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1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นใย 
เส้นใย (fibers) หมายถึงวัสดุ หรือสารใด ๆ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และ

มนุษย์สร้างขึ้น ที่มีอัตราส่วนระหว่างความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง เท่ากับหรือ
มากกว่า 100 เท่า เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของผ้า และโครงสร้างสิ่งทออ่ืน ๆ  

1.1.1 ประเภทของเส้นใย 

 เส้นใยที่น ามาใช้ในกระบวนการผลิตสิ่งทอ จ าแนกตามแหล่งที่มา หรือ
ส่วนประกอบทางเคมีที่คล้ายคลึงกัน ดังรูปที่ 1.1 

 
รูปที่ 1.1 ประเภทของเส้นใย 

การจ าแนกเส้นใย

เส้นใยธรรมชาติ

เส้นใยเซลลูโลส

เส้นใยโปรตีน

เส้นใยแร่

เส้นใยประดิษฐ์

เส้นใยสังเคราะห์
จากเซลลูโลส

เส้นใยสังเคราะห์
จากโปรตีน

เส้นใยสังเคราะห์
จากสารเคมี
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เส้นใยธรรมชาต ิ

เส้นใยธรรมชาติ (natural fiber) คือ เส้นใยที ่ม ีแหล่งก าเนิดมาจาก
ธรรมชาติ มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ให้ความสบายในการสวมใส่ และย้อมสีได้ง่าย 
แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 

 
รูปที่ 1.2 ประเภทของเส้นใยธรรมชาติ 

เส้นใยธรรมชาติ

เส้นใยเซลลูโลส

เส้นใย
จากเมล็ด

ฝ้าย

นุ่น

เส้นใย
จากล าต้น

ลินิน

รามี

ปอ

กัญชง

กล้วย

เส้นใย
จากใบ

สับปะรด

ป่าน

เส้นใยโปรตีน

เส้นใย
ขนสัตว์

แกะ

แคชเมียร์

อูฐ

เส้นใย
ไหม

ใยแร่

เส้นใย
หิน
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เส้นใยประดิษฐ์  

เส้นใยประดิษฐ์ (man-made fiber) คือ เส้นใยที่เกิดจากการคิดค้นและ
พัฒนาของมนุษย์ เพื่อใช้ทดแทนเส้นใยจากธรรมชาติ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 
รูปที่ 1.3 ประเภทของเส้นใยประดิษฐ์ 

 

เส้นใยประดิษฐ์

เส้นใยสังเคราะห์
จากเซลลูโลส

เรยอน

อะซีเทต

ไทรอะซีเทต

เส้นใยสังเคราะห์
จากโปรตีน

แอสลอน

เส้นใยสังเคราะห์
จากสารเคมี

ไนลอน

พอลิเอสเทอร์

อะคริลิก

ยางสังเคราะห์
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1.1.2 โครงสร้างของเส้นใยธรรมชาติจากพืช 

โครงสร้างของพืชประกอบด้วยเซลล์ซึ ่งเป็นหน่วยพื ้นฐานที ่เล็กที่สุด 
ประกอบด้วยเซลล์หลายชนิดที่มีความแตกต่างกันทั้งรูปร่างและหน้าที่ ส่วนที่เป็น
โครงสร้างที่อยู่ด้านนอกเรียกว่าผนังเซลล์ (cell wall) องค์ประกอบทางเคมีของ
ผนังเซลล์ประกอบด้วยเซลลูโลส (cellulose) เฮมิเซลลูโลส (hemicellulose) 
เพคทิน (pectin) ลิกนิน (lignin) และสารประกอบอื่น ๆ ท าให้ผนังเซลล์ยืดหยุ่น 
และแข็งแรงคงรูปอยู่ได้ ผนังเซลล์ประกอบด้วยผนังเซลล์ชั้นนอก หรือเรียกว่า
ผนังเซลล์ปฐมภูมิ (primary cell wall) และผนังเซลล์ชั ้นใน หรือเรียกว่าผนัง
เซลล์ทุติยภูมิ (secondary cell wall)  

ทั้งส่วนผนังเซลล์ปฐมภูมิ และผนังเซลล์ทุติยภูมิ เกิดจากการจัดเรียงตัว
ของเซลลูโลสกึ่งผลึกในลักษณะของเส้นใยขนาดไมครอนเรียกว่า ไมโครไฟบริล 
(microfibrils) มีขนาดประมาณ 2 – 50 นาโนเมตร (Thomas et al., 2013) ใน 
1 โมเลกุลของไมโครไฟบริลประกอบด้วยเซลลูโลสประมาณ 2,000 โมเลกุล 
(George & Sabapathi, 2015) ฝังตัวอยู่ในเนื้อ (matrix) ที่เป็นลิกนิน และเฮมิ
เซลลูโลส (รูปที่ 1.4 – 1.5) 

 

 

 



6 
 
 

 

รูปที่ 1.4 การจัดเรียงตัวของเส้นใยของไมโครไฟบริล และเซลลูโลส ในผนังเซลล์
ของเส้นใยจากพืช 

 

 
รูปที่ 1.5 การเชื่อมยึดกันของส่วนประกอบชนิดต่าง ๆ ของผนังเซลล์ 
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1.1.3 องค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยเซลลูโลส 

เส้นใยเซลลูโลสประกอบด้วยโครงสร้างพอลิเมอร์ 3 ชนิดคือ เซลลูโลส 
(ร้อยละ 30 - 35) เฮมิเซลลูโลส (ร้อยละ 20 - 30) และลิกนิน (ร้อยละ 10 - 20) 
หรือเรียกว่า ลิกโนเซลลูโลส (lignocellulose) (Rezania et al., 2017)  

 
รูปที่ 1.6 ส่วนประกอบของลิกโนเซลลูโลส 

 

เซลลูโลส 

เป็นองค์ประกอบหลักของเนื้อเยื่อไม้ในพืช เป็นสารประกอบพอลิแซคคา
ไรด์  (polysaccharide) สายตรงท ี ่ประกอบด ้วยมอนอเมอร ์ค ือ กล ู โคส 

(C6H12O5)n เช ื ่อมต่อด้วยพันธะเบต้า -1,4-ไกลโคซิด ิก (β - 1,4 -glycosidic 
bond) เป ็นสายโซ ่ยาวของหน่วยย่อยประมาณ 7,000 – 15,000 โมเลกุล 
โครงสร้างของเซลลูโลสมีความเป็นผลึกสูง มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ มี
ความแข็งแรงสูงมาก มีสมบัติไม่ละลายน ้า แต่สามารถดูดซับน ้าได้ดี 

 

 

เซลลูโลส
เฮมิ

เซลลูโลส
ลิกนิน

ลิกโน
เซลลูโลส
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เฮมิเซลลูโลส   

เป็นสารประกอบพอลิแซคคาไรด์ มีโครงสร้างสายโซ่ตรงและโซ่กิ่ง 
ประกอบด้วยมอนอเมอร์หลายชนิด ได้แก่ ไซโลส อาราบิโนส กลูโคส กาแลคโตส 
และแมนโนส ประกอบเป็นสายโซ่สั ้นของหน่วยย่อยประมาณ 500 – 3,000 
หน่วย โครงสร้างของเฮมิเซลลูโลสมีการจัดเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ เป็นพอลิ
เมอร์อสัณฐานมีความแข็งแรงน้อย ย่อยสลายได้ง่ายโดยกรด ด่างเจือจาง และ
เอนไซม์ 

ลิกนิน 

เป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่มีน ้าหนักโมเลกุลสูง เกิดจากการเชื่อมต่อกัน
ของหน่วยย่อยของสารประกอบฟีนิลโพรพานอยด์ (phenyl propanoid) ต่อกัน
แบบสุ ่มเป็นโครงสร้างสามมิติ ลิกนินอยู่ รวมกับเซลลูโลสในเนื ้อไม้  ท าให้
โครงสร้างของพืชมีความแข็งแรง โครงสร้างเป็นอสัณฐานและไม่ชอบน ้า  
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1.1.4 สมบัติของเส้นใยที่น ามาเป็นเส้นใยสิ่งทอ 

การน าเส้นใยมาเตรียมเป็นเส้นด้าย เพื่อน าไปใช้ในงานสิ่งทอ ทั้งการทอ 
และการถัก สมบัติของเส้นใยที่ต้องพิจารณามีดังต่อไปนี้ 

อัตราส่วนระหว่างความยาวต่อความหนา (length to thickness ratio) 

อัตราส่วนความยาวต่อความหนาไม่น้อยกว่า 100:1 เส้นใยต้องมีความยาว
เพียงพอที่จะปั่นเส้นด้ายได้ เส้นใยธรรมชาติจะมีความแตกต่างกันด้านความยาว 
เช่น เส้นใยฝ้ายมีความยาวเฉลี่ย 1.5 - 5 เซนติเมตร และเส้นใยจากใบสับปะรดมี
ความยาวเฉลี่ย 30 - 50 เซนติเมตร 

ความละเอียดของเส้นใย (fiber fineness) 

ขนาดของเส้นใยมีความส าคัญต่อการใช้งานผิวสัมผัส เส้นใยหยาบท าให้ผ้า
มีลักษณะกระด้าง เส้นใยละเอียดท าให้ผ้ามีความอ่อนนุ่ม ผิวสัมผัสดี ทิ้งตัวดี 

ความแข็งแรงของเส้นใย (fiber strength) 

เส้นใยที่สามารถน ามาใช้งานได้ต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะน าไปปั่น
เป็นเส้นด้าย และทอเป็นผืนผ้าได้โดยไม่ขาดจากกัน  

ความสามารถในการปั่นเป็นเส้นด้าย (spinnability) 

เป็นความสามารถของเส้นใยในการเกาะเกี ่ยวซึ่งกันและกันในรูปของ
เส้นด้าย เป็นสมบัติที่ขึ้นกับโครงสร้างผิวและโครงสร้างภายในของเส้นใย เช่น  
การบิดของเกลียวฝ้าย การบิดของเส้นใยขนสัตว์ และการหยิกงอที่สร้างขึ้นของ
เส้นใยประดิษฐ์ 
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ความสม ่าเสมอ (uniformity) 

เส้นใยธรรมชาติทุกชนิดจะมีความสม ่าเสมอไม่ดี เนื่องจากการได้รับอาหาร 
อากาศ และสภาพแวดล้อมที ่แตกต่างกันในระหว่างการเจริญเติบโต ความ
สม ่าเสมอที่ดีจะช่วยให้การควบคุมการผลิตเส้นด้ายท าได้ง่าย และได้ขนาดตาม
ต้องการ 

ความหยิกของเส้นใย (fiber crimp) 

ช่วยให้เส้นใยมีการเกาะเกี ่ยวกันแน่นเมื ่อปั ่นเป็นเส้นด้าย ช่วยให้มี
ความสามารถในการคืนตัวสูง ทนทานต่อการขูด ขีด เบาและอบอุ่น ทั้งยังเพิ่ม
ความสามารถในการดูดซึมน ้า ช่วยให้สบายเมื่อสัมผัสผิว 

ความสามารถในการดัดงอได้ (flexibility) 

สมบัติของเส้นใยที่ยอมให้งอได้ไม่แตกหัก แม้ผ่านการดัดงอหลายครั้งแล้ว
ก็ตาม ความสามารถในการดัดงอได้เป็นคุณภาพของเส้นใยที ่ส่งผลต่อความ
ทนทานของเสื้อผ้า บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการท าจีบถาวร และการทิ้งตัวของผ้า 

รูปภาคตัดตามขวางของเส้นใย (cross section shape) 

รูปทรงภาคตัดขวางของเส้นใยที่แตกต่างกันมีความส าคัญต่อความมัน 
ความฟู ความละเอียดอ่อน ผิวสัมผัส รูปทรงของเส้นใยธรรมชาติจะมีเอกลักษณ์
เฉพาะของเส้นใย ส่วนเส้นใยสังเคราะห์สามารถก าหนด และควบคุมได้ใน
กระบวนการผลิต 
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ความหนาแน่น (density) 

เส้นใยที่มีความหนาแน่นต ่าจะมีความสามารถในการคืนตัวกลับดี ท าให้ผ้า
มีน ้าหนักเบา 
ความสามารถในการดูดซึมความชื้น (moisture regain) 

โดยธรรมชาติ เส้นใยสิ่งทอจะเป็นวัสดุที่ดูดซึมความชื้นได้ดี ขณะเดียวกันก็
สามารถระบายเหงื่อออกสู่อากาศได้ดีด้วย ท าให้สวมใส่สบาย ส่วนเส้นใยที่ไม่
ชอบน ้า ได้แก ่เส้นใยสังเคราะห์ 

ความยืดหยุ่น (elasticity) 

เป็นสมบัติของเส้นใยที่สามารถยืดออกและคืนกลับขนาดเดิมภายหลังที่
ได้รับแรงดึงยืด เส้นใยที่มีสมบัติการยืดตัวและการคืนตัวดีมาก นิยมใช้ในการท า
ชุดกีฬา ชุดชั้นใน ถุงน่อง 

การคืนตัวจากแรงอัดและความสามารถในการรับแรงอัด ( resiliency and 
compressibility) 

เส้นใยที่มีความอ่อนนุ่มมากจะมีความสามารถในการรับแรงอัดได้ดี เส้นใย
ที่แข็งกระด้างมีความสามารถในการรับแรงอัดต ่า ภายหลังจากการรับแรงอัดเส้น
ใยจะมีการคืนตัว ซึ่งเป็นสมบัติที่ส าคัญ โดยเฉพาะกับการใช้งานเส้นใยในการท า
หมอน เมื่อมีการกดทับจากการนอนและเมื่อลุกขึ้นเส้นใยจะกลับคืนสภาพเดิม
ก่อนใช้งาน 
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1.2 การแยกเส้นใยพืช 
การน าส่วนของเส้นใยพืชที่ได้จากส่วนเปลือกชั้นนอกล าต้น ใบ หรือผลมา

ประยุกต์ใช้ในงานสิ่งทอ ต้องน ามาผ่านกระบวนการแยกเส้นใย เพื่อแยกเนื้อเยื่อ 
และสารยึดติดเส้นใย เช่น เฮมิเซลลูโลส เพกทิน ลิกนิน และสารประกอบอื่น ๆ 
ออกจากเนื้อเยื่อรอบกลุ่มเส้นใย (fiber bundle) โดยท าให้เส้นใยแยกออกเป็น
เส้นเดี่ยว จึงจะสามารถน ามาใช้งานด้านสิ่งทอได้ 

1.2.1 กระบวนการแยกเส้นใยจากพืช 

 

รูปที่ 1.7 กระบวนการแยกเส้นใย 

  

กระบวนการแยกเส้นใย

กระบวนการ
เชิงกล

การแยกด้วย
มือ

การแยกด้วย
เครื่องจักร

กระบวนการ
เคมี

การใช้ด่าง การใช้กรด

กระบวนการ
ชีวภาพ

การแช่หมัก 
การใช้
เอนไซม์
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การแยกเชิงกล (mechanical extraction) 

 

เริ่มจากตัดริมใบแล้ววางบนแผ่นไม้เรียบ เริ่มขูด
ผิวจากโคนใบ ขูด จนกระทั่งเห็นเส้นใย ดึงเส้นใย
ที่โผล่ขึ้นมาให้แยกจากใบ น าไปล้างเศษเยื่อที่ติด
กับเส้นใยให้สะอาด ผึ ่งลมให้แห้งสนิทในที ่มี
อากาศถ่ายเทสะดวก 

  

รูปที่ 1.8 การแยกเส้นใยด้วยมือ 
ที่มา: (Jwerner, 2007) 

 

การแยกเส้นใยด้วยเครื่องจักรกล (decorticating machine) 

เป็นการแยกเส้นใยด้วยเคร่ืองจักรขนาดเล็ก ท างานแบบกึ่งอัตโนมัติ โดย 

 

ใช้แรงงานคนในการป้อนชิ้นส่วนของใบสับปะรด
เข้าตัวเครื ่องด้วยชุดลูกกลิ ้ง และขูดเนื ้อใบ
สับปะรดด้วยใบมีด ใบสับปะรดที่ผ่านการขูดจะ
เคลื่อนที่ผ่านชุดล าเลียงได้เส้นใยออกมา เป็น
วิธีการที่แยกเส้นใยได้เร็ว 

  

รูปที่ 1.9 การแยกเส้นใยด้วยเครื่องจักร 
  

 

เส้นใยที่ได้จากกระบวนการแยกเชิงกลจะมีลิกนิน และเฮมิเซลลูโลสปนอยู่
ในเส้นใยมาก 
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การแยกทางเคมี (chemical extraction) 

หลักการแยกเส้นใยทางเคมี คือใช้สารเคมีท าให้การเชื่อมประสานของเส้น
ใยอ่อนตัวลง เพื่อสะดวกในการแยกเส้นใยออกจากกัน 

กระบวนการแอลคาไลน์ (alkaline process)  

กระบวนการแอลคาไลน์ หรือเรียกว่ากระบวนการซัลเฟต (sulfate 
process) หร ือกระบวนการคราฟต์  (kraft process) สารเคม ีท ี ่ ใช้  ได ้แก่  
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) โซเดียมซัลไฟด์ (Na2S) โซเดียมคาร์บอเนต 
(Na2CO3) อุณหภูมิที่ใช้ประมาณ 165 - 170 องศาเซลเซียส เวลาประมาณ 2 - 5 
ชั่วโมง ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาแยกสลาย (hydrolysis) ของลิกนินได้
แอลกอฮอล์และกรด เส้นใยที่ได้น าไปล้างด้วยน ้าร้อน สารละลายที่ได้หลังการต้ม
เยื่อแล้วมีสีด า เรียกว่าสารละลายด า (black liquor) 

กระบวนการกรด (acid process) หรือกระบวนการซัลไฟต์ 

สารเคมีที่ใช้ ได้แก่ แคลเซียมไบซัลไฟต์ (calcium bisulfite, Ca(HSO3)2) 
หรือแมกนีเซียมไบซัลไฟต์ (magnisium bisulfite, Mg(HSO3)2) หรือโซเดียมไบ
ซัลไฟต์ (sodium bisulfite, NaHSO3) กระบวนการคล้ายกับกระบวนการแอล
คาไลน์ ต่างกันที่หม้อต้มเยื่อ เนื่องจากสารพวกไบซัลไฟต์ มีฤทธิ์เป็นกรดสามารถ
กัดกร่อนได้ดี ดังนั้นเครื่องมือจะต้องออกแบบส าหรับป้องกันการผุกร่อน เช่น 
ซีเมนต์ อิฐทนกรด สารละลายที่ได้หลังการต้มเยื่อแล้วมีสีแดง เรียกว่า สารละลาย
แดง (red liquor) 
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เส้นใยที่ผ่านการแยกด้วยกระบวนการทางเคมีจะมีความละเอียด เยื่อมี

ความนุ่ม เยื่อที่ได้มีปริมาณเซลลูโลสสูง มีลิกนิน และสารอินทรีย์อื่น  ๆ ปนอยู่
น้อยมาก และมีความเหนียวมาก แต่หากใช้สารเคมีในปริมาณมากเกินไปท าให้
เส้นใยเปื่อยและขาดง่าย 

การแยกทางชีวภาพ (biological extraction) 

การแช่หมัก (retting) 

การแยกเส้นใยโดยการแช่หมักอาศัยการท างานของแบคทีเรียในการย่อย
สลายเนื ้อเยื ่อ และสารยึดติดเส้นใยออกจากเนื ้อเยื ่อรอบกลุ ่มเส้นใย ( fiber 
bundle) ให้เป็นเส้นใยเดี่ยว  

การใช้เอนไซม์ (enzyme retting) 

เอนไซม์เพกทิเนส (pectinase) เฮมิเซลลูเลส (hemicellulase) และลิก
เนส (lignase) หรือลิกนินเนส (ligninase) เป็นเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาการย่อย
สลายเนื้อเยื่อ และสารยึดติดเส้นใยออกจากเนื้อเยื่อรอบกลุ่มเส้นใยให้เป็นเสน้ใย
เดี่ยว 

1.2.2 การแยกเส้นใยจากใบสับปะรด 

ใบสับปะรดที่จะสามารถน ามาใช้ในการผลติเส้นใยให้ได้คุณภาพ ควรมีอายุ
ระหว่าง 1 ปี – 1.5 ปี ใบยาวประมาณ 80 – 100 เซนติเมตร ใบมีสีเขียวสด ไม่มี
สีเหลืองหรือน ้าตาลปน เพราะจะท าให้ได้เส้นใยที่ยาว มีความอ่อนนุ่มพอเหมาะ 
ไม่หยาบ และแข็งกระด้างจนเกินไป หากมีอายุที่น้อยกว่านี้ จะท าให้ได้เส้นใยที่
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สั้น ไม่แข็งแรง และน าเข้ากระบวนการแยกเส้นใยให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง
หลังจากตัดใบออกจากต้นที่เก็บเก่ียวผลสับปะรดแล้ว  

 

 

รูปที่ 1.10 การแยกเส้นใยจากใบสับปะรดด้วยวิธีเชิงกล 

 

 

การแยกเส้นใยจากใบสับปะรดด้วยวิธีเชิงกล

คัดเลือกใบสับปะรดสด

แยกเส้นใยจากใบสับปะรดด้วย
เคร่ืองแยกเส้นใยแบบกึ่งอัตโนมัติ

น าเส้นใยมาล้างน ้าท าความสะอาด
เพ่ือแยกล้างเศษเย่ือของใบที่ติดกับเส้นใยออก

ผ่ึงลมให้แห้ง 
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เส้นใยที่ออกจากเคร่ืองแยกเส้นใย 
เส้นใยหลังจากท าความสะอาดด้วย

น ้าและตากแห้งแล้ว 

รูปที่ 1.11 ลักษณะของเส้นใยจากใบสับปะรดที่ได้จากการแยกด้วยวิธีทางเชิงกล 
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1.3 การปรับปรุงคุณภาพเส้นใย 
เส้นใยที่ได้จากกระบวนการแยกเส้นใยเบื้องต้น ยังคงมีลิกนิน และเฮมิ

เซลลูโลสที่ยึดไมโครไฟบริลไว้ด้วยกันเป็นกลุ่มเส้นใย โดยเฉพาะเส้นใยที่แยกด้วย
กระบวนการเชิงกลยังคงมีลิกนิน และเฮมิเซลลูโลสปนอยู่ในเส้นใยในปริมาณมาก  
ท าให้เส้นใยมีขนาดใหญ่ กระด้าง และน าไปปั่นเส้นด้ายยาก  

ดังนั้นจึงต้องน าเส้นใยมาปรับปรุงคุณภาพเส้นใย เพื่อท าให้ลิกนิน และเฮมิ
เซลลูโลสที่ติดอยู่กับเส้นใยเซลลูโลสแตกออกจากกันดังรูปที่ 1.12 เพื่อให้ได้เส้น
ใยเซลลูโลสที ่มีลักษณะ และสมบัติดีขึ ้น เช่น มีขนาดเล็ก ละเอียด และนุ่ม 
สามารถน าไปปั่นเป็นเส้นด้าย และย้อมสีได้ง่ายขึ้น 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.12 ลักษณะของเส้นใยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ  
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1.3.1 การท าความสะอาดเส้นใย 

การท าความสะอาดเส้นใย (scouring) มีวัตถุประสงค์ เพื่อขจัดสิ่งเจือปนที่
ไม่ใช่เซลลูโลส ในเส้นใยธรรมชาติ เพื่อท าให้เส้นใยสะอาด ดูดซึมน ้า สีย้อม และ
สารเคมีได้ดี ท าให้เส้นใยย้อมติดสีได้ดี รวมทั้งมีผิวสัมผัสที่นุ่มนวลมากข้ึน  

 

 

รูปที่ 1.13 วิธีการท าความสะอาดเส้นใย 

 

การท าความสะอาดด้วยด่าง (alkali scouring) 

สารเคมีหลักที่ใช้ในกระบวนการท าความสะอาดเส้นใยสิ่งทอด้วยด่าง 
ประกอบด้วย โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือโซดาไฟ และสารลดแรงตึงผิว โดยท าใน
สภาวะร้อน เป็นวิธีที่นิยมในการท าความสะอาดเส้นใยเซลลูโลส เนื่องจากเส้นใย
เซลลูโลสทนต่อสารละลายด่างได้ดี  

วิธีการท าความสะอาดเส้นใย

การท าความสะอาดด้วยด่าง
(alkali  scouring)

การท าความสะอาดด้วยเอนไซม์
(enzymatic scouring)
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รูปที่ 1.14 ข้อเสียของการท าความสะอาดวัสดุสิ่งทอด้วยด่าง 

 

การท าความสะอาดด้วยเอนไซม์ (enzymatic scouring หรือ 
bio-scouring) 

 ปัจจุบันมีการใช้เอนไซม์ในการท าความสะอาดวัสดุสิ ่งทอ เนื ่องจาก
เอนไซม์เป็นสารที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น ้าทิ้งบ าบัดได้ง่ายกว่าการใช้
สารเคมี รวมทั้งไม่ท าอันตรายเส้นใย เนื่องจากเอนไซม์เป็นสารเคมีทางชีวภาพที่มี
ความจ าเพาะเจาะจงกับสารตั้งต้น (substrate) สภาวะในการท างานของเอนไซม์
ไม่ต้องใช้อุณหภูมิและพีเอชสูงเหมือนกับการใช้สารเคมี จึงส่งผลต่อโครงสร้างทาง
เคมีและความแข็งแรงของเส้นใยน้อยกว่าการใช้สารเคมี  

เอนไซม์ที่ใช้ได้แก่ เอนไซม์เพกทิเนส เอนไซม์เฮมิเซลลูเลส และลิกเนส  

การใช้เอนไซม์มีข้อจ ากัด คือ เอนไซม์มีราคาแพง และต้องควบคุมอุณหภูมิ
และพีเอชให้เหมาะกับสภาวะในการท างานของเอนไซม์ เพราะถ้าอุณหภูมิและ 
พีเอชไม่เหมาะสม ท าให้เอนไซม์ท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

ข้อเสียของการท าความสะอาดวัสดุสิ่งทอด้วยด่าง

เส้นใยมีความ
แข็งแรงลดลง

ใช้น ้า และ
สารเคมี 

ปริมาณมาก 

น ้าทิ้งมี
ความสกปรกสูง

ใช้อุณหภูมิสูง
สิ้นเปลือง
พลังงาน
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1.3.2 การฟอกขาว 

การฟอกขาว เป็นการก าจัดสีที่มีในเส้นใยธรรมชาติ โดยใช้ปฏิกิริยาเคมี 
เช่น ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น - รีดักชั่น เมื่อผ่านกระบวนการฟอกขาวแล้ว เส้นใยจะ
มีความขาว เพิ่มข้ึน  

สารเคมีที่ใช้ในการฟอกขาวแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่สารออกซิไดซ์ และสาร
รีดิวส์ 

 

รูปที่ 1.15 สารเคมีที่ใช้ในการฟอกขาว 

สารเคมีที่ใช้ในการฟอกขาว

สารออกซิไดซ์

กลุ่มเพอร์ออกไซด์

ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์
โซเดียมเพอร์ออกไซด์      
โซเดียมเพอร์บอเรต            
กรดเพอร์อะซิติก

กลุ่มคลอรีน

โซเดียมไฮโพคลอไรต์      
โซเดียมคลอไรต์ 

สารรีดิวส์

กลุ่มซัลไฟต์

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์             
โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์     
โซเดียมซัลฟอกซิเลต          
โซเดียมไบซัลไฟต์ 
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โดยทั่วไปนิยมใช้สารออกซิไดซ์มากกว่าสารรีดิวส์ เพราะได้เส้นใยที่มีความ
ขาวถาวรมากกว่าการฟอกด้วยสารรีดิวส์ แต่การฟอกขาวด้วยสารออกซิไดซ์ มีผล
ท าให้ความเหนียวของเส้นใยลดลง ดังนั ้นจึงต้องควบคุมสภาวะการฟอกให้
เหมาะสม เพื่อให้ได้เส้นใยที่มีความขาวตามต้องการ และความเหนียวของเส้นใย
ลดลงน้อยที่สุด 

 

การฟอกขาวด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 

ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ มีสมบัติเป็นสารออกซิไดซ์ ลักษณะเป็นของเหลว
ใส มีความคงตัวสูงในสภาพกรด และแตกตัวได้สารที่เรียกว่า แอคทีฟออกซิเจน  
(active oxygen) ซึ่งสามารถท าลายสไีด้ ด่างเป็นตัวเร่งให้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์
สลายตัวเร็วขึ้น ในขณะเดียวกันไอออนของโลหะก็เป็นตัวเร่งให้เกิดการสลายตัว
เช่นกัน ในการฟอกต้องควบคุมสภาพด่างที่พีเอชประมาณ 11.5 และมีสารชะลอ
การสลายตัว (peroxide stabilizer) ได้แก่ โซเดียมซิลิเกต สารประกอบฟอสเฟต 
ท าหน้าที่ควบคุมการแตกตัวของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ให้พอเหมาะกับการฟอก 
และท าลายเส้นใยน้อยที่สุด  

 

การฟอกขาวด้วยโซเดียมไฮโพคลอไรต์  

โซเดียมไฮโพคลอไรต์ เป็นสารออกซิไดซ์ที่รุนแรงมาก และเกิดปฏิกิริยาได้
ที่อุณหภูมิต ่า ท าให้สามารถฟอกได้ที่อุณหภูมิห้อง ไฮโพคลอไรต์จะให้ผลการฟอก
ที่ดีในช่วงพีเอช  11 – 12  ข้อจ ากัดของสารฟอกขาวประเภทนี้ คือไม่เหมาะกับ
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การฟอกเส้นใยโปรตีน หรือเส้นใยที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ เพราะท าให้เส้น
ใยเป็นสีเหลืองและเปื่อยได้ 

 

การฟอกขาวด้วยโซเดียมคลอไรต์ 

โซเดียมคลอไรต์ที่ใช้ในการฟอกขาวมี 2 ลักษณะ คือเป็นสารละลาย และ
เป็นของแข็ง การฟอกที่ดีจะอยู่ในสภาพกรด ช่วงพีเอชประมาณ  3 – 4  ถ้าต ่า
กว่า 3 จะเกิดก๊าซพิษ มีฤทธิ์กัดกร่อนโลหะ ต้องใช้สารยับยั้งการกัดกร่อน คือ 
เกลือฟอสเฟต หรือเกลือไนเทรต ข้อดีของการฟอกขาวด้วยโซเดียมคลอไรต์ คือ
ให้ความขาวมาก และท าลายเส้นใยน้อย สามารถฟอกเส้นใยสังเคราะห์ได้ดี เช่น 
เส้นใยพอลิเอสเทอร์ พอลิเอไมด์ และอะคริลิก 
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1.3.3 การปรับปรุงคุณภาพเส้นใยสับปะรด 

อุปกรณ์ 

รูปที่ 1.16 อุปกรณ์ในการท าความสะอาดเส้นใยสับปะรด 
 

วัสดุ และสารเคมี 

รูปที่ 1.17 วัสดุและสารเคมีที่ใช้ในการท าความสะอาดเส้นใยสับปะรด 
 

อัตราส่วน 

 สัดส่วนสารละลายฟอกขาว 20 ส่วน ต่อ เส้นใย 1 ส่วน  

เส้นใย 1 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม 5 กิโลกรัม 

สารละลายฟอกขาว 20 ลิตร 40 ลิตร 100 ลิตร 
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การเตรียมสารละลายฟอกขาว 

โซดาไฟ ร้อยละ  0.3 - 0.8 กรัมต่อน ้า 1 ลิตร 

เส้นใย 1 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม 5 กิโลกรัม 

น ้า 20 ลิตร 40 ลิตร 100 ลิตร 

โซดาไฟ (ใช้ 0.5 กรัมต่อน ้า 1 ลิตร) 10 กรัม 20 กรัม 50 กรัม 
 

ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (เข้มข้น 35%) ร้อยละ 3 – 5 มิลลิลิตรต่อ
น ้า 1 ลิตร 

เส้นใย 1 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม 5 กิโลกรัม 

น ้า 20 ลิตร 40 ลิตร 100 ลิตร 

ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์  
(ใช้ 5 มิลลิลิตร ต่อน า้ 1 ลิตร) 

100 
มิลลิลิตร 

200 
มิลลิลิตร 

500 
มิลลิลิตร 

 

โซเดียมซิลิเกต ร้อยละ 2 – 3 กรัมต่อน ้า 1 ลิตร 

เส้นใย 1 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม 5 กิโลกรัม 

น ้า 20 ลิตร 40 ลิตร 100 ลิตร 
โซเดียมซิลิเกต  
(ใช้ 2 กรัม ต่อน ้า 1 ลิตร) 

40 กรัม 80 กรัม 200 กรัม 
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การเตรียมสารละลายฟอกขาวส าหรับฟอกเส้นใย 1 กิโลกรัม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.18 การเตรียมสารละลายฟอกขาว 

  

ชั่งโซดาไฟ น ้าหนัก 10 กรัม

ตวงไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 100 มิลลิลิตร

ชั่งโซเดียมซิลิเกต น ้าหนัก 40 กรัม

ละลายในน ้า ให้มีปริมาตรรวมเป็น 20 ลิตร
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ขั้นตอนการฟอกขาวเส้นใยสับปะรด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.19 ขั้นตอนการฟอกขาวเส้นใยสับปะรด  

ชั่งน ้าหนักเส้นใย 1 กิโลกรัม

เตรียมสารละลายฟอกขาวตามสูตร 20 ลิตร

น าเส้นใยใส่ในสารละลายฟอกขาว

ให้ความร้อนที่ 90 องศาเซลเซียส เวลา 60 -90 นาที

ล้างด้วยน ้าร้อน ตามด้วยน ้าที่อุณหภูมิปกติ จนสะอาด

ผ่ึงให้แห้ง
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รูปที่ 1.20 ลักษณะของเส้นใยสับปะรดก่อนและหลังการฟอกขาว 
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บทที่ 2 

การย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ 
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2.1 องค์ประกอบของการย้อมสีธรรมชาติ 
การย้อมสี เป็นกระบวนการที่ท าให้สีเข้าไปติดอยู่กับวัสดุสิ่งทออย่าง

คงทน โดยใช้สารเคมี หรือภาวะที่เหมาะสม  

 

 
รูปที่ 2.1 องค์ประกอบของการย้อมสีธรรมชาติ 
ที่มา: ขนิษฐา เจริญลาภ, 2564 

 

 

องค์ประกอบของ
การย้อม

สีธรรมชาติ
เส้นใย

สี

น ้า

สารช่วยติดสี

สาร
ช่วยย้อม
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2.1.1 เส้นใยสับปะรด 

เส้นใยสับปะรดเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ได้จากใบสับปะรด จากรายงานวิจัย
พบว่าใบสับปะรดสด 1 กิโลกรัม แยกเส้นใยได้ประมาณ 77 กรัม คิดเป็นปริมาณ
ผลผลิตร้อยละ 7.7 ของน ้าหนักใบ (กัญญารัตน์ มุ่งเขตกลาง และขนิษฐา เจริญ
ลาภ, 2563)  

เส้นใยสับปะรดเป็นเส้นใยสั้นชนิดยาว จัดเป็นเส้นใยลิกโนเซลลูโลส เป็น
เส้นใยที่มีค่ายังก์มอดูลัส และความต้านทานต่อแรงดึงสูง มีสมบัติเชิงกลที่ดี 
เนื่องจากส่วนประกอบที่ส าคัญในเส้นใยสับปะรด คือเซลลูโลสมีปริมาณมากถึง
ร้อยละ 70 - 80 ลิกนินร้อยละ 5 - 12 เถ้าร้อยละ 1.1 ที่เหลือเป็นเฮมิเซลลูโลส 
เพคทิน และแวกซ์ เส้นใยสับปะรดอาจมีปริมาณของส่วนประกอบเหล่านี้แตกต่าง
กันเล็กน้อยขึ้นกับชนิดพันธุ์ สภาพภูมิอากาศ และอายุของใบสับปะรด (Asim et 
al., 2015; Rahman, 2011) 

สมบัติทางกายภาพ และสมบัติเชิงกลของเส้นใยสับปะรด 

ความหนาแน่น (กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) 1.526 
ความแข็งแรงต่อแรงดึง (เมกะพาสคัล) 413 
ยังส์ มอดูลัส (จิกะพาสคัล) 4.2 
ค่าการยืดตัวสูงสุด (ร้อยละ) 3.0 – 4.0 
ความชื้น (ร้อยละ) 12 
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2.1.2 สีธรรมชาติ 

สีธรรมชาติ คือสารจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถละลายน ้าได้ และให้สีกับ
เส้นใย สามารถดูดติดเส้นใยได้ด้วยตัวเอง (substantivity) โดยไม่ต้องใช้สารอ่ืน
ช่วยในการย้อม เป็นสีที่ติดง่ายและหลุดง่าย มีความคงทนต ่า และเป็นสีที่ไม่สดใส 
สีธรรมชาติเป็นสีที่สกัดได้จากอินทรียวัตถุ และอนินทรีย์วัตถุในธรรมชาติ 3 ชนิด
หลักดังนี้ (ขนิษฐา เจริญลาภ, 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.2 ชนิดของสีธรรมชาติ 

 

ชนิดของ
สีธรรมชาติ

สีธรรมชาติ
จากพืช

สีธรรมชาติ
จากสัตว์

สีธรรมชาติ
จากแร่ธาตุ
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สีย้อมธรรมชาติจากแร่ธาตุ (mineral dyes) 

เป็นสีที่เกิดจากสารประกอบของโลหะ ประเภท เหล็ก ทองแดง ตะกั่ว 
โครเมียม แมงกานีส โคบอลต์ และนิกเกิล ในอดีตเป็นกลุ่มสีที่มีความส าคัญมาก 
แต่ปัจจุบันไม่ปรากฏแหล่งผลิตและมีการใช้สีกลุ่มดังกล่าว ในประเทศไทยใช้สี
ธรรมชาติจากแร่ธาตุในการย้อมสีสิ่งทอ เช่น สีจากโคลนและดินแดง 

สีย้อมธรรมชาติจากสัตว์ (animal dyes) 

เป็นสารสีที่ได้จากสารที่ขับออกจากตัวสัตว์ หรือตัวสัตว์เอง ประเทศไทยมี
การใช้สีจากแมลง คือ ครั่ง โดยตัวครั่งจะดูดกินน ้าเลี้ยงของต้นไม้แล้วขับสารสี
แดงที่เรียกว่า ยางครั่ง ออกมาหุ้มรอบตัวเป็นรัง สารสีแดงที่ถูกขับออกมาจากตัว
คร่ังน ามาใช้ประโยชน์ ทั้งในการย้อมสิ่งทอ ผสมในอาหาร และใช้ในอุตสาหกรรม
หลายประเภท 

สีย้อมธรรมชาติจากพืช (vegetable dyes) 

สีย้อมที่ได้จากพืชจัดเป็นกลุ่มสารสีหลักของสีย้อมธรรมชาติ  เป็นสีย้อมที่
ได้จากทุกส่วนของพืช เช่น ราก ล าต้น เปลือก เนื้อไม้ ใบ ดอก ผล และเมล็ด ซึ่ง
สีย้อมกลุ่มนี้มีความหลากหลาย 
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2.1.3 สารช่วยติดสี 

สีธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นสีที่ละลายได้ในน ้า (มีสีเพียงบางชนิดที่ไม่ละลาย
น ้า เช่น คราม) และท าปฏิกิริยากับเส้นใยธรรมชาติได้ดีทั้งเส้นใยจากพืชและจาก
สัตว์ จึงเป็นสีที่ย้อมติดง่าย แต่ไม่สามารถย้อมติดวัสดุสิ่งทอได้คงทนด้วยตนเอง 
เมื่อน าไปซักล้างท าให้สีละลายน ้าออกมาได้ง่าย (ขนิษฐา เจริญลาภ, 2564) 

การใช้สารช่วยติดสี หรือมอร์แดนต์ (mordants) เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่ม
คุณภาพความคงทนของสีย้อมธรรมชาติ โดยสารช่วยติดท าหน้าที่ยึดโมเลกุลของ
สีให้ติดกับโมเลกุลของเส้นใยให้ดีขึ้น และท าให้เฉดสีธรรมชาติให้เปลี่ยนแปลงไป
จากสีเดิม 

ประเภทของสารช่วยติดสี 

สารช่วยติดสี หรือมอร์แดนต์ คือสารที่ช่วยท าให้การยึดติดของสีธรรมชาติ
เกิดได้ดีบนเส้นใยธรรมชาติ มีทั้งที่เป็นสารจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์ 
การใช้มอร์แดนต์ต่างชนิดกันส าหรับสีย้อมชนิดเดียวกัน ท าให้เกิดเฉดสีบนเส้นใย
ที่ต่างกัน หรือสีอาจจะเปลี่ยนไป มอร์แดนต์ที่ดีควรจะให้ประสิทธิภาพในการย้อม
ติดสีที่ดี ทนต่อแสงและการซัก และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ในระหว่างกระบวนการ
ย้อมสี (ขนิษฐา เจริญลาภ, 2564) สารมอร์แดนต์แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังแสดง
ในรูปที่ 2.3 
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รูปที่ 2.3 ประเภทของสารมอร์แดนต์ 
 

เกลือของโลหะ 

เกลือของโลหะ (metallic mordant) ที่น ามาใช้เป็นสารมอร์แดนต์ส่วน
ใหญ่จะมีประจุ +2 โดยโลหะมอร์แดนตจะรวมกับโมโลกุลสีเป็นสารประกอบ
เชิงซ้อนกับสี (metal dye complexes) ท าให้โมเลกุลของสีมีขนาดใหญ่ขึ้น และ
สีจะถูกผนึกอยู่ในเส้นใยได้ดีจากพันธะโควาเลนต์และโคออร์ดิเนตโควาเลนต์ ช่วย
ให้มีความคงทนมากข้ึน (ขนิษฐา เจริญลาภ, 2564) 

การใช้เกลือของโลหะต่างชนิดกันในการย้อมสีธรรมชาติชนิดเดียวกัน ท า
ให้ได้สีที่แตกต่างกัน และมีระดับความคงทนของสีแตกต่างกันด้วย สรุปได้ดังนี้ 

สารประกอบอลูมิเนียม 

ได้สีที่มีความสดใสที่สุด ความคงทนของสีต่อแสงไม่ค่อยดี ใช้ในการย้อมสี
น ้าตาล สีเหลือง สีเขียว 

 

ประเภทของสารมอแดนต์

เกลือของโลหะ
(metallic mordant)

สารแทนนิน
(tannin mordant)

น ้ามัน
(oil mordant)
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สารประกอบเหล็ก 

ได้สีที่ไม่สดใส สีเข้มและหม่น ความคงทนของสีต่อแสงและการซักดี 

สารประกอบทองแดง 

ได้สีที่เจือสีเขียว ช่วยเพิ่มความคงทนของสีต่อแสงและการซักดี ใช้ในการ
ย้อม สีเขียว สีน ้าตาล 

สารประกอบโครเมียม 

ได้สีเข้ม มีความสดใสดี มีความคงทนของสีต่อแสงดี และมีความคงทนของ
สีต่อการซักดีที่สุด 

สารประกอบดีบุก 

ได้สีที่สดใส ความคงทนของสีต่อแสงและการซักดี 
 

ข้อแนะน าในการใช้สารมอร์แดนต์โลหะ 

 ไม่ควรใช้ในปริมาณที่มากเกินไป เพราะจะท าให้เกิดการตกค้างของโลหะ
ในน ้าทิ้งหลังการย้อม และโลหะบางชนิด เช่น เหล็กถ้าใช้ในปริมาณมากเกินไปจะ
ท าให้เส้นด้ายหรือผ้าเปื่อยได้ (ขนิษฐา เจริญลาภ, 2564) 
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สารแทนนิน  

แทนนิน (tannins mordant) เป็นสารให้สีธรรมชาติที่นิยมใช้เป็นสารช่วย
ต ิดส ีอ ื ่น ๆ ด ้วย แทนนินเป็นสารประกอบพอลิฟีนอลิก พบได ้ท ั ่วไปใน
ส่วนประกอบของพืช และผลไม้ที่มีรสฝาด เช่น เปลือกและเมล็ดของผลไม้ ใบชา 
ใบฝรั่ง ใบพลู ใบชุมเห็ด และในผลไม้ดิบ เช่น กล้วยดิบ องุ่น เม็ดในมะขาม และ
เปลือกมะพร้าว เป็นต้น มีน ้าหนักโมเลกุลระหว่าง 500 - 3,000 และมีหมู่ฟีนอลิก
ที่เป็นอิสระท าให้เกิดการเชื่อมโยงกับเส้นใยโปรตีน และเส้นใยเซลลูโลสได้อย่าง
คงตัว (Prabhu & Bhute, 2012)  

น ้ามัน 

 สารมอร์แดนต์น ้ามัน ได้จากการน าน ้ามันละหุ ่งท าปฏิกิริยาซัลเฟชั่น 
(sulfated castor oil) ได้น ้ามันที่มีเฉดสีคล้ายสีแดงที ่เร ียกว่าสีแดงเทอร์กี 
(turkey red) จึงเรียกกันทั่วไปว่า turkey red oil โดยนิยมใช้ร่วมกับมอร์แดนต์
สารส้ม 
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วิธีการใชส้ารมอร์แดนต์ 

การน าสารมอร์แดนต์มาใช้ในการย้อมสีธรรมชาติ สามารถใช้ได้ทั้งก่อน
ย้อม หลังย้อม และขณะย้อม ดังรูปที่ 2.4 

 

 

 

 
รูปที่ 2.4 การย้อมสีธรรมชาติร่วมกับการใช้สารมอร์แดนต์ 

 

 

 

 

การย้อมสีธรรมชาติร่วมกับการใช้สารมอร์แดนต์

ย้อมมอร์แดนต์ ย้อมสี

ย้อมสี ย้อมมอร์แดนต์

ย้อมมอร์แดนต์พร้อมย้อมสี
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2.1.4 สารช่วยย้อม 

ในการย้อมวัสดุส ิ ่งทอ ด้วยสีย้อมธรรมชาติ เพื ่อให้ผลการย้อมที ่ดี 
จ าเป็นต้องใช้สารช่วยย้อม (dye auxiliaries) ที่นอกเหนือจากสีย้อมเพิ่มลงในน ้า
ย้อม สารช่วยย้อมส าหรับเส้นใยเซลลูโลส มีดังนี้ (ขนิษฐา เจริญลาภ, 2564) 

ด่าง (base)   

ด่างนิยมใช้ส าหรับย้อมเส้นใยเซลลูโลส ท าให้โมเลกุลของสีท าปฏิกิรยิายึด
ติดกับโมเลกุลของเส้นใยเซลลูโลสได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะใช้ร่วมกับสารรีดิวซ์ในการ
ย้อมสีคราม ด่าง ที่นิยมใช้ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือโซดาไฟ โซเดียม
คาร์บอเนตหรือโซดาแอช 

ด่างที่เตรียมจากธรรมชาติ ได้จากขี้เถ้าพืช เช่น จากส่วนต่าง ๆ ของกล้วย 
ต้นผักขม เปลือกของผลนุ่น กาบมะพร้าว เป็นต้น โดยการเลือกพืชชนิดใดชนิด
หนึ่งที่ยังสด น ามาผึ่งแดดให้หมาด จากนั้นเผาให้เป็นขี้เถ้าสีขาว น าขี้เถ้าไปใส่ใน
อ่างที่มีน ้าอยู่ กวนให้ทั่วทิ้งไว้ 4 – 5 ชั่วโมง ขี้เถ้าจะตกตะกอน น าน ้าที่ได้ไปกรอง
ให้สะอาดแล้วจึงน าไปใช้งาน เรียกว่า “น ้าด่างหรือน ้าขี้เถ้า” 

เกลือโลหะอัลคาไลน์ที่เป็นกลาง (neutral alkaline metal salts) 

เกลือโลหะอัลคาไลน์ที่เป็นกลาง ได้แก่ โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) โซเดียม
ซัลเฟต (Na2SO4) โพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) เป็นต้น ในการย้อมเส้นใยเซลลูโลส 
ทั้งสีและเส้นใยมีประจุเป็นลบทั้งคู่ ท าให้ในสภาวะปกตินั้นจะเกิดการผลักกันของ
สารที่มีประจุเหมือนกัน การเติมสารอิเล็กโตรไลต์ที่เป็นกลาง เช่น เกลือ จะเป็น
การช่วยลดแรงผลักของประจุลบ โดยไอออนบวกของโซเดียม หรือโพแทสเซียมที่
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เพิ่มขึ้นในระบบ จะท าให้อนุภาคของสีย้อมเข้าใกล้เส้นใยมากขึ้น สีย้อมติดดีขึ้น
รวมทั้งท าให้ความสามารถในการดูดซึมสีย้อมเพิ่มขึ้นได้ด้วย  

 

2.1.5 น ้า 

น ้าที่ใช้ในการย้อมสีสิ่งทออาจมาจากแหล่งน ้าที่แตกต่างกัน เช่น น ้าจาก
แม่น ้า ล าคลอง น ้าฝน และน ้าบาดาล คุณภาพของน ้าจะแตกต่างกันไปตามท้องที่
และฤดูกาล น ้าบางแหล่งอาจต้องมีการปรับปรุงคุณภาพก่อนน ามาใช้ เช่น การ
ทิ้งไว้ให้ตกตะกอน การใช้สารเคมีช่วยให้ตกตะกอน หรือการกรอง ขึ้นกับชนิด
ของแหล่งน ้าและคุณภาพของน ้าที่ต้องการ น ้าเป็นปัจจัยส าคัญในการย้อมสีสิ่งทอ
ซึ่งต้องใช้ในปริมาณมาก จึงจ าเป็นต้องใช้น ้าที่มีคุณภาพเหมาะสม โดยทั่วไปควรมี
สมบัติดังนี้ (ขนิษฐา เจริญลาภ, 2564) 
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น ้าใส ปราศจากสารแขวนลอย หรือสิ่งที่ท าให้เกิดรอยเปื้อน
ในกระบวนการย้อม 

 สารแขวนลอยในน ้าท าให้เกิดการเปรอะเปื้อนบนวัสดุสิ่งทอ โดยปกติน ้า
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในกระบวนการย้อมสีสิ ่งทอควรมีสาร
แขวนลอย ต ่ากว่า 5 มิลลิกรัมต่อน ้า 1 ลิตร 

 

การปรับปรุงคุณภาพของน ้าก่อนน ามาใช้
สามารถท าได้โดยใช้สารช่วยให้ตกตะกอน 
เช่น สารส้ม แล้วตามด้วยการกรอง 

รูปที่ 2.5 น ้าใสปราศจากสารแขวนลอย 
 

 
ค่าพีเอชเป็นกลาง 

 น ้าที่น ามาย้อมต้องไม่มีความเป็นกรดหรือด่างมากเกินไป ค่าความเป็น
กรดด่าง (pH : พีเอช) มีส่วนในการบอกว่าในน ้านั้นมีสิ่งแปลกปลอมหรือไม่ 
เช่น น ้าในธรรมชาติ จะมีสภาพความเป็นด่าง เนื่องจากมีสารไบคาร์บอเนต 
ได้แก ่

 

แคลเซียมไบคาร์บอเนต แมกนีเซียมไบ
คาร์บอเนต และโซเดียมไบคาร์บอเนต 
ปะปนอยู่ 

รูปที่ 2.6 ค่าความเป็นกรดดา่ง  
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น ้าอ่อน 

 น ้าที ่น ามาใช้ย้อมจะต้องไม่มีความเป็นน ้ากระด้าง เพราะอนุมูล
แคลเซียม และแมกนีเซียมที่อยู่ในน ้ากระด้างจะท าปฏิกิริยากับสบู่ในการซัก 

 

ล้างท าให้สิ ้นเปลืองสบู่ และท าให้เกิดสบู่
ของแคลเซียมและแมกนีเซียมที่เกาะติดผ้า 
ท าให้ผ้าที่ย้อมมีรอยด่าง 

รูปที่ 2.7 ค่าความกระด้าง 
 

 
มีโลหะผสมอยู่ในปริมาณต ่า 

 น ้าที่ใช้ย้อมสีสิ่งทอควรมีโลหะผสมอยู่ในปริมาณต ่า โลหะเหล่านี้  ได้แก่ 
เหล็ก แมงกานีส ทองแดง อลูมิเนียม และโลหะหนัก ท าให้เกิดความเสียหาย
แก่ว ัสดุส ิ ่งทอ เช่น ในกระบวนการฟอกขาว เหล็ก และทองแดงจะเป็น
ตัวกระตุ้นท าให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงมากกว่าปกติจนเกิดการท าลายเส้นใยได้ 

 

นอกจากนี ้ ไฮดรอกไซด ์ของเหล ็กและ
แมงกานีส เมื่อรวมกับกรดไขมันจะท าให้
เกิดสบู่ที่เกาะติดแน่นกับผ้า ซึ่งก าจัดออก
ได้ยาก 

รูปที่ 2.8 โลหะในน ้า 
 



43 

 

 
ไม่ปนเปื้อนน ้ามันและไขมัน 

 

น ้าต้องปราศจากสิ ่งสกปรกอันเกิดจาก
น ้ามัน ไขมัน เพราะท าให้เกิดรอยด่างบน
วัสดุสิ่งทอขึ้นได้  

รูปที่ 2.9 ไขมันในน ้า  
 

 

ไม่ปนเปื้อนสารเคมี 

 

สารเคมีที่เจือปนมากับน ้า จะต้องมีปริมาณ
ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในกระบวนการเตรียม
วัสดุก่อนย้อม และกระบวนการย้อม 

รูปที่ 2.10 น ้าสะอาด  
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2.2 หลักการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ 

สีเป็นสารที่มีขนาดเล็ก ซึ่งสามารถละลายน ้าหรือละลายในสารอื่นได้ เมื่อ
น ามาย้อมวัสดุจึงเข้าไปแทรกอยู่ในช่องว่างของเส้นใย และเชื่อมโยงกับโมเลกุล
ของเส้นใยโดยไม่ท าให้คุณสมบัติทางเคมีของเส้นใยเปลี่ยนไป แต่ท าให้สีติดเส้นใย
จนมองเห็นเป็นสีต่าง ๆ 

หลักการการย้อมสี คือการให้สีกับวัสดุสิ่งทอโดยให้สีติดอย่างทั่วถึง วิธี
ย้อมสีที่ใช้กันทั่วไป คือการจุ่มวัสดุสิ่งทอลงในน ้าสี และปล่อยให้วัสดุสิ่งทอนั้นดูด
ซึมสีเข้าไป 

 

2.2.1 กลไกของการย้อมสี 

กลไกการย้อมสีแบ่งเป็น 3 ข้ันตอน ดังรูปที่ 2.11 

 
รูปที่ 2.11  กลไกการย้อมสี 
ที่มา: (ขนิษฐา เจริญลาภ, 2564) 
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การดูดซับสีย้อมที่ผิวของเส้นใย (adsorption)  

เมื่อน าเส้นใยหรือวัสดุสิ่งทอจุ่มลงในน ้า โมเลกุลของสีที่กระจายตัวอยูใน
น ้าจะเคลื่อนมาเกาะที่ผิวของเส้นใยหรือผิวของวัสดุที่ใช้ย้อม ท าให้เกิดการยึด
เกาะขึ้น 

การดูดซึมสีย้อมเข้าสู่เส้นใย (diffusion)  

เมื่อโมเลกุลของสีย้อมเคลื่อนที่มาเกาะอยู่รอบผิวของเส้นใยแล้ว โมเลกุล
จะแทรกซึมและแพร่เข้าสู่เส้นใย การเพิ่มอุณหภูมิในขณะย้อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ช่วยท าให้โมเลกุลของสีย้อมแทรกตัวเข้าสู่เส้นใย หรือวัสดุสิ่งทอได้เร็วขึ้น โดยสี
ย้อมจะเคลื่อนตัวเข้าสู่เส้นใยจนถึงจุด ๆ หนึ่ง ซึ่งเป็นจุดที่เส้นใย และสีย้อมมี
สัมพันธภาพทางเคมีเท่ากัน 

โมเลกุลสีย้อมเคลื่อนที่ไปมาในเส้นใย (migration)  

เป็นการเคลื่อนที่อยู่ภายในเส้นใยเพื่อท าให้สีดูดซึม และเกิดการกระจาย
ของสีย้อมมีความสม ่าเสมอทั่วทั้งที่ผิวและภายในถึงใจกลางของเส้นใย 

 

2.2.2 การยึดติดกับเส้นใย  

การย ้อมส ิ ่งทอแบบแช ่ (exhaustion method) เป ็นระบบ 2 เฟส 
ประกอบด้วยเฟสของแข็ง (เส้นใย) และเฟสของเหลว (น ้าย้อม) การแพร่ของสี
ย้อมจากน ้าย้อมเข้าสู่เส้นใย หรือจากเส้นใยออกสู่น ้าย้อมมีการเปลี่ยนแปลง
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ตลอดเวลาขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น สารช่วยย้อม อุณหภูมิ อัตราส่วนระหว่าง
ปริมาตรน ้าย้อมต่อน ้าหนักของเส้นใย (liquor ratio)  

สีย้อมที่เหมาะส าหรับน ามาย้อมเส้นใยนั้นควรมีสมบัติยึดติดกับเส้นใยได้ดี 
มีค่าร้อยละการดูดซึมของสีย้อม (%E, exhaustion) สูง ซึ่งหมายถึงสมดุลการ
แพร่ของโมเลกุลสีย้อมไหลไปทางด้านเส้นใย สีย้อมที่มีสมบัติชอบยึดติดกับเส้นใย
ได้มากกว่าสีย้อมที่ชอบละลายอยู่ในน ้าย้อม จึงเป็นสีย้อมที่มีสมบัติยึดติดกับเส้น
ใย (substantivity to fiber) ได้ดี แต่ในทางกลับกันสีย้อมที่ไม่ชอบยึดติดกับเส้น
ใยจึงจัดให้เป็นสีย้อมที่ชอบน ้า (affinity to water) (ขนิษฐา เจริญลาภ, 2564) 

 

2.2.3 ความคงทนของสี  

ความคงทนของสีย้อมบนเส้นใย (retention) แสดงถึงความสามารถของ
เส้นใยในการยึดติดอยู่กับเส้นใย ซึ่งมีระดับความคงทนแตกต่างกันไป ขึ้นกับ
โครงสร้างเคมีของสีย้อม และโครงสร้างทางกายภาพ/เคมีของเส้นใย สีจาก
ธรรมชาติเป็นสีย้อมที่สามารถดูดติดเข้าไปในเส้นใย และยึดอยู่กับเส้นใยธรรมชาติ
ได้  

เนื่องจากสีย้อมธรรมชาติเป็นสีที่ละลายน ้าได้ เมื่อน าเส้นใยที่ย้อมด้วยสี
ธรรมชาติไปล้างท าความสะอาด โมเลกุลของสีที่ยึดติดกับเส้นใยจะเคลื่อนตัวออก 
ท าให้เกิดการตกของสีขึ้น (ขนิษฐา เจริญลาภ, 2564) 

ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้แก้ไขโดยการใช้สารมอร์แดนต์ ซึ่งโมเลกุลของสารมอร์
แดนต์จะรวมตัวกับโมเลกุลของสีย้อมธรรมชาติแล้วเกิดโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้น  
ท าให้เส้นใยที่ย้อมโดยการใช้สารมอร์แดนต์มีความคงทนของสีเพิ่มข้ึน 
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2.2.4 กระบวนการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ 

 การย้อมเส้นใยธรรมชาติ แบ่งเป็นการย้อมร้อน และการย้อมเย็น 

การย้อมร้อน 

สีย้อมธรรมชาติที่ใช้การย้อมแบบร้อน จะเป็นสีย้อมที่ได้จากพืชทั่วไป และ
ครั่ง โดยน าวัตถุดิบย้อมสีมาสับหรือต าให้ละเอียดแล้วต้มให้เดือดเพื่อสกัดสารสี
ออกจากพืช หรือครั่ง จากนั้นจึงน าไปย้อมกับเส้นใย มีการใช้ความร้อน สารช่วย
ย้อม และสารมอร์แดนต์ 

การย้อมเย็น 

เป็นสีย้อมที่ได้จากพืช เช่น ผลมะเกลือ ห้อม และคราม ย้อมโดยไม่ใช้
ความร้อน แต่อาศัยคุณสมบัติธรรมชาติของสารสี และปฏิกิริยาเคมีทางธรรมชาติ
ช่วยให้สารสีติดกับเส้นใย โดยหมักเส้นใยไว้ในน ้าย้อมที่อุณหภูมิปกติ 
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2.3 ขั้นตอนการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ 

2.3.1 อุปกรณ์การย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.12 อุปกรณ์ส าหรับย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ 
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2.3.2 การเตรียมวัตถุดิบ น ้าย้อม และสารมอร์แดนต์ 

เตรียมวัตถุดิบ 

(1) พืชสดให้ใช้น ้าหนักประมาณ 4 เท่า ถ้าเป็นพืชแห้งใช้ประมาณ 2 
เท่าของน ้าหนักผ้า หรือเส้นด้าย 

(2) เปลือก เนื้อ แก่น ราก กิ่ง หรือใบไม้ทุกชนิด ควรสับให้ละเอียด 

(3) ผล เมล็ด หรือเหง้าใต้ดิน หรือคร่ัง ควรต าให้ละเอียด 

(4) น าวัตถุดิบใส่ในหม้อย้อม เติมน ้าให้ท่วมวัตถุดิบ กะปริมาณให้น ้า
ท่วมผ้า หรือเส้นด้ายในตอนย้อม อาจแช่น ้าทิ้งไว้ 1 คืน จะช่วยให้การสกัดสีท าได้
ง่าย 
 

การเตรียมน ้าย้อม 

(1) ให้ความร้อนวัตถุดิบ ประมาณ 1 ชั่วโมง หรือสังเกตดูว่าน ้าสีใน
หม้อย้อม เข้มข้นได้ที่แล้ว  

(2) ระหว่างให้ความร้อน หากน ้าลดลงให้เติมน ้าลงไปให้อยู่ในปริมาณ
เท่าเดิม  

(3) เมื่อครบเวลาใช้กระชอนตักเปลือก/ ชิ้นไม้ออก แล้วกรองน ้าสีด้วย
ผ้าขาวบาง  
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การมอร์แดนต์ 
 

 
รูปที่ 2.13 สภาวะทั่วไปในการใช้สารมอร์แดนต์ 
ที่มา: (ขนิษฐา เจริญลาภ, 2564) 
  

 จากรูปที่ 2.13 เป็นสภาวะทั่วไปในการใช้สารมอร์แดนต์ ซึ่งจะแตกต่างกัน
ขึ้นกับชนิดของสารมอร์แดนต์ ชนิดสี และเส้นใย  

 

 

สภาวะในการใช้
สารมอร์แดนต์

วิธีการมอร์แดนต์

ก่อนย้อม

พร้อมย้อม

หลังย้อม

ปริมาณ

0.5 - 5 
กรัมต่อลิตร

อุณหภูมิ

30 - 100
องศาเซลเซียส

เวลา

30 - 60 
นาที
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การย้อมสารมอร์แดนต์ก่อนการย้อมสี (pre-mordant) 

(1) ละลายสารมอร์แดนต์ปริมาณที่ก าหนดในน ้าสะอาด  
(2) น าเส้นด้ายหรือผ้าที่ท าความสะอาดแล้วลงในสารละลายมอร์แดนต์ 

คนอย่างสม ่าเสมอ เวลา 30 นาที 
(3) ล้างท าความสะอาด ผึ่งให้หมาด 
(4) น าไปย้อมสี 

การย้อมสารมอร์แดนต์พร้อมย้อมสี (meta-mordant) 

(1) ละลายสารมอร์แดนต์ปริมาณที่ก าหนดในน ้าสะอาด  
(2) เติมสารละลายมอร์แดนต์ลงไปในน ้าย้อมโดยตรง ใช้อุณหภูมิ

เดียวกันกับการย้อมสี 
(3) หลังการย้อม วัสดุที่ย้อมอาจถูกปล่อยแช่ไว้ในน ้าย้อมจนเย็นตัวลง 

หรืออาจน าออกจากน ้าย้อมทันที 
(4) ล้างด้วยน ้าที่อุณหภูมิลดลงเร่ือย ๆ หรือล้างในน ้าสบู่อ่อน ๆ จนสีไม่

ตกอีกต่อไป  
 

การย้อมสารมอร์แดนต์หลังการย้อมสี  (post-mordant) 

(1) ละลายสารมอร์แดนต์ปริมาณที่ก าหนดในน ้าสะอาด 
(2) น าเส้นด้ายหรือผ้าที่ย้อมสีแล้ว แช่ทิ้งไว้ในสารละลายมอร์แดนต์ 

เวลา 30 นาที คนเป็นคร้ังคราว 
(3) น าเส้นด้ายหรือผ้าขึ้น บิดพอหมาด ผึ่งให้แห้ง ก่อนซักด้วยน ้า

สะอาด 
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ข้อแนะน าในการย้อมสีธรรมชาติ 

 

รูปที่ 2.14 ข้อแนะน าในการย้อมสีธรรมชาติ 

ใช้อุปกรณ์ในการชั่ง ตวง วัสดุ อย่างเหมาะสม

ใช้อัตราส่วนน ้าหนักของเส้นใยต่อปริมาตรของน ้าย้อม
อย่างเหมาะสม อย่างน้อยต้องท่วมเส้นใยท่ีจะย้อมสี

ควรแช่เส้นใยให้เปียกแล้วบิดให้หมาดก่อนย้อมทุกคร้ัง เพราะจะท าให้
เส้นใยดูดน ้าสีย้อมได้ดี และเร็วขึ้น และท าให้สีติดที่เส้นใยได้ง่าย

ระหว่างการย้อมควรกลับเส้นใยบ่อย ๆ 
เพ่ือให้สีซึมเข้าสู่เส้นใยอย่างสม ่าเสมอ

เมื่อครบเวลาท่ีก าหนด ล้างเส้นใยด้วยน ้า ที่อุณหภูมิห้อง
ล้างให้สะอาด จนกระทั่งไม่มีสีส่วนเกินละลายในน า้

บิดเส้นใยให้หมาดแล้วกระตุกให้เส้นใยเรียงเส้น 
ก่อนน าไปผ่ึงให้แห้งในที่ร่ม

ผ่ึงเส้นใยให้แห้ง
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2.3.3 วิธีการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีจากแก่นฝาง 

 เส้นใยเซลลูโลส เป็นเส้นใยที่มีสมบัติชอบน ้า เมื่อแช่อยู่ในน ้าจะให้ประจุ
ลบ สีจากธรรมชาติเมื่อละลายน ้าจะให้ประจลุบ ดังนั้นสีจะไม่สามารถเคลื่อนทีข่ึน้
ไปอยู ่บนเส้นใยได้ ในการย้อมเส้นใยเซลลูโลสจึงต้องมีการเติม เกลือโลหะ 
อัลคาไลน์ที่เป็นกลาง ได้แก่ โซเดียมคลอไรด์ โซเดียมซัลเฟต และโพแทสเซียม
คลอไรด์ เพื่อลดความเป็นลบของเส้นใย ท าให้สีสามารถเคลื่อนที่เข้าไปใกล้เส้นใย
จนสามารถเกิดแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของสีและเส้นใย (ขนิษฐา เจริญลาภ, 
2564) 

อุปกรณ์และวัตถุดิบ 

 
รูปที่ 2.15 วัตถุดิบในการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีจากแก่นฝาง 

การสกัดสีจากแก่นฝาง 

อัตราส่วนแก่นฝางต่อน ้า 

 สัดส่วนแก่นฝาง 1 ส่วน ต่อ น ้า 10 ส่วน (ปรับได้ตามความเข้มสีที่
ต้องการ) 

วัตถุดิบ ปริมาณการใช ้

พืช 1 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม 5 กิโลกรัม 

น ้า 10 ลิตร 20 ลิตร 50 ลิตร 
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ขั้นตอนการสกัดสีจากแก่นฝาง 

 

 
รูปที่ 2.16 การเตรียมน ้าย้อมสีจากแก่นฝาง 

 

 

ชั่งแก่นฝางท่ีสับเป็นชิ้นเล็ก ๆ  3 กิโลกรัม 

ใส่แก่นฝางลงในหม้อสแตนเลส เติมน ้า 30 ลิตร 
แช่ค้างคืน

น าหม้อสแตนเลสที่แช่แก่นฝาง ไปต้ม
ประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง 

ใช้กระชอนตักแก่นฝางออก กรองน ้าสีด้วยผ้าขาวบาง
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ขั้นตอนการย้อมสีเส้นใยด้วยสีจากแก่นฝาง 

รูปที่ 2.17 ขั้นตอนการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีจากแก่นฝาง 

ตวงน ้าสกัดสีจากแก่นฝาง 30 ลิตร ใส่ในหม้อย้อมสี
เติมเกลือร้อยละ 1 ของน ้าหนักเส้นใย (3 กิโลกรัม)

ให้ความร้อนจนอุณหภูมิเท่ากับ 70 องศาเซลเซียส 
แล้วน าเส้นใย 3 กิโลกรัม ใส่ลงในน ้าย้อม

เพ่ิมความร้อนต่อจนอุณหภูมิเท่ากับ 95 องศาเซลเซียส 
ควบคุมอุณหภูมิของน ้าย้อมให้คงท่ี เวลา 30 นาที

ในขณะที่ย้อมสี ให้กลับหรือยกเส้นใยขึ้นลงในน ้าย้อมอย่างสม า่เสมอ
เพ่ือให้น ้าย้อมกระจายเข้าเส้นใยอย่างสม ่าเสมอ

เมื่อครบเวลา น าเส้นใยท่ีย้อมเสร็จแล้วล้างด้วยน ้าที่อุณหภูมิห้องทันที 
จนเส้นใยสะอาด หรือน ้าล้างเส้นใย ใส ไม่มีสี บิดน ้าออก

กระตุกเส้นใยให้กระจายตัวสม ่าเสมอแล้วน าไปแขวนบนราว
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ขั้นตอนการมอร์แดนต์ด้วยสารส้มหลังการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีจาก
แก่นฝาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.18 ขั้นตอนการมอร์แดนต์ด้วยสารส้มหลังการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสี
จากแก่นฝาง 

 

 

น าเส้นใยไปย้อมด้วยสีที่สกัดจากแก่นฝาง 

แช่เส้นใยในสารละลายสารส้ม
(สารส้ม 1 ส่วน ต่อน ้า 200 ส่วน) นาน 15 นาที

ล้างเส้นใยด้วยน ้าสะอาด

กระตุกเส้นใยให้กระจายตัวสม ่าเสมอ
น าไปแขวนบนราว ผ่ึงให้แห้ง
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รูปที่ 2.19 การสกัดสีจากแก่นฝาง 

 

รูปที่ 2.20 ลักษณะของเส้นใยสับปะรดที่ย้อมด้วยสีจากแก่นฝาง 
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2.3.4 วิธีการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีจากครัง่ 
 

อุปกรณ์และวัตถุดิบ 

รูปที่ 2.21 วัตถุดิบในการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีจากคร่ัง 
 

การสกัดสีจากครั่ง 

อัตราส่วนครั่งต่อน ้า 

 คร่ังต าละเอียด 1 ส่วน ต่อน ้า 10 ส่วน 

วัตถุดิบ ปริมาณการใช ้
น ้า 10 ลิตร 20 ลิตร 30 ลิตร 

คร่ังต าละเอียด 1 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม 3 กิโลกรัม 
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ขั้นตอนการสกัดสีจากครั่ง 

 

 

 

 

รูปที่ 2.22 ขั้นตอนการสกัดสีจากครั่ง 

 

 

 

 

สกัดแบบร้อน

เตรียมคร่ังและน ้าตามอัตราส่วน

ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 
90 - 95 องศาเซลเซียส

กวน เป็น เวลา 60-120 นาที

กรอง

เติมน ้าสะอาดชดเชยส่วนที่ระเหยไป
ระหว่างต้ม

สกัดแบบเย็น

เตรียมคร่ังและน ้าตามอัตราส่วน

แช่น ้าท้ิงไว้ 1 คืน

กรอง
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การเตรียมน ้ามะขามเปียก 

 
รูปที่ 2.23 การเตรียมน ้ามะขามเปียก 

 

ชั่งมะขามเปียก 300 กรัม 
ตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ

เติมน ้าสะอาด 5 ลิตร

ต้มให้ความร้อน ที่ 95 องศาเซลเซียส 
เวลา 10 นาที

กรอง

เติมน ้าสะอาดชดเชย
ส่วนที่ระเหยระหว่างให้ความร้อน

มีค่าพีเอชประมาณ 2.9
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ขั้นตอนการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีจากครั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.24 ขั้นตอนการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีจากคร่ัง 

ตวงน ้าสกัดสีจากครั่ง 30 ลิตร ใส่ในหม้อย้อมสี

เติมน ้ามะขามเปียก  5 ลิตร 

คนด้วยไม้พายให้ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน 
(ค่าพีเอชมีค่าประมาณ 3.5 – 4)

ให้ความร้อนจนอุณหภูมิเท่ากับ 70 องศาเซลเซียส 
แล้วน าเส้นใยใส่ลงในน ้าย้อม

เพ่ิมความร้อนจนอุณหภูมิเท่ากับ 95 องศาเซลเซียส ควบคุมอุณหภูมิ
ให้คงท่ี เวลาย้อม 30 นาที

ในขณะที่ย้อมสี ให้กลับหรือยกเส้นใยขึ้นลงในน ้าย้อมอย่างสม า่เสมอ

เมื่อครบเวลา ล้างเส้นใยด้วย
น ้าจนเส้นใยสะอาด

กระตุกเส้นใยให้กระจายตัวสม ่าเสมอ 
ผ่ึงให้แห้งในที่ร่ม
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ขั้นตอนการมอร์แดนต์ด้วยสารส้มหลังการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีจาก
ครั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.25 ขั้นตอนการมอร์แดนต์ด้วยสารส้มหลังการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสี
จากคร่ัง 

  

น าเส้นใยไปย้อมด้วยสีที่สกัดจากคร่ัง

แช่เส้นใยในสารละลายสารส้ม
(สารส้ม 1 ส่วน ต่อน ้า 200 ส่วน) นาน 15 นาที

ล้างเส้นใยด้วยน ้าสะอาด

กระตุกเส้นใยให้กระจายตัวสม ่าเสมอ
น าไปแขวนบนราว ผ่ึงให้แห้ง
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รูปที่ 2.26 ลักษณะของครั่ง 

 

 
รูปที่ 2.27 ลักษณะของเส้นใยสับปะรดที่ย้อมด้วยสีจากคร่ัง 
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2.3.5 วิธีการย้อมสีเส้นใยสับปะรดด้วยคราม (แบบเร่งรัด) 

อุปกรณ์และวัตถุดิบ 

 
รูปที่ 2.28 วตัถุดิบในการย้อมสีเส้นใยสับปะรดด้วยคราม 

อัตราส่วนผสม 

สารเคมี ปริมาณสาร/ ปริมาตรน้ำ 
ครามธรรมชาติ 200 กรัม 400 กรัม 1000 กรัม 
ตัวเร่งรัดการก่อคราม 50 กรัม 100 กรัม 250 กรัม 
โซดาไฟ 2 กรัม 4 กรัม 10 กรัม 
น้ำสะอาด 1 ลิตร 2 ลิตร 5 ลิตร 
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การก่อคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.29 ขั้นตอนการก่อคราม 

 

 

 

 

ชั่งสาร

• (คราม + ตัวเร่งรัดการก่อคราม 
(ไทโอยูเรียไดออกไซด์) + โซดาไฟ 
+ น ้า)

ผสมสารเข้า
ด้วยกัน 

คน 10 - 15 
นาที จะเกิดฟอง

สีน ้าเงิน

พร้อมส าหรับ
การย้อม
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การย้อมคราม 

 

รูปที่ 2.30 ขั้นตอนการย้อมสีเส้นใยสับปะรดด้วยคราม  

น าเส้นใยท่ีผ่านการท าความสะอาดแล้ว ใส่ลงในน ้าครามที่เตรียมไว้

ขย า บีบ ให้น ้าครามเข้าไปในเส้นใย นานประมาณ 15-30 นาที 
เส้นใยมีลักษณะเป็นสีเหลืองเขียว

น าเส้นใยไปตากเพ่ือให้สัมผัสกับอากาศ 
เส้นใยจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเขียวเป็นสนี ้าเงิน

ถ้าต้องการสีเข้ม ให้น าเส้นใยไปย้อมในน ้าครามอีกครั้ง แล้วน าไปตากให้
สัมผัสกับอากาศ จนกระทั่งได้สีที่มีความเข้มตามต้องการ

น าเส้นใยไปล้างน ้าจนกระทั่งน ้าล้างใส ไม่มีสีตกจากเส้นใย

บิดให้หมาด กระตุกเส้นใยให้เรียงตัวแล้วตากในที่ร่ม
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รูปที่ 2.31 ลักษณะของเนื้อครามและการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยคราม 

 

รูปที่ 2.32 ลักษณะของเส้นใยสับปะรดที่ย้อมด้วยคราม 
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บทที่ 3 

การทอผ้า 
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3.1 เส้นด้าย 

3.1.1 ความหมาย และชนิดของเส้นด้าย 

เส้นด้าย หมายถึง กลุ่มของเส้นใย ที่รวมตัวกันที่มีความยาวต่อเนื่อง มี
คุณสมบัติและคุณลักษณะที่เหมาะสมในการใช้งานด้านสิ่งทอ มีความเหนียว 
(tenacity) และความยืดหยุ่น (flexibility) ในตัวเอง  

 

รูปที่ 3.1 ชนิดของเส้นด้ายแบ่งตามวิธีการผลิต 

 

 

ชนิดของเส้นด้าย แบ่งตามวิธีการผลิต

ผลิตจากเส้นใยสั้น
(staple yarn)

การปั่น
ระบบฝ้าย 

(cotton system)

การปั่น
ระบบขนสัตว์ 

(wool system)

ผลิตจากเส้นใยยาว
(filament yarn)

ฟิลาเมนต์เส้นเดี่ยว 
(monofilament)

ฟิลาเมนต์รวม 
(multifilament) 
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เส้นด้ายท่ีผลิตจากเส้นใยสั้น 

เป็นเส้นด้ายที่ปั่นจากเส้นใยสั้น อาจจะเป็นเส้นใยธรรมชาติ หรือเส้นใย
ประดิษฐ์ หรือใยผสมระหว่างเส้นใย 2 - 3 ชนิด เส้นใยสั้นเหล่านี้จะยึดเกาะติดกนั
ได้ด้วยความฝืดของผิวเส้นใยเอง โดยการควบเกลียวประมาณ 15 – 25 เกลียวต่อ
นิ้ว ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของเส้นด้ายที่ใช้ปั่น ความยาว และความละเอียดของเส้นใย
ที่ใช้ 

เส้นด้ายท่ีผลิตจากเส้นใยยาว 

เป็นเส้นด้ายที่ประกอบด้วยเส้นใยยาวต่อเนื่องกันตลอด โดยอาจอยู่ในรูป
ของ ฟิลาเมนต์เส้นเดี่ยว (monofilament) หรือฟิลาเมนต์รวม (multifilament) 
ส่วนใหญ่เป็นเส้นใยสังเคราะห์ได้แก่ พอลิเอสเทอร์ อะคริลิก เรยอน และไนลอน 
 

 
รูปที่ 3.2 ชนิดของเส้นด้ายแบ่งตามวิธีการควบเส้นด้าย 

 

ชนิดของเส้นด้าย แบ่งตามวิธีการควบเส้นด้าย

เส้นด้ายเด่ียว
(single yarn)

เส้นด้ายรวม
(ply yarn หรือ 
folded yarn)

เส้นด้ายเชือก 
(cabled yarn หรือ 

cord yarn)
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เสนด้ายเดี่ยว (single yarn) 
 

 
เป็นเส้นด้ายที ่เกิดจากการน าเส้นใยมาปั่น 
เกลียว ให้เส้นใยยึดเกาะกันเป็นเส้นด้าย 

 

รูปที่ 3.3 เส้นด้ายเดี่ยว 
ที่มา: (Brainkart, 2018) 

 
เสนด้ายรวม (ply yarn) 
 

 

เป็นเส้นด้ายที่เกิดจากการน าเส้นด้ายเดี่ยว 2 
เส้น หรือมากกว่ามาควบเกลียวเข้าด้วยกัน  

 

รูปที่ 3.4 เส้นด้ายรวม  
ที่มา: (Brainkart, 2018) 

 
เส้นด้ายเชือก (cord yarn) 
 

 

เป็นเส้นด้ายที่เกิดจากการน าเส้นด้ายรวมมา
ควบเกลียวเข้าด้วยกันที่ละคู่ 

  

รูปที่ 3.5 เส้นด้ายเชือก 
ที่มา: (Brainkart, 2018) 
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รูปที่ 3.6 การควบเกลียวเส้นด้ายแบบต่าง ๆ 
ที่มา: (Charlie, 2014) 

 

3.1.2 เบอร์เส้นด้าย  

เบอร์เส้นด้าย (yarn count) คือ สิ่งที่บอกขนาดของเส้นด้ายว่ามีขนาดเลก็
หรือใหญ่ หนาหรือบางแค่ไหน ขนาดของเส้นด้ายมีบทบาทส าคัญในการใช้งาน 
และผิวสัมผัสของเส้นด้าย ระบบเบอร์เส้นด้ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
ระบบกลับ และระบบตรง  
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รูปที่ 3.7 ระบบเบอร์ด้าย 

 

ระบบกลับ (indirect system) 

ก าหนดเบอร์ด้ายจาก “ความยาวต่อน ้าหนัก” (length per unit mass) 
หน่วยท ี ่น ิยมใช ้ได ้แก ่ cotton count (Ne), metric count (Nm), worsted 
count และ woollen count เป็นต้น เบอร์ด้ายสูง เส้นด้ายจะมีขนาดเล็ก เบอร์
ด้ายต ่า เส้นด้ายจะมีขนาดใหญ่ 

1 cotton count = 1 Ne หมายถึง เส้นด้ายยาว 840 หลา หนัก 1 ปอนด์ 

1 metric count = 1 Nm หมายถึง เส้นด้ายยาว 1,000 เมตร หนัก 1 กิโลกรัม 

1 worsted count = 1’S WO หมายถึง เส้นด้ายยาว 540 หลา หนัก 1 ปอนด์ 

ระบบเบอร์ด้าย

ระบบตรง
(direct system)

เท็กซ์
(tex 

count)

ดีเนียร์
(denier 
count)

ระบบกลับ 
(indirect system)

เบอร์ด้าย
ฝ้าย

(cotton 
count)

เบอร์ด้าย
ขนสัตว์

(worsted 
count)

เบอร์ด้าย
ขนสัตว์

(woolen 
count)

เบอร์ด้าย
เมทริก

(metric 
count)
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1 woollen count = 1’S Woollen หมายถึง เส้นด้ายยาว 256 หลา หนัก 1 
ปอนด์ 

ระบบตรง (direct system) 

ก าหนดเบอร์ด้าย จาก “น ้าหนักต่อความยาว” (mass per unit length) 
หน่วยที่ใช้ ได้แก่ เท็กซ์ (Tex) และ ดีเนียร์ (Denier) 

1 เท็กซ์ (Tex) แปลว่า ด้ายน ้าหนัก 1 กรัม มีความยาว 1,000 เมตร 

1 ดีเนียร์ (Denier) แปลว่า ด้ายน ้าหนัก 1 กรัม มีความยาว 9,000 เมตร 

 

3.1.3 เกลียวของเส้นด้าย  

เกลียว คือ ลักษณะของเส้นด้ายที่บิดรอบแกนตัวเองท าให้เกิดแรงจับตัว
กันของเส้นใยเป็นเส้นด้าย เกลียวในเส้นด้ายมีอิทธิพลต่อสมบัติของเส้นด้าย เช่น 
ความเหนียว ความแข็งแรงของเส้นด้าย  

 

เส้นด้ายที่บิดเกลียวจะมีแนวเกลียวสองลักษณะ คือ 
จากขวาบนมาซ้ายล่างหรือคล้ายตัว Z และจากขวา
ล่างไปซ้ายบนหรือคล้ายตัว S แสดงดังรูปที่ 3.8 

รูปที่ 3.8 ทิศทางเกลียวเส้นด้าย 
ที่มา: (Charlie, 2014) 
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จ านวนเกลียวเส้นด้าย 

จ านวนเกลียวของเส้นด้ายแต่ละชนิดขึ้นกับ 1) ความยาวของเส้นใย  2) 
ขนาดของเส้นด้าย 3) ประโยชน์ใช้สอยของเส้นด้าย  

จ านวนเกลียวที่มากขึ้น ท าให้เส้นด้ายมีความเหนียวขึ้นจนถึงจุดจุดหนึ่ง 
ถ้าจ านวนเกลียวมากเกินไปจะท าให้เส้นด้ายขาดง่าย 

เส้นใยยาว มีจ านวนเกลียวต่อเส้นด้ายในระยะ 1 นิ้วน้อยกว่าเส้นใยสั้น 
จ านวนเกลียวที่เหมาะสมส าหรับเส้นใยยาวคือ 6 เกลียวต่อ 1 นิ้ว ส่วนเส้นใยสั้น
ควรเข้าเกลียวประมาณ 10 ถึง 20 เกลียวต่อ 1 นิ้ว อย่างไรก็ตามจ านวนเกลียว
เส้นด้ายยังขึ้นกับปัจจัยอีกหลายอย่าง ได้แก่ 

(1) เส้นด้ายที่มีความละเอียดจะมีจ านวนเกลียวมากกว่าเส้นด้ายที่
หยาบ   

(2) เส้นด้ายที่ใช้ส าหรับการถักจะมีจ านวนเกลียวน้อยกว่าเส้นด้าย
ส าหรับการทอ  

(3) เส้นด้ายที่มีจ านวนเกลียวน้อย หรือมีการเข้าเกลียวหลวมมักใช้เป็น
เส้นด้ายพุ่ง เช่น ใช้ในการท าผ้าส าลี หรือผ้าอ่ืนที่ต้องการตะกุยให้เป็นขน 

(4) เส้นด้ายที่ใช้เป็นเส้นด้ายยืนมักมีจ านวนเกลียวมากกว่าเส้นด้ายพุ่ง  
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3.1.4 กระบวนการผลิตด้ายจากใยสับปะรด 

การปั่นเส้นด้ายใยสั้น (spinning of spun yarn) คือการน าเอาเส้นใยมา
รวมกันให้เป็นเส้นใยยาวยึดกันอยู่ได้ด้วยการบิดพันเป็นเกลียว มีความแข็งแรงทน
ต่อแรงดึง และแรงกระทบในกระบวนการทอได้ ในการปั่นด้ายเส้นใยสั้นอาจใช้
เส้นใยที่ได้จากเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยประดิษฐ์ล้วน หรือเส้นใยทั้งสองอย่างมา
ผสมกันก็ได้ แล้วผลิตเป็นเส้นด้าย โดยให้เส้นใยเหล่านี้ยึดเกาะติดกันได้ด้วยความ
ฝืดของผิวเส้นใยเอง  

 ในการปั ่นเส้นด้ายจากใยสับปะรด สามารถน าเส้นใยสับปะรดมาปั่น
ทั ้งหมด หรือน าผสมเส้นใยฝ้ายในอัตราส่วนตามต้องการ ขึ ้นกับว่าต้องการ
เส้นด้ายลักษณะแบบใด ส าหรับคู่มือเล่มนี้จะเป็นการปั่นด้ายจากเส้นใยสบัปะรด
โดยไม่ผสมฝ้าย 

 

 
รูปที่ 3.9 วิธีการปั่นเส้นด้ายจากใยสับปะรด 

 

การปั่นเส้นด้าย
จากใยสับปะรด

การปั่นด้วยมือ
การปั่นด้วย

เครื่องจักรกึ่งอัตโนม้ติ
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ขั้นตอนการปั่นเส้นด้ายจากใยสับปะรดด้วยมือ 
 

 
รูปที่ 3.10 ขั้นตอนการปั่นเส้นด้ายจากใยสับปะรดด้วยมือ 
 

 

 

 

 

 

 

เส้นใยสับปะรด จ านวน 4 - 5 เส้น 

เรียงเส้นใยให้ขนานเป็นแนวเดียวกัน

น าปลายเส้นใยสองชุดต่อเข้าด้วยกัน
โดยวางเส้นใยซ้อนกัน

และปั่นด้วยมือ ให้เป็นเกลียว
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รูปที่ 3.11 การปั่นเส้นด้ายจากใยสับปะรดด้วยมือ 
 

 
รูปที่ 3.12 เส้นด้ายปั่นมือจากใยสับปะรด 
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วิธีการปั่นเส้นด้ายจากใยสับปะรดด้วยเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ 
 

 
รูปที่ 3.13 เครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติส าหรับปั่นด้าย 
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รูปที่ 3.14 วิธีการปั่นเส้นด้ายจากใยสับปะรดด้วยเครือ่งจักรกึ่งอัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

เส้นใยสับปะรด จ านวน 4 – 5 เส้น 

เรียงเส้นใยให้ขนานเป็นแนวเดียวกัน

น าปลายเส้นใยผูกกับแกนหมุน ของเคร่ือง

ใช้เท้าควบคุมการท างานของแกนหมุน 
เพ่ือปั่นเส้นใยให้พันรอบแกน

เมื่อเส้นใยหมดให้น าเส้นใยอีกชุดมาวางซ้อนกัน และ
ท าต่อไปเร่ือย ๆ
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รูปที่ 3.15 เส้นด้ายใยสับปะรดปั่นด้วยเคร่ืองจักรอัตโนมัติ 
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3.2 การทอผ้า 
 ผ้า (fabric)  หมายถึง วัสดุชนิดหนึ ่งที ่ม ีล ักษณะเป็นแผ่น และผ่าน
กระบวนการผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ หรือเส้นใยประดิษฐ์  เกิดเป็นเส้นด้าย และ
ผ่านกรรมวิธีผลิตจนได้เป็นผืนผ้า 

3.2.1 การแบ่งประเภทของผ้า 

 
รูปที่ 3.16 ประเภทของผ้า 
 

ผ้าทอ (woven fabric) 
  

 

ผ้าทอเป็นผ้าที่ได้จากการน าเส้นด้ายมา
ขัดกัน มีเส้นด้าย 2 ชุด คือ เส้นด้ายยืน 
(warp yarn) และเส ้นด ้ ายพ ุ ่ ง  (weft 
yarn) 

  

รูปที่ 3.17 โครงสร้างผ้าทอ 
ที่มา:  (Anna, ม.ป.ป.) 

ประเภทของผ้า

ผ้าทอ ผ้าถัก ผ้าไม่ถักไม่ทอ
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ผ้าถัก (knitted fabric) 
  

 

การน าเส้นด้ายต่อกันเป็นห่วง (interlock 
loops) มีเส้นด้าย คือ เส้นด้ายแนวตั้ง 
(wales) และเส้นด้ายแนวนอน (course) 

  

รูปที่ 3.18 โครงสร้างผ้าถัก 
ที่มา: (Anna, ม.ป.ป.) 
 

 

ผ้าไม่ถักไม่ทอ หรือผ้านอนวูฟเวน (nonwoven fabric) 
 

 

มีลักษณะโครงสร้างเป็นแผ่นผ้าที่เกิดจาก
การสานไปมาของเส้นใย (fibrous web) มี
การยึดกันด้วยการที ่เส้นใยพันกันไปมา 
(mechanical entanglement) หรือโดย
การใช้ความร้อน เรซิน หรือสารเคมีในการ
ท าให้เกิดการยึดกันระหว่างเส้นใย 

 

รูปที่ 3.19 ลักษณะของผ้าไม่ถักไม่ทอ 
ที่มา: (Gerrit, 2011) 
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3.2.2 การทอผ้า 

การทอผ้า เป็นการผลิตผืนผ้าโดยใช้เครื่องทอผ้า มีวิธีการ คือขึงด้ายชุดที่
หนึ่งตามแนวตั้งของเคร่ืองทอ เรียกเส้นด้ายชุดนี้ว่า ด้ายยืน แล้วน าเส้นด้ายอีกชุด
มาสอดขัดกันตามแนวนอนเรียกเส้นด้ายชุดนี้ว่า ด้ายพุ่ง ด้ายทั้งสองชุดนี้จะสาน
ขัดกันในแนวตั้งฉาก และรวมกันเป็นผืนผ้า  

ส่วนประกอบที่ส าคัญของเคร่ืองทอผ้าจะมีแกนม้วนดา้ยยืน (warp beam) 
ซึ่งจะม้วนด้านชุดของเส้นยืนไว้ด้านหนึ่ง จากนั้นเส้นด้ายยืนจะถูกขึงผ่านกลไกที่
ท าหน้าที่ช่วยในการสอดเส้นด้ายพุ่งที่เรียกว่าตะกอ (harness) และขึงผ่านฟันหวี 
(reed) ที่ใช้ส าหรับกระแทกให้เส้นด้ายพุ่งแนบติดกัน เป็นล าดับสุดท้าย หลังจาก
การทอเส้นด้ายให้ขัดกันจนเป็นผืนผ้าแล้วจะดึงไปเก็บไว้ในแกนม้วนผ้า (cloth 
beam) ที่อยู่อีกด้านหนึ่ง เครื่องทอพื้นฐานจะมีส่วนประกอบดังรูปที่ 3.20 

 
รูปที่ 3.20 ส่วนประกอบพื้นฐานของเคร่ืองทอผ้า 
ที่มา: (Kiron, 2014) 
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ฟันหวี  

เป็นกรอบไม้แบ่งเป็นช่องถี ่ ๆ ด้วยลวดซี ่เล็ก ๆ  ส าหรับจั ดระเบียบ
เส้นด้ายยืน ตีกระทบเส้นด้ายพุ่งเพื่อให้ผ้ามีเนื้อแน่นเป็นผืนผ้า 

ตะกอ  

ส่วนใหญ่เป็นตะกอเชือก ใช้จัดกลุ่มเส้นด้ายยืน เปิดช่องด้ายยืนส าหรบัใส่
ด้ายพุ่ง 

แกนม้วนผ้า 

ใช้ส าหรับม้วนผ้าที่ทอแล้ว 

แกนม้วนด้ายยืน 

ใช้ม้วนด้ายยืนขณะทอ 

กระสวย 

ใช้ส าหรับสอดด้ายพุ่ง มีลักษณะคล้ายเรือ 
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3.2.3 โครงสร้างของผ้าทอ 

ลวดลายของผ้าทอมีมากมายหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละแบบมีวิธีการ 
และเทคนิคการทอที่แตกต่างกัน โดยมีโครงสร้างแบบพื้นฐานสามแบบ 

 
รูปที่ 3.21 โครงสร้างพื้นฐานลายทอ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก (Types of Weaves - Textile Glossary, 2019) 
 

การทอลายขัด (plain weaving) 
  

 

เป็นการทอเส้นด้ายยืนสอดขัดสลับกับเส้นด้าย
พุ่งเป็นมุมฉาก โดยด้ายพุ่งสอดสลับขึ้น - ลง
ด้ายยืนครั้งละ 1 เส้น โดยลอด 1 เส้น ข้าม 1 
เส้นสลับกันไปทั้งผืน เส้นด้ายที่อยู่ด้านบนจะ
เรียกว่า เส้นลอย (float) โครงสร้างของผ้าทอ
ลายขัดมีลักษณะดังรูปที่ 3.23 

  

รูปที่ 3.22 การทอลายขัด 
ที่มา: (The 3 Basic Weave Structures, 2020) 

 

ลายขัด ลายต่วน ลายสอง
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การทอลายสอง (twill weaving) 
  

 

เป็นการทอที่เส้นด้ายยืนหรือเส้นด้ายพุ่งแต่ละ
เส้นจะสอดข้ามอีกเส้นหนึ ่งไปสองเส้นหรือ
มากกว่า แล้วอาจสอดข้ามไปทางด้านหน้าหรือ
หลังคร้ังละ 1 เส้น ท าให้เกิดลายผ้าเป็นแนวเสน้
ทะแยงที่เห็นชัดเจนไปทางด้านซ้ายหรือขวา  

  

รูปที่ 3.23 การทอลายสอง 
ที่มา: (The 3 Basic Weave Structures, 2020) 
  

  

การทอต่วน (satin weaving) 
  

 

เป็นการทอที่เส้นด้ายยืนแต่ละเส้นสอดข้ามเส้น
พุ่ง 4 เส้น (4/1) และไปขัดกับด้ายเส้นที่ 5 สอด
ข้ามไปด้านขวาหรือด้านซ้าย ท าให้เห็นเส้นยืน
ลอยอยู่บนหน้าผ้าเป็นส่วนใหญ่ เรียกว่าต่วน
ด้ายยืน ถ้าหากใช้ด้ายพุ่งข้ามเส้นด้ายยืน 4 เส้น 
แล้วสอดขัดกับด้ายยืนเส้นที่ 5 (1/4) ตามล าดับ
ไปทางด้านขวาหรือซ้าย เรียกว่าต่วนด้ายพุ่ง 

  

รูปที่ 3.24 การทอลายต่วน 
ที่มา: (The 3 Basic Weave Structures, 2020) 
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3.2.4 ขั้นตอนการทอผ้า 

หลักการทอผ้าเบื้องต้น คือการน าเอาด้ายเส้นยืนและด้ายเส้นพุ่งมาขัดกัน 
เพื่อให้เกิดเป็นผืนผ้า โดยด้ายเส้นพุ่ง และเส้นยืนอาจเป็นด้ายสีเดียวกัน หรือต่าง
สีกัน  หรือน าเอาเส้นด้ายที่เป็นดิ้นเงินหรือดิ้นทองมาทอควบด้าย เพื่อให้ผ้ามี
ความมันระยับ สวยงามยิ่งขึ้น  

หลักการท างานของเคร่ืองทอผ้า 
 

การท าให้เกิดช่องว่าง (shedding) 
  

 

ท าให้เกิดช่องว่าง โดยสับตะกอยกแล้วแยก
เส้นด้ายยืนออกเป็น 2 ชุด โดยชุดหนึ่งขึ้น และ
ชุดหนึ ่งลง เพื ่อให้เกิดช่องว่างส าหรับสอด
เส้นด้ายพุ่งผ่าน 

  

รูปที่ 3.25 การท าให้เกิดช่องว่าง 
ที่มา: (Textile - The Weaving Process | Britannica, 1998) 
  

การสอดเส้นด้ายพุ่ง (picking) 
  

 

ใช้กระสวยส่งเส้นด้ายพุ่ง ให้พุ่งผ่านช่องว่างที่
เปิดเตรียมไว้ 

  

รูปที่ 3.26 การสอดเส้นด้ายพุ่ง 
ที่มา: (Textile - The Weaving Process | Britannica, 1998) 
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การกระทบเส้นพุ่ง (battering) 
  

 

เมื ่อสอดเส้นด้ายพุ่งผ่านแล้ว ใช้ฟืมกระทบ
เส้นด้ายพุ่งให้เรียงสานขัดกับเส้นด้ายยืน ให้
ชิดติดกันแน่นเป็นเนื้อผ้า 

  

รูปที่ 3.27 การกระทบเส้นพุ่ง 
ที่มา: (Textile - The Weaving Process | Britannica, 1998) 
 

 
 
รูปที่ 3.28 เครื่องทอผ้าจากเส้นด้ายใยสับปะรดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิต 
               เส้นใยธรรมชาติบ้านคา  
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รูปที่ 3.29 ขั้นตอนการทอผ้า 

ขั้นตอนการทอผ้า

สืบเส้นด้ายยืนเข้ากับแกนม้วนดา้ยยืน โดยร้อยปลายด้ายแต่ละเส้นเข้าในตะกอ
แต่ละชุด และฟันหวี ดึงปลายเส้นด้ายยืนทั้งหมดม้วนเข้ากับแกนม้วนผา้อีกด้าน

หนึ่ง ปรับความตึงหย่อนให้พอเหมาะ 

กรอด้ายเข้ากระสวยเพื่อใช้เป็นด้ายพุ่ง

เริ่มการทอโดยกดเครื่องแยกหมูต่ะกอ เส้นด้ายยืนชุดที่ 1 จะถูกแยกออก และ
เกิดช่องว่าง สอดกระสวยด้ายพุ่งผ่าน สลับตะกอชุดที่ 1 ยกตะกอชุดที่ 2 สอด

กระสวยด้ายพุ่งกลับ ท าสลับกันไปเรื่อย ๆ

การกระทบฟันหวี เมื่อสอดกระสวยด้ายพุ่งกลับให้กระทบฟันหวี เพื่อให้ด้ายพุ่ง
แนบติดกัน ได้เนื้อผ้าที่แน่นหนา

การเก็บหรือม้วนผ้า เมื่อทอผ้าได้พอประมาณแลว้ก็จะมว้นเก็บในแกนม้วนผ้า โดย
ผ่อนแกนด้ายยืนให้คลายออก และปรับความตึงหย่อนใหม่ให้พอเหมาะ
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รูปที่ 3.30 การทอผ้าจากเส้นด้ายใยสับปะรดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใย   
              ธรรมชาติบ้านคา 

 
รูปที่ 3.31 ลักษณะของผ้าทอจากเส้นด้ายใยสับปะรดย้อมสีธรรมชาติ 
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บทที่ 4 

การตกแต่งผ้าสะท้อนน ้า 
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4.1 การตกแต่งสิ่งทอ 
การตกแต่งสิ่งทอเป็นกระบวนการปรับสมบัติของวัสดุสิ่งทอโดยใช้สารเคมี 

หรือกระบวนการเชิงกล เพื่อให้วัสดุสิ่งทอมีสมบัติที่พึงประสงค์ตามลักษณะการใช้
งาน  

 

4.1.1 ประเภทของการตกแต่งสิ่งทอ 
 

 
รูปที่ 4.1 ประเภทของการตกแต่งสิ่งทอ 
 

การตกแต่งเชิงกล (mechanical finishing) 

เป็นการตกแต่งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ผิวสัมผัส และสมบัติของผ้าให้
อยู่อย่างถาวร หรือชั่วคราว โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ 

การตกแต่งเชิงเคมี (chemical finishing) 

เป็นการตกแต่งด้วยสารเคมี เพื่อเพิ่มสมบัติของผ้าให้สูงขึ้น สร้างสมบัติ
ใหม่ให้กับผ้า เพิ่มอายุการใช้งานของผ้า หรือท าให้ผ้าคงขนาด เป็นต้น 
  

ประเภทของการตกแต่งสิ่งทอ

การตกแต่งเชิงกล การตกแต่งเชิงเคมี
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4.1.2 วิธกีารตกแต่งเชิงเคมี 

การตกแต่งเชิงเคมีเป็นกระบวนการปรับปรุงสมบัติของผ้า โดยอาศัย
สารเคมีและความร้อน เพื่อให้วัสดุสิ่งทอมีสมบัติที่พึงประสงค์ตามลักษณะการใช้
งาน เช่น การตกแต่งเพื่อท าให้นุ่ม การกันยับ การกันน ้า การหน่วงไฟ การต้าน
รังสียูวี และการต้านจุลินทรีย์ เป็นต้น ประเภทของสารเคมีที่ใช้จึงมีหลายประเภท
ตามลักษณะสมบัติที่ต้องการหลังการตกแต่ง  
 

 
 

รูปที่ 4.2 ตัวอย่างการตกแต่งเชิงเคมี 

การตกแต่ง
ทางเคมี

การตกแต่ง
หน่วงไฟ

การตกแต่ง
กันยับ

การตกแต่ง
สะท้อนน ้า

การตกแต่ง
กันแสงยูวี

การตกแต่ง
ต้าน

แบคทีเรีย

การตกแต่ง
ระบาย

ความชื้น



96 
 

กระบวนการตกแต่งเชิงเคมีโดยทั่วไปแล้วจะใช้วิธีการบีบอัด (pad) ท าให้
แห้ง (drying) และการท าให้เกิดปฏิกิริยาด้วยความร้อน (curing) ดังรูปที่ 4.3 

 

 
รูปที่ 4.3 การท างานของส่วนต่าง ๆ ในกระบวนการตกแต่งเชิงเคมี 

 

การท างานของกระบวนการบีบอัด-ท าให้แห้ง-ท าให้เกิดปฏิกิริยาเคมีด้วย
ความร้อน (pad-dry-cure) คือ เริ่มต้นผ้าจะถูกจุ่มในอ่างสารตกแต่ง แล้วผ่าน
ลูกกลิ้งบีบอัดจ านวน 2 ลูก ท าหน้าที่บีบอัดให้ผ้าเก็บน ้าสารเคมีได้ตามต้องการ 
(% pick up) จากนั้นเข้าตู้อบแห้งด้วยความร้อนไม่สูงมาก เพื่อท าให้สารเคมีที่ติด
บนผืนผ้าสม ่าเสมอ แล้วจึงน าเข้าตู้อบแห้งด้วยความร้อนสูงเพื่อท าให้สารตกแต่ง
เกิดปฏิกิริยาสร้างพันธะกับตัวมันเอง หรือสร้างพันธะยึดเหนี่ยวกับเส้นใยท าให้
การตกแต่งมีความคงทนต่อการซักล้างดีขึ้น 
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4.2 หลักการตกแต่งสะท้อนน ้า 
การตกแต่งผ้าสะท้อนน ้า เป็นการปรับปรุงสมบัติผ้าท าให้ผ้ามีสมบัติไม่

ชอบน ้า โดยระดับความสามารถต้านทานการเปียกน ้ามีสามระดับ ดังนี้ 

การกันละอองน ้า (water resistant) 

 

ต้านทานการเปียกระดับเร่ิมต้น 
ความแน่นของเนื้อผ้าท าหน้าที่เป็นฉนวนกันละอองน ้า 
เมื่อสัมผัสน ้าเป็นเวลานาน น ้าจะซึมเข้าสู่เนื้อผ้าได้ 

การสะท้อนน ้า (water repellency) 

 

ต้านทานการเปียกระดับปานกลาง 
เมื่อหยดน ้าลงบนผิวผ้า น ้าจะกระจายตัวเป็นหยดน ้า 
โดยไม่ซึมลงบนผิวผ้า มีลักษณะคล้ายน ้ากลิ้งบนใบบัว  
มีช่องว่างให้อากาศ และเหงื่อ ซึมผ่านได้ 

การกันน ้า (waterproof) 

 

ต้านทานการเปียกระดับสูงสุด 
การเคลือบด้วยสารตกแต่ง เพื่อไม่ให้น ้าผ่านเข้าไปใน
เนื้อผ้าได้ไม่ว่าจะผ่านไประยะเวลานานเท่าไหร่ 
ผิวสัมผัสแข็งและหยาบ ลมและอากาศจะผ่านเข้าไป
ไม่ได้ 

รูปที่ 4.4 ระดับความสามารถต้านทานการเปียกน ้า 
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4.2.1 การเปียกของพื้นผิววัสดุ 

การตกแต่งสิ่งทอเพื่อกันน ้า/สะท้อนน ้า เป็นการตกแต่งเพื่อให้ผ้ามีสมบัติ
ในการต้านทานการเปียก พื้นผิวที่มีลักษณะชอบน ้า และไม่ชอบน ้าแสดงดังรูปที่ 
4.5  

 

 
 

รูปที่ 4.5 พื้นผิวที่มีลักษณะชอบน ้า และไม่ชอบน ้า 
 

ความสามารถต่อการเปียกของของเหลวเมื่อสัมผัสกับวัสดุ บอกด้วยคา่มุม

สัมผัส (contact angle, θ) ซึ ่งเป็นมุมระหว่างระนาบของปฏิสัมพันธ ์ของ
ของเหลว-แก๊ส กับระนาบของปฏิสัมพันธ์ของเหลว-ของแข็ง บอกแนวโน้มที่หยด
ของเหลวจะกระจายตัวในพื้นผิวเรียบของของแข็ง โดยมุมสัมผัสจะแปรผกผันกับ
ความสามารถในการกระจายตัวของของเหลว แสดงดังรูปที่ 4.6 
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รูปที่ 4.6 มุมสัมผัสของน า้เมื่อสมัผัสกับผิววัสดชุนิดชอบน า้ และวัสดุไมช่อบน ้า 

 

มุมสัมผัสที่น้อยกว่า 90 องศา หมายถึงภาวะการเปียกของพื้นผิวอยู่ใน
ระดับดีมาก และของเหลวจะกระจายออกไปเป็นบริเวณกว้าง มุมสัมผัสที่มากกวา่ 
90° หมายถึง ภาวะการเปียกของพื้นผิวอยู่ในระดับไม่ดี ของเหลวจะสัมผัสกับ
พื้นผิวของเหลวเพียงเล็กน้อย และเมื่อมุมสัมผัสมากกว่า 150 องศา ของเหลว
สัมผัสพื้นผิวน้อยมากมีลักษณะเหมือนหยดน ้าค้าง 

 

4.2.2 กลไกการสะท้อนน ้า 

จากการที่นักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อวิลเฮล์ม บาร์ธลอตต์ (Wilhelm 
Barthlott) ได้สังเกตเห็นว่าใบบัวไม่เคยเปียกน ้าและไม่เคยสกปรก อีกทั้งยัง
สะอาดอยู่เสมอ และเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า น ้ากลิ้งบนใบบัว (lotus effect) 
(Barthlott & Neinhuis, 1997; Roach et al., 2008) ดังรูปที่ 4.7 

จากปรากฏการณ์ดังกล่าว บาร์ธลอตต์ ได้ศึกษาพื้นผิวของใบบัวโดยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope) พบว่า
พื้นผิวของใบบัว ประกอบไปด้วยความขรุขระระดับไมโครเมตรเป็นปุ่มแท่งเล็ก ๆ 



100 
 
(micropapillar) (รูปที่ 4.8) โดยที่แท่งเหล่านี้ถูกปกคลุมด้วยโครงสร้างแตกกิ่ง
แบบละเอียดระดับนาโนเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ 125 นาโนเมตร 
(รูปที่ 4.8) ท าให้พื้นผิวมีลักษณะที่สังเกตด้วยตาเปล่าเหมือนแวกซ์  

 

 

น ้าหยดลงไปที ่บริเวณพื้นผิวของใบบัว 
พบว่าน ้าไม่มีการซึมผ่านหรือตกค้างให้ใบ
บัวเปียก หยดน ้ามีรูปร่างกลม และกลิ้งไป
บริเวณตรงกลางของใบบัว 

 

รูปที่ 4.7 ลักษณะหยดน ้าบนใบบัว 
ที่มา: (Jaffna, 2014) 
  

 

ล ักษณะพ ื ้นผ ิวของใบบ ัวจากกล ้อง
จุลทรรศน์อ ิเล ็กตรอนแบบส่องกราด 
ประกอบด้วยโครงสร้างขนาดเล็ก ขนาด
ประมาณ 10 ไมครอน (micropapilla) 
กระจายอยู่ เป ็นจ านวนมากอย่างเป็น
ระเบียบ 

 

รูปที่ 4.8 พื้นผิวของใบบัว 
ที่มา: (Barthlott & Neinhuis, 1997) 
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แต่ละปุ่มของไมโครพาพิลลา มปีุ่ม
เล็ก ๆ ขนาดนาโนเมตร กระจาย
อยู่รอบ ๆ  

 

รูปที่ 4.9 ปุ่มเล็ก ๆ ขนาดนาโนเมตรรอบไมโครพาพิลลา 
  

 

เมื ่อหยดน ้าตกลงมากระทบกับใบบัวที่
ขรุขระ อากาศที่อยู่ระหว่างช่องของขนจะ
พยุงหยดน ้าไม่ให้สัมผัสกับผิวใบบัว หยด
น ้าจะมีมุมสัมผัสมีค่าใกล้เคียง 180 องศา 
ท าให้หยดน ้ามีลักษณะเป็นทรงกลม 

 

รูปที่ 4.10 การไม่เกาะติดของน า้ที่ผิวใบบัว 
 

การมีปุ ่มแท่งเล็ก ๆ เป็นจ านวนมากจะเกิดอากาศที ่บริเวณช่องว่าง
ระหว่างปุ่มเป็นการเพิ่มขึ้นของมุมสัมผัสกับน ้าให้มีค่ามากกว่า 150 องศา ท าให้
เกิดลักษณะที่เรียกว่าความไม่ชอบน ้ายิ่งยวด บาร์ธลอตต์ ได้น าเอาสมบัติที่ค้นพบ
ตามธรรมชาติดังกล่าวมาประยุกต์ โดยการสร้างพื้นผิววัสดุให้มีคุณสมบัติเหมือน
พื้นผิวของใบบัว และจดชื่อทางการค้าว่า “Lotus Effect TM” (ภัทร์ สุขแสน, 
2554) น ามาซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฉลาดที่พื้นผิวสามารถท าความสะอาดตัวเอง
ได้ เนื่องจากเมื่อน ้าหยดตกลงมากระทบพื้นผิวที่ขรุขระ หยดน ้าจะมีมุมสัมผัสมีค่า
ใกล้เคียง 180 องศา ท าให้หยดน ้ามีลักษณะเป็นทรงกลม ไม่มีความเสถียร และ
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กลิ้งไปมาตลอดเวลา (รูปที่ 4.9) ส่งผลให้ใบบัวแสดงสมบัติไม่เปียกน ้าเลย เรียก
ผิวแบบนี้ว่า superhydrophobic surface  

 จากการศึกษาปรากฏการณ์น ้ากลิ้งบนใบบัว ท าให้นักวิทยาศาสตร์มี
แนวความคิดในการสร้างเสื้อผ้ากันน ้าและคราบสกปรก โดยน าเสื้อผ้ามาเคลือบ
ด้วยอนุภาคนาโนที่มีสมบัติไม่ชอบน ้า ท าให้น ้าและของเหลวบางชนิดเมื่อสัมผัส
กับผ้าจะกลายเป็นหยดไหลลงมาไม่ซึมเข้าไปในเนื้อผ้า ท าให้เสื้อผ้าสะอาดได้นาน 
และคราบสกปรกไม่ฝังแน่น และอนุภาคของสิ่งปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นสารอินทรีย์ 
หรือ อนินทรีย์ก็จะติดไปกับหยดน ้าและกลิ้งออกไปตามหยดน ้า  
 

4.3 วิธีการตกแต่งกันน ้า/สะท้อนน ้า 
 ปัจจุบันมีการพัฒนาสารเคมี และวิธีการเคลือบผ้าให้มีคุณสมบัติกันน ้า/
สะท้อนน ้า หลายวิธี ได้แก่ การเคลือบด้วยไวนิล การเคลือบด้วยแวกซ์ การสเปรย์
ด้วยสารเคลือบอนุภาคนาโน และการจุ่ม-บีบอัด-ท าแห้งด้วยสารเคลือบอนุภาค
นาโน 

 



103 

 

4.3.1 การเคลือบด้วยไวนิล 

วัสดุและอุปกรณ์ 
 

 

 

 

รูปที่ 4.11 วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับเคลือบผ้าด้วยไวนิล 
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ขั้นตอนการเคลือบผ้าด้วยไวนิล 

 
รูปที่ 4.12 ขั้นตอนการเคลือบผ้าด้วยไวนิล 

ซักผ้า และรีดให้เรียบ

ตัดแผ่นไวนิลให้มีขนาดเท่ากับผ้าท่ีต้องใช้

ลอกแผ่นรองหลังของไวนิลออก

วางแผ่นไวนิลลงบนผ้า ใช้มือลูบให้เรียบ

ใช้กระดาษรองหลังที่ลอกออกไปคร้ังแรกวางทับลงไปบนแผ่นไวนิล

วางผ้าลงบนกระดาษอีกชั้นหนึ่ง

ใช้เตารีดร้อนปานกลาง รีดไปในทิศทางเดียวกัน
และไม่ควรยกเตารีดขึ้นก่อน หากยังรีดไม่ทั่ว
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4.3.2 การเคลือบด้วยแวกซ ์

วัสดุและอุปกรณ์ 

 

 
รูปที่ 4.13 วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับเคลือบผ้าด้วยแวกซ ์
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ขั้นตอนการเคลือบผ้าด้วยแวกซ์ 

รูปที่ 4.14 ขั้นตอนการเคลือบผ้าด้วยแวกซ ์

ขูดไขผ้ึงให้เป็นฝอย

วางกระดาษไขบนที่รองรีดผ้า

วางผ้าบนกระดาษไข

โรยไขผ้ึงให้กระจายไปทั่วผ้า

ปิดผ้า (ที่มีไขผ้ึงโรยอยู่) ด้วยกระดาษไขอีกแผ่น

ใช้เตารีดรีดไปบนกระดาษไขด้วยไฟอ่อน ให้ไขผ้ึงละลายทั่วผืนผ้า

เปิดกระดาษไขออก ผ่ึงลมประมาณ 2-3 นาที 



107 

 

4.3.3 การเคลือบด้วยสารกันน ้า 

วัสดุและอุปกรณ์ 
 

 

รูปที่ 4.15 วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับเคลือบผ้าด้วยสารกันน ้า 
 

ขั้นตอนการเคลือบผ้าด้วยสารกันน ้า 

รูปที่ 4.16 ขั้นตอนการเคลือบผ้าด้วยสารกันน ้า 

 

 

 

เตรียม
สารกันน ้า

สเปรย์ 
หรือแช่

บิดหมาด รีด
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การเตรียมสารกันน ้า 

อัตราส่วนผสม  

(สารกันน ้า 1 ส่วน ต่อน ้า 10 ส่วน) 

ส่วนผสม อัตราส่วน 

ปริมาตรน ้า 1 ลิตร 2 ลิตร 5 ลิตร 

สารกันน ้า  100 กรัม 200 กรัม 500 กรัม 
 

การเคลือบผ้าด้วยสารกันน ้าด้วยวิธีการแช่ 
 

 
รูปที่ 4.17 การเคลือบผ้าด้วยสารกันน ้าด้วยวิธีการแช่ 

เตรียมสารกันน ้าตามอัตราส่วนที่ก าหนด

น าผ้าแช่ลงไปในสารกันน ้าเป็นเวลา 5 นาที

บิดผ้าให้หมาด

รีดที่อุณหภูมิสูงสุดจนผ้าแห้งสนิท
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การเคลือบผ้าด้วยสารกันน ้าด้วยวิธีการสเปรย์ 
 

 
รูปที่ 4.18 การเคลือบผ้าด้วยสารกันน ้าด้วยวิธีการสเปรย ์

 

 

 

 

 

 

 

เตรียมสารกันน ้าตามอัตราส่วนที่ก าหนด

ใช้สเปรย์น ้ายาฉีดบนผ้าให้ท่ัว

รีดที่อุณหภูมิสูงสุดจนผ้าแห้งสนิท



110 
 

รูปที่ 4.19 การอบรมเคลือบผ้าด้วยสารกันน ้าด้วยวิธีการแช่ 

 
รูปที่ 4.20 ลักษณะของผ้ากันน ้าที่เคลือบด้วยสารกันน ้า 
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บทที่ 5 

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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5.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

5.1.1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความ
สวยงามแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปใช้
เป็นสินค้าเพื่อจ าหน่ายที่มีความสวยงามน่าสนใจมากขึ้น  ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมา
จากการออกแบบที่ดี โดยมนุษย์ได้รับอิทธิพลจากรูปทรง 2 แหล่ง (SoftChalk, 
2010) ดังนี้ 

รูปทรงในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

รูปทรงจากธรรมชาติ (natural form) 
 

 
รูปที่ 5.1 รูปทรงจากธรรมชาติ 
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รูปทรงจากธรรมชาติเป็นรูปทรงที่มนุษย์ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ 

เช่น พืช สัตว์ต่าง ๆ กรวด หิน ดิน ทราย รวมถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น 
คลื่น ลม แสงแดด ฝนตก ฟ้าร้อง ฯลฯ แล้วถ่ายทอดความคิดออกมาในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบสนองคุณประโยชน์ทางการใช้สอยแก่มนุษย์ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ 

 

รูปทรงท่ีมนุษย์สร้างข้ึน (manmade form) 
 

 
รูปที่ 5.2 รูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 

รูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้น มีอิทธิพลต่องานออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิด
ความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม เช่น อาคารบ้านเรือน สิ่งของเครื่องใช้ ฯลฯ ส่วน
ใหญ่เป็นรูปทรงเรขาคณิต มีลักษณะเป็นสากล และเป็นที่รู้จักกันทั่วไป 
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เกณฑ์ในการพิจารณาส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 
 
 
 
รูปที่ 5.3 เกณฑ์ในการพิจารณาส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 

หน้าท่ีใช้สอย (function)
ความสวยงาม 
(aesthetics) 

ความสะดวกสบาย 
(ergonomics)

ความปลอดภัย 
(safety)

ความแข็งแรง 
(construction)

ราคา 
(cost)

วัสดุ 
(materials)

การผลิต 
(production)

การบ ารุงรักษา 
(maintenance)

การขนส่ง
(transportation)
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หน้าที่ใช้สอย 

 ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดต้องมีหน้าที่ใช้สอยตามเป้าหมายที่ตั ้งไว้ ตอบสนอง
ประโยชน์ใช้สอยตามที่ผู้บริโภคต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ความสวยงามน่าใช้ 

 ความสวยงามเป็นความพึงพอใจแรกที่ผู้บริโภคสัมผัสได้ก่อน การก าหนด
รูปร่างขนาด และสี ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ควรผสมผสานทฤษฎีทางศิลปะ
และความพึงพอใจของผู ้บริโภคเข้าด้วยกัน เพื ่อให้ตรงตามรสนิยมของกลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมาย 

ความสะดวกสบายในการใช้   

 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องเข้าใจกายวิภาคเชิงกลเกี่ยวกับ ขนาด 
สัดส่วน ความสามารถ และขีดจ ากัดที่เหมาะสมส าหรับอวัยวะต่าง ๆ ของผู้ใช้ 
เพื่อท าให้เกิดความถนัด ความสะดวกสบายในการใช้ รวมทั้งลดอาการเมื่อยล้า
เมื่อใช้เป็นเวลานาน 

ความปลอดภัย 

 การออกแบบผลิตภัณฑ์ควรค านึงถึงความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สิน
ของผู้บริโภคเป็นส าคัญ ไม่เลือกใช้วัสดุ สี กรรมวิธีการผลิต ฯลฯ ที่เป็นอันตราย
ต่อผู้ใช้หรือท าลายสิ่งแวดล้อม ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องแสดงเคร่ืองหมายเตือนไว้ให้
ชัดเจนและมีค าอธิบายการใช้แนบมากับผลิตภัณฑ์ด้วย 
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ความแข็งแรง 

 ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบควรมีความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานตามหน้าที่ 
และวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โครงสร้างมีความเหมาะสมตามสมบัติของวัสดุ ขนาด 
แรงกระท าในรูปแบบต่าง ๆ จากการใช้งาน  

ราคา 

 ก่อนการออกแบบผลิตภัณฑ์ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้
สามารถก าหนดแบบผลิตภ ัณฑ์  และประมาณราคาขายให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายได้ใกล้เคียงมากข้ึน   

วัสดุ 

 การออกแบบควรเลือกวัสดุที่มีสมบัติด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความใส ผิวมันวาว 
ทนความร้อน ทนกรดด่าง ไม่ลื่น ฯลฯ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์
รวมถึงการดูแลรักษาง่าย และค านึงถึงสิ ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้วัสดุที่
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ (recycle) 

กรรมวิธีการผลิต 

 ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถผลิตได้ง่าย รวดเร็ว ประหยัด
วัสดุ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แต่ในบางกรณีอาจต้องออกแบบให้สอดคล้องกับ
กรรมวิธีของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม   
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การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

 ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถบ ารุงรักษา และแก้ไขซ่อมแซม
ได้ง่าย รวมทั้งง่ายและสะดวกต่อการท าความสะอาด  

การขนส่ง 

 ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบควรค านึงถึงการประหยัดค่าขนส่ง ความสะดวกใน
การขนส่ง  ระยะทาง เนื้อที่ในการขนส่ง กรณีที่ผลิตภัณฑ์มีขนาดใหญ่ อาจต้อง
ออกแบบให้ชิ้นส่วนสามารถถอดประกอบได้ง่าย เพื่อท าให้หีบห่อมีขนาดเล็กลง 

 งานออกแบบผลิตภัณฑ์ที ่ดีจะต้องผสมผสานปัจจัยต่าง ๆ ทั้งรูปแบบ 
(form) ประโยชน์ใช้สอย (function) กายวิภาคเชิงกล (ergonomics) และอื่น ๆ 
ให้เข้ากับวิถีการด าเนินชีวิต แฟชั่น หรือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคเป้าหมาย
ได้อย่างกลมกลืนลงตัว มีความสวยงามโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตั้งอยู่บน
พื้นฐานทางการตลาด และความเป็นไปได้ในการผลิตจ านวนมาก 

การให้ล าดับความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ ขึ้นกับจุดประสงค์ และความ
ซับซ้อนของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เช่น การออกแบบเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าตามแฟชั่น 
อาจพิจารณาที่ประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกสบายในการใช้และความสวยงาม 
เป็นหลัก แต่ส าหรับการออกแบบยานพาหนะ เช่น จักรยาน รถยนต์ หรือ
เครื่องบิน ต้องค านึงถึงปัจจัยดังกล่าวครบทุกข้อหรือมากกว่านั้น (SoftChalk, 
2010) 
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5.1.2 รูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีรูปแบบ (style) ต่าง ๆ มีแนวคิดและเงื่อนไข
ในการออกแบบอย่างหลากหลาย ดังนี้ (SoftChalk, 2010) 

รูปแบบมาก่อนประโยชน์ใช้สอย (function follows form) 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นความงามเป็นหลัก โดยยึดหลักความงามต้อง
มาก่อนประโยชน์ใช้สอย จุดประสงค์ที่ส าคัญ คือยกระดับคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้
สูงขึ้น เพื่อน าไปสู่การเพิ่มราคาสินค้า 

ประโยชน์ใช้สอยมาก่อนรูปแบบ (form follows function) 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที ่เน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก โดยยึดหลัก
ประโยชน์ใช้สอยต้องมาก่อนความงามเสมอ แนวทางการออกแบบใช้รูปทรง
เรขาคณิต รูปแบบเรียบง่าย รูปทรง สีสัน และประโยชน์ใช้สอยเหมาะสมกับ
สภาพความเป็นไปของสังคม  

การตลาดมาก่อนออกแบบ (design follows marketing) 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่พิจารณากลุ่มเป้าหมายเพื่อการออกแบบ ได้แก่ 
กลุ่มเป้าหมายทั่วไป กลุ่มเป้าหมายระดับสูง และกลุ่มเป้าหมายระดับล่าง 

อารมณ์ความรู้สึกมาก่อนรูปแบบ (form follows emotion) 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นอารมณ์ความรู้สึกมาก่อนรูปแบบด้วยความ
เชื่อที่ว่าผู้บริโภคมิได้เพียงต้องการสินค้า ภาพลักษณ์ หรือสิ่งแวดล้อม แต่ต้องการ
คุณค่า ความงาม ความรื่นรมย์ ประสบการณ์ และลักษณะเฉพาะบางอย่าง 
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รูปแบบนิยมความน้อย (minimal style) 

การออกแบบผลิตภ ัณฑ์ท ี ่ ได ้ร ับอ ิทธ ิพลจากแนวคิดม ิน ิมอลล ิสม์  
(minimalist) คือยิ่งเรียบง่ายยิ่งดูดี เป็นงานที่มีความโดดเด่น เรียบง่าย  แต่ให้
ความสะดวกสบาย  ประกอบด้วยมาตราส่วนที่ถูกต้อง 

รูปแบบอนาคตกาล (futuristic style) 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ค านึงถึงการท างานร่วมกันของรูปแบบกับ
เทคโนโลยีต่าง ๆ  

 

5.1.3 สมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี 
 

สมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี 
 

 
รูปที่ 5.4 สมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี 

ความแปลกใหม่ 
(innovative)

มีเร่ืองราว 
(story) 

ระยะเวลาเหมาะสม 
(timing)

ราคาเหมาะสม 
(price)

มีข้อมูลข่าวสาร 
(information) 

เป็นที่ยอมรับ 
(regional 

acceptance) 
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ความแปลกใหม่ 

 ผลิตภัณฑ์ควรมีการน าเสนอความแปลกใหม่ในด้านต่าง ๆ เช่น ประโยชน์
ใช้สอยที่ต่างจากเดิม รูปแบบใหม่ วัสดุใหม่ หรืออ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพความ
ต้องการของผู้บริโภคในตลาดนั้น 

มีเรื่องราว (story) 

 ผลิตภัณฑ์ควรมีที่มา หรือสามารถเล่าเรื่องให้ผู้บริโภคทราบถึงเรื่องราว
ของผลิตภัณฑ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นต้นก าเนิด หรือความคิดรวบยอดของการออกแบบ 

ระยะเวลาเหมาะสม (timing) 

 การน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดนั้นเหมาะสมตามฤดูกาล หรือตามความ
จ าเป็น หรือเหมาะสมกับความต้องการของผู ้บริโภคในช่วงเวลานั ้น  ๆ เช่น 
ผลิตภัณฑ์เสื ้อกันฝนหรือร่มควรออกสู ่ตลาดช่วงฤดูฝน ผลิตภัณฑ์เสื ้อผ้าชุด
นักเรียนควรออกสู่ตลาดช่วงฤดูกาลก่อนเปิดภาคเรียน เป็นต้น 

ราคาเหมาะสม (price) 

 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาขายเหมาะสมกับก าลังซื ้อของผู้บริโภคในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย   

มีข้อมูลข่าวสาร (information) 

 ข้อมูลข่าวสารของตัวผลิตภัณฑ์ควรจะสื่อให้ผู ้บริโภคได้รับทราบ และ
เข้าใจอย่างถูกต้องในด้านประโยชน์ และวิธีการใช้งาน   
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เป็นที่ยอมรับ (regional acceptance) 

 ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องมีความแข็งแรง คงทนต่อสภาพการใช้งาน หรือมีอายุ
การใช้งานที่เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์และราคาที่จ าหน่าย 
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5.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋า 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการพัฒนาจากผลิตภัณฑ์เดิมให้มีความแตกต่าง
หรือแปลกใหม่เพิ่มขึ้น หรือพัฒนาจากวัสดุอื่นให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ การ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคมีความแตกต่างกันตามความคิดเห็นของแต่ละ
บุคคล ตัวอย่างเช่น วัยรุ่นชอบสีสดใส รูปแบบทันสมัย ในขณะที่ผู้ที่มีอายุสูงขึ้น
จะพิจารณาจากคุณภาพ และความประณีตของผลิตภัณฑ์ 

 การผลิตผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตต้องคาดหมายความต้องการ
ของผู ้บริโภคที ่มีอยู ่จ านวนมาก และต้องก าหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ถ้าตลาดของสินค้านั้นใหญ่มาก ความ
ต้องการของผู้บริโภคก็จะแตกต่างกันมากตามไปด้วย ดังนั้นสิ่งที่ควรท าคือ คือ
การก าหนดระดับของสินค้าโดยพิจารณาจากหน้าที่ (function) และสมรรถนะ
การใช้งาน (performance)  

 การใช้ชีวิตประจ าวันนั้น มนุษย์ต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยอ านวยความสะดวก
เป็นจ านวนมาก เช่น โทรศัพท์ ปากกา โนตบุค เงิน เป็นต้น กระเป๋าจึงถูกผลิต
ขึ้นมาเพื่อรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ท าให้สะดวกสบายในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน การออกแบบกระเป๋าจึงต้องการความเหมาะสมที่จะพกพาโดย
ค านึงถึงความสวยงาม การใช้งาน น ้าหนัก รูปทรง และที่ส าคัญคือความเป็น
เอกลักษณ์ที่แตกตา่ง 
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5.2.1 ประเภทของผลิตภัณฑ์กระเป๋า 

รูปทรงกระเป๋าจ าแนกตามโครงสร้าง และวัสดุของกระเป๋าวัสดุที่เลือกใช้มี
ผลโดยตรงต่อโครงสร้างกระเป๋า แบ่งประเภทกระเป๋าตามโครงสร้าง ได้ดังนี้ (นุช
นาถ ธีรศุภลักษณ์, 2552) 

 

 
 
รูปที่ 5.5 ประเภทของผลิตภัณฑ์กระเป๋า 
 
 
 
 

ประเภทของ
กระเป๋า

กระเป๋าคงรูป

กระเป๋าไม่คงรูปกระเป๋ากึ่งคงรูป
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รูปที่ 5.6 ความหมายของกระเป๋าแต่ละประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

กระเป๋าคงรูป

• โครงสร้างเป็นทรง
แข็งที่คงรูป 

• ท าจากวัสดุแข็ง เช่น
พลาสติก ABS ซ่ึง
สามารถอัดให้มี
โครงสร้างได้ตาม
ต้องการ

กระเป๋าไม่คงรูป

• ไม่มีโครงสร้างความ
แข็ง  ไม่สามารถ
คงรูปต้ังอยู่ได้ 

• ท าจากวัสดุอ่อน เช่น 
ผ้า ผ้าร่ม พลาสติก

กระเป๋ากึ่งคงรูป

• โครงสร้างที่สามารถ
ต้ังอยู่ได้ แต่ไม่เป็น
ทรงแข็งท่ีคงรูปถาวร 

• วัสดุที่ใช้มีหลายชนิด 
ทั้งวัสดุอ่อนเสริม
โครงแข็ง และวัสดุ
แข็งที่สามารถคงรูป
ได้ด้วยตัวเอง แต่ไม่
มีโครง
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ประเภทของกระเป๋าจ าแนกตามวิธีการถือ 

กระเป๋าจ าแนกตามวิธีการหิ้วได้ดังนี้ (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 
2559) 

 
รูปที่ 5.7 ประเภทของกระเป๋าจ าแนกตามวิธีการถือ 
 
 

กระเป๋าสะพายไหล่ กระเป๋าคลัทช์ กระเป๋าถือหูหิ้ว

กระเป๋าสะพายข้าง กระเป๋าเป้
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กระเป๋าสะพายไหล่ (shoulder bag)

• กระเป๋าสะพายไหล่ มีหลากหลายรูปทรง และขนาด ส่วนใหญ่จะมีขนาด
ค่อนข้างใหญ่ไว้ส าหรับใส่กระเป๋าสตางค์ กุญแจ โทรศัพท์ หนังสือ สมุด 
เคร่ืองส าอาง  

กระเป๋าคลัทช์ (clutch)

• กระเป๋าทรงคลัทช์เป็นกระเป๋าที่ไมม่ีหูหิ้ว จะใช้โดยการถือไว้ในมือ หรือหนีบไว้ใต้
แขน กระเป๋าคลัทช์มีหลากหลายรปูแบบท้ังทรงน่ิม หรือแบบกล่องแข็ง 

กระเป๋าถือหูหิ้ว (handheld bag)

• กระเป๋าชนิดนี้ออกแบบมาเพื่อใช้มือหิ้วเท่าน้ัน มีหูหิ้วที่สั้น และไม่สามารถน ามา
สะพายบนไหล่ได้

กระเป๋าสะพายข้าง (messenger bag)

• กระเป๋าเอกสารหรือกระเป๋าสะพายข้าง กระเป๋าทรงนี้มักจะติดตัวไว้ตลอดเวลาท า
ให้รู้สึกปลอดภัยเวลาใช้งาน กระเป๋าทรงนี้มีหลากหลายรูปแบบและขนาด เหมาะ
ส าหรับนักเรียน และนักท่องเที่ยวท่ีจะต้องเคลื่อนย้ายตลอดเวลา

กระเป๋าเป้ (backpack)

• กระเป๋าเป้เป็นกระเป๋าที่มีสายสะพายสองสาย ออกแบบมาให้สะพายบนหลัง 
เหมาะส าหรับใส่ของหนัก ๆ เช่น หนังสือเรียน สมุดจดบันทึก เครื่องเขียนต่างๆ 
หรือของที่มีน ้าหนักอื่น ๆ และยังเหมาะกับการท่องเที่ยว ปีนเขา เข้าค่าย หรือ 
กิจกรรมต่างๆ
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5.2.2 กระบวนการผลิตกระเป๋า 

การผลิตกระเป๋าแต่ละประเภท มีขั ้นตอนรายละเอียดในการผลิตที่
แตกต่างกันออกไปตามชนิดของผลิตภัณฑ์ รวม ๆ แล้วมี 3 ขั้นตอนหลักดังนี้ 
(สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2559) 

 

 
รูปที่ 5.8 ขั้นตอนหลักในการผลิตกระเป๋า 

 

การเตรียมงาน 
 

 
รูปที่ 5.9 ขั้นตอนการเตรียมงานในการผลิตกระเป๋า 

การเตรียมงาน ประกอบชิ้นส่วน
ตรวจสอบ

คุณภาพและ
ตกแต่ง

• เลือกใช้วัตถุดิบให้ตรงกับแบบ

• ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
เตรียมวัตถุดิบ

• ลอกแบบ หรือถ่ายแบบลงบนผ้า ให้
เป็นไปตามแบบที่เลือกไว้

ตัดผ้าและซับใน

• น าผ้าและผ้าซับในเย็บเข้าด้วยกัน และ
น าไปผลิตในขั้นต่อไป

เย็บผ้า
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การประกอบชิ้นส่วน 
 

 
รูปที่ 5.10 ขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนในการผลิตกระเป๋า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ประกอบชิ้นส่วนตามแบบ 
โดยการทากาว การทาสี การเก็บพับริม

การเตรียมชิ้นส่วน

• เย็บชิ้นส่วนทุกชิ้นเข้าด้วยกันตามแบบการเย็บชิ้นส่วน

• ประกอบชิ้นส่วนทุกชิ้นเข้าด้วยกัน
จนส าเร็จรูป

การประกอบชิ้นส่วน
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การตรวจสอบคุณภาพและตกแต่ง 
 

 
รูปที่ 5.11 การตรวจสอบคุณภาพและการตกแต่งผลิตกระเป๋า 
 
 
 
 

ตรวจสอบความเรียบร้อย
และความถูกต้องของชิ้นงาน

ท าความสะอาด และตกแต่งเพ่ิมเติมตามแบบ

หากการตรวจสอบพบว่าคุณภาพไม่ดี

แก้ไข จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีตรงตามความ
ต้องการ

บรรจุหีบห่อ
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5.2.3 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าทอใยสับปะรด 

 น าผ้าทอจากใยสับปะรดที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ จากครั่ง ฝาง และ 
คราม มาผลิตกระเป๋าสองรูปแบบ  
 

กระเป๋ารูปแบบที่ 1  

 

 
รูปที่ 5.12  แบบร่างกระเป๋าจากผ้าทอใยสับปะรดย้อมสีธรรมชาติแบบที่ 1 
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รูปที่ 5.13  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบกระเป๋าจากผ้าทอใยสับปะรดย้อมสีธรรมชาติ 
แบบที่ 1 

 
รูปที่ 5.14  แบบร่างกระเป๋าจากผ้าทอใยสับปะรดย้อมสีธรรมชาติแบบที่ 2 
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รูปที่ 5.15  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบกระเป๋าจากผ้าทอใยสับปะรดย้อมสีธรรมชาติแบบ
ที่ 2 
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