้โดยใช้ชุดของสารละลายท่ีมีช่วงค่าแรงตึงผิวต่างๆกัน และถูกก าหนดค่าเป็นตวัเลข 

สารละลายท่ีใช้ไดแ้ก่ n-heptane อตัราการไล่น ้ ามนัจะสัมพนัธ์กบัสารละลายท่ีมีค่าแรงตึงผิวต ่าสุดท่ี

ไม่ท าให้ผา้เปียก ถา้ค่าอยูช่่วง 80-90 แสดงวา่ผา้มีการตา้นทานน ้ ามนัไดดี้ ค่าท่ีสูงกวา่หรือเท่ากบั 100 

แสดงวา่การตา้นทานน ้ามนัอยูใ่นระดบัดีมาก (วมิลรัตน์ ศรีจรัสสิน, 2550: 243) 
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2.5  การทดสอบการสะท้อนน า้มัน 

 การทดสอบการสะท้อนน ้ ามนั เป็นวิธีการทดสอบท่ีใช้ในการตรวจสอบสถานะของสาร

ฟลูออโรคาร์บอนหรือสารประกอบอ่ืน ๆ ท่ีมีความสามารถในการท าให้สะทอ้นน ้ ามนัในทุกประเภท

ของผา้   

 

 
A = Passes; clear well-rounded drop    B = Borderline pass; rounding drop with partial darkening 

C = Fails; wicking apparent and/or complete wetting    D = Fails; complete wetting 

 
ภาพที ่2.24  Grading example 

ทีม่า :  มาตรฐาน AATCC 118, 2007 

ขั้นตอนการทดสอบการตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ ามนัโดยใชม้าตรฐาน AATCC TM 118 ท าได้

โดยหยดสารมาตรฐาน 8 ระดบั ประกอบดว้ยสารไฮโดรคาร์บอน 8 ตวัท่ีมีการลดแรงตึงผิวต่างระดบั

กนั หยดลงบนผา้ท่ีผา่นกระบวนการตกแต่งแลว้น ามาทดสอบ การเปียก การดูดซึมของเหลว และมุม

สัมผสั ของเหลวท่ีมีหมายเลขสูงสุดท่ีไม่ท าใหผ้า้เปียกจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นอตัราการสะทอ้นน ้ ามนัดว้ย

เกรดตั้งแต่ 0 ถึง 8 วิธีน้ีเป็นการทดสอบท่ีง่ายและรวดเร็ว เหมาะส าหรับระดบัการผลิต แต่ก็เป็นการ

ทดสอบท่ีคงท่ี ซ่ึงไม่รวมเร่ืองความกดดนัในทางกลไก ซ่ึงมกัเกิดข้ึนตามปกติในชีวิตจริง (Wurster, 

1987: 581) 
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จากภาพท่ี 2.24  ตวัอย่างการวดัผลการทดสอบการตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ ามนัโดยใช้

มาตรฐาน AATCC TM 118 ซ่ึงจากการหยดน ้ าลงไปบนผา้ A หมายถึงการทดสอบผา่นเห็นรูปทรง

หยดน ้ าชดัเจน B หมายถึงการทดสอบผา่นพอใช้ได ้ความโคง้มนของหยดน ้ าลดลงกบับางส่วนของ

หยดน ้ าดูคลุมเครือ C หมายถึงการทดสอบไม่ผา่น ผา้ดูดซึมอยา่งเห็นไดช้ดัและ/หรือมีการเปียกอยา่ง

สมบูรณ์  D หมายถึงการทดสอบไม่ผา่น ผา้มีการเปียกอยา่งสมบูรณ์ 

 
2.6  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 

 สุพชัรา ศิริณวฒัน์ (2552: บทคดัยอ่) การพฒันาชุดสตรีอินเดียแบบปัญจาบโดยใชผ้า้ฝ้ายทอ

มืออีสาน สรุปไดด้งัน้ี การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาชุดสตรีอินเดียแบบปัญจาบโดยใชผ้า้ฝ้าย 

ทอมืออีสาน และส ารวจความพึงพอใจของหญิงชาวอินเดียหรือหญิงไทยท่ีมีเช้ือสายอินเดีย 

 ผลท่ีไดคื้อ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ยกบัการใชผ้า้ฝ้ายทอมืออีสานมาท าเป็นชุด

สตรีอินเดียแบบปัญจาบ และเห็นว่ามีความเหมาะสมกบัรูปแบบของชุดซ่ึงสามารถสวมใส่ไปงาน

สังคมโอกาสต่างๆได ้ ส าหรับผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจใน ดา้นชนิดของผา้ ผิวสัมผสั สี และ

ลวดลาย พบวา่ ผา้ขิดฝ้ายลายหงส์ มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจรวมสูงสุดในระดบัมาก  

 สมบติั สิงฆราช (2554: บทคดัยอ่) การพฒันากระบวนการผลิตของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ 
กรณีศึกษา : กลุ่มทอฝ้ายบา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน สรุปไดด้งัน้ี การ
วจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไป ศกัยภาพและบริบทของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอน
หลวง ศึกษาตน้ทุนการผลิต รายรับและก าไรและพฒันากระบวนการผลิตของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ
โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเจา้ของกิจการทั้งหมดจ านวน 16 ราย รูปแบบของการวิจยัเป็นการวิจยัแบบ
ประยกุตท์ั้งการวจิยัเชิงปริมาณ และการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนประกอบกนั 
 ผลท่ีไดคื้อ ลกัษณะกิจการผลิตแบ่งเป็น 4 ลกัษณะ คือ กิจการทอผา้ กิจการตดัเยบ็ผา้ทอเป็น
ผลิตภณัฑ ์กิจการทอผา้และตดัเยบ็ครบวงจร และกิจการทอตุง ผูผ้ลิตส่วนใหญ่เป็นผูด้  าเนินกิจการตดั
เยบ็ผา้ทอเป็นผลิตภณัฑต์่างๆ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนการผลิต การตั้งราคาขายและผลตอบแทน
พบวา่ ส่วนใหญ่ร้อยละของผลตอบแทนจากการขายส่งค่อนขา้งต ่า ขายปลีกค่อนขา้งดี ส าหรับปัญหา
ของผูผ้ลิตจากการส ารวจพบวา่ ปัญหาการขาดผูสื้บทอดการทอผา้ฝ้ายเป็นปัญหาท่ีส าคญัอนัดบัแรก 
รองลงมาคือปัญหาราคาวตัถุดิบสูง ปัญหาการขาดช่างฝี มือดี ปัญหาการขาดความรู้ในการพฒันา
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ผลิตภณัฑ์ ปัญหาการขาดเทคโนโลยีการผลิตและการออกแบบ และปัญหาการขาดความรู้ทาง
การตลาด 
 Lidija Cerne and Barbara Simoncic (2004: Abstract) อิทธิพลของการตกแต่งสะทอ้นบน
พลงังานอิสระพื้นผิวของสารตั้งตน้ผา้เซลลูโลส (Influence of Repellent Finishing on the Surface 
Free Energy of Cellulosic Textile Substrates) จุดมุ่งหมายของการวิจยัน้ีคือ เพื่อตรวจสอบอิทธิพล
ของการปรับสภาพสารสะทอ้นฟลูออโรเคมีคลั โดยมีและไม่มีการตกแต่งกนัยบัแบบทนทานต่อความ
เปล่ียนแปลงของพลงังานอิสระพื้นผวิของสารตั้งตน้ผา้เซลลูโลส รวมถึงความทนทานของสารตกแต่ง 
ดว้ยวตัถุประสงคน้ี์ จึงมีการวดัมุมสัมผสัตามเทคนิคการหยดแบบ Sessile โดยใชโ้กนิโอมิเตอร์ เราได้
เลือกแบบจ าลองทางทฤษฎีท่ีแตกต่างกนัเพื่อค านวณพลงังานอิสระพื้นผิวท่ีอดัแน่นและส่วนประกอบ
ท่ีเป็นขั้วและท่ีกระจายตวั ผลการประเมินทางสถิติโดยใชว้ิธี ANOVA  (P < 0.01 ) แสดงให้เห็นวา่ค่า
ของส่วนประกอบของพลังงานอิสระพื้นผิวจะข้ึนอยู่กับแบบจ าลองทางทฤษฎี เช่นเดียวกับการ
รวมกลุ่มของเหลวท่ีเลือก การเคลือบสารตั้งตน้ผา้ดว้ยสารสะทอ้นฟลูออโรโพลิเมอร์เพียงอยา่งเดียว
และร่วมกับการตกแต่งกันยบัจะเปล่ียนผ้าเซลลูโลสท่ีมีขั้ วซ่ึงมีคุณสมบัติชอบน ้ าอย่างมากให้
กลายเป็นของแข็งพลังงานต ่าท่ีเกือบไม่มีขั้ ว การน าสารตั้ งต้นท่ีได้รับการตกแต่งแล้วไปซักใน
สารละลายลดความตึงผิวแบบเหลวจะท าให้ความสามารถในการสะทอ้นน ้ ามนัลดลง และจะมีการ
จดัเรียงแผน่ฟิล์มโพลีเมอร์ฟลูออโรคาร์บอนบนพื้นผิวผา้โดยสมบูรณ์ภายหลงัจากถูกความร้อน และ
นอกจากนั้น แผน่ฟิลม์ฟลูออโรโพลีเมอร์บนสารตั้งตน้ผา้จะมีความทนทานอยา่งมากอีกดว้ย 
 Hui Shao and others (2004: Abstract) การตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ าและน ้ ามนัและกนัยบั
ส าหรับผา้ฝ้ายโดยใชส้ารประกอบมลัติอีพอกซ่ีท่ีผสมสารเพอร์ฟลูออกโรอลัคีลและกรดซิตริก (Water 
and Oil Repellent and Durable Press Finishes for Cotton Based on a Perfluoroalkyl-Containing 
Multi-Epoxy Compound and Citric Acid) สรุปไดด้งัน้ี สารประกอบมลัติอีพอกซ่ีท่ีผสมสารเพอร์
ฟลูออกโรอลัคีล (Perfluoroalkyl-containing multi-epoxy compound - PFME) แบบใหม่ซ่ึงไดรั้บการ
ออกแบบและสังเคราะห์ข้ึนมาในห้องปฏิบติัการของเรา ถูกน าไปใชก้บัผา้ฝ้ายโดยผา่นกระบวนการ
บีบอดั-ท าใหแ้ห้ง-ท าให้เกิดปฏิกิริยาเคมีดว้ยความร้อน (Pad-Dry-Cure) เพื่อให้ผา้สามารถสะทอ้นน ้ า
และน ้ามนัไดอ้ยา่งย ัง่ยืนดว้ยการพฒันาพนัธะโควาเลนตแ์บบถาวรให้แก่สารตั้งตน้ของผา้ ตวัอยา่งผา้
ท่ีถูกปรับสภาพก่อนดว้ยกรดซิตริกจะถูกปรับสภาพเพิ่มเติมดว้ยสาร PFME ผา้ฝ้ายท่ีผา่นการตกแต่ง
ส าเร็จดว้ยสาร 2 อยา่งจะแสดงลกัษณะสะทอ้นน ้าและน ้ามนัอยา่งย ัง่ยืนและมีคุณสมบติักนัยบัท่ีคงทน 
การวจิยัน้ีจะอภิปรายถึงเง่ือนไขการปรับสภาพท่ีดีท่ีสุดส าหรับการตกแต่งส าเร็จ 

  



บทที ่3 
 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 

การวิจยัเร่ือง เทคโนโลยีการตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ ามนัของผา้ฝ้ายทอมือเพื่อผลิตชุดเชฟ มี

วตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผา้ฝ้ายทอมือจาก 4 ภาคของประเทศไทย โดยการน าผา้มา

ท าการทดสอบสมบติัทางกายภาพและประสิทธิภาพการสะทอ้นน ้ ามนั จากนั้นน าผา้ฝ้ายทอมือไป

ตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ามนั ทดสอบและวเิคราะห์ผา้ฝ้ายทอมือเปรียบเทียบก่อนและหลงัตกแต่งส าเร็จ

สะทอ้นน ้ ามนั ท าแบบตดัและน าผา้ฝ้ายทอมือตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ ามนัมาตดัเยบ็ชุดเชฟตน้แบบ    

มีขั้นตอนและวธีิด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

 
3.1  วสัดุและอุปกรณ์    

 3.1.1  วตัถุดิบท่ีใชใ้นการศึกษาการตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ ามนั คือ ผา้ฝ้ายทอมือสีขาวจาก 4 

ภาคของประเทศไทยได้แก่ ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือจงัหวดัสุโขทยั ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลางจงัหวดั

สระบุรี ผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสานจงัหวดัขอนแก่น และผา้ฝ้ายทอมือภาคใตจ้งัหวดันครศรีธรรมราช  

 3.1.2  สารเคมีท่ีใช้ สารตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ ามนั Starquard ROF ผลิตโดย Star tech 

chemical industrial Co.,Ltd.   

 3.1.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดสอบ 

           3.2.1.1  เคร่ืองทดสอบความแขง็แรงของผา้ทอต่อแรงดึงและแรงฉีกขาด 

           3.2.1.2  เคร่ืองทดสอบหาน ้าหนกัของผนืผา้ 

           3.2.1.3  อุปกรณ์ทดสอบหาจ านวนเส้นดา้ยต่อหน่ึงหน่วยความยาว 

           3.2.1.4  อุปกรณ์ทดสอบหาขนาดเส้นดา้ย 

           3.2.1.5  สารเคมีส าหรับทดสอบการสะทอ้นน ้ามนั 

           3.2.1.6  อุปกรณ์ทดสอบสมบติัสะทอ้นน ้ามนั 
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 3.1.4  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าแบบตดัและตดัเยบ็ชุดเชฟ คือ จกัรเยบ็ผา้อุตสาหกรรม อุปกรณ์

ท าแบบตดัและตดัเยบ็คือ ดินสอ ยางลบ ไมบ้รรทดั สายวดั กระดาษท าแบบตดั  

 

3.2  วธีิการ  

3.2.1  การทดสอบสมบติัทางกายภาพและการสะทอ้นน ้ามนัของผา้ฝ้ายทอมือ 

          3.2.1.1  สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัผา้ฝ้ายทอมือ การตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ ามนั  สืบคน้

ขอ้มูลจากหนงัสือ อินเตอร์เน็ต วิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร โดยคน้ควา้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมา 

โครงสร้างและสมบติัผา้ฝ้าย การทอผา้ การตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ามนั 

          3.2.1.2  การหาน ้าหนกัผา้ (Mass per unit area (weight) of fabric) โดยใชม้าตรฐาน  

ASTM D 3776: 2009 

          3.2.1.3  การหาจ านวนเส้นดา้ยยืนและเส้นดา้ยพุ่งต่อหน่ึงหน่วยความยาวในผา้ทอ 

(Thread per Unit Length) โดยใชม้าตรฐาน ISO 7211/ 2: 1984 

            3.2.1.4  การหาขนาดเส้นดา้ย (Determination of Yarn Linear Density of Woven 

Fabric) โดยใชม้าตรฐาน ISO 7211/ 5: 1984 

          3.2.1.5  การหาความแขง็แรงของผา้ทอต่อแรงดึง โดยใชม้าตรฐาน ISO 13934-1: 1999 

          3.2.1.6  การหาความแข็งแรงของผา้ทอต่อการฉีกขาด โดยใชม้าตรฐาน ISO 13937-2: 

2000 

          3.2.1.7  การทดสอบประสิทธิภาพการสะทอ้นน ้ ามนั โดยใชม้าตรฐาน AATCC 118: 

2007 

 3.2.2  การตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ามนับนผา้ฝ้ายทอมือ  

          น าผา้ฝ้ายทอมือ 4 ภาคไปตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ ามนั โดยเร่ิมจากใชส้ารเคมีตกแต่งท่ี

สะทอ้นน ้ามนัประเภทสารฟลูออโรคาร์บอน ซ่ึงมีช่ือทางการคา้คือ Starquard ROF มาตกแต่งลงบนผา้ 

ซ่ึงใชก้ารจุ่มบีบอดัสารเขา้ไปในผา้ (Padding method) ส่วนใหญ่วธีิน้ีจะท าในเคร่ืองบีบอดัดว้ยลูกกล้ิง 

(Padder) โดยการผา่นผา้ลงในอ่างท่ีมีสารเคมีท่ีมีความเขม้ขน้ละลายอยูโ่ดยใช้ปริมาณความเขม้ขน้

ตามขอ้แนะน าการใชส้ารเคมี ซ่ึงงานวจิยัน้ีใชส้าร Starquard ROF 30 กรัมต่อน ้า 1 ลิตร โดยการบีบอดั
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ดว้ยลูกกล้ิงจะใช้เปอร์เซ็นตก์ารบีบอดั (%Pick up) 80 เปอร์เซ็นต ์โดยสารเคมีจะเขา้ไปอยู่ในผา้ใน

ปริมาณท่ีเราตอ้งการ จากนั้นจึงน าผา้ไปท าการอบแห้งด้วยเคร่ือง Stenter ท่ีอุณหภูมิ 150 องศา

เซลเซียส เวลา 2 นาที ดงัภาพท่ี 3.1  

 

 
ภาพที ่3.1  เคร่ืองตกแต่งส าเร็จผา้แบบ จุ่ม บีบ อดั 

ทีม่า :  www.ttistextiledigest.com, 2556 
 

 3.2.3  การทดสอบสมบติัทางกายภาพและประสิทธิภาพการสะทอ้นน ้ามนัของผา้ฝ้ายทอมือ

ภายหลงัจากการตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ามนั  

           น าผา้ท่ีผา่นการตกแต่งสะทอ้นน ้ามนั ไปทดสอบสมบติัทางกายภาพและประสิทธิภาพ

การสะทอ้นน ้ามนั แลว้น าผลทดสอบท่ีไดม้าเปรียบเทียบวิเคราะห์ระหวา่งผา้ก่อนและหลงัการตกแต่ง

ส าเร็จสะทอ้นน ้ามนั 

3.2.4  การออกแบบและตดัเยบ็ชุดเชฟตน้แบบจากผา้ฝ้ายทอมือ 

           จากการตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ามนัลงบนผา้ฝ้ายทอมือ 4 ภาคแลว้ น าผา้ฝ้ายทอมือทั้ง 4 

ภาคมาออกแบบ และน ามาตดัเยบ็เป็นชุดเชฟตน้แบบจ านวน 4 ชุด โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

           3.2.4.1  วธีิการออกแบบชุดเชฟตน้แบบ 

           วาดรูปแบบชุดเชฟ โดยน าภาพท่ี 2.20-2.21 มาเป็นตน้แบบในการออกแบบชุด

เชฟตามมาตรฐานทัว่ไป ลกัษณะของชุดท่ีออกแบบแบ่งเป็น ชุดเชฟแบบแขนสั้นและแขนสามส่วน 

บนกระดาษ A4 ดว้ยดินสอ ตดัเส้นดว้ยปากกาด า ดงัภาพท่ี 3.2 
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ภาพที ่3.2  รูปแบบชุดเชฟ  

 

           3.2.4.2  วธีิการสร้างแบบตดัและตดัเยบ็ชุดเชฟตน้แบบ 

            1)  สร้างแบบตดัเส้ือตวัหลวม โดยเลือกใชข้นาดมาตรฐานสัดส่วนขนาดเล็ก 

(S) ผูห้ญิง มีขนาดรอบอก 79-84 เซนติเมตร รอบเอว 67-72 เซนติเมตร และรอบสะโพก 85-90

เซนติเมตร ตามมาตรฐาน Size Chart ผูห้ญิง (www.sizethailand.org/sizechart.html, 2556) 

                      2)  น าแบบตดัท่ีไดไ้ปวางผา้เพื่อตดัผา้ ดงัภาพท่ี 3.3 
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ภาพที ่3.3  วางแบบเพื่อตดัผา้  

                      3)  น าผา้ท่ีตดัเรียบร้อยไปเยบ็ประกอบตวั                  

3.3  การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการทดสอบสมบติัทางกายภาพและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการสะทอ้นน ้ ามนัของผา้ฝ้าย

ทอมือใช้การวางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD)  

สถิติท่ีใชคื้อ One-Way ANOVA 



บทที ่4 
 

ผลการวจิยั 
 

การวิจยัเร่ือง เทคโนโลยีการตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ ามนัของผา้ฝ้ายทอมือเพื่อผลิตชุดเชฟ มี

วตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผา้ฝ้ายทอมือจาก 4 ภาคของประเทศไทย โดยการน าผา้มา

ท าการทดสอบสมบติัทางกายภาพและประสิทธิภาพการสะทอ้นน ้ ามนั จากนั้นน าผา้ฝ้ายทอมือไป

ตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ามนั ทดสอบและวเิคราะห์ผา้ฝ้ายทอมือเปรียบเทียบก่อนและหลงัตกแต่งส าเร็จ

สะทอ้นน ้ามนั ท าแบบตดัและน าผา้ฝ้ายทอมือตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ ามนัมาตดัเยบ็ชุดเชฟตน้แบบ มี

ดงัน้ี 

 
4.1  ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพและประสิทธิภาพการสะท้อนน า้มันของผ้าฝ้ายทอมือ 

 ผลการทดสอบสมบติัทางกายภาพเบ้ืองตน้และประสิทธิภาพการสะท้อนน ้ ามนัก่อนการ

ตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ ามนับนผา้ฝ้ายทอมือ 4 ภาค ผลการทดสอบปรากฏดงัตารางท่ี 4.1 ถึงตารางท่ี 

4.6 

ตารางที ่4.1  ผลการทดสอบการหาน ้าหนกัผา้ (มาตรฐาน ASTM D 3776 : 2009) 

ผา้ฝ้ายทอมือ น ้าหนกัผา้ (กรัมต่อตารางเมตร) 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือ 136.90 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลาง 178.78 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสาน 190.21 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคใต ้ 178.79 

  

 จากตารางท่ี 4.1  ผลการทดสอบการหาน ้ าหนกัผา้พบวา่ ผา้ฝ้ายทอมือท่ีมีน ้ าหนกัมากท่ีสุดคือ 

ผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสาน มีน ้ าหนักผา้ 190.21 กรัมต่อตารางเมตร รองลงมาคือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคใต ้

178.79 กรัมต่อตารางเมตร ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลาง 178.78 กรัมต่อตารางเมตร และผา้ฝ้ายทอมือ

ภาคเหนือ 136.90 กรัมต่อตารางเมตร   



50 

 

ตารางที ่4.2  ผลการทดสอบหาจ านวนเส้นดา้ยยนืและเส้นดา้ยพุง่ต่อหน่ึงหน่วยความยาวในผา้ทอ                

                     (มาตรฐาน ISO 7211/ 2: 1984) 

ผา้ฝ้ายทอมือ จ านวนเส้นดา้ยยนื/น้ิว จ านวนเส้นดา้ยพุง่/น้ิว 
จ านวนรวมเส้นดา้ย
ยนืและพุง่/ตารางน้ิว 

ผา้ฝ้ายทอมือ
ภาคเหนือ 

54 56 110 

ผา้ฝ้ายทอมือ 
ภาคกลาง 

49 88 137 

ผา้ฝ้ายทอมือ 
ภาคอีสาน 

38 34 72 

ผา้ฝ้ายทอมือ 
ภาคใต ้

42 42 84 

 

 จากตารางท่ี 4.2  ผลการทดสอบหาจ านวนเส้นดา้ยยืนและเส้นดา้ยพุ่งต่อหน่ึงหน่วยความยาว

ในผา้ทอพบวา่ ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลางมีจ านวนเส้นดา้ยยืนและพุ่งมากท่ีสุดคือ 137 เส้นต่อตารางน้ิว 

รองลงมาคือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือมีจ านวนเส้นดา้ยยืนและพุ่ง 110 เส้นต่อตารางน้ิว ผา้ฝ้ายทอมือ

ภาคใต้มีจ  านวนเส้นด้ายยืนและพุ่ง 84 เส้นต่อตารางน้ิว และผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสาน 72 เส้นต่อ

ตารางน้ิว 

ตารางที ่4.3  ผลการทดสอบหาเบอร์เส้นดา้ย (มาตรฐาน ISO 7211/ 5: 1984) 

ผา้ฝ้ายทอมือ ขนาดเส้นดา้ยยนื (ดีเนียร์) ขนาดเส้นดา้ยพุง่ (ดีเนียร์) 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือ 20.1 19.5 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลาง 18.9 18.9 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสาน 9.9 10.2 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคใต ้ 14.8 10.2 

 

 จากตารางท่ี 4.3  ผลการทดสอบหาเบอร์เส้นดา้ยพบว่า ผา้ฝ้ายทอมือท่ีมีขนาดเส้นดา้ยเล็ก

ท่ีสุดคือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือมีขนาดเส้นดา้ยยืน 20.1 ดีเนียร์ และเส้นดา้ยพุ่ง 19.5 ดีเนียร์ รองลงมา
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คือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลางมีขนาดเส้นดา้ยยืนและเส้นดา้ยพุ่ง 18.9 ดีเนียร์ ผา้ฝ้ายทอมือภาคใตมี้ขนาด

เส้นดา้ยยนื 14.8 ดีเนียร์ เส้นดา้ยพุง่ 10.2 ดีเนียร์ และผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสานมีขนาดเส้นดา้ยยนื 9.9  

ดีเนียร์ เส้นดา้ยพุง่ 10.2 ดีเนียร์ 

ตารางที ่4.4  ผลการทดสอบหาความแขง็แรงของผา้ทอต่อแรงดึง (มาตรฐาน ISO 13934-1:1999) 

ผา้ฝ้ายทอมือ แนวเส้นดา้ยยนื (นิวตนั) แนวเส้นดา้ยพุง่ (นิวตนั) 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือ 559.94 524.93 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลาง 520.00 874.36 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสาน 442.48 472.04 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคใต ้ 340.02 702.96 

 

 จากตารางท่ี 4.4 ผลการทดสอบหาความแข็งแรงของผา้ทอต่อแรงดึงพบวา่ ผา้ฝ้ายทอมือภาค

กลางมีแรงดึงสูงสุดแนวเส้นดา้ยยนื 520.00 นิวตนั แนวเส้นดา้ยพุ่ง 874.36 นิวตนั รองลงมาคือ ผา้ฝ้าย

ทอมือภาคเหนือมีแรงดึงสูงสุดแนวเส้นดา้ยยืน 559.94 นิวตนั แนวเส้นดา้ยพุ่ง 524.93 นิวตนั ผา้ฝ้าย

ทอมือภาคใตมี้แรงดึงสูงสุดแนวเส้นดา้ยยืน 340.02 นิวตนั แนวเส้นดา้ยพุ่ง 702.96 นิวตนั และผา้ฝ้าย

ทอมือภาคอีสานมีแรงดึงสูงสุดแนวเส้นดา้ยยนื 442.48 นิวตนั แนวเส้นดา้ยพุง่ 472.04 นิวตนั  

ตารางที ่4.5  ผลการทดสอบหาความแขง็แรงของผา้ทอต่อการฉีกขาด (มาตรฐาน ISO 13937-2:2000) 

ผา้ฝ้ายทอมือ เส้นดา้ยยนื (นิวตนั) เส้นดา้ยพุง่ (นิวตนั) 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือ 32.17 34.02 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลาง 64.89 150.97 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสาน 13.76 13.99 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคใต ้ 132.90 63.10 

 
 จากตารางท่ี 4.5  ผลการทดสอบหาความแขง็แรงของผา้ทอต่อการฉีกขาดพบวา่ ผา้ฝ้ายทอมือ

ท่ีมีความแข็งแรงของการฉีกมากท่ีสุดคือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลางเส้นดา้ยยืน 64.89 นิวตนั เส้นดา้ยพุ่ง 

150.97 นิวตนั รองลงมาคือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคใต ้132.90 นิวตนั เส้นดา้ยพุ่ง 63.10 นิวตนั ผา้ฝ้ายทอมือ

ภาคเหนือเส้นดา้ยยืน 32.17 นิวตนั เส้นดา้ยพุ่ง 34.02 นิวตนั และผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสานเส้นดา้ยยืน 

13.76 นิวตนั เส้นดา้ยพุง่ 13.99 นิวตนั  
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ตารางที ่4.6  ผลการทดสอบประสิทธิภาพการสะทอ้นน ้ามนั (มาตรฐาน AATCC 118: 2007) 

ผา้ฝ้ายทอมือ ค่าการสะทอ้นน ้ามนั 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือ 0 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลาง 0 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสาน 0 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคใต ้ 0 

หมายเหตุ :   - GRADE 0 = None (Fails Kaydol) 

        - GRADE 1 = Fails Kaydol 

        - GRADE 2 = 65:35 Fails Kaydol : N-Hexadecane by Volume   

        - GRADE 3 = N-Hexadecane 

        - GRADE 4 = N-Tetradecane 

        - GRADE 5 = N-Dodecane 

        - GRADE 6 = N-Decane 

        - GRADE 7 = N-Octane 

        - GRADE 8 = N-Heptane   

 จากตารางท่ี 4.6 ผลทดสอบประสิทธิภาพการสะทอ้นน ้ามนัพบวา่ ผา้ฝ้ายทอมือทั้ง 4 ภาคได้

ค่าการสะทอ้นน ้ามนัเกรด 0 คือ ไม่สามารถสะทอ้นน ้ามนัได ้

  
4.2  ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพและประสิทธิภาพการสะท้อนน า้มันของผ้าฝ้ายทอมือ ภายหลัง

จากการตกแต่งส าเร็จสะท้อนน า้มัน 

ผลการทดสอบสมบติัทางกายภาพและประสิทธิภาพการสะทอ้นน ้ ามนัหลงัการตกแต่งส าเร็จ

สะทอ้นน ้ามนับนผา้ฝ้ายทอมือ 4 ภาค ผลการทดสอบปรากฏดงัตารางท่ี 4.7 ถึงตารางท่ี 4.12 
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ตารางที ่4.7  ผลการทดสอบการหาน ้าหนกัผา้ (มาตรฐาน ASTM D 3776: 2009) 

ผา้ฝ้ายทอมือ น ้าหนกัผา้ (กรัมต่อตารางเมตร) 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือ 148.82 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลาง 177.87 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสาน 194.42 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคใต ้ 175.88 

 

จากตารางท่ี 4.7  ผลการทดสอบการหาน ้ าหนกัผา้พบวา่ ผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสานหลงัผา่นการ

ตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ ามนัมีน ้ าหนกัผา้มากท่ีสุดและน ้ าหนกัผา้เพิ่มข้ึนจาก 190.21 กรัมต่อตาราง

เมตรเป็น 194.42 กรัมต่อตารางเมตร รองลงมาคือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลางมีน ้ าหนักผา้ลดลงจาก 

178.78 กรัมต่อตารางเมตรเป็น 177.87 กรัมต่อตารางเมตร ผา้ฝ้ายทอมือภาคใต้มีน ้ าหนกัผา้ลดลงจาก 

178.79 กรัมต่อตารางเมตรเป็น 175.88 กรัมต่อตารางเมตร และน ้ าหนกัผา้นอ้ยท่ีสุดคือ ผา้ฝ้ายทอมือ

ภาคเหนือแต่เม่ือผ่านการตกแต่งแลว้มีน ้ าหนกัผา้เพิ่มข้ึนจาก 136.90 กรัมต่อตารางเมตรเป็น 148.82 

กรัมต่อตารางเมตร 

ตารางที ่4.8  ผลการทดสอบหาจ านวนเส้นดา้ยยนืและเส้นดา้ยพุง่ต่อหน่ึงหน่วยความยาวในผา้ทอ 

                     (มาตรฐาน ISO 7211/ 2: 1984) 

ผา้ฝ้ายทอมือ จ านวนเส้นดา้ยยนื/น้ิว จ านวนเส้นดา้ยพุง่/น้ิว 
จ านวนรวมเส้นดา้ย
ยนืและพุง่/ตารางน้ิว 

ผา้ฝ้ายทอมือ
ภาคเหนือ 

52 64 116 

ผา้ฝ้ายทอมือ 
ภาคกลาง 

48 94 142 

ผา้ฝ้ายทอมือ 
ภาคอีสาน 

37 35 72 

ผา้ฝ้ายทอมือ 
ภาคใต ้

43 40 83 
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 จากตารางท่ี 4.8  ผลการทดสอบหาจ านวนเส้นดา้ยยืนและเส้นดา้ยพุ่งต่อหน่ึงหน่วยความยาว

ในผา้ทอพบวา่ ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลางหลงัผ่านการตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ ามนัมีจ านวนเส้นดา้ยยืน

และพุ่งมากท่ีสุด ซ่ึงมีจ านวนรวมของเส้นด้ายเพิ่มข้ึนจาก 137 เส้นต่อตารางน้ิวเป็น 142 เส้นต่อ

ตารางน้ิว รองลงมาคือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือมีจ านวนเส้นดา้ยยืนและพุ่งเพิ่มข้ึนจาก 110 เส้นต่อ

ตารางน้ิวเป็น 116 เส้นต่อตารางน้ิว ผา้ฝ้ายทอมือภาคใตมี้จ านวนเส้นดา้ยยืนและพุ่งลดลงจาก 84 เส้น

ต่อตารางน้ิวเป็น 83 เส้นต่อตารางน้ิว และผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสานมีจ านวนเส้นดา้ยยนืและพุ่งนอ้ยท่ีสุด 

เม่ือเปรียบเทียบค่าก่อนการตกแต่งไม่มีการเปล่ียนแปลงคือ 72 เส้นต่อตารางน้ิว 

 

ตารางที ่4.9  ผลการทดสอบหาเบอร์เส้นดา้ย (มาตรฐาน ISO 7211/ 5: 1984) 

ผา้ฝ้ายทอมือ ขนาดเส้นดา้ยยนื (ดีเนียร์) ขนาดเส้นดา้ยพุง่ (ดีเนียร์) 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือ 18.8 19.8 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลาง 18.8 19.1 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสาน 10.0 9.8 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคใต ้ 13.4 10.3 

 

 จากตารางท่ี 4.9  ผลการทดสอบหาเบอร์เส้นด้ายพบว่า ผา้ฝ้ายทอมือหลงัผ่านการตกแต่ง

ส าเร็จสะทอ้นน ้ามนัแลว้ ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือมีขนาดเส้นดา้ยยนืลดลงจาก 20.1 ดีเนียร์ เป็น 18.8   

ดีเนียร์ แต่เส้นดา้ยพุ่งเพิ่มข้ึนจาก 19.5 ดีเนียร์ เป็น 19.8 ดีเนียร์ รองลงมาคือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลางมี

ขนาดเส้นดา้ยยนืลดลงจาก 18.9 ดีเนียร์ เป็น 18.8 ดีเนียร์ เส้นดา้ยพุ่งเพิ่มข้ึนจาก 18.9 ดีเนียร์ เป็น 19.1 

ดีเนียร์ ผา้ฝ้ายทอมือภาคใตมี้ขนาดเส้นดา้ยยืนลดลงจาก 14.8 ดีเนียร์ เป็น 13.4 ดีเนียร์ เส้นดา้ยพุ่ง

เพิ่มข้ึนจาก 10.2 ดีเนียร์ เป็น 10.3 ดีเนียร์ และผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสานมีขนาดเส้นดา้ยยืนเพิ่มข้ึนจาก 

9.9 ดีเนียร์ เป็น 10.0 ดีเนียร์ เส้นดา้ยพุง่ลดลงจาก 10.2 ดีเนียร์ เป็น 9.8 ดีเนียร์ 
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ตารางที ่4.10  ผลการทดสอบหาความแขง็แรงของผา้ทอต่อแรงดึง (มาตรฐาน ISO 13934-1:1999) 

ผา้ฝ้ายทอมือ แนวเส้นดา้ยยนื (นิวตนั) แนวเส้นดา้ยพุง่ (นิวตนั) 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือ 528.29 597.87 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลาง 472.13 895.00 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสาน 349.13 281.82 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคใต ้ 281.75 559.16 

 
 จากตารางท่ี 4.10  ผลการทดสอบหาความแข็งแรงของผา้ทอต่อแรงดึงพบว่า ผา้ฝ้ายทอมือ

หลงัผ่านการตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ ามนัแลว้ ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลางมีแรงดึงสูงสุดแนวเส้นดา้ยยืน

ลดลงจาก 520.00 นิวตนัเป็น 472.13 นิวตนั แนวเส้นดา้ยพุ่งเพิ่มข้ึนจาก 874.36 นิวตนัเป็น 895.00 นิว

ตนั รองลงมาคือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือมีแรงดึงสูงสุดแนวเส้นดา้ยยืนลดลงจาก 559.94 นิวตนัเป็น 

528.29 นิวตนั แนวเส้นดา้ยพุ่งเพิ่มข้ึนจาก 524.93 เป็น 597.87 นิวตนั ผา้ฝ้ายทอมือภาคใตมี้แรงดึง

สูงสุดแนวเส้นดา้ยยืนลดลงจาก 340.02 นิวตนัเป็น 281.75 นิวตนั แนวเส้นดา้ยพุ่งลดลงจาก 702.96 

นิวตนัเป็น 559.16 นิวตนั และผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสานมีแรงดึงสูงสุดแนวเส้นดา้ยยืนลดลงจาก 442.48 

นิวตนัเป็น 349.13 นิวตนั แนวเส้นดา้ยพุง่ลดลงจาก 472.04 นิวตนัเป็น 281.82 นิวตนั 

 

ตารางที ่4.11  ผลการทดสอบหาความแขง็แรงของผา้ทอต่อการฉีกขาด (มาตรฐาน ISO 13937- 

                       2:2000) 

ผา้ฝ้ายทอมือ เส้นดา้ยยนื (นิวตนั) เส้นดา้ยพุง่ (นิวตนั) 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือ 47.02 45.75 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลาง 63.42 136.27 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสาน 13.45 10.62 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคใต ้ 54.54 84.83 

 
 จากตารางท่ี 4.11   ผลการหาความแขง็แรงของการฉีกพบวา่ ผา้ฝ้ายทอมือหลงัผา่นการตกแต่ง

ส าเร็จสะทอ้นน ้ ามนัแล้ว ความแข็งแรงของการฉีกมากท่ีสุดคือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลางเส้นดา้ยยืน

ลดลงจาก 64.89 นิวตนัเป็น 63.42 นิวตนั เส้นดา้ยพุ่งลดลงจาก 150.97 นิวตนัเป็น 136.27 นิวตนั 
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รองลงมาคือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคใตเ้ส้นดา้ยยืนลดลงจาก 132.90 นิวตนัเป็น 54.54 นิวตนั เส้นด้ายพุ่ง

เพิ่มข้ึนจาก 63.10 นิวตนัเป็น 84.83 นิวตนั ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือเส้นดา้ยยืนเพิ่มข้ึนจาก 32.17 นิวตนั

เป็น 47.02 นิวตนั เส้นดา้ยพุ่งเพิ่มข้ึนจาก 34.02 นิวตนัเป็น 45.75 นิวตนั และผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสาน

เส้นดา้ยยนืลดลงจาก 13.76 นิวตนัเป็น 13.45 นิวตนั เส้นดา้ยพุ่งลดลงจาก 13.99 นิวตนัเป็น 10.62 นิว

ตนั  

ตารางที ่4.12  ผลการทดสอบประสิทธิภาพการสะทอ้นน ้ ามนั (มาตรฐาน AATCC 118: 2007) 

ผา้ฝ้ายทอมือ ค่าการสะทอ้นน ้ามนั 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือ 5.5 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลาง 3.5 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสาน 5.5 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคใต ้ 4.5 

หมายเหตุ :   - GRADE 0 = None (Fails Kaydol) 

        - GRADE 1 = Fails Kaydol 

        - GRADE 2 = 65:35 Fails Kaydol : N-Hexadecane by Volume   

        - GRADE 3 = N-Hexadecane 

        - GRADE 4 = N-Tetradecane 

        - GRADE 5 = N-Dodecane 

        - GRADE 6 = N-Decane 

        - GRADE 7 = N-Octane 

        - GRADE 8 = N-Heptane 

 จากตารางท่ี 4.12 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการสะท้อนน ้ ามันพบว่า ผ้าฝ้ายทอมือ

ภาคเหนือและภาคอีสานไดค้่าการสะทอ้นน ้ ามนัค่าระดบั 5.5 คือ มีการสะทอ้นน ้ ามนัไดดี้ รองลงมา

คือผา้ฝ้ายทอมือภาคใตไ้ดค่้าการสะทอ้นน ้ามนัค่าระดบั 4.5 คือ มีการสะทอ้นน ้ ามนัไดค้่อนขา้งดี และ

ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลางไดค่้าการสะทอ้นน ้ ามนัค่าระดบั 3.5 คือมีการสะทอ้นน ้ ามนัไดพ้อใช้ ทั้งน้ีค่า

การสะทอ้นน ้ ามนัของผา้ฝ้ายทอมือแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัการตกแต่งบนผา้ของแต่ละภาคก่อนการ

น ามาตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ามนั 
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4.3  ผลการวเิคราะห์ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพและประสิทธิภาพการสะท้อนน ้ามันของผ้า

ฝ้ายทอมือ 

 ผลการทดสอบสมบติัทางกายภาพเบ้ืองตน้และการสะทอ้นน ้ามนัก่อนและหลงัการตกแต่ง

ส าเร็จสะทอ้นน ้ามนับนผา้ฝ้ายทอมือ 4 ภาค ผลการทดสอบปรากฏดงัตารางท่ี 4.13 ถึงตารางท่ี 4.17 

ตารางที ่4.13  ผลการทดสอบหาความแขง็แรงของผา้ทอต่อแรงดึงก่อนและหลงัการตกแต่งส าเร็จ 

                       สะทอ้นน ้ามนั 

ผา้ฝ้ายทอมือ 
ก่อนตกแต่ง หลงัตกแต่ง 

แนวเส้นดา้ยยนื 
(นิวตนั) 

แนวเส้นดา้ยพุง่ 
(นิวตนั) 

แนวเส้นดา้ย
ยนื (นิวตนั) 

แนวเส้นดา้ย
พุง่ (นิวตนั) 

ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือ 559.94 524.93 528.29 597.87 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลาง 520.00 874.36 472.13 895.00 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสาน 442.48 472.04 349.13 281.82 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคใต ้ 340.02 702.96 281.75 559.16 

 

 จากตารางท่ี 4.13  ผลการทดสอบหาความแข็งแรงของผา้ทอต่อแรงดึงเม่ือน ามาเปรียบเทียบ

ก่อนและหลงัน าไปตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ ามนัพบวา่  ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลางมีความแข็งแรงของแรง

ดึงสูงสุดก่อนและหลงัมากท่ีสุดแนวเส้นดา้ยยืน 520.00:472.13 นิวตนั แนวเส้นดา้ยพุ่ง 874.36:895.00 

นิวตัน รองลงมาคือ ผ้า ฝ้ายทอมือภาคเหนือมีแรงดึงสูงสุดก่อนและหลังแนวเส้นด้ายยืน 

559.94:528.29 นิวตนั แนวเส้นดา้ยพุ่ง 524.93:597.87 นิวตนั ผา้ฝ้ายทอมือภาคใตมี้แรงดึงสูงสุดก่อน

และหลงัแนวเส้นดา้ยยืน 340.02: 281.75 นิวตนั แนวเส้นดา้ยพุ่ง 702.96:559.16 นิวตนั และผา้ฝ้ายทอ

มือภาคอีสานมีความแข็งแรงของแรงดึงสูงสุดก่อนและหลังน้อยท่ีสุดคือ แนวเส้นด้ายยืน 

442.48:349.13 นิวตนั แนวเส้นดา้ยพุง่ 472.04:281.82 นิวตนั  
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ตารางที ่4.14  ผลการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนการทดสอบหาค่าความแขง็แรงของผา้ทอต่อแรงดึง  

เส้นดา้ยยนื 

SOV SS df MS F Sig. 

Intercept 1525777.398 1 1525777.398 792.464 .000 
Fabric 65127.999 3 21709.333 11.275 .020 
Error 7701.437 4 1925.359   
Total 1598606.835 8    

เส้นดา้ยพุง่ 

SOV SS df MS F Sig. 

Intercept 3011229.782 1 3011229.782 384.770 .000 
Fabric 265053.439 3 88351.146 11.289 .020 
Error 31304.171 4 7826.043   
Total 3307587.393 8    

 

 จากตารางท่ี 4.14  ผลการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนการทดสอบหาค่าความแขง็แรงของผา้

ทอต่อแรงดึงเม่ือน ามาเปรียบเทียบก่อนและหลงัตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ามนัพบวา่  ความแขง็แรงของ

แรงดึงผา้ฝ้ายทอมือทั้ง 4 ภาค ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ตารางที ่4.15  ผลการทดสอบหาความแขง็แรงของผา้ทอต่อการฉีกขาด 

ผา้ฝ้ายทอมือ 
ก่อนตกแต่ง หลงัตกแต่ง 

แนวเส้นดา้ยยนื 
(นิวตนั) 

แนวเส้นดา้ยพุง่ 
(นิวตนั) 

แนวเส้นดา้ย
ยนื (นิวตนั) 

แนวเส้นดา้ย
พุง่ (นิวตนั) 

ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือ 32.17 34.02 47.02 45.75 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลาง 64.89 150.97 63.42 136.27 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสาน 13.76 13.99 13.45 10.62 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคใต ้ 132.90 63.10 54.54 84.83 
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 จากตารางท่ี 4.15  ผลการทดสอบหาความแข็งแรงของผ้าทอต่อการฉีกขาดเม่ือน ามา

เปรียบเทียบก่อนและหลงัน าไปตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ ามนัพบว่า ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลางก่อนและ

หลังตกแต่งมีความแข็งแรงของการฉีกมากท่ีสุดเส้นด้ายยืน 64.89:63.42 นิวตัน เส้นด้ายพุ่ง 

150.97:136.27 นิวตัน รองลงมาคือ ผ้าฝ้ายทอมือภาคใต้ก่อนและหลังการตกแต่งเส้นด้ายยืน 

132.90:54.54 นิวตนั เส้นด้ายพุ่ง 63.10:84.83 นิวตนั ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือก่อนและหลงัตกแต่ง

เส้นดา้ยยืน 32.17:47.02 นิวตนั เส้นดา้ยพุ่ง 34.02:45.75 นิวตนั และผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสานมีความ

แข็งแรงของการฉีกน้อยท่ีสุดก่อนและหลังตกแต่งเส้นด้ายยืน 13.76:13.45 นิวตัน เส้นด้ายพุ่ง 

13.99:10.62 นิวตนั  

ตารางที ่4.16  ผลการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนการหาความแขง็แรงของผา้ทอต่อการฉีกขาด 

เส้นดา้ยยนื 

SOV SS df MS F Sig. 

Intercept 22276.328 1 22276.328 28.007 .006 
Fabric 7027.997 3 2342.666 2.945 .162 
Error 3181.535 4 795.384   
Total 32485.860 8    

เส้นดา้ยพุง่ 

SOV SS df MS F Sig. 

Intercept 36389.275 1 36389.275 347.710 .000 
Fabric 19290.228 3 6430.076 61.441 .001 
Error 418.616 4 104.654   
 Total 56098.120 8    

 

 จากตารางท่ี 4.16  ผลการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนการหาความแขง็แรงของผา้ทอต่อการ

ฉีกขาดเม่ือน ามาเปรียบเทียบก่อนและหลงัตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ามนัพบวา่  ความแข็งแรงของการ

ฉีกผา้ฝ้ายทอมือทั้ง 4 ภาค ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่4.17  ผลการทดสอบประสิทธิภาพการสะทอ้นน ้ ามนั 

ผา้ฝ้ายทอมือ ประสิทธิภาพการสะทอ้นน ้ามนั 
ก่อนตกแต่ง หลงัตกแต่ง 

ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือ 0 5.5 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลาง 0 3.5 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสาน 0 5.5 
ผา้ฝ้ายทอมือภาคใต ้ 0 4.5 

 

 จากตารางท่ี 4.17  ผลทดสอบประสิทธิภาพการสะทอ้นน ้ ามนัของผา้ฝ้ายทอมือ 4 ภาคเม่ือ

น ามาเปรียบเทียบก่อนและหลงัน าไปตกแต่งส าเร็จ พบวา่ ผา้ฝ้ายทอมือทั้ง 4 ภาคก่อนตกแต่งผา้ไดค้่า

เกรดสะทอ้นน ้ ามนั 0 เท่ากนัหมดคือ ไม่สามารถสะทอ้นน ้ ามนัได ้แต่เม่ือน าผา้ฝ้ายทอมือไปผา่นการ

ตกแต่งแลว้ ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือและภาคอีสานไดค่้าเกรดสะทอ้นน ้ามนั 5.5 คือมีการสะทอ้นน ้ ามนั

ได้ดี รองลงมาได้แก่ ผา้ฝ้ายทอมือภาคใตไ้ดค้่าเกรดสะทอ้นน ้ ามนั 4.5 คือมีการสะทอ้นน ้ ามนัได้

ค่อนขา้งดี และผา้ฝ้ายทอมือภาคกลางไดค่้าเกรดสะทอ้นน ้ามนั 3.5 คือมีการสะทอ้นน ้ามนัไดพ้อใช ้

 

4.4  ผลการออกแบบและตัดเยบ็ชุดเชฟต้นแบบจากผ้าฝ้ายทอมือ 

 ออกแบบแบบตดัชุดเชฟตน้แบบ 4 แบบ ตดัเยบ็ชุดเชฟตน้แบบดว้ยผา้ฝ้ายทอมือ 4 ภาคท่ีผา่น

การตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ามนั 

 4.4.1  การออกแบบแบบตดัชุดเชฟ โดยเลือกใชข้นาดมาตรฐานสัดส่วนขนาดเล็ก (S) ผูห้ญิง 

ของ Sizethailand มีขนาดรอบอก 79-84 เซนติเมตร รอบเอว 67-72 เซนติเมตร และรอบสะโพก 85-90

เซนติเมตร ท าแบบตดัตามสัดส่วนขนาดเล็ก (S) ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ แลว้สร้างแบบให้ไดต้ามแบบท่ี

ออกแบบไว ้ดงัภาพท่ี 3.2 
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ภาพที ่4.1  วางแบบตดับนผา้ฝ้ายทอมือและพร้อมตดั 

4.4.2  การตดัเยบ็ชุดเชฟตน้แบบ ผา้ท่ีใช้คือ ผา้ฝ้ายทอมือ 4 ภาคท่ีผ่านการตกแต่งส าเร็จ

สะทอ้นน ้ ามนัจ านวน 4 ชุด หลงัจากการสร้างแบบตดัตามท่ีออกแบบไวแ้ลว้ท าการเยบ็ประกอบตวั

เป็นชุดเชฟตน้แบบ ดงัภาพท่ี 4.2 โดยเยบ็ให้เรียบร้อยประณีต สวยงาม ตะเข็บส่วนต่าง ๆ ตอ้ง

เรียบร้อย แน่น ไม่หลุดง่าย ฝีเขม็สม ่าเสมอ และตะเขบ็ตอ้งเก็บริมใหเ้รียบร้อยหรือเยบ็พนัริม  
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ภาพที ่4.2  ชุดเชฟตน้แบบจากผา้ฝ้ายทอมือ 4 ภาคท่ีผา่นการตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ามนั 



บทที ่5 
 

สรุปผลการวจิยั การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง เทคโนโลยีการตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ ามนัของผา้ฝ้ายทอมือเพื่อผลิตชุดเชฟ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผา้ฝ้ายทอมือจาก 4 ภาคของประเทศไทย โดยการน าผา้มา
ท าการทดสอบสมบติัทางกายภาพและประสิทธิภาพการสะทอ้นน ้ ามนั จากนั้นน าผา้ฝ้ายทอมือไป
ตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ามนั ทดสอบและวเิคราะห์ผา้ฝ้ายทอมือเปรียบเทียบก่อนและหลงัตกแต่งส าเร็จ
สะทอ้นน ้ ามนั ท าแบบตดัและน าผา้ฝ้ายทอมือตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ ามนัมาตดัเยบ็ชุดเชฟตน้แบบ 
ไดผ้ลสรุปและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 
5.1  สรุปผลการวจัิยและการอภิปรายผล   

 5.1.1  ผลการทดสอบสมบติัทางกายภาพและประสิทธิภาพสะทอ้นน ้ ามนัของผา้ฝ้ายทอมือ

           จากผลการทดสอบผา้ฝ้ายทอมือ 4 ภาคก่อนการตกแต่งสะท้อนน ้ ามัน ผลการหา

น ้ าหนกัผา้พบว่า ผา้ฝ้ายทอมือท่ีมีน ้ าหนกัมากท่ีสุดคือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสาน มีน ้ าหนกัผา้ 190.21 

กรัมต่อตารางเมตร รองลงมาคือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคใต้ ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลาง และผา้ฝ้ายทอมือ

ภาคเหนือ ส่วนผลการทดสอบหาจ านวนเส้นดา้ยยืนและเส้นดา้ยพุ่งต่อหน่ึงหน่วยความยาวในผา้ทอ

พบวา่ ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลางมีจ านวนเส้นดา้ยยืนและพุ่งมากท่ีสุดคือ 137 เส้นต่อตารางน้ิว รองลงมา

คือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคใต ้และผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสาน ผลการทดสอบหาเบอร์

เส้นดา้ยพบวา่ ผา้ฝ้ายทอมือท่ีมีขนาดเส้นดา้ยเล็กท่ีสุดคือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือมีขนาดเส้นดา้ยยืน 

20.1 ดีเนียร์ และเส้นดา้ยพุง่ 19.5 ดีเนียร์ รองลงมาคือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลาง ผา้ฝ้ายทอมือภาคใต้ และ

ผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสาน ผลการทดสอบหาความแข็งแรงของผา้ทอต่อแรงดึงพบว่า ผา้ฝ้ายทอมือภาค

กลางมีแรงดึงสูงสุดแนวเส้นดา้ยยนื 520.00 นิวตนั แนวเส้นดา้ยพุ่ง 874.36 นิวตนั รองลงมาคือ ผา้ฝ้าย

ทอมือภาคเหนือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคใต ้และผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสาน ผลการทดสอบหาความแข็งแรงของ

ผา้ทอต่อการฉีกขาดพบว่า ผา้ฝ้ายทอมือท่ีมีความแข็งแรงของการฉีกมากท่ีสุดคือ ผา้ฝ้ายทอมือภาค

กลางเส้นดา้ยยืน 64.89 นิวตนั เส้นดา้ยพุ่ง 150.97 นิวตนั รองลงมาคือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคใต ้ผา้ฝ้ายทอ
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มือภาคเหนือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสาน และผลทดสอบประสิทธิภาพการสะทอ้นน ้ ามนัของผา้ฝ้ายทอ

มือ 4 ภาคท่ีไม่ผา่นการตกแต่งส าเร็จพบวา่ ผา้ฝ้ายทอมือทั้ง 4 ภาคไดค้่าการสะทอ้นน ้ ามนัระดบั 0 คือ 

ไม่สามารถสะทอ้นน ้ามนัไดเ้ลย   

 5.1.2  ผลการทดสอบสมบติัทางกายภาพและประสิทธิภาพการสะทอ้นน ้ ามนัของผา้ฝ้ายทอ

มือภายหลงัจากการตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ามนั 

           ผลการทดสอบการหาน ้ าหนักผา้พบว่า ผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสานหลงัผ่านการตกแต่ง

ส าเร็จสะทอ้นน ้ ามนัมีน ้ าหนกัผา้มากท่ีสุดและน ้ าหนกัผา้เพิ่มข้ึนจาก 190.21 กรัมต่อตารางเมตรเป็น 

194.42 กรัมต่อตารางเมตร รองลงมาคือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลางมีน ้ าหนกัผา้ลดลงจาก 178.78 กรัมต่อ

ตารางเมตรเป็น 177.87 กรัมต่อตารางเมตร ผา้ฝ้ายทอมือภาคใตมี้น ้ าหนกัผา้ลดลงจาก 178.79 กรัมต่อ

ตารางเมตรเป็น 175.88 กรัมต่อตารางเมตร และน ้ าหนกัผา้นอ้ยท่ีสุดคือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือแต่เม่ือ

ผา่นการตกแต่งแลว้มีน ้าหนกัผา้เพิ่มข้ึนจาก 136.90 กรัมต่อตารางเมตรเป็น 148.82 กรัมต่อตารางเมตร 

           ผลการทดสอบหาจ านวนเส้นดา้ยยืนและเส้นดา้ยพุ่งต่อหน่ึงหน่วยความยาวในผา้ทอ

พบวา่ ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลางหลงัผา่นการตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ ามนัมีจ านวนเส้นดา้ยยืนและพุ่งมาก

ท่ีสุด ซ่ึงมีจ านวนรวมของเส้นด้ายเพิ่มข้ึนจาก 137 เส้นต่อตารางน้ิวเป็น 142 เส้นต่อตารางน้ิว 

รองลงมาคือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือมีจ านวนเส้นดา้ยยืนและพุ่งเพิ่มข้ึนจาก 110 เส้นต่อตารางน้ิวเป็น 

116 เส้นต่อตารางน้ิว ผา้ฝ้ายทอมือภาคใตมี้จ านวนเส้นดา้ยยืนและพุ่งลดลงจาก 84 เส้นต่อตารางน้ิว

เป็น 83 เส้นต่อตารางน้ิว และผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสานมีจ านวนเส้นด้ายยืนและพุ่งน้อยท่ีสุด เม่ือ

เปรียบเทียบค่าก่อนการตกแต่งไม่มีการเปล่ียนแปลงคือ 72 เส้นต่อตารางน้ิว 

           ผลการทดสอบหาเบอร์เส้นดา้ยพบวา่ ผา้ฝ้ายทอมือหลงัผา่นการตกแต่งส าเร็จสะทอ้น

น ้ ามนัแลว้ ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือมีขนาดเส้นด้ายยืนลดลงจาก 20.1 ดีเนียร์ เป็น 18.8 ดีเนียร์ แต่

เส้นดา้ยพุ่งเพิ่มข้ึนจาก 19.5 ดีเนียร์ เป็น 19.8 ดีเนียร์ รองลงมาคือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลางมีขนาด

เส้นดา้ยยนืลดลงจาก 18.9 ดีเนียร์ เป็น 18.8 ดีเนียร์ เส้นดา้ยพุง่เพิ่มข้ึนจาก 18.9 ดีเนียร์ เป็น 19.1  

ดีเนียร์ ผา้ฝ้ายทอมือภาคใตมี้ขนาดเส้นดา้ยยืนลดลงจาก 14.8 ดีเนียร์ เป็น 13.4 ดีเนียร์ เส้นดา้ยพุ่ง

เพิ่มข้ึนจาก 10.2 ดีเนียร์ เป็น 10.3 ดีเนียร์ และผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสานมีขนาดเส้นดา้ยยืนเพิ่มข้ึนจาก 

9.9 ดีเนียร์ เป็น 10.0 ดีเนียร์ เส้นดา้ยพุง่ลดลงจาก 10.2 ดีเนียร์ เป็น 9.8 ดีเนียร์ 
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           ผลการทดสอบหาความแข็งแรงของผา้ทอต่อแรงดึงพบว่า ผา้ฝ้ายทอมือหลงัผ่านการ

ตกแต่งส าเร็จสะท้อนน ้ ามนัแล้ว ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลางมีแรงดึงสูงสุดแนวเส้นด้ายยืนลดลงจาก 

520.00 นิวตนัเป็น 472.13 นิวตนั แนวเส้นดา้ยพุ่งเพิ่มข้ึนจาก 874.36 นิวตนัเป็น 895.00 นิวตนั 

รองลงมาคือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือมีแรงดึงสูงสุดแนวเส้นด้ายยืนลดลงจาก 559.94 นิวตนัเป็น 

528.29 นิวตนั แนวเส้นดา้ยพุ่งเพิ่มข้ึนจาก 524.93 เป็น 597.87 นิวตนั ผา้ฝ้ายทอมือภาคใตมี้แรงดึง

สูงสุดแนวเส้นดา้ยยืนลดลงจาก 340.02 นิวตนัเป็น 281.75 นิวตนั แนวเส้นดา้ยพุ่งลดลงจาก 702.96 

นิวตนัเป็น 559.16 นิวตนั และผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสานมีแรงดึงสูงสุดแนวเส้นดา้ยยืนลดลงจาก 442.48 

นิวตนัเป็น 349.13 นิวตนั แนวเส้นดา้ยพุง่ลดลงจาก 472.04 นิวตนัเป็น 281.82 นิวตนั 

           ผลการหาความแข็งแรงของการฉีกพบว่า ผา้ฝ้ายทอมือหลงัผ่านการตกแต่งส าเร็จ

สะทอ้นน ้ามนัแลว้ ความแข็งแรงของการฉีกมากท่ีสุดคือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลางเส้นดา้ยยืนลดลงจาก 

64.89 นิวตนัเป็น 63.42 นิวตนั เส้นดา้ยพุง่ลดลงจาก 150.97 นิวตนัเป็น 136.27 นิวตนั รองลงมาคือ ผา้

ฝ้ายทอมือภาคใตเ้ส้นดา้ยยืนลดลงจาก 132.90 นิวตนัเป็น 54.54 นิวตนั เส้นดา้ยพุ่งเพิ่มข้ึนจาก 63.10 

นิวตนัเป็น 84.83 นิวตนั ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือเส้นดา้ยยืนเพิ่มข้ึนจาก 32.17 นิวตนัเป็น 47.02 นิวตนั 

เส้นดา้ยพุ่งเพิ่มข้ึนจาก 34.02 นิวตนัเป็น 45.75 นิวตนั และผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสานเส้นดา้ยยืนลดลง

จาก 13.76 นิวตนัเป็น 13.45 นิวตนั เส้นดา้ยพุง่ลดลงจาก 13.99 นิวตนัเป็น 10.62 นิวตนั  

            ผลการทดสอบประสิทธิภาพการสะทอ้นน ้ ามนัพบวา่ ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือและภาค

อีสานไดค้่าการสะทอ้นน ้ ามนัเกรด 5.5 คือ มีการสะทอ้นน ้ ามนัไดดี้ รองลงมาคือผา้ฝ้ายทอมือภาคใต้

ไดค้่าการสะทอ้นน ้ ามนัเกรด 4.5 คือ มีการสะทอ้นน ้ ามนัไดค้่อนขา้งดี และผา้ฝ้ายทอมือภาคกลางได้

ค่าการสะทอ้นน ้ ามนัเกรด 3.5 คือมีการสะทอ้นน ้ ามนัไดพ้อใช ้ทั้งน้ีค่าการสะทอ้นน ้ ามนัของผา้ฝ้าย

ทอมือแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัการตกแต่งบนผา้ก่อนการน ามาตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ ามนั และความหนา

บางของผา้แต่ละภาค ถา้ผา้มีการทอเน้ือแน่นมาก มีความละเอียดของเส้นดา้ยสูง ความสามารถในการ

สะทอ้นน ้ามนัจะเพิ่มข้ึน (อภิชาต สนธิสมบติั, 2545: 241) 

 5.1.3  การวิเคราะห์ผลการทดสอบสมบติัทางกายภาพและประสิทธิภาพการสะทอ้นน ้ ามนั

ของผา้ฝ้ายทอมือ 

           ผลการทดสอบหาความแขง็แรงของผา้ทอต่อแรงดึงเม่ือน ามาเปรียบเทียบก่อนและหลงั

น าไปตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ ามนัพบว่า  ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลางมีความแข็งแรงของผา้ทอต่อแรงดึง
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สูงสุดก่อนและหลงัมากท่ีสุดแนวเส้นดา้ยยืน 520.00:472.13 นิวตนั แนวเส้นดา้ยพุ่ง 874.36:895.00 

นิวตนั รองลงมาคือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคใต ้และผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสาน ซ่ึงจาก

การหาค่าความแปรปรวนเพื่อดูความแตกต่างสรุปไดว้่า ความแข็งแรงของแรงดึงผา้ฝ้ายทอมือทั้ง 4 

ภาค ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ตารางท่ี 4.14) 

           ผลการทดสอบหาความแขง็แรงของผา้ทอต่อการฉีกขาดเม่ือน ามาเปรียบเทียบก่อนและ

หลงัน าไปตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ ามนัพบว่า ผา้ฝ้ายทอมือภาคกลางก่อนและหลงัตกแต่งมีความ

แข็งแรงของการฉีกขาดมากท่ีสุดเส้นดา้ยยืน 64.89:63.42 นิวตนั เส้นดา้ยพุ่ง 150.97:136.27 นิวตนั 

รองลงมาคือ ผา้ฝ้ายทอมือภาคใต ้ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือ และผา้ฝ้ายทอมือภาคอีสาน ซ่ึงจากการหาค่า

ความแปรปรวนเพื่อดูความแตกต่างสรุปไดว้า่ ความแข็งแรงของการฉีกผา้ฝ้ายทอมือทั้ง 4 ภาค ไม่มี

ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ตารางท่ี 4.16) 

           ผลทดสอบประสิทธิภาพการสะท้อนน ้ ามันของผ้าฝ้ายทอมือ 4 ภาคเม่ือน ามา

เปรียบเทียบก่อนและหลงัน าไปตกแต่งส าเร็จพบวา่ ผา้ฝ้ายทอมือทั้ง 4 ภาคก่อนตกแต่งผา้ไดค้่าเกรด

สะท้อนน ้ ามนั 0 เท่ากันหมดคือ ไม่สามารถสะทอ้นน ้ ามนัได้ แต่เม่ือน าผา้ฝ้ายทอมือไปผ่านการ

ตกแต่งแลว้ ผา้ฝ้ายทอมือภาคเหนือและภาคอีสานไดค่้าเกรดสะทอ้นน ้ามนั 5.5 คือมีการสะทอ้นน ้ ามนั

ได้ดี รองลงมาได้แก่ ผา้ฝ้ายทอมือภาคใตไ้ดค้่าเกรดสะทอ้นน ้ ามนั 4.5 คือมีการสะทอ้นน ้ ามนัได้

ค่อนขา้งดี และผา้ฝ้ายทอมือภาคกลางไดค่้าเกรดสะทอ้นน ้ ามนั 3.5 คือมีการสะทอ้นน ้ ามนัไดพ้อใช ้ 

(ตารางท่ี 4.17) ซ่ึงจากมาตรฐานการใช้งานโดยทัว่ไปของผูป้ระกอบการ ค่าเกรดสะทอ้นน ้ ามนัท่ี

ระดบั 5.5 นั้นถือวา่ผา่นมาตรฐานสามารถน าไปผลิตเป็นสินคา้ไดเ้ลย ส่วนค่าเกรดสะทอ้นน ้ ามนั 4.5 

และ 3.5 นั้นจดัอยู่ในระดบัค่อนขา้งดีลงไปถึงพอใช้ สามารถน าไปผลิตสินคา้ได้แต่อาจตอ้งมีการ

ปรับปรุงเพิ่มเติม 

 5.1.4  ผลการออกแบบและตดัเยบ็ชุดเชฟตน้แบบจากผา้ฝ้ายทอมือ     

           จากการออกแบบชุดเชฟ แสดงให้เห็นถึงลกัษณะของแบบชุดเชฟมาตรฐานแขนสั้ น

และแขนสามส่วน ซ่ึงการออกแบบชุดเชฟมีหลกัการออกแบบมาจากการปฏิบติังานของฝ่ายครัวท่ี

จะตอ้งค านึงถึงความสะอาดเป็นหลกัเพื่อความปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค ผูป้ฏิบติังานในครัวจะตอ้งสวม

หมวกคลุมผม ถุงมือท าอาหาร และมีผา้กนัเป้ือนทุกคนก่อนเขา้พื้นท่ีท างาน (ครัวปากทอ้งของพวกเรา

, ออนไลน์, 2555) ตวัเส้ือมีความยาวคลุมถึงตน้ขา เพื่อป้องกนัส่ิงสกปรกทั้งจากตวัผูป้ฏิบติังานและ
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จากการปฏิบติังาน ส่วนแขนเส้ือท่ีมีลกัษณะต่างกนั เพื่อความสะดวกของผูป้ฏิบติังานในครัว แบบ

แขนสั้นส าหรับผูป้ฏิบติังานท่ีตอ้งการความคล่องตวัรวดเร็วในการท างาน แต่ตอ้งรักษาความสะอาด

มือจนถึงช่วงแขน แบบแขนสามส่วนมาจากการสังเกตการณ์ของผูว้ิจยัพบวา่ ผูป้ฏิบติังานมกัพบัแขน

เส้ือข้ึนในระดบัต ่ากวา่ขอ้ศอกเล็กนอ้ย จึงไดอ้อกแบบเป็นลกัษณะแขนสามส่วน เพื่อเพิ่มความสะดวก

ในการปฏิบติังานและความทนทานของแขนเส้ือ แต่ยงัคงรูปแบบเส้ือดั้งเดิม ท าให้ดูเป็นมืออาชีพ

เหมือนกบัชุดเชฟมาตรฐานท่ีมีแขนยาว โดยขนาดของชุดเชฟตน้แบบผูว้จิยัไดเ้ลือกใชข้นาดมาตรฐาน

สัดส่วนขนาดเล็ก (S) ของผูห้ญิงตามมาตรฐาน Size Chart (www.sizethailand.org/sizechart.html, 

2556) ส่วนการตดัเยบ็ชุดเชฟตน้แบบผา้ท่ีใช้คือ ผา้ฝ้ายทอมือ 4 ภาคท่ีผ่านการตกแต่งส าเร็จสะทอ้น

น ้ ามนัน ามาตดัเยบ็จ านวน 4 ชุดโดยตดัเยบ็อยา่งประณีต สวยงาม มีฝีเข็มท่ีสม ่าเสมอ และผูว้ิจยัพบว่า 

การเย็บประกอบตวัชุดเชฟตน้แบบจากผา้ฝ้ายทอมือท่ีผ่านการตกแต่งสะทอ้นน ้ ามนั ในดา้นขนาด

เบอร์เส้นดา้ยและขั้นตอนการตดัเยบ็ไม่มีความแตกต่างกนัทั้ง 4 ภาค           

5.2  ข้อเสนอแนะ 

5.2.1  ควรพฒันาคุณภาพผา้ฝ้ายทอมือ 4 ภาคให้เกิดประโยชน์ในการสร้างอาชีพให้แก่กลุ่ม

ทอผา้ฝ้ายในทอ้งถ่ินแต่ละภูมิภาค ช่วยใหก้ลุ่มทอผา้ฝ้ายมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  

5.2.2  ควรอนุรักษภ์ูมิปัญญาการทอผา้ฝ้าย โดยจดัอบรม ถ่ายทอดวธีิการพฒันาผา้ฝ้ายทอมือ 

เพือ่เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้และการพฒันาใหแ้ก่รุ่นลูกหลานสืบไป 

5.2.3  กลุ่มทอผา้ฝ้ายทอมือควรไดรั้บการช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน  

ให้เขา้มามีส่วนร่วมสนบัสนุนส่งเสริมดา้นการตลาด การลงทุนหมุนเวียนให้กบักลุ่มทอผา้ฝ้ายทอมือ

ทั้ง 4 ภาค 
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