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ค าน า 

คู่มือองค์ความรู้เล่มนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)  

ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี 

พ.ศ. 2564  จัดท าโดยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย

คู่มือองค์ความรู้เล่มนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับเทคนิคการฟอก ย้อม พิมพ์ ถัก ตกแต่ง

ส าเร็จ และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ใยกัญชง โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการเตรียมเส้นด้ายและผ้า

ใยกัญชงเพื่อให้มีความพร้อมส าหรับการผลิตในข้ันต่อไป การย้อมสีเส้นใยกัญชงให้ได้มาตรฐาน

ตามหลักวิชาการ เทคนิคการถักผ้าใยกัญชงด้วยเครื่องถักมือ การตกแต่งส าเร็จให้ผ้าใยกัญชงมี

สมบัติพิเศษ เช่น การตกแต่งนุ่ม การตกแต่งเพื่อป้องกันการหด นอกจากนี้ยังมีการน าองค์

ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและการสร้างลวดลายในผลิตภัณฑ์กัญชง ตลอดจนการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ใยกัญชงให้เป็นท่ีต้องการของตลาด รวมทั้งการส่งเสริมช่องทางตลาดออนไลน์ให้กับ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งคู่มือเล่มนี้น ามาใช้ส าหรับโครงการ “การจัดการความรู้และถ่ายทอด

เทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตฐานผลิตภัณฑ์ใยกัญชง ด้วยเทคนิคการฟอก ย้อม พิมพ์ ถัก 

ตกแต่งส าเร็จ และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์” ณ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ใยกัญชงทรายทอง 

ที่ตั้ง เลขท่ี 46/1 หมู่ 3 ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180  

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือองค์ความรู้เล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่วิสาหกิจชุม

ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเส้นใยกัญชงรายอื่น รวมถึงผู้ที่ประกอบกิจการในลักษณะที่ต้องมี

การฟอกย้อม พิมพ์ และตกแต่งส าเร็จ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตมาจากเส้นใยเซลลูโลสชนิดอื่น ๆ  

ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาหรือผู้ที่สนใจศึกษาโดยทั่วไปได้บ้างไม่มากก็น้อย 

                                       

                  คณะผู้จัดท า  

                มกราคม 2565 
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บทน า 

            ปัจจุบันกฎหมายได้อนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์จากกัญชงได้ในหลาย ๆ 

ส่วน โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ 

(ฉบับที่ 12) ยกเว้นเปลือกแห้ง แกนล าต้นแห้ง เส้นใยแห้ง และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก

เปลือกแห้ง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 รวมทั้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง

ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ระบุชื่อ กัญชง (hemp) 

ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis  sativa L. subsp. Sativa อันเป็นชนิดย่อย

ของพืชกัญชา (Cannabis  sativa  L.) ทั้งนี้  ให้หมายความรวมถึงทุกส่วนของพืชกัญ

ชง เช่น ใบ ดอก ยอด ผล ล าต้น ที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล 

(tetrahydrocannabinol, THC) และลักษณะเป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนด ยกเว้นให้สารแคนนาบิไดออล (cannabidiol, CBD) ที่มีความบริสุทธิ์ 99% 

และมีสาร THC ไม่เกินร้อยละ 0.01 และผลิตภัณฑ์จากสารสกัดที่มีสาร THC ไม่เกิน

ร้อยละ 0.2 สามารถน ามาใช้เป็นผลิตทางยาได้ นอกจากนั้นเมล็ด และน้ ามันจากเมล็ด

สามารถน ามาเป็นอาหารและเครื่องส าอางได้ เมื่อ 30 สิงหาคม 2562  

กัญชง หรือ เฮมพ์ (Hemp) เป็นพืชเศรษฐกิจที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ                       

“ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจบนพ้ืนที่สูง” 

เมื่อวันที่  22 ก.ย. 2552 เพ่ือสนองแนวพระราชด าริของสมเด็จ พระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ ซึ่งโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (สวพส.) ได้

ท าการวิจัยเบื้องต้นและส่งเสริมการแปรรูปในระดับหนึ่ง โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนบน
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พ้ืนที่สูงสามารถปลูกและแปรรูปเส้นใยกัญชง ส าหรับการใช้สอยในครัวเรือนและ

พัฒนาเป็นพืชส าคัญทางเศรษฐกิจของชุมชน 

           จากข้อมูลดังกล่างจะเห็นได้ว่ามีโอกาสที่จะส่งเสริมให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ

ตัวใหมไ่ด้เพราะสามารถใช้ประโยชน์ได้จากทุกส่วนของกัญชง ซึ่งเมล็ดสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ทางอาหารสุขภาพและเครื่องส าอาง ช่อดอกและใบน ามาสกัดสารส าคัญเพ่ือ

ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ส่วนเปลือกน ามาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และแกนน ามาใช้

ในการท าวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น  

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยกัญชงได้รับความนิยมสูงอย่างต่อเนื่องจาก
ผู้บริโภค ภาพรวมของตลาดโลกในอุตสาหกรรมกัญชงมีแนวโน้มเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 62 มูลค่าการตลาดอยู่ที่ 4.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ
ประมาณ 124.6 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2568 มูลค่าการตลาดจะมี
โอกาสเติบโตถึง 26.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 824.6 ล้านบาท ถือเป็น
มูลค่าที่ เ พ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ  34 จึงเป็นโอกาสส าคัญส าหรับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมไทยในการเข้าถึงส่วนแบ่งทางการตลาดนี้ 

และจากการลงพ้ืนที่ชุมชนหัตถกรรมบ้านห้วยทราย ต าบลห้วยทราย อ าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ์เส้นใยกัญชงที่ส าคัญ 
โดยในขณะนี้ทางกลุ่มยังไม่สามารถปลูกกัญชงเองได้ จึงจ าเป็นต้องสั่งซื้อจากโครงการ
หลวงประมาณร้อยละ 30 ส่วนอีกร้อยละ 70 สั่งมาจากชาวม้งใน จังหวัดพะเยา ซึ่งถ้า
น าเข้ามาจากประเทศเพ่ือนบ้านจะมีการซื้อขายกันในราคากิโลกรัมละ 300 - 400 
บาท โดยเส้นใยกัญชง 1 กิโลกรัม สามารถถักเสื้อขนาดเล็กได้ประมาณ 4 ตัว หรือถ้า
เป็นหมวกประมาณ 5-6 ใบ นอกจากนี้ยังพบว่าชุมชนดังกล่าวยังขาดองค์ความรู้
เกี่ยวกับการเตรียมเส้นใยกัญชงเพ่ือการย้อมสีอย่างมีคุณภาพ การย้อมเส้นใยกัญชง
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ด้วยสีย้อมจากธรรมชาติให้ได้สีเข้มและสีตกน้อยที่สุด การพิมพ์ลวดลายลงบนผ้าใยกัญ
ชง การถักผ้าใยกัญชงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การตกแต่งส าเร็จเส้นใยกัญชงให้ได้
สมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงรูปแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกัญชงไม่มี
ความหลากหลาย และไม่มีความโดดเด่นเท่าที่ควร 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะด าเนินการจัดการความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการฟอก ย้อม พิมพ์ ถัก ตกแต่งส าเร็จ และการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
ใยกัญชง ให้ได้ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกัญชงที่ เป็นที่ต้องการของลูกค้าทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น  
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บทที่ 1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นใยกัญชงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 กัญชง มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Cannabis sativa Linn. พืชชนิดนี้ เป็น

ไม้ล้มลุกที่ขึ้นในเขตอบอุ่น หรือเย็นปานกลาง โดยมีจุดก าเนิดมาจากเอเชีย และ

ปลูกมากในประเทศจีน แต่ในปัจจุบันสามารถปลูกได้ในหลายประเทศทั่วโลก โดย

น าเส้นใยมาใช้ประโยชน์ในทางสิ่งทอ  การท ากระดาษ และใช้เป็นวัสดุเสริมแรงใน

วัสดุก่อสร้าง และวัสดุคอมโพสิต เมล็ดกัญชงมีน้ ามันเป็นองค์ประกอบประมาณ

ร้อยละ 20-30 ซึ่งใช้ปรุงอาหารและเป็นส่วนประกอบของเครื่องส าอางค์ และมี                   

โปรตืนประมาณร้อยละ 25-30 ซึ่งใช้เป็นอาหารได้  

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 กัญชง เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์เดียวกันกับกัญชา เมื่อต้นพืชเจริญเติบโตเต็มที่

จะมีลักษณะที่แตกต่างจากกัญชาอย่างชัดเจน ต้นกัญชงสูงใหญ่กว่าต้นกัญชา และ

จะสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนกัญชาจะสูงไม่เกิน 2 เมตร ใบกัญชงจะมีลักษณะเรียว

ยาวมี 7-11 แฉก แต่ใบกัญชามี 5-7 แฉก  ลักษณะของใบกัญชาและใบกัญชงแสดง

ดังภาพที่ 1.1   ต้นกัญชงจะเริ่มออกดอกเมื่ออายุมากกว่า 4 เดือน ความสูงและ

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นกัญชงขึ้นอยู่กับชนิดของกัญชง และสิ่งแวดล้อม 
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ภาพที่ 1.1  ลักษณะของใบกัญชาและใบกัญชง [1]                                                      

ก. ใบกัญชา 
ข. ใบกัญชง 

 

  กัญชง มีลักษณะคล้ายกัญชาที่มีสารเสพติดเดลต้า-9-เตตระไฮโดรคานาบิ

นอล (delta-9-tetrahydrocannabinol; THC) แต่กัญชงที่ ใช้ ในอุตสาหกรรม 

(industrial hemp) จะมีสารชนิดนี้ในปริมาณต่ าประมาณร้อยละ 0.2-0.3 และพบ

สารคาร์นาบิไดออล (cannabidiol; CBD) ในปริมาณสูง 
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 กระบวนการผลิตเส้นใย [2, 4] 

 เส้นใยกัญชง เป็น เส้นใยที่ ได้จากล าต้น ล าต้นของเส้นใยกัญชง

ประกอบด้วยเส้นใยจ านวนมาก ปริมาณและคุณภาพของเส้นใยขึ้นอยู่กับการ

เจริญเติบโต และระยะเวลาการเก็บเกี่ยว ลักษณะของเส้นใยบริเวณล าต้น   กัญชง

แสดงดังภาพที่ 1.2 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2 เส้นใยที่ล าต้นของกัญชง [3] 

 

การแยกเส้นใยออกจากล าต้น วิธีดั้งเดิมจะใช้กระบวนการหมักด้วยน้ า 

เพ่ือให้แบคทีเรียย่อยเปลือกของล าต้น จากนั้นจะทุบล าต้นให้แตกออก และแยก

เส้นใยออกจากล าต้นด้วยมือ ในปัจจุบันมีการแยกเส้นใยโดยใช้สารเคมี หรือใช้

เอ็นไซม์ เส้นใยมีสีขาวครีม  สีน้ าตาล  สีเทา  หรือสีเขียวอ่อน ๆ กัญชงให้เส้นใย

ปริมาณมากกว่าฝ้ายถึง 250 เท่า และมากกว่าต้นแฟล็กซ์ที่ใช้ผลิตเส้นใยลินิน

ประมาณ 600 เท่า 
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ลักษณะทางกายภาพของเส้นใย 

เส้นใยกัญชงเป็นเส้นใยที่ได้จากล าต้น ลักษณะภาคตัดขวางของล าต้น                           

กัญชงแสดงดังภาพที่ 1.3 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.3 ลักษณะภาคตัดขวางของล าต้นกัญชง [5] 

 กลุ่มเส้นใยชั้นแรก จะให้เส้นใยที่มีความยาวมาก ส่วนกลุ่มเส้นใยชั้นที่สอง

เป็นเส้นใยที่มีความยาวสั้น    เส้นใยมีความยาวมากจะมีมูลค่ามาก ดังนั้นเส้นใยที่

ได้จากกลุ่มเส้นใยชั้นแรกจึงมีมูลค่าทางการค้ามาก 

 ลักษณะทางกายภาพของเส้นใยกัญชงเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นใยแฟล็กซ์

และเส้นใยฝ้ายแสดงดังในตารางที่ 1.1 

ชั้นควิทิคัล 

กลุ่มเสน้ใยชั้นแรก 

กลุ่มเสน้ใยชั้นที่สอง 
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ตารางท่ี 1.1 ลักษณะทางกายภาพของเส้นใยกัญชงเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นใยชนิด

อ่ืน [6] 

ชนิดของ
เส้นใย 

ความยาว  
(มิลลิเมตร) 

ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  

(ไมครอน) 

อัตราส่วนความยาวต่อ
ความกว้าง 

เส้นใย                
กัญชง 

5-60 20-40 100-2,000 

เส้นใย
แฟล็กซ์ 

2-40 20-23 100-2,000 

เส้นใยฝ้าย 20-70 20-30 1250 
 

ลักษณะทางเคมีของเส้นใย 

เส้นใยกัญชงเป็นเส้นใยเซลลูโลสธรรมชาติ ประกอบด้วยเฮมิเซลลูโลส 

ลิกนิน เพคติน และแร่ธาตุ องค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยกัญชงเมื่อเปรียบเทียบ

กับเส้นใยชนิดอื่นแสดงดังในตารางที่ 1.2 

 

 

 



12 

 

ตารางท่ี 1.2 องค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยกัญชงเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นใยชนิด

อ่ืน [6] 

ชนิดของ
เส้นใย 

องค์ประกอบทางเคมี 
เซลลูโลส เฮมิ

เซลลูโลส 
ลิกนิน เพคติน ไข แร่ธาตุ สาร

อ่ืน ๆ 
เส้นใย
กัญชง 

64 14 5 5 0 4 8 

เส้นใย
แฟล็กซ์ 

64 16 2 2 น้อย
มาก 

น้อย
มาก 

น้อย
มาก 

เส้นใย
ฝ้าย 

80 12 2 2 2 0 2 

 

 สมบัติและประโยชน์ของเส้นใยกัญชง 

เส้นใยกัญชงเป็นเส้นใยที่มีคุณภาพสูง มีความยืดหยุ่น แข็งแรง และ

ทนทานสูง สามารถใช้เป็นวัตถุดิบ   ในการผลิตผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด แต่ตลาด

หลักของเส้นใยกัญชงคือ ใช้เป็นวัตถุดิบในสิ่งทอ ผลิตเป็นเชือก พรม ผ้าใบ และ

การท าเยื่อกระดาษ เส้นใยกัญชงสามารถน ามาปั่นเป็นเส้นด้าย จากนั้นน ามาทอ

หรือถักเป็นผืนผ้า ลักษณะโครงสร้างของเส้นใยท าให้ได้ผ้าที่สวมใส่เย็นสบายในฤดู

ร้อน ดูดความชื้นได้ดี และอบอุ่นในฤดูหนาว  

เส้นใยกัญชงมีความแข็งแรงมากเมื่อเทียบกับเส้นใยธรรมชาติชนิดอ่ืน ๆ 

เช่น เส้นใยฝ้าย ลินิน เส้นใยมีความทนทานต่อการถูกท าลายด้วยน้ า จึงมีการใช้
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เป็นวัสดุในการค้าทางทะเล เช่น ผ้าใบเรือ และการตกปลา นอกจากนี้เส้นใยกัญชง

ทนต่อความร้อน มีสมบัติต้านทานแบคทีเรียและเชื้อรา เส้นใยมีความคงทนต่อ

สภาพอากาศและแสงอัลตราไวโอเล็ตได้ดีกว่าเส้นใยฝ้ายและเส้นใยไหม      

เส้นใยกัญชงสามารถน ามาผสมกับเส้นใยชนิดอ่ืน ๆ เพ่ือผลิตเสื้อผ้าเส้นใย

ผสม เช่น การผสมเส้นใยกัญชงกับเส้นใยฝ้าย หรือลินิน เพ่ือให้ผิวสัมผัสที่มี

ลักษณะเฉพาะ แต่ปัญหาที่ส าคัญของเส้นใยกัญชงคือ เส้นใยมีราคาสูง และใน

กระบวนการผลิตจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเครื่องจักรให้เหมาะสมกับการผลิต 

ข้อดี-ข้อเสียของเส้นใยกัญชง 

ข้อดี 

1. เส้นใยกัญชงมีความต้านทานแรงดึงมากกว่าเส้นใยฝ้าย 8 เท่า 
2. เส้นใยมีความทนทานมาก 
3. เส้นใยดูดความชื้นได้ดี และทนต่อรังสีอัลตราไวโอเล็ต 
ข้อเสีย 

1. ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยกัญชงยับง่าย 
2. เส้นใยมีลักษณะแข็ง 

 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเส้นใยกัญชง [7, 8] 

ถึงแม้จะมีการปลูกกัญชงเพ่ือน าเส้นใยมาท าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้า

เครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้สอยในครัวเรือนมาอย่างยาวนานในหมู่ชนเผ่าม้งของไทย

แต่ตามกฎหมายเดิมคือพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้จัดกัญชงไว้
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เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ดังนั้นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ท ามาจากกัญชงก็จะผิด

กฏหมายด้วยเช่นกันแต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของ

ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกัญชง จึงทรงมีพระราชเสาวณีย์ให้มีการศึกษาการเพาะปลูก

กัญชงอย่างจริงจังในประเทศไทยโดยมีมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่สูง (พวพส.) เป็นผู้รับสนองพระราชเสาวณีย์ โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ 

พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดยมีเป้าหมายหลักคือ “เกษตรกรบนพื้นที่สูงสามารถปลูก 

แปรรูป และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชง ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย” นับ

จากนั้นเป็นต้นมากฎหมายที่เกี่ยวกับกัญชงก็ได้ถูกปรับปรุงแก้ไขเรื่อยมาจนกระทั่ง

มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 พ.ศ. 

2563 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 โดยมีใจความ

ส าคัญที่เก่ียวข้องกับเส้นใยกัญชงคือ ให้ส่วนที่เป็นเปลือก ล าต้น เส้นใย กิ่งก้าน และ

รากของกัญชง ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 อีกต่อไป และถึงแม้ในปัจจุบัน

จะมีกฎหมายปลดล็อคพืชกัญชงออกจากสารเสพติดให้โทษแล้วก็ตาม แต่การที่

เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปจะท าการเพาะปลูกพืชกัญชงยังคงต้องปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของทางราชการที่วางไว้อีกหลายขั้นตอน ท าให้การเพาะปลูกพืชกัญชง

ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก 
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บทที่ 2 

การเตรียมเส้นใยกัญชง เพื่อการย้อม พิมพ์ และตกแต่งส าเร็จ 

การเตรียมเส้นใยกัญชงเพ่ือการย้อม พิมพ์ และตกแต่งจะต้องประเมิน

สมบัติเดิมของวัสดุก่อนลงมือท า เช่น สีของเส้นด้ายหรือผ้าผืน การซึมน้ า และอ่ืน 

ๆ รวมถึงสมบัติของผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่เราต้องการ แล้วเลือกกระบวนการเตรียมให้

เหมาะสม เส้นด้ายกัญชงที่พบเห็นโดยส่วนใหญ่ แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

เส้นด้ายกัญชงใยยาว การผลิตเส้นด้ายกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นการลอกเปลือกต้นกัญชง

ออกขณะสดจะได้เส้นใยที่มีความยาวตามล าต้นกัญชง เส้นด้ายกลุ่มนี้ส่วนมากจะ

ผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีชาวเขาเป็นผู้ผลิตหลัก คุณภาพของเส้นด้ายไม่

แน่นอน  และเส้นด้ายใยสั้น ซึ่งเส้นด้ายใยสั้นนี้ เกิดจากการน าเส้นใยกัญชงปกติไป

ผ่านกระบวนการท าให้เป็นเส้นใยสั้น  ๆ ก่อน แล้วจึงน ามาปั่นเป็นเส้นด้ายด้วย

กระบวนการทางอุตสาหกรรม โดยการใช้เส้นใยกัญชงเพียงชนิดเดียวหรือผสมกับ

เส้นใยชนิดอ่ืน เช่น เส้นใยฝ้าย เป็นต้น เส้นด้ายกัญชงที่ผลิตมาจากโรงงาน

อุตสาหกรรมกลุ่มนี้จะเราสามารถควบคุมคุณภาพของเส้นด้าย ในส่วนของผ้าผืน 

ผ้าใยกัญชงที่พบเห็นในท้องตลาด มีอยู่ 2 รูปแบบ เช่นกัน คือ 1. ผ้ากัญชงที่ผลิต

มาจากชาวบ้านหรือชาวเขา ซึ่งใช้เส้นด้ายใยยาวน ามาทอหรือถักเป็นผืนผ้า ซึ่งแต่

ละท้องถิ่นก็มีรูปแบบหรือวิธีการผลิตที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะการผลิตผ้า

ทอมักพบเห็นผ้าทอหน้าแคบ (หน้ากว้างผ้าประมาณ 15 นิ้ว) เป็นส่วนใหญ่ และ 2. 

ผ้ากัญชงที่ผลิตมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ผ้ากลุ่มนี้มีความหลากหลายทั้งรูปแบบ

และโครงสร้างผ้า ได้ ดังนั้นก่อนจะลงมือเตรียมใด ๆ ควรตรวจสอบสมบัติของเส้น

ใยและผ้าผืนก่อนทุกครั้ง 
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กระบวนการเตรียมวัสดุสิ่งทอเพ่ือการย้อม พิมพ์ และตกแต่งส าเร็จ

โดยทั่วไป ประกอบด้วยกระบวนการท าความสะอาด กระบวนการฟอกขาว 

กระบวนการการลอกแป้ง และกระบวนการชุบมันส าหรับเส้นใยใยฝ้ายและ

เซลลูโลสธรรมชาติ วัสดุสิ่งทอจะต้องผ่านกระบวนการเตรียมใด ๆ 

2.1 กระบวนการท าความสะอาด (scouring process) และการฟอกขาว 

(bleaching process) เส้นด้ายกัญชง 

การท าความสะอาดและการฟอกขาว แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนที่มักท า

ต่อเนื่องกัน เป็นกระบวนการเตรียมวัสดุสิ่งทอเพ่ือการย้อม พิมพ์ และตกแต่ง

ส าเร็จที่จ าเป็นและส าคัญ โดยเฉพาะกระบวนการท าความสะอาด ซึ่งต้องท ากับ

วัสดุสิ่งทอทุกชนิดก่อนน าวัสดุสิ่งทอนั้น ๆ ไปย้อม พิมพ์ หรือตกแต่งส าเร็จ  ส่วน

กระบวนการฟอกขาวอาจท าหรือไม่ท าก็ได้ขึ้นกับความต้องการของผู้ผลิต 

สูตรการท าความสะอาดและฟอกขาวเส้นด้ายกัญชงเพื่อย้อมสี 

1) น้ าสบู่ชนิดไม่มีประจุ (nonionic surfactant) 2 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร

 2) โซดาไฟน้ า (50%)           6 กรัมต่อน้ า  1 ลิตร

 3) สารคุมการแตกตัวไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์       0.6 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร 

4) ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ (50%)   6 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร 

- ขั้นตอนการเตรียมเส้นด้ายกัญชง กรณีต้องการให้สีของเส้นใยเป็นสี

ธรรมชาติเดิม (ไม่ฟอกขาว) ให้ใส่เฉพาะ 1) และ 2) แล้วต้มให้น้ าร้อนอุณหภูมิ

ประมาณ 70-80 ๐C เป็นเวลา 30 นาที เมื่อครบเวลาน าเส้นใยไปล้างน้ าให้สะอาด 
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ตรวจสอบความเป็นด่าง ถ้าพบความเป็นด่างให้น าเส้นด้ายแช่ในน้ าที่มีน้ าส้มสายชู 

(กรดอะซีติก) เจือจางผสมอยู่ แล้วตรวจสอบจนเส้นด้ายไม่มีด่างตกค้าง 

- กรณีต้องการน าเส้นด้ายกัญชงไปย้อมสีอ่อนหรือสีหวานต้องท าการฟอก

ขาว ให้ท าเหมือนกรณีด้านบนแต่เมื่อครบเวลา 30 นาทีแล้วให้เติม 3) แล้วกวน 

จากนั้นเติม 4) ตามลงไป เพ่ิมความร้อนจนน้ าเดือด อุณภูมิประมาณ 95-98 ๐C 

เป็นเวลา 45 นาที เมื่อครบเวลา น าเส้นใยกัญชงมาล้างน้ าให้สะอาด ท าการ

ตรวจสอบความเป็นด่างและไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ที่หลงเหลือบนเส้นด้าย ถ้าพบ

ต้องท าการก าจัดสารทั้งสองชนิดออกให้หมด  

หมายเหตุ: กรณีพบด่างตกค้าง ให้ท าเหมือนด้านบน ส่วนกรณีของการพบ

ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ตกค้างให้ล้างน้ ามาก ๆ หรือน าเส้นใยไปแช่ในน้ าที่มี

เอ็นไซม์ประเภทคะตะเลส (catalase enzyme) ละลายอยู่จะเป็นการก าจัด

ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ตกค้างที่ดีที่สุด  

2.2 การลอกแป้ง การท าความสะอาด และการฟอกขาวผ้าใยกัญชงเพื่อย้อมสี 

สูตรการลอกแป้ง ท าความสะอาด และฟอกขาวผ้ากัญชงเพื่อย้อมสี 

1) น้ าสบู่ชนิดไม่มีประจุ (nonionic surfactant) 2 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร

 2) เอ็นไซม์ชนิดอะไมเลส (amylase enzyme) 4 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร

 3) โซดาไฟน้ า (50%)    6 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร

 4) สารคุมการแตกตัวไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์        0.6 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร

 5) ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ (50%)    6 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร 
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- ขั้นตอนการเตรียมผ้าทอใยกัญชง กรณีต้องการให้สีของผ้าเป็นสี

ธรรมชาติเดิม (ไม่ฟอกขาว) ต้องเริ่มด้วยขั้นตอนการลอกแป้งก่อน โดยใส่ 1) และ 

2) แล้วต้มให้น้ าร้อนประมาณ 80 ๐C เป็นเวลา 30 นาที เมื่อครบเวลาน าผ้าไปล้าง

น้ าให้สะอาด ตรวจสอบแป้งที่หลงเหลือบนผ้า เปลี่ยนน้ าใหม่ เติม 3) แล้วต้มให้น้ า

ร้อนอุณหภูมิประมาณ 70-80 ๐C เป็นเวลา 20 นาที เมื่อครบเวลาน าผ้ากัญชงไป

ล้างน้ าให้สะอาด ตรวจสอบความเป็นด่าง ถ้าพบความเป็นด่างให้น าผ้าแช่ในน้ าที่มี

น้ าส้มสายชู (กรดอะซีติก) เจือจางผสมอยู่ แล้วตรวจสอบจนผ้าไม่มีด่างตกค้าง 

- กรณีต้องการน าผ้ากัญชงไปย้อมสีอ่อนหรือสีหวานต้องท าการฟอกขาว 

ให้ท าเหมือนกรณีด้านบนแต่เมื่อต้มโซดาไฟครบเวลา 20 นาทีแล้วให้เติม 4) แล้ว

กวน จากนั้นเติม 5) ตามลงไป เพ่ิมความร้อนอุณภูมิประมาณ 95-98 ๐C ใช้เวลา

กวน 45 นาที เมื่อครบเวลา น าผ้ากัญชงมาล้างน้ าให้สะอาด ท าการตรวจสอบ

ความเป็นด่างและไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ที่หลงเหลือบนผืนผ้า ถ้าพบต้องก าจัด

ออกให้หมด 

2.3 การชุบมันเส้นด้ายกัญชง [9] 

การชุบมัน (mercerization) เป็นกระบวนการเตรียมเส้นใยฝ้ายที่ส าคัญ

กระบวนการหนึ่ง โดยเฉพาะถ้าต้องการให้ได้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีคุณภาพสูง เส้นใย

ฝ้ายที่ผ่านการชุบมันจะมีสมบัติที่ดีขึ้นในหลาย ๆ ประการ เช่น ความเงามันเพ่ิม

มากขึ้น ความแข็งแรงเพ่ิมมากขึ้น ความสามารถในการรับสีย้อมหรือสีพิมพ์เข้ าสู่

เส้นใยเพ่ิมมากขึ้น เป็นต้น การชุบมันเส้นใยฝ้ายส่วนใหญ่จะนิยมท ากับวัสดุสิ่งทอ

ในรูปแบบที่เป็นเส้นด้ายและผ้าผืน ดังนั้นผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตมาจากเส้นใยฝ้ายที่

ผ่านการชุบมันจะมีสมบัติที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันแต่ไม่ผ่าน
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กระบวนการชุบมันอย่างสิ้นเชิง กระบวนการชุบมันเส้นใยฝ้ายโดยทั่วไปจะนิยมท า

หลังจากที่เส้นด้ายหรือผ้าฝ้ายฝ้ายผ่านกระบวนการก าจัดสิ่งสกปรกและฟอกขาว

มาแล้ว ซึ่งจะท าโดยการน าเส้นด้ายหรือผ้าฝ้ายจุ่มลงในสารละลายโซดาไฟเข้มข้น 

(28-30 ๐Be’ หรือ 48-52 Tw หรือ 270-330 g/l) ในสภาวะที่มีแรงดึง ส าหรับเส้น

ใยกัญชง ซึ่งจัดเป็นเส้นใยเซลลูโลสประเภทเดียวกับเส้นใยฝ้าย ก็สามารถน ามาท า

การชุบมันได้เช่นเดียวกัน ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะการชุบมันเส้นด้ายกัญชง

เท่านั้น โดยสารเคมีและปริมาณท่ีใช้ในกระบวนการชุบมันเส้นด้ายกัญชงมีดังนี้ 

1) สารช่วยเปียก (wetting agent)   5 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร 

2) โซดาไฟเกล็ด    270 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร 

3) กรดอะซีติก (ส าหรับปรับสภาพเส้นด้ายกัญชงจากสภาพความเป็นด่าง

ให้เป็นกลาง) 

4) สารละลายฟีนอฟธาลีนหรือกระดาษวัดค่าความเป็นกรด -ด่าง                        

(pH paper) เพ่ือตรวจสอบสภาพความเป็นกรด-ด่างของเส้นด้าย 

ขั้นตอนการชุบมันเส้นด้ายกัญชง 

1) ขึงเส้นด้ายกัญชงเข้ากับอุปกรณ์จับยึดให้ตึง ดังภาพที่ 2.1 

2) เตรียมภาชนะและโซดาไฟเกล็ด ตามภาพท่ี 2.2 และ 2.3  

3) ละลายโซดาไฟเกล็ดตามปริมาณการใช้ลงในน้ าสะอาดที่เตรียมไว้ กวน

จนโซดาไฟเกล็ดละลายสมบูรณ์เป็นน้ าใส ดังภาพที่ 2.4 และ 2.5 ในขั้นตอนนี้ต้อง

ระวังการท างานเป็นพิเศษเนื่องจากสารละลายโซดาไฟจะเกิดความร้อนสูงมากและ
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สภาพสารละลายโซดาไฟเป็นด่างแก่ ซึ่งเป็นอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงต้อง

ระมัดระวังและต้องสวมใส่อุปกรณ์ PPE เช่น ถุงมือยาง และแว่นตา เพ่ือความ

ปลอดภัย 

4) ตั้งสารละลายโซดาไฟทิ้งไว้จนเย็นตัว ดังภาพที่ 2.6 

5) เติมสารช่วยเปียกลงในสารละลายโซดาไฟ กวนให้ทั่ว ดังภาพที่ 2.7 

จากนั้นน าเส้นด้ายกัญชงลงจุ่มในสารละลายโซดาไฟเป็นเวลาประมาณ 10 นาที ดัง

ภาพที่ 2.8 ขณะที่เส้นด้ายกัญชงจุ่มอยู่ในสารละลายโซดาไฟให้ใช้มือบีบเส้นด้ายให้

ทั่วถึงเพ่ือช่วยให้การท าปฏิกิริยาระหว่างโซดาไฟกับเส้นใยกัญชงเกิดขึ้นอย่างทั่วถึง

มากที่สุด ดังภาพที่ 2.9 

6) เมื่อครบเวลา น าเส้นด้ายกัญชงออกมาล้างน้ าสะอาด ดังภาพที่ 2.10  

7) น าเส้นด้ายกัญชง ลงล้างในน้ าที่มีกรดอะซีติกผสมอยู่เพ่ือปรับสภาพ

เส้นด้ายจากความเป็นด่างให้เป็นกลาง ดังภาพที่ 2.11 จากนั้นตรวจสอบสภาพ

ความเป็นด่างหลงเหลือด้วยสารละลายฟีนอฟธาลีน ถ้ามีด่างหลงเหลือจะปรากฏ

เป็นสีชมพู แต่ถ้าไม่มีด่างหลงเหลือจะไม่มีสีปรากฏ ดังภาพที่ 2.12 

8) ล้างด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง ดังภาพที่ 2.13 และเส้นด้ายกัญชงที่ผ่านการ

ชุบมัน ดังภาพที่ 2.14 
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ภาพที่ 2.1 การขึงเส้นด้ายกัญชงกับอุปกรณ์จับยึด 

 
ภาพที่ 2.2 ภาชนะส าหรับใส่สารละลายโซดาไฟในการชุบมัน 
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ภาพที่ 2.3 โซดาไฟเกล็ด 

 
ภาพที่ 2.4 การละลายโซดาไฟเกล็ดในน้ า 
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ภาพที่ 2.5 สารละลายโซดาไฟที่ยังร้อนอยู่ 

 
ภาพที่ 2.6 ตั้งสารละลายโซดาไฟทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นตัว 
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ภาพที่ 2.7 เติมสารช่วยเปียกลงในสารละลายโซดาไฟที่เย็นแล้ว 

 
ภาพที่ 2.8 จุ่มเส้นด้ายกัญชงลงแช่ในสารละลายโซดาไฟ 
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ภาพที่ 2.9 บีบสารละลายโซดาไฟให้เข้าเส้นด้าย 

 
ภาพที่ 2.10 ล้างสารละลายโซดาไฟด้วยน้ าสะอาด 
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ภาพที่ 2.11 ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของเส้นด้ายกัญชงให้เป็นกลาง

ด้วยกรดอะซีติก 

 
ภาพที่ 2.12 ตรวจสอบสารละลายโซดาไฟตกค้างด้วยสารละลาย                       

ฟีนอฟธาลีน 
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ภาพที่ 2.13 ล้างเส้นด้ายกัญชงด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง 

 
ภาพที่ 2.14 เส้นด้ายกัญชงที่ผ่านการชุบมัน 
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บทที่ 3 

การย้อมสีเส้นใยกัญชง 

 การย้อมสีเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สิ่ง ที่ส าคัญประการหนึ่ง การ

ย้อมสีวัสดุสิ่งทอสามารถท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น การย้อมสีขณะที่วัสดุสิ่ งทอมี

สภาพเป็นเส้นใยแล้วจึงน าไปปั่นเป็นเส้นด้าย การย้อมสีขณะที่เป็นเส้นด้าย การ

ย้อมสีในรูปแบบที่เป็นผืนผ้า หรือการย้อมสีในรูปแบบที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงาน

ส าเร็จรูปแล้วก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับความพร้อม ความเหมาะสม และปัจจัยต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์กัญชงที่จะน าไปย้อมสีที่พบโดยทั่วไปจะมีรูปแบบเป็นเส้นด้าย 

และผ้าผืนเป็นส่วนใหญ่ 

 สีธรรมชาติหรือสีพ้ืนเดิมของเส้นใยกัญชงจะมีสีเหลืองอ่อนจนถึงสีน้ าตาล

อ่อน เฉดสีมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผู้ที่ซื้อหรือใช้งานผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ท า

จากเส้นใยกัญชงมักต้องการสีเดิม ๆ ของเส้นใย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น 

ขณะเดียวกันก็มีคนอีกจ านวนไม่น้อย เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งถือได้ว่ามีทั้ง

จ านวนคน และก าลังซื้อมากที่สุด ไม่ชอบสีธรรมชาติเดิมของเส้นใยกัญชงแบบนี้ 

โดยมีความเชื่อว่าเหมือนสีของผ้าดิบซึ่งใช้ในงานอวมงคล ดังนั้นในงานวิจัยบทนี้จึง

ได้ศึกษาและท าการย้อมเส้นด้ายใยกัญชง ด้วยสีย้อมจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ 

โดยเฉพาะการย้อมเส้นใยกัญชงด้วยสีย้อมจากธรรมชาติมีสีธรรมชาติ 3 ชนิดที่

น่าสนใจ คือ คราม ค าแสด และครั่ง ซึ่งให้เฉดสีน้ าเงิน ส้ม และแดง ตามล าดับ ซึ่ง

เฉดสีดังกล่าวเป็นสีที่ตลาดมีความต้องการ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน  
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3.1 การย้อมสีเส้นใยกัญชงด้วยสีสังเคราะห์ [10] 

 เส้นใยกัญชงสามารถย้อมสีได้เหมือนเส้นใยเซลลูโลสทั่วไป โดยสีย้อมที่

เหมาะสมส าหรับการน ามาย้อมเส้นใยกัญชงในปัจจุบันคือสีย้อมประเภทสีรีแอคทีฟ 

(reactive dye) เนื่องจากสีสังเคราะห์ประเภทนี้ มีเฉดสีให้เลือกค่อนข้างครอบคลุม 

มีความคงทนต่อการใช้งานในด้านต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก มีวิธีการย้อม (dye 

application) ที่หลากหลาย และที่ส าคัญคือราคาไม่แพง รวมถึงหาซื้อได้ง่ายใน

ท้องตลาด  

ในที่นี้จะแนะน าวิธีการย้อมเส้นใยกัญชงด้วยสีรีแอคทีฟโดยเลือกใช้สีกลุ่ม

ไวนิลซันโฟน (vinyl sulphone) ซึ่งเป็นสีที่ราคาไม่แพงและใช้ย้อมที่อุณหภูมิไม่สูง

มากนักคือย้อมที่อุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซียลเซียส รวมถึงวัสดุสิ่งทอที่ผ่านการ

ย้อมด้วยสีกลุ่มนี้สามารถน าไปสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคนิคการพิมพ์ที่เรียกว่าการ

พิมพ์กัด (discharge printing) ได้อีกด้วย  

ส าหรับกระบวนการย้อมสีรีแอคทีฟโดยทั่วไปเป็นดังนี้ 

1) ขั้นตอนการย้อมสี เริ่มที่การละลายเกลือ (เกลือซัลเฟตหรือเกลือคลอ

ไรด์) ลงในน้ าย้อมที่อุณหภูมิห้อง และละลายสีรีแอคทีฟที่จะใช้ย้อมในน้ าร้อน ใส่

เส้นด้ายลงไปย้อมกับน้ าเกลือเป็นเวลา 10 นาที ่ค่อย ๆ เทน้ าสีที่ละลายดีแล้วลงใน

น้ าย้อมเป็นระยะ ๆ จนครบ 20 นาที ย้อมเส้นด้ายในน้ าย้อมต่ออีก 10 นาที เทด่าง 

(โซดาแอซ) ลงไปในน้ าย้อม (อาจละลายน้ าหรือใส่เป็นผง แต่อย่าให้โดนเส้นด้าย) 

ใช้เวลาในการเติมด่าง 10-30 นาที โดยให้เส้นด้ายเคลื่อนตัวในน้ าย้อมตลอดเวลา 

ย้อมต่ออีก 10 นาที่ ค่อย ๆ เพ่ิมอุณหภูมิน้ าย้อมขึ้นไปจนถึง 60 องศาเซียลเซียส 
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และคงอุณหภูมิน้ าย้อมไว้ ย้อมที่อุณหภูมิ 60 องศาเซียลเซียสต่อไปเป็นเวลา 10 

นาที เติมด่างอีกครั้งช้า ๆ ใช้เวลาเติมประมาณ 20-40 นาที และย้อมต่อไปอีก         

15-30 นาที ดังผังการย้อมสีรีแอคทีฟกลุ่มไวนิล ซันโฟน ด้านล่าง   

ผังการย้อมสีรีแอคทีฟกลุ่มไวนิล ซันโฟน 

 
 2) ขั้นตอนการซักล้างสีส่วนเกินออก (washing-off or soaping process) 
ท าโดยน าเส้นด้ายที่ย้อมเสร็จแล้วไปซักล้างในน้ าที่มีน้ ายาซักล้างชนิดไร้ฟองผสม
อยู่ปริมาณ 1-5 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร ต้มน้ าให้ได้อุณหภูมิประมาณ 80-90 องศาเซียล
เซียส ซักล้างต่อเนื่องเป็นเวลา 20 นาที น าออกล้างน้ าเย็นจนสะอาด บิดหมาดแล้ว
น าไปท าให้แห้ง 

 
3.2 เทคนิคการย้อมสีเส้นใยกัญชงด้วยสีย้อมจากธรรมชาติ 

 ปัจจุบันกระแสความนิยมผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ย้อมด้วยสีย้อมจากธรรมชาติมี

เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขยายวงกว้าง แต่ข้อจ ากัดของการย้อมสีธรรมชาติมี

15-30’ 20-40’ 10’ 

1 oC/min 

60 oC 

เติมส ี

10

’ 

10-30’ 10

’ 

10

’ เติมเกลือ 

25-30 oC 

20’ 

เติมดา่งช่วงที่ 1 

เติมดา่งช่วงที่ 2 
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ค่อนข้างมาก เช่น มีเฉดสีให้เลือกน้อย ความคงทนของสีต่อการใช้งานต่ า 

(โดยเฉพาะความคงทนต่อแสง) การย้อมให้ได้สีเข้ม (deep shade) ในครั้งเดียวท า

ได้ยาก ความสามารถในการย้อมซ้ า (reproducibility) ให้เหมือนเดิมท าได้ยาก 

และปัญหาอ่ืน ๆ อีกมากมาย  

 ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีวัสดุสิ่งทอครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้น าองค์

ความรู้ที่เกิดจากการท างานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้กับการย้อมสี

ธรรมชาติของวิสาหกิจชุมชนฯ  โดยการปรับประจุที่ผิวของเส้นใยกัญชงให้เป็น

ประจุบวกด้วยกระบวนการแคทอิออนไนเซชั่น (cationization) ด้วยสาร 

STARCAT PD เพ่ือให้เส้นใยกัญชงสามารถรับสีย้อมซึ่งมีประจุลบให้สามารถเข้าติด

เส้นใยได้มากขึ้น ดังข้อแนะน าการใช้งาน STARCAT PD ด้านล่าง  

ข้อแนะน าการใช้งาน STARCAT PD 

STARCAT PD เป็นสารเคมีที่ใช้ส าหรับปรับประจุเส้นใยเซลลูโลส เช่น 

ฝ้าย เรยอน กัญชง เป็นต้น รวมถึงเส้นใยไหม ให้มีความสามารถในการดูดติดสีย้อม

จากธรรมชาติให้ได้สีย้อมที่แท้จริงของสีธรรมชาตินั้น ๆ โดยจะท าให้สีติดเส้นใยได้

เข้มมากข้ึน โดยไม่ต้องใช้สารมอร์แดนท์ 

  STARCAT PD เป็นสารเคมีที่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอในระดับ

สากลคือ OEKO-TEX STANDARD 100 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เป็น

ที่ยอมรับทั่วโลก ผู้ใช้จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับ 

STARCAT PD จะมีความปลอดภัยอย่างสูงสุด 
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วิธีการใช้งาน STARCAT PD 

1) เตรียมเส้นด้ายหรือผืนผ้าให้สะอาดและสามารถซึมน้ าได้ดี 
2) เท STARCAT PD ละลายในน้ าสะอาด อัตราส่วน 10 กรัม ต่อน้ า 1 ลิตร 

ใส่เส้นด้ายหรือผืนผ้า ลงไปกวน เพ่ิมอุณหภูมิจนถึง 50 องศาเซียลเซียส 
กวนต่อเนื่องเป็นเวลา 15 นาที หลังจากนั้น บีบเส้นด้ายหรือผืนผ้าให้
หมาด เตรียมน าไปย้อมสีต่อไป (ควรกวนเส้นด้ายหรือผืนผ้าอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือการติดสีที่สม่ าเสมอ) 

3) น าเส้นด้ายหรือผืนผ้า ในข้อ 2 ไปย้อมสีธรรมชาติตามข้ันตอนเดิมที่เคยท า 
โดยไม่ต้องท ามอร์แดนท์ ก็จะได้สีธรรมชาติที่แท้จริงนั้น ๆ 

หมายเหตุ: กรณีต้องการท ามอร์แดนท์หลังการย้อม (post or after mordant) 
เพ่ือให้ได้สีใหม่ ผู้ใช้งานควรท าการศึกษาก่อน 

 
การย้อมสีเสื้อถักใยกัญชงด้วยสีจากดอกค ามอกหลวง 

 ในการย้อมสีธรรมชาติโดยใช้ STARCAT PD เป็นตัวช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการดูดติดสีย้อมให้ติดสีได้มากข้ึน จะเริ่มด้วยการน าเสื้อถักจากใย
กัญชงที่ผ่านกระบวนการเตรียมมาอย่างดีแล้ว มาท าการปรับประจุด้วยสาร 
STARCAT PD ตามข้อแนะน าการใช้งาน โดยใช้อุณหภูมิในการปรับประจุอยู่ที่ 50 
องศาเซียลเซียส ใช้เวลากวน 15 นาที ดังภาพที่ 3.1 เมื่อครบเวลายกเสื้อออกมา
บีบให้หมาด น าเสื้อลงใส่หม้อน้ าย้อมสีธรรมชาติจากดอกค ามอกหลวงที่เตรียมไว้
พร้อมแล้ว ท าการย้อมสีที่อุณหภูมิ 80-90 องศาเซียลเซียสเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ดัง
ภาพที่ 3.2 เมื่อย้อมสีครบเวลา น าเสื้อออกล้างน้ าเย็น ท าให้แห้ง รีดให้เรียบ ดัง
ภาพที่ 3.3  
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ภาพที่ 3.1 การปรับประจุเสื้อถักใยกัญชงด้วย STARCAT PD 

 

 
ภาพที่ 3.2 การย้อมผ้าใยกัญชงด้วยสีธรรมชาติจากดอกค ามอกหลวง 

 



34 

 

 
ภาพที่ 3.3 เสื้อถักใยกัญชงย้อมสีดอกค ามอกหลวง 

  
3.3 การย้อมเส้นด้ายกัญชงด้วยครามธรรมชาติ 
 ครามเป็นสีย้อมจากธรรมชาติที่พบเห็นแพร่หลายมากที่สุด เป็นสีย้อมจาก

ธรรมชาติที่มีประวัติการใช้งานมาอย่างยาวนาน ถึงแม้ปัจจุบันจะมีการผลิตคราม

สังเคราะห์ขึ้นมาใช้งาน ครามธรรมชาติก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่เสมอ การย้อม

ครามส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังคงใช้วิธีการย้อมแบบดั้งเดิม คือ การก่อหม้อย้อม

ครามโดยอาศัยองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นเป็นส าคัญ ซึ่งคนทั่วไป

จะมองมีความยุ่งยาก ต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะและการดูแลอย่างพิเศษ แต่ด้วย

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่มีมากขึ้นท าให้ในปัจจุบันการย้อมครามธรรมชาติ

สามารถกระท าได้ในทุก ๆ ที่ โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสาน 
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โดยธรรมชาติแล้วครามธรรมชาติมีสมบัติเป็นสีวัต (vat dyes) ซึ่งครามธรรมชาติมี

โครงสร้างเป็นอินดิโก้ (indigo) เมื่อมีการผลิตสีอินดิโก้สังเคราะห์ขึ้นมาจึงถูกจัดให้

อยู่ในระบบดัชนีสี (color index) ของกลุ่มสีวัตที่เป็นสีน้ าเงิน (blue) ล าดับที่ 1 

(C.I. Vat Blue No.1) สีวัตโดยทั่วไปเป็นสีที่ไม่ละลายน้ า แต่สามารถท าให้อยู่ในรูป

ที่ละลายน้ าได้และมีความสามารถที่จะติดเส้นใยเซลลูโลสได้ ด้วยการรีดิวซ์สีวัตใน

สภาวะด่างให้อยู่ในรูปของลิวโค (leuco form) ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการ

ย้อมครามธรรมชาติ ที่ย้อมด้วยวิธีการย้อมสีวัต ใช้สารรีดิวซ์ ชนิดไทโอยูเรีย ได

ออกไซด์ ซึ่งใช้ชื่อการค้า STARDROSS RC ท าหน้าที่รีดิวซ์ครามธรรมชาติใน

สภาวะด่าง ซึ่งในที่นี้ใช้โซดาไฟเกล็ด ดังภาพแสดงขั้นตอนการย้อมครามใน

ห้องปฏิบัติการด้านล่าง 
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ภาพแสดงข้ันตอนการย้อมครามในห้องปฏิบัติการ 

น้ าหนักผ้าที่ใช้ย้อม 25 กรัม (น้ าหนักผ้าต่อน้ าย้อม หรือ ML:R = 1:20) 
 
 

   
  STARDROSS RC 30 กรัม        โซดาไฟ (เกล็ด) 2 กรัม    น้ าสะอาด 500 กรัม 

     
  
 
 
 
 
 
 
    ครามเปียก 100 กรัม 
 
 
 
 
    ใส่ผ้าลงไปย้อม     แช่ในน้ าย้อม 45 นาท ี      
                                                                                  

                                                              ผ้าที่ย้อมเสร็จ 

กวนจนละลาย วดัคา่ pH=12-13 

ละลาย STARDROSS RC และโซดาไฟในน า้

กรอง 

ละลายครามในสารละลายที่
เตรยีมไวข้า้งตน้  

จนเป็นสเีหลอืงอมเขียว 

ล้างน้ าหรือแช่ใน
น้ ายาฟิกซ์คราม 

จนกระทั่งผ้า
เป็นสีน้ าเงิน 
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สูตรและวิธีการย้อมครามธรรมชาติ 

(ส าหรับวัสดุสิ่งทอน้ าหนัก 1 กิโลกรัม) 

สูตรการย้อม  

น้ าสะอาด   20 ลิตร 

STARDROSS RC  1.2 กิโลกรัม 

โซดาไฟเกล็ด   40 กรัม 

ครามเปียก   4  กิโลกรัม 

วิธีย้อม 

1) น าน้ าสะอาด (น้ ากรอง, น้ าดื่ม, น้ าที่แกว่งสารส้มทิ้งไว้จนใส) ใส่ถังย้อม 
เติม STARDROSS RC และ โซดาไฟเกล็ดกวนให้ละลายเข้ากัน (ภาพที่ 
3.4) 
2) ใส่ครามเปียก (ภาพที่ 3.5) ลงไปกวนช้า ๆ อย่างต่อเนื่องให้เข้ากัน 
จนกระท่ังน้ าย้อมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเขียว (ภาพที่ 3.6) จึงจะสามารถน า
ผ้าหรือเส้นด้ายลงไปย้อมได้ (ที่ก้นถังย้อมอาจมีกากตะกอนเหมือนทราย
ปนอยู่ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของคราม) 
3) ใส่ผ้าหรือเส้นด้ายที่พร้อมย้อมลงไปแช่ไว้ ประมาณ 30-60 นาที โดย
ผ้าหรือเส้นด้ายจมอยู่ใต้น้ าย้อมตลอดเวลา จนกระทั่งผ้าหรือเส้นด้ายเป็น
สีเหลืองเขียว (หากผ้าหรือเส้นด้ายสัมผัสกับอากาศ จะท าให้ผ้าหรือ
เส้นด้ายตรงบริเวณท่ีสัมผัสอากาศด่างได้) ระหว่างการย้อมควรกวนผ้า
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หรือเส้นด้ายบ้างเป็นครั้งคราว โดยขณะกวนผ้าหรือเส้นด้ายต้องจมอยู่ใต้
น้ าย้อมตลอดเวลา (ภาพท่ี 3.7) 
4) เมื่อครบเวลาแล้ว น าผ้าหรือเส้นด้ายไปซักล้างด้วยน้ าสะอาดโดยล้างใน
ลักษณะให้น้ าไหลผ่านหรือโดยการจุ่มลงในสารลายไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 50 ปริมาณการใช้งาน 100 กรัมต่อน้ า 1 
ลิตร วัสดุสิ่งทอจะเปลี่ยนสีจากเหลืองเป็นสีน้ าเงิน ล้างน้ าสะอาดจนไม่มีสี
หลุดออกมา  
5) น าไปผึ่งให้แห้ง ในที่ร่มที่มีลมพัดผ่าน ไม่ควรตากกลางแดดจ้า 

 

 
ภาพที่ 3.4 โซดาไฟเกล็ด (บีกเกอร์ซ้าย) และไทโอยูเรีย ไดออกไซด์ (บีกเกอร์ขวา) 

 
ภาพที่ 3.5 ครามเปียก 
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ภาพที่ 3.6 น้ าครามที่พร้อมย้อม  

 

 
ภาพที่ 3.7 การย้อมสีเส้นด้ายกัญชงด้วยครามธรรมชาติ 
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บทที่ 4  

ความรู้พื้นฐานในการพิมพ์ผ้า และการพิมพ์ผ้าใยกัญชง 

 การพิมพ์จะนิยมท ากับวัสดุสิ่งทอที่เป็นผืนผ้าเป็นส่วนใหญ่ การพิมพ์ผ้าใน

ปัจจุบัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 1. รูปแบบการพิมพ์ที่ต้องอาศัย

แม่พิมพ์เป็นตัวก าหนดลวดลาย เป็นวิธีการพิมพ์ผ้าแบบดั้งเดิม มีมาตั้งแต่ยุค

โบราณและผ้าพิมพ์ที่พบในโลกปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นผลผลิตมาจากการพิมพ์

ในรูปแบบนี้เพียงแต่มีการพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

พิมพ์ในรูปแบบนี้เพ่ิมเติมขึ้นเป็นล าดับเท่านั้นเอง และรูปแบบที่ 2 คือ การพิมพ์ผ้า

ที่ไม่ต้องอาศัยแม่พิมพ์ ซึ่งเราเรียกการพิมพ์รูปแบบนี้ว่าการพิมพ์แบบดิจิตอล 

อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และพรินเตอร์ สามารถที่จะพิมพ์ผ้าในเกิดสีสันและ

ลวดลายต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องใช้มาพิมพ์ ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะรูปแบบการ

พิมพ์ผ้าที่ต้องใช้แม่พิมพ์เท่านั้น ซึ่งการพิมพ์ผ้าโดยใช้แม่พิมพ์จะบรรลุเป้าหมายได้

จะต้องประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ คือ แม่พิมพ์ ผ้าที่จะพิมพ์ และสีที่จะใช้พิมพ์ 

ส าหรับแม่พิมพ์ที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน คือ แม่พิมพ์สกรีน โดย

แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ แม่พิมพ์สกรีนแบบโรตารี (rotary screen) ซึ่งเป็น

แม่พิมพ์ส าหรับใช้ในงานพิมพ์ผ้าอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ และแม่พิมพ์สกรีนแบบ

ราบ (flat screen) ซึ่งมีความหลากหลายในการใช้งาน ดังนั้นแม่พิมพ์ชนิดนี้จึงมี

ความเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการถา่ยทอดเทคโนโลยี 
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4.1 การเตรียมแม่พิมพ์สกรีนแบบราบ (flat screen) [11] 

โดยวิธีโค๊ดด้วยกาวอัดผสมน้ ายาไวแสง หรือที่เราเรียกกันว่าแม่พิมพ์สกรีนกาวอัด

แบบราบนั้น เป็นรูปแบบการท าแม่พิมพ์ที่ใช้กันมากในปัจจุบัน โดยหลักการ เรา

ต้องมีลายต้นแบบ (art work) แล้วน าลายต้นแบบไปสร้างเป็นฟิล์มต้นแบบที่มีสีด า

ทึบแสง จากนั้นน าฟิล์มไปถ่ายกับบล๊อกที่ผ่านการโค๊ดด้วยกาวถ่ายผสมน้ ายาไวแสง

ที่แห้งดีแล้ว ท าการการถ่ายแสงตามเวลาที่ก าหนด น าบล๊อกไปล้างน้ า  บริเวณที่สี

ด าที่ปิดก้ันบล๊อก เมื่อล้างน้ ากาวถ่ายจะหลุดออก แล้วจึงน าบล๊อกไปตกแต่งเพ่ือให้

พร้อมส าหรับใช้งานต่อไป ส าหรับในงานวิจัยนี้ เราไปใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ

แม่พิมพ์ กล่าวคือ เราจะไม่ท าฟิล์มต้นแบบเพ่ือน าไปถ่ายแสง แต่เราจะใช้เครื่อง

พริ้นเตอร์พิมพ์หมึกด าไปบนบล๊อกสกรีนที่ผ่านการโค๊ดกาวถ่ายมาเรียบร้อยแล้วให้

เป็นลวดลายตามลายต้นแบบที่ต้อง แล้วจึงน าไปถ่ายแสง แล้วจึงน าไปท าตาม

ขั้นตอนปกติต่อไป ซึ่งจะเป็นการลดเวลาการท าแม่พิมพ์สกรีนกาวอัดแบบราบลงได้

มากพอสมควร 

ขั้นตอนการท าแม่พิมพ์สกรีนกาวอัดแบบราบประกอบด้วย  

 1) เตรียมลายต้นแบบ (art-work) ที่ต้องการ 

 
ภาพที่ 4.1 ลายต้นแบบ (art-work) 
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 2) ขึงผ้าสกรีนกับกรอบสกรีนให้ตึง แล้วท าความสะอาด รอจนแห้งสนิท 

 
ภาพที่ 4.2 ผ้าสกรีนที่ถูกขึงตึงบนบล๊อกสกรีน 

 3) โค๊ดกาวอัดหรือกาวถ่ายบล๊อก โดยใส่กาวถ่ายผสมสารไวแสงกวนให้เข้า

กันแล้วน าไปใส่ลงรางปาดกาว (coating through) 

 
ภาพที่ 4.3 การโค๊ดกาวถ่ายลงบล๊อกสกรีน 
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 4) การสร้างลายบนแม่พิมพ์ โดยการยิงหมึกด าลงบนบล๊อกสกรีนตามลาย

ต้นแบบก่อนน าไปถ่ายแสง 

 
ภาพที่ 4.4 การพริ้นท์หมึกด าลงบนบล๊อกสกรีน 

 5) การถ่ายแสงเพื่อให้กาวถ่ายท าปฏิกิริยายึดเกาะติดกับผ้าสกรีน โดย

บริเวณท่ีมีหมึกด าทับอยู่กาวถ่ายจะไม่สามารถยึดติดกับผ้าสกรีนได้ 

 
ภาพที่ 4.5 การถ่ายสกรีนโดยใช้ตู้ไฟถ่ายแสง 
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 6) การล้างบล๊อกสกรีนเพ่ือให้เกิดลวดลาย โดยการฉีดน้ าเข้าไปบริเวณท่ีมี

หมึกด าปิดทับอยู่ ซึ่งเป็นส่วนที่จะหลุดออก 

 
ภาพที่ 4.6 การล้างบล๊อกสกรีนด้วยน้ าแรงดันสูง 

 7) บล๊อกสกรีนกาวอัดแบบราบที่ถูกตรวจสอบตามด (pin hole) และ

พร้อมน าไปใช้งาน 

 
ภาพที่ 4.7 บล๊อกสกรีนที่พร้อมน าไปใช้งาน 
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4.2 การพิมพ์ผ้าใยกัญชงด้วยสีพิกเมนท์ (pigment) โดยวิธีพิมพ์ตรง (direct 

printing) [11] 

 การพิมพ์ด้วยสีพิกเมนท์เป็นการพิมพ์ผ้าหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เหมาะสม

ที่สุดส าหรับผู้ประกอบการ SMEs หรือ OTOP เนื่องจากการพิมพ์สีพิกเมนท์

สามารถพิมพ์ลงผ้าได้ทุกชนิด มีกระบวนการพิมพ์ที่สั้น ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมาก

นัก สามารถพิมพ์ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสี และที่ส าคัญคือมันสามารถสร้างลูกเล่นที่

หลากหลายได้ในลายพิมพ์ แต่ก็มีข้อจ ากัดในเรื่องของผิวสัมผัสและความคงทนต่อ

การซักล้างและการขัดถู ส าหรับการพิมพ์ผ้าใยกัญชงด้วยสีพิกเมนท์จะเริ่มจากการ

เตรียมองค์ประกอบของการพิมพ์ให้พร้อมก่อน 3 ส่วน คือ 1. ส่วนของแม่พิมพ์ ซึ่ง

ได้กล่าวถึงวิธีการเตรียมแม่พิมพ์สกรีนกาวอัดแบบราบแล้วข้างต้น ส่วนที่ 2 คือ ผ้า

ที่พร้อมจะน าไปพิมพ์ซึ่งกล่าวถึงแล้วในบทที่ 2 เช่นกัน และส่วนที่ 3 ก็คือ สีที่จะใช้

พิมพ์ลงบนผ้า ซึ่งส่วนประกอบหลัก ๆ ในสีพิมพ์พิกเมนท์ประกอบไปด้วย 2 ส่วน 

คือ แม่สีพิกเมนท์ ดังภาพที่ 4.8 และแป้งพิมพ์สีพิกเมนท์ ซึ่งแป้งพิมพ์สีพิกเมนท์ มี

องค์ประกอบที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

1) สารช่วยยึดเกาะ (binder) ท าหน้าที่ยึดอนุภาคสีให้เกาะติดอยู่กับวัสดุ

สิ่งทอ ปริมาณการใช้อยู่ที่ร้อยละ 10-20 ขึ้นกับความเข้มสีที่พิมพ์ 

2) สารข้นสังเคราะห์ (synthetic thickener) ท าหน้าที่ควบคุมการไหล

ของแป้งพิมพ์ให้อยู่ในขอบเขตของแม่พิมพ์ ปริมาณการใช้อยู่ที่ร้อยละ 

1-3 ขึ้นกับความข้นที่ต้อง และ 

3) น้ า 
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ส่วนผสมส าคัญทั้ง 3 ตัวเมื่อน ามาปั่นให้เข้ากันจะเป็นแป้งพิมพ์สีพิกเมนท์ ดังภาพ

ที่ 4.9 น าแม่สีพิกเมนท์มาผสมกับแป้งพิมพ์ตามความเข้มที่ต้องการจะได้สีพิมพ์พิก

เมนท์ ดังภาพที่ 4.10 

  

 
ภาพที่ 4.8 แม่สีพิกเมนท์ (BROWN FBS) 

 

 
ภาพที่ 4.9 แป้งพิมพ์สีพิกเมนท์ 
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ภาพที่ 4.10 สีพิกเมนท์ท่ีพร้อมพิมพ์ 

เมื่อองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนพร้อมก็จะท าการพิมพ์ โดยเริ่มที่การปูผ้าลงบนโต๊ะ

พิมพ์ที่มีกาวยึดผ้าทาอยู่ ดังภาพที่ 4.11 รีดให้เรียบ ดังภาพที่ 4.12 ตรวจสอบ

แม่พิมพ์และความพร้อมอ่ืน ๆ ก่อนท าการพิมพ์ ดังภาพที่ 4.13 ท าการพิมพ์ผ้า ดัง

ภาพที่ 4.14 จากนั้นท าให้ผ้าพิมพ์แห้งโดยการเป่าด้วยเครื่องเป่าลมร้อน ดังภาพที่ 

4.15 จะได้ผ้าใยกัญชงที่พิมพ์ลายสวยงามดังภาพท่ี 4.16  

 
ภาพที่ 4.11 การปูผ้าลงบนโต๊ะพิมพ์ 
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ภาพที่ 4.12 ผ้ากัญชงที่ปูเรียบลงบนโต๊ะพิมพ์ถูกยึดด้วยกาวยึดผ้า 

 
ภาพที่ 4.13 ตรวจสอบความพร้อมก่อนท าการพิมพ์ 

 
ภาพที่ 4.14 การพิมพ์สีพิกเมนท์ลงบนผ้ากัญชง 
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ภาพที่ 4.15 การท าให้ผ้าพิมพ์แห้ง 

 
ภาพที่ 4.16 ผ้ากัญชงพิมพ์ลายใบกัญชงด้วยสีพิกเมนท์ 

4.3 การพิมพ์แบบตรง (direct printing) ด้วยสีรีแอคทีฟ 

 การพิมพ์ผ้าด้วยสีรีแอคทีฟ มีขั้นตอนการพิมพ์ที่ค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน 

ต้องใช้อุปกรณ์และสารเคมีหลายชนิด และที่ส าคัญคือต้องมีองค์ความรู้พอสมควร 

จึงไม่เหมาะส าหรับผู้ประกอบการที่เพ่ิงเริ่มท างานพิมพ์ แต่ถ้าท าได้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
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จะมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นมาก เนื่องจากสีรีแอคทีฟให้เฉดสีที่หลากหลาย ขณะที่ความ

คงทนของสีต่อการใช้งานในด้านต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก 

4.4 การพิมพ์ผ้าด้วยสีจากธรรมชาติ 

 จากกระแสความนิยมใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ย้อมหรือพิมพ์ด้วยสีจาก

ธรรมชาติที่เพ่ิมมากขึ้น ผู้ประกอบการจึงควรเรียนรู้ที่จะน าสีจากธรรมชาติมา

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น การพิมพ์

สีธรรมชาติที่ได้ผลดีควรพิมพ์ด้วยเทคนิคการพิมพ์สีพิกเมนท์ โดยการท าแม่สี

ธรรมชาติให้ละลายน้ าหรือมีขนาดอนุภาคเล็กที่สุดแล้วจึงน าไปผสมกับแป้งพิมพ์

สีพิกเมนท์ โดยเลือกสารยึดเกาะและสารข้นให้เหมาะสมกับชนิดของสีที่จะพิมพ์ ใน

งานวิจัยนี้จะน าเสนอการพิมพ์สีธรรมชาติจากเมล็ดต้นค าแสด ดังภาพที่ 4.17 ซึ่งใช้

ส่วนของเมล็ดจากผลหรือฝักมาท าเป็นสีส าหรับย้อมและพิมพ์วัสดุสิ่งทอได้  

 
ภาพที่ 4.17 ต้นค าแสด 
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 การพิมพ์ผ้าด้วยสีพิมพ์จากเมล็ดค าแสด ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 

ดังต่อไปนี้ การเตรียมแม่สีพิมพ์จากเมล็ดค าแสด การและขั้นตอนการพิมพ์ผ้าด้วยสี

จากเมล็ดค าแสด 

 4.4.1 การเตรียมแม่สีพิมพ์จากเมล็ดค าแสด  

ในกระบวนการเตรียมสีพิมพ์จากเมล็ดค าแสดเริ่มจากน าเมล็ดค าแสดมา

บดด้วยเครื่องบดละเอียด และน ามาร่อนเพ่ือก าจัดสิ่งสกปรกให้ได้ผงค าแสดที่มี

ความละเอียด จากนั้นผสมผงค าแสดที่ได้กับเอทิลีนไกลคอล โดยปั่นเป็นเวลา 30 

นาท ีเพ่ือลดขนาดและเปลี่ยนจากผงค าแสดเป็นแม่สีโดยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้  

1) น าฝักค าแสดมาแกะเอาเมล็ดออก ซึ่งฝักที่จะน าเมล็ดมาใช้งานจะต้อง

เป็นฝักที่แก่โดยสังเกตุจากลักษณะฝักที่แห้งและปลายฝักที่แตกออก

ให้เห็นเมล็ดค าแสดด้านใน ดังภาพที่ 3.18 

 

 ภาพที่ 4.18 ฝักค าแสดและเมล็ดค าแสด 
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2) น าเมล็ดค าแสดที่ได้เข้าสู่กระบวนการบดด้วยเครื่องบดละเอียด บด

จนเมล็ดค าแสด เปลี่ยนลักษณะเป็นผง และน าไปร่อนเศษเมล็ดที่

เหลือออกเพ่ือให้ได้ผงสีจากเมล็ดค าแสดที่ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปน  ดัง

ภาพที่ 4.19 

 

 

ภาพที่ 4.19 การบดเมล็ดค าแสด  

3) น าผงเมล็ดค าแสดบดที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 มาปั่นผสมกับเอทีลีนไกล

คอลให้เข้ากัน ในอัตราส่วนร้อยละ 30 : 70 เป็นเวลา 30 นาที เพ่ือ

ลดขนาดและเปลี่ยนจากผงค าแสดเป็นน้ าสี ดังภาพที่ 4.20 
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ภาพที่ 4.20 การปั่นผงเมล็ดค าแสดกับเอทีลีนไกลคอล 

4.4.2 การเตรียมแป้งพิมพ์และสีพิมพ์ส าหรับพิมพ์ผ้า 

1) การเตรียมแป้งพิมพ์ 

ในการเตรียมแป้งพิมพ์ส าหรับพิมพ์สีธรรมชาติ จะน าสูตรการเตรียมแป้ง

พิมพ์ส าหรับสีพิกเมนท์ในงานพิมพ์อุตสาหกรรมมาใช้เตรียมโดยการผสมสารต่าง ๆ 

ตามอัตราส่วนที่แสดงในตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 ส่วนผสมแป้งพิมพ์สีพิกเมนท์ 

สารเคมี ปริมาณ (ร้อยละโดยน้ าหนัก) 
น้ า (water) 81 
ไบเดอร์ (binder) 15 
อีมัลซิไฟเออร์ (emulsifier) 1.5 
สารกันสีตก (fixing agent) 0.25 
โมโนเอทาโนลามีน (monoethanolamine) 0.35 
สารข้นสังเคราะห์ (synthetic thickener) 1.8 
สารกันบูด (preservative) 0.1 

 

2) การผสมแป้งพิมพ์กับแม่สีพิมพ์จากเมล็ดค าแสดเพ่ือท าเป็นสี

ส าหรับพิมพ์ผ้า 

การผสมแป้งพิมพ์กับแม่สีพิมพ์จากเมล็ดค าแสด โดยการเตรียมสี 5 ความ

เข้มข้น มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 อัตราส่วนแม่สีพิมพ์จากเมล็ดค าแสดและแป้งพิมพ์ 

 

- เตรียมแป้งพิมพ์และแม่สีพิมพ์ของทุกความเข้มข้นโดยชั่ง

ด้วยเครื่องชั่งทศนิยม 2 ต าแหน่ง  ดังภาพที่ 4.21 

 

ภาพที่ 4.21  ขั้นตอนการชั่งแม่สีพิมพ์และแป้งพิมพ์ 

สารเคมี 
อัตราส่วนผสมของแม่สีพิมพ์โดยน้ าหนักและแป้งพิมพ์ 

(%o.w.p.) 

แป้งพิมพ์ 99 95 90 85 80 

แม่สีพิมพ์ 1% 5% 10% 15% 20% 

รวม 100 100 100 100 100 
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- น าแป้งพิมพ์และสีพิมพ์มาปั่นผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันตาม

อัตราส่วนต่าง ๆ ดังภาพที่ 4.22 

 

ภาพที่ 4.22  การผสมแป้งพิมพ์และสีพิมพ์จากเมล็ดค าแสดในอัตราส่วนต่าง ๆ 

 4.4.3 ขั้นตอนการพิมพ์ 

1) หลังจากเตรียมสีพิมพ์เสร็จ น าสีพิมพ์ทั้ง 5 ความเข้มข้นมาท าการ

พิมพ์ลงบนผ้าเพื่อดูความเข้มสีที่ต้องการ ดังภาพที่ 4.23 

 

ภาพที่ 4.23  การพิมพ์สีค าแสดทั้ง 5 ความเข้มข้น 
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2) เลือกสีพิมพ์ที่ความเข้มข้นสี 20% o.w.p. มาท าเป็นแม่สีส าหรับพิมพ์

ลงบนชิ้นงาน ดังภาพที่ 4.24 และท าการพิมพ์ลงบนชิ้นงาน ซึ่งในท่ีนี้คือกระเป๋า 

ดังภาพที่ 4.25 จากนั้นท าให้ชิ้นงานแห้งด้วยเครื่องเป่าลมร้อน ดังภาพที่ 4.26 จะ

ได้ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าพิมพ์ลายด้วยสีจากธรรมชาติคือค าแสด ดังภาพที่ 4.27 

 

ภาพที่ 4.24  เตรียมสีพิมพ์ค าแสดเข้มข้น 20% o.w.p. 

 

ภาพที่ 4.25  การพิมพ์สีค าแสดลงบนกระเป๋า 
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ภาพที่ 4.26  การท าให้ชิ้นงานแห้งด้วยเครื่องเป่าลมร้อน  

 

ภาพที่ 4.27  กระเป๋าผ้าพิมพ์ด้วยสีจากค าแสด 

4.5 การพิมพ์ผ้ากัญชงด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบกัดสี (discharge printing) 

 การพิมพ์กัดสีเป็นเทคนิคการพิมพ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์

สิ่งทอได้อย่างมากในปัจจุบัน หลักการคือ การพิมพ์สารกัดสีเพ่ือลงไปท าลายสีพ้ืน 

(ground shade) ที่มีอยู่ก่อนแล้วในผืนผ้า ให้หายไปหรือเหลือสีพ้ืนเดิมเท่าที่

ต้องการ (white discharge) และยังสามารถพิมพ์สีใหม่ให้ลงไปแทนที่สีเดิมได้ 
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(color discharge) อีกด้วย การพิมพ์กัดสีผ้ากัญชงที่สามารถท าได้ในงานวิจัยครั้งนี้ 

คือ การพิมพ์กัดขาวด้วยด่างทับทิมหรือสารโปแตสเซียมเปอร์มังกาเนต (KMnO4)  

 ขั้นตอนการพิมพ์ผ้ากัญชงด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบกัดสี  

1) เตรียมแป้งพิมพ์ด่างทับทิมโดยการละลายด่างทับทิมความเข้มข้นร้อย

ละ 10 ลงในแป้งพิมพ์ประเภทกัวร์กัม กวนให้ด่างทับทิมละลาย

สมบูรณ์ ดังภาพที่ 4.28 

2) ปูผ้ากัญชงที่พร้อมพิมพ์ลงบนโต๊ะพิมพ์และเตรียมแม่พิมพ์สกรีนแบบ

ราบลายกัญชง ดังภาพที่ 4.29 

3) เทแป้งพิมพ์ด่างทับทิมที่พร้อมพิมพ์ลงแม่พิมพ์ ดังภาพที่ 4.30 และท า

การพิมพ์โดยใช้แปรงปาดสี ปาดสีผ่านสกรีนจะปรากฏลายบนผ้าที่

พิมพ์และเห็นเป็นสีม่วง ดังภาพที่ 4.31    

4) การพิมพ์ผ้าที่มีความยาว ลายที่น ามาพิมพ์จะเป็นลายพิมพ์ที่มี

ลักษณะต่อเนื่อง (running print design) ดังนั้นในระหว่างการพิมพ์

จะต้องมีการพิมพ์ซ้ าลาย (repeat) ดังภาพที่ 4.32 ไปจนกระทั่งสุด

ปลายผ้าหรือจุดที่ต้องการยุติการพิมพ์ ดังภาพที่ 4.33  

5) หลังพิมพ์เสร็จให้ผึ่งผ้าทิ้งไว้ให้ค่อย ๆ แห้งไปเอง เป็นเวลา 30 นาที

ถึง 1 ชั่วโมง 

6) น าผ้าพิมพ์จาก 5) ลงแช่ในสารละลายโซเดียมเมต้าไบซัลไฟท์ความ

เข้มข้นร้อยละ 10 ดังภาพที่ 4.34 รอจนกระทั่งสีม่วงของด่างทับทิม 
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ซึ่งขณะนี้สีจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเข้มให้หมดไป แล้วน าผ้าไปล้างน้ า

จนสะอาด ดังภาพที่ 4.35 

7) หลังจากผ้าใยกัญชงแห้งแล้วจะเห็นบริเวณที่พิมพ์ลายเป็นสีขาว อัน

เนื่องมาจากสีพื้นเดิมที่มีอยู่ในเส้นใยถูกด่างทับทิมกัดท าลายให้หายไป 

ดังภาพที่ 4.36 

 

 

ภาพที่ 4.28  แป้งพิมพ์และด่างทับทิมที่พร้อมพิมพ์ 

 
ภาพที่ 4.29 แม่พิมพ์สกรีนและผ้ากัญชงพร้อมพิมพ์ 
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ภาพที่ 4.30 เทแป้งพิมพ์ด่างทับทิมลงแม่พิมพ์ 

 
ภาพที่ 4.31 ปาดแป้งพิมพ์ด่างทับทิมลงสู่ผ้าใยกัญชง 

 
ภาพที่ 4.32 การพิมพ์ต่อลาย (repeat) 
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ภาพที่ 4.33 ผ้าใยกัญชงพิมพ์ลายใบกัญชงด้วยด่างทับทิม 

 
ภาพที่ 4.34 แช่ผ้าพิมพ์ลงในสารละลายโซเดียมเมต้าไบซัลไฟท์ 
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ภาพที่ 4.35 ผ้าใยกัญชงพิมพ์ที่ผ่านการแช่ในสารละลายโซเดียมเมต้าไบซัลไฟท์

และถูกล้างน้ าจนสะอาด 

 
ภาพที่ 4.36 ผ้าใยกัญชงพิมพ์ลายใบกัญชงด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบกัดขาว 
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บทที่ 5 

การตกแต่งส าเร็จผ้าใยกัญชง 

 การตกแต่งส าเร็จเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอได้มากที่สุด 

เป็นกระบวนการผลิตขั้นสุดท้าย ก่อนที่วัสดุสิ่งทอจะถูกน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใด 

ๆ ซึ่งจะท าหลังจากการย้อมสี หรือพิมพ์ลายเสร็จแล้ว โดยส่วนใหญ่วัสดุสิ่งทอที่

ผ่านกระบวนการนี้แล้วจะไม่น ากลับมาล้างน้ าท าความสะอาดอีก จึงนิยมเรียกว่า  

“การตกแต่งส าเร็จ” จุดมุ่งหมายที่ส าคญัของการตกแต่งสิ่งทอ คือ [12] 

 1) เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  โดยการปรับปรุงลักษณะทาง

กายภาพให้น่ามอง (appearance)   และปรั บป รุ ง ผิ ว สั ม ผั ส ใ ห้ น่ า ใ ช้  

(feeling)  

 2) เพ่ือปกปิดข้อบกพร่องของวัสดุสิ่งทอ 

 3) เพ่ือให้วัสดุสิ่งทอเกิดสมบัติด้านต่าง ๆ ตามที่ต้องการ (functional) 

 การแบ่งประเภทของการตกแต่งสิ่งทอ มีหลายหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 

เช่น แบ่งตามกระบวนการผลิต ซึ่งยังจ าแนกออกได้เป็น การตกแต่งสิ่งทอเชิงกล 

และการตกแต่งสิ่งทอเชิงเตมี แบ่งตามตามความทนทานของการใช้งานผลิตภัณฑ์ 

จ าแนกออกเป็น การตกแต่งแบบชั่วคราว และการตกแต่งแบบทนทาน นอกจากนี้

ยังสามารถจ าแนกตามหน้าที่การใช้งาน เช่น การตกแต่งให้วัสดุสิ่งทอมีความนุ่มฟู 

หรือนุ่มลื่น การตกแต่งให้วัสดุสิ่งทอมีความแข็งและคงรูป การตกแต่งให้วัสดุสิ่งทอ

มีสมบัติสะท้อนน้ าและน้ ามัน การตกแต่งให้วัสดุสิ่งทอมีสมบัติหน่วงไฟ การตกแต่ง

ให้วัสดุสิ่งทอมีกลิ่นหอม การตกแต่งให้วัสดุสิ่งทอมีสมบัติต้านทานเชื้อแบคทีเรีย 
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การตกแต่งให้วัสดุสิ่งทอมีสมบัติป้องกันยุงและแมลงได้ เป็นต้น ซึ่งในที่นี้จะ

กล่าวถึงเฉพาะการจ าแนกประเภทการตกแต่งตามหน้าที่การใช้งาน (functional 

finish) ดังต่อไปนี้ 

5.1 การตกแต่งให้วัสดุสิ่งทอมีความนุ่มฟู หรือนุ่มลื่น (softening finish) [12] 

 เป็นการตกแต่งที่ส าคัญในอุตสาหกรรมสิ่งทอและนิยมท ามากที่สุด  เป็น

การตกแต่งสิ่งทอโดยใช้สารเคมีที่เรียกว่า softening agents หรือ softeners 

ซึ่งเป็นสารในกลุ่มอนุพันธ์ของไขมันหรือกรดไขมัน จ าแนกตามประจุได้ดังนี้ 

1) สารตกแต่งนุ่มชนิดประจุบวก (cationic softener): สารตกแต่งนุ่มกลุ่มนี้

ให้ผลความนุ่มดีมากแต่ผ้าอาจเหลือง เหมาะกับการใช้งานแบบดูดซึม 

2) สารตกแต่งนุ่มชนิดประจุลบ (anionic softener): ผ้าที่ตกแต่งด้วยสารกลุ่ม

นี้มักไม่นุ่มเท่าที่ควรแต่ซึมน้ าได้ดี 

3) สารตกแต่งนุ่มชนิดไม่มีประจุ (nonionic softener): ผ้าที่ตกแต่งด้วยสาร

กลุ่มนี้มักไม่เหลืองและไม่ซึมน้ า และไม่เหมาะกับการใช้งานแบบดูดซึม 

4) สารตกแต่งนุ่มประเภทซิลิโคนอีมัลชั่น (silicone emulsion): สารกลุ่มนี้จะ

ให้ความนุ่มลื่น และเงามัน 

ตัวอย่างของการตกแต่งชนิดนี้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การลงน้ ายาปรับผ้า

นุ่มในขั้นตอนการซักผ้า เป็นต้น  
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5.2 การตกแต่งให้ วัสดุสิ่ งทอมีความแข็งและคงรูป  (stiffening or hard 

finish) [12] 

เป็นการตกแต่งที่ท าให้น้ าหนักของผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะผ้า 

มีวัตุประสงค์หลักของการตกแต่งชนิดนี้ คือ การปรับปรุงผิวสัมผัส ท าให้ผ้าแข็ง

และคงรูป และเป็นการท าให้ผ้ามีความเรียบ  

 การตกแต่งเพ่ือให้วัสดุสิ่งทอมีความแข็งและคงรูป สามารถท าได้ 2 

รูปแบบ คือ การตกแต่งเพ่ือให้วัสดุสิ่งทอมีความแข็งและคงรูปแบบชั่วคราว 

(temporary) และการตกแต่งเพ่ือให้วัสดุสิ่งทอมีความแข็งและคงรูปแบบทนทาน  

(durable) การจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่สมบูรณ์ของการตกแต่งชนิดนี้ต้องบูรณาการ

ร่วมกันระหว่างการเลือกใช้สารเคมีที่เหมาะสม (chemical treatment) และการ

กระบวนการเชิงกลที่เหมาะสม (mechanical finish) ในการท า 

การจะจ าแนกว่าการตกแต่งใดท าให้วัสดุสิ่งทอมีความแข็งและคงรูปแบบ

ชั่วคราวหรือแบบทนทาน จะใช้สารเคมีเป็นตัวก าหนด  โดยสารเคมีที่ใช้ในการ

ตกแต่งเพ่ือให้วัสดุสิ่งทอมีความแข็งและคงรูปแบบชั่วคราว แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม

ใหญ่ คือ 1) สารที่ได้มาจากธรรมชาติและอนุพันธ์ของมัน เช่น แป้งธรรมชาติชนิด

ต่าง ๆ สารคาร์บอกซี เมททิล เซลลูโลส (CMC) เป็นต้น และ 2) สารสังเคราะห์ 

เช่น สารพอลิไวนิล แอลกอฮอล์ (PVA) สารพอลิไวนิล อะซีเตต (PVAc) เป็นต้น  

ตัวอย่างของการตกแต่งเพ่ือให้วัสดุสิ่งทอมีความแข็งและคงรูปแบบชั่วคราวใน

ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การลงน้ ายารีดผ้าเรียบ หรือน้ ายาอัดกลีบในขั้นตอนการรีด

ผ้า เป็นต้น ส่วนสารเคมีที่ใช้ในการตกแต่งเพ่ือให้วัสดุสิ่งทอมีความแข็งและคง

รูปแบบทนทาน จะได้แก่สารเรซิน (crosslinking agent) ชนิดต่าง ๆ ซึ่งในการ
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ตกแต่งด้วยสารเรซินนี้จ าเป็นต้องมีองค์ความรู้และเครื่องมือเครื่องจักรที่เหมาะสม

จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้  

5.3 การตกแต่งให้วัสดุสิ่งทอมีสมบัติสะท้อนน้ าและน้ ามัน  (water and oil 

repellent finish) [12]  

 เป็นการตกแต่งให้วัสดุสิ่งทอมีสมบัติสะท้อนน้ าและน้ ามันได้เป็นอีกความ

นิยมในปัจจุบันโดยเฉพาะในสถานการณ์โรคระบาดขณะนี้ ผลิตภัณฑ์สิ่งที่ได้รับการ

ตกแต่งด้วยสารเคมีสะท้อนน้ าและน้ ามันได้ เช่น หน้ากากผ้า หรือชุดป้องกัน

อันตรายส่วนบุคคล (PPE) เป็นที่ต้องการอย่างยิ่ง เพราะสามารถลดการซึมผ่าน

ของเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ 

 สารเคมีที่สามารถน ามาท าการตกแต่งเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอมีสมบัติ

สะท้อนน้ าและน้ ามันได้ในปัจจุบันมีดังนี้ 

 1) สารเคมีประเภทฟลูออโรคาร์บอน (fluorocarbon): สารกลุ่ม

นี้มีสมบัติเด่น คือ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผ่านการตกแต่งด้วยสารประเภทนี้

แล้วสามารถสะท้อนทั้งน้ าและน้ ามันได้เป็นอย่างดี จึงเป็นที่นิยมใช้งาน

อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการยึดเกาะบนวัสดุสิ่งทอ

ได้ดี ท าให้ยังคงสมบัติการสะท้อนได้หลังผลิตภัณฑ์ผ่านการใช้งานและถูก

ซักล้างซักล้าง แต่สารกลุ่มเป็นสารที่อยู่ในการเฝ้าระวังเรื่องความเป็น

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้มีข้อจ ากัดเรื่องการใช้งาน ปัจจุบันสาร

สะท้อนน้ าและน้ ามันประเภทฟลูออโรคาร์บอนที่ยอมรับให้ใช้ได้เป็นสาร

ฟลูออโรคาร์บอนประเภทคาร์บอน 6 อะตอม (fluorocarbon C-6) ใน
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การตกแต่งสารสะท้อนน้ าและน้ ามันท าได้โดยการสเปรย์หรือการจุ่มอัดผ้า

แล้วน าไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 150 องศาเซียลเซสเป็นเวลา 1 นาที 

แล้วน าไปทดสอบสมบัติเรื่องการสะท้อนน้ าและน้ ามัน  โดยภาพที่ 5.1 

เป็นการทดสอบการสะท้อนน้ า ส่วนภาพที่ 5.2 เป็นการทดสอบการ

สะท้อนน้ ามัน 

 
ภาพที่ 5.1 ทดสอบการสะท้อนน้ า ผ้าชิ้นขวาตกแต่ง 

 
ภาพที่ 5.2 ทดสอบการสะท้อนน้ ามัน ผ้าชิ้นขวาตกแต่ง 
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 2) สารสะท้อนน้ าประเภทซิลิโคน (silicone): สารประเภทนี้มี

สมบัติในการสะท้อนน้ าเพียงอย่างเดียว ไม่สะท้อนน้ ามัน และไม่สามารถ

ยึดเกาะกับวัสดุสิ่งทอได้ดีเท่าสารประเภทฟลูออโรคาร์บอน 

 3) สารสะท้อนน้ าประเภทแว็กซ์ (polyethylene wax): สาร

ประเภทนี้มีสมบัติเหมือนสารสะท้อนน้ าประเภทซิลิโคนทุกประการแต่

ด้อยกว่า 

5.4 การตกแต่งให้วัสดุสิ่งทอมีสมบัติหน่วงไฟ [12] 

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอส่วนใหญ่มีสมบัติลุกไหม้ติดไฟได้ดี ผลิตภัณฑ์บางชนิดควร

มีสมบัติหน่วงไฟ เช่น ผ้าม่าน พรม รวมถึงเคหะสิ่งทออ่ืน ๆ เราจึงควรท าการ

ตกแต่งเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอดังกล่าวมีสมบัติหน่วงไฟได้ เพ่ือความปลอดภัยใน

การด ารงชีวิต ดังภาพที่ 5.3 ด้านล่างเป็นผ้าฝ้ายทอที่ไม่ผ่านการตกแต่งด้วยสาร

หน่วงไฟ น าไปทดสอบการเผาไหม้ โดยหลังจากจุดไฟด้วยแหล่งก าเนิดไฟเป็น

ระยะเวลา 5 วินาที แล้วน าแหล่งก าเนิดไฟออก จะเห็นได้ว่าไฟยังคงลุกลามไหม้ผืน

ผ้าอย่างต่อเนื่องจนผ้าไหม้หมด 
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ภาพที่ 5.3 ผ้าฝ้ายลุกไหม้ติดไฟจนหมดผืน 

ส่วนในภาพที่ 5.6 เป็นผ้าฝ้ายที่ผ่านการตกแต่งด้วยสารหน่วงไฟ โดยการน าผ้าฝ้าย

ไปจุ่มอัดด้วยสารหน่วงไฟปริมาณ 200 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร แล้วน าไปทดสอบการ

เผาไหม้เช่นเดียวกัน พบว่า เมื่อน าแหล่งก าเนิดไฟออกผ้าจะไม่เกิดการลุกไหม้ติด

ไฟต่อไป (ไม่ลามไฟ) 
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ภาพที่ 5.4 ผ้าฝ้ายที่ผ่านการตกแต่งด้วยสารหน่วงไฟ ไม่เกิดการลามไฟ 

5.5 การตกแต่งให้วัสดุสิ่งมีกลิ่นหอม 

เป็นการตกแต่งเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอมีสมบัติพิเศษเพ่ิมมากขึ้น โดยใช้ 

aroma ball ซึ่งเป็น microcapsule ที่บรรจุน้ าหอมอยู่ภายใน มันให้กลิ่นต่อเมื่อ 

microcapsule ถูกท าให้แตก โดยเราอาจเลือกใช้กลิ่นที่มีสมบัติไล่ยุงได้ เช่น กลิ่น

ตะไคร้หอม เป็นต้น มาท าการตกแต่งผลิตภัณฑ์ 

5.6 การตกแต่งให้วัสดุสิ่งทอมีสมบัติต้านทานเชื้อแบคทีเรีย 

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ท าให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโต

ได้ดี การตกแต่งผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้มีสมบัติต้านทานการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

ได้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง แต่เส้นใยบางประเภท เช่น กัญชง มีสมบัติต้านทาน

การเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ดีด้วยตัวมันเอง การตกแต่งชนิดนี้อาจไม่จ าเป็น 
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แต่กรณีน ามาท าเป็นผลิตภัณฑ์แล้วมีจุดซ่อนเร้นอาจเกิดกลิ่นอับได้ การตกแต่งด้วย

สารดูดกลิ่นอับ เช่น activated charcoal ก็จะช่วยท าให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอมีจุดขาย

ที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้น 

5.7 การตกแต่งให้ผลิตภัณฑ์มีสมบัติไล่ยุงและแมลง 

จากหัวข้อ 5.6 นอกจากแบคทีเรียจะเจริญเติบโตได้ดีแล้ว ประเทศไทยยัง

มียุงชุมมาก ในแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกอันมีสาเหตุมาจากยุง

หลายราย และยังมียุงร าคาญรวมถึงแมลงรบกวนอีกมากมาย ดังนั้นถ้าเสื้อผ้า

เครื่องแต่งกายที่เราสวมใส่มีสมบัติไล่ยุงและแมลงต่าง ๆ ให้หนีห่างออกไปไกล ๆ 

ได้จะเป็นการดีอย่างยิ่ง การตกแต่งด้วยสารเคมีประเภท  permethrin จะช่วย

ป้องกันยุงและแมลงไม่ให้มารบกวนได้เป็นอย่างดี     
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บทที่ 6 

การผลิตผ้าถักเบื้องต้น และการออกแบบลายผ้าถัก 

 ในการผลิตผ้าถักมีหลายหลายวิธีการ และมีรูปแบบมากมาย ขึ้นอยู่กับ

วิธีการที่เราใช้ในการผลิตผืนผ้าถัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เรา

เลือกใช้ในการถัก ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้ไม้นิต หรือไม้ถักโครเชต์ ดังภาพที่ 6.1 ในการ

ผลิตผืนผ้าถักเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ เพราะมีต้นทุนของอุปกรณ์ไม่แพง

จนเกินไปขึ้นอยู่กับวัสดุที่เลือกใช้ ถ้าใช้วัสดุที่ดีและมีความทนทานสูงก็อาจมี ราคา

ของเครื่องมือที่สูงขึ้นได้  

 

 

 

 

ภาพที่ 6.1 ไม้ถักโครเซต์ 

 การใช้เครื่องมือประเภทนี้ในการผลิตผ้าถักสามารถใช้เส้นด้ายทุกประเภท

ไม่ว่าจะเป็นเส้นด้ายไหมพรมหรือเส้นด้ายขนสัตว์ก็สามารถใช้ได้และยังสามารถ

เลือกขนาดของเส้นด้ายที่ใช้ตามขนาดของเบอร์ที่เครื่องมือน ามาใช้ผลิตผืนผ้าถัก 

แต่การใช้งานไม้ถักโครเซต์หรือไม้ถักนิต ต้องมีทักษะในการใช้งานค่อนข้างดีเพราะ

ต้องมีขั้นตอนพอสมควรส าหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความยุ่งยาก

ส าหรับบุคคลบางกลุ่มที่ชอบวิธีการผลิตโดยใช้เครื่องมือประเภทนี้ 
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ต่อมามีวิธีการผลิตผ้าถักให้ง่ายและสะดวกมากขึ้นโดยมีการสร้างเครื่องมือ

ที่ ใช้ ในการผลิตผ้าถักประเภทบล็อกไม้หรือไม้ตะปู ดังภาพที่  6.2 ซึ่ งมีอยู่

หลากหลายขนาดความยาวให้เลือกใช้และยังสามารถใช้เส้นด้ายทั้งขนาดและ

ประเภทได้มากมายเช่นเดียวกัน แต่ความกว้างของผ้าจะขึ้นอยู่กับความยาวของ

บล็อกไม้ที่น ามาใช้ถัก ขั้นตอนการถักไม่ค่อยยุ่งยากว่าการใช้ไม้ถักโครเซต์ สามารถ

ท าผลิตภัณฑ์ได้หลายหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการน าไปใช้งาน ส่วนขั้นตอนการผลิต

ผ้าถักต้องใช้ทักษะอยู่บางในกรณีที่มีลวดลายที่ซับซ้อนมากขึ้น และต้องใช้เวลาใน

การผลิตผืนผ้าถักพอสมควร 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.2 การผลิตผ้าถักโดยการใช้บล็อกไม้ 

ในการผลิตผืนผ้าถักประเภทต่อมา มีการใช้เครื่องถักผ้าที่มีระบบกลไกการ

สั่งงานมากขึ้นแต่ยังใช้คนในการท างานหรือการมือคนจับหรือเคลื่อนที่อุปกรณ์

เพ่ือให้เกิดการถักให้เกิดผืนผ้า ซึ่งยังไม่ใช่การเครื่องถักแบบอัตโนมัติทั้งหมด หรือ

อาจเรียกว่าการถักผ้าแบบกึ่งอัตโนมัติ ดังภาพที่ 6.3 เพราะมีระบบกลไกที่สามารถ
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ช่วยให้ผู้ใช้สามารถผลิตผ้าถักได้ง่ายขึ้น แต่ต้องมีการเรียนรู้เรื่องของอุปกรณ์หรือ

เครื่องมือของเครื่องถักประเภทนี้อยู่บ้าง ความยากง่ายขึ้นอยู่กับความเข้าใจของแต่

ละบุคคล การใช้เครื่องถักผ้าแบบกึ่งอัตโนมัติมีความสะดวกและรวดเร็วในการผลิต

ผ้าถัก เพราะใช้เวลาที่ไม่มากนักก็สามารถผลิตผืนผ้าถักได้ และยังสามารถผลิต

ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ ความกว้างของหน้าผ้าถักมีขนาดใหญ่พอสมควร

ส าหรับการผลิตผ้าถักด้วยมือ แต่มีข้อก าจัดเรื่องของขนาดและชนิดของเส้นด้ายที่

น ามาใช้ถัก ถ้าใช้เส้นด้ายที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ อาจต้องเลือกใช้ เครื่องถักรุ่นที่มี

คุณสมบัติหรือความห่างของเข็มถักที่มากขึ้นเพ่ือให้เหมาะสมกับเส้นด้ายที่ใช้ผลิต

ผ้าถัก แต่ถ้าเป็นเส้นด้ายขนาดทั่ว ๆ ไป ก็ใช้เครื่องถักรุ่นที่เป็นมาตรฐาน   

 

ภาพที่ 6.3 เครื่องถักผ้าด้วยมือแบบกึ่งอัตโนมัติ [14] 
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การออกแบบลายผ้าถัก [13, 15, 16] 

การถักผ้า คือ การน าเส้นด้ายมาโค้งงอเพ่ือให้ เกิดเป็นห่วง อย่าง

ต่อเนื่องกันคล้ายลูกโซ่จนเกิดเป็นผืนผ้าถัก โดยห่วงที่ใช้ในการถักผ้ามี 3 รูปแบบ 

ประกอบด้วย 

1) ห่วงนิต (knit loop) เป็นห่วงเบื้องต้นในการถักผ้า ดังภาพที่ 6.4 ซึ่ง

ขนาดห่วงนิตขึ้นอยู่กับความยาวของเส้นด้ายที่ท าให้เกิดห่วงนิตและยังส่งผลต่อ

ความหนาบางของผืนผ้าถักด้วย ถ้าถักห่วงนิตที่ใหญ่ความยาวของเส้นด้ายที่ใช้ถักก็

มากขึ้นตามและท าให้ผืนผ้าถักมีลักษณะบางโปร่ง แต่ถ้าถักห่วงนิตเล็กความยาว

ของเส้นด้ายที่ใช้ถักก็น้อยตามท าให้ผืนผ้าถักมีลักษณะแน่นขึ้นเป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.4 การถักห่วงนิต 
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2) ห่วงทัก (Tuck loop) เป็นการถักห่วงโดยอาศัยห่วงนิต เป็นพ้ืนแล้วมี

เส้นด้ายที่ 2 ซ้อนทับห่วง 

นิตอีกชั้นหนึ่ง หรือเป็นการถักห่วงนิตที่ไม่สมบูรณ์จึงท าให้มีเส้นด้ายคล้องเกี่ยวกัน 

2 เส้นในห่วงเดียวกัน ดังภาพที่ 6.5 การถักห่วงชนิดนี้จะท าให้ผืนผ้ามีลักษณะหนา

และนูนในต าแหน่งที่เกิดการถักห่วงทัก ซึ่งท าให้ผืนผ้ามีลักษณะคล้ายรังผึ้ง การถัก

ห่วงทักประเภทนี้ต้องมีองค์ประกอบของห่วงนิตเป็นพ้ืนฐานไม่สามารถถักห่วงทัก

ประเภทเดียวได้ทั้งผืนผ้าถัก อีกคุณสมบัติของห่วงทักจะท าให้ผืนผ้ามีหน้ากว้างที่

แคบลง 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.5 การถักห่วงทัก 

 3) ห่วงข้าม หรือ ห่วงลอย (Float loop) ดังภาพที่ 6.6 เป็นถักห่วงที่ท า

ให้เส้นด้ายลอยข้ามไปในต าแหน่งที่ก าหนดไว้ ท าให้เส้นด้ายไม่มีการถักเลย ส่งผล

ท าให้ผืนผ้าถักโปร่งขึ้นและท าให้หน้ากว้าของผ้ากว้างขึ้นด้วย การถักห่วงข้ามมี

วิธีการเช่นเดียวกับห่วงทักคือไม่สามารถถักห่วงข้ามได้เพียงประเภทเดียวทั้งผืนผ้า

ต้องมีห่วงนิตเป็นองค์ประกอบพื้นฐานด้วย 

หว่งทกั 
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ภาพที่ 6.6 การถักห่วงข้าม 

ตัวอย่างผืนผ้าถักที่ใช้ห่วงถักรูปแบบต่าง ๆ 

 1) ผืนผ้าถักท่ีใช้ห่วงนิตในการถัก ดังภาพที่ 6.7 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.7 ผ้าถักท่ีใช้ห่วงนิต 

หว่งขา้ม 
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2) ผืนผ้าถักท่ีใช้ห่วงนิตและห่วงทักในการถัก ดังภาพที่ 6.8 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.8 ผ้าถักท่ีใช้ห่วงนิตและห่วงทัก 

3) ผืนผ้าถักท่ีใช้ห่วงนิตและห่วงข้ามในการถัก ดังภาพที่ 6.9 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.9 ผ้าถักท่ีใช้ห่วงนิตและห่วงข้าม 
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บทที่ 7 

ส่วนประกอบ และการใช้งานเครื่องถักผ้าด้วยมือกึ่งอัตโนมัติ [17] 

 เครื่องถัก SILVER REED รุ่น SK 280 เป็นเครื่องถักผ้าด้วยมือกึ่งอัตโนมัติ

รุ่นมาตรฐานส าหรับผลิตผ้าถักในรูปแบบผ้าผืน มีขนาดที่เล็ก น้ าหนักเบา สามารถ

เคลื่อนย้ายและติดตั้งได้ง่าย หลักการท างานของเครื่องเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ โดย

อาศัยกลไกปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เกิดรูปแบบห่วงชนิดต่าง ๆ แต่ต้องให้มือคนในการ

ขับเคลื่อนหัวถักให้เคลื่อนที่ไปมาเกิดเป็นผืนผ้า  ตัวเครื่องท าจากวัสดุโลหะและ

พลาสติก มีช่วงระยะห่างของเข็มถัก 4.5 มิลลิเมตร มีจ านวนเข็มทั้งหมด 200 เล่ม 

สามารถถักผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น ผ้าพันคอ หมวก และเสื้อไหมพรม เป็นต้น 

ซึ่งส่วนประกอบหลักของเครื่องถัก ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

 1) ส่วนของตัวเครื่องถัก มีส่วนประกอบด้วย แท่นโลหะท่ีเป็นร่องใส่เข็มถัก

, เข็มถัก และแผงใส่แผ่นลาย ดังภาพที่ 7.1 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 7.1 ส่วนประกอบของตัวเครื่องถัก 

แผงใสล่าย 
แทน่

เข็มถกั 
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2) ส่วนของการถัก มีส่วนประกอบด้วย หัวถัก และแขนป้อนด้าย ดังภาพ

ที่ 7.2 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.2 ส่วนประกอบของหัวถัก 

3) ส่วนของส่งเส้นด้าย ประกอบด้วย เสาเหล็ก และชุดควบคุมความตึง ดัง

ภาพที่ 7.3 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.3 ส่วนประกอบของการส่งเส้นด้าย 

กล่องอุปกรณ์เสริมที่ใช้ช่วยในการถักผ้า ประกอบด้วย 

1) ตัวจับยึดเครื่องถัก (clamp) ดังภาพที่ 7.4 

แขนปอ้นดา้ย 

หวัถกั 

ชดุควบคมุความตงึ 

เสา



82 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.4 อุปกรณ์จับยึดตัวเครื่อง 

2) ไม้บรรทัดปัดเข็มถัก ดังภาพที่ 7.5 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.5 ไม้บรรทัดส าหรับปัดเข็มถัก 

3) เครื่องมือย้ายห่วง ดังภาพที่ 7.6 
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ภาพที่ 7.6 อุปกรณ์ในการย้ายห่วงถัก 

4) เครื่องมือเก็บห่วง ดังภาพที่ 7.7 

ภาพที่ 7.7 อุปกรณ์ส าหรับเก็บห่วงถัก 

5) ตะขอเกี่ยวผ้าและถ่วงน้ าหนัก ดังภาพที่ 7.8 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.8 อุปกรณ์ในการเกี่ยวถ่วงน้ าหนักผ้าในการถัก 
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6) แผ่นลายแบบมาตรฐาน ดังภาพที่ 7.9 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.9 พลาสติกแผ่นลายผ้าถัก 

7) อุปกรณ์จับยึดแผ่นลาย ดังภาพที่ 7.10 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.10 อุปกรณ์ติดยึดแผ่นลายให้ติดกัน 

ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ของเครื่องถัก 

1) วางตัวเครื่องถักไว้บนโต๊ะที่เตรียมไว้ และน าตัวจับยึดเครื่อง (clamp) 

มายึดตัวเครื่องกับโต๊ะไว้ให้แน่น ดังภาพที่ 7.11 
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ภาพที่ 7.11 การติดตั้งเครื่องถักและการจับยึดเครื่องถัก 

2) น าหัวถักมาประกอบตัวแท่นเครื่อง และประกอบแขนป้อนเส้นด้ายติด

กับหัวถักโดยการขันน๊อตยึดให้แน่นพอสมควร ดังภาพที่ 7.12 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.12 การประกอบแขนป้อนเส้นด้ายกับหัวถัก 

3) น าเสาเหล็กและชุดควบคุมความตึงมาติดตั้งกับตัวเครื่องถัก โดยเสียบ

เสาเหล็กไว้ที่รูข้างมือจับของตัวเครื่องถัก ดังภาพที่ 7.13 
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ภาพที่ 7.13 การประกอบเสาเหล็กและชุดควบคุมความตึงกับตัวเครื่องถัก 

การเตรียมเส้นด้ายและขั้นตอนการขึ้นผ้า 

 ในการเตรียมเส้นด้ายเพ่ือใช้ในการถัก จะต้องใช้เส้นด้ายที่กรอเป็นหลอด

ด้ายหรือกรอเส้นด้ายเป็นลูกด้ายโดยใช้เครื่องกรอด้ายมือ เพ่ือให้เส้นด้ายสามารถ

ดึงได้สะดวกและไม่ติดขัด เพราะจะท าให้การถักผ้ามีปัญหาหรือต าหนิเกิดขึ้นได้      

ดังภาพที่ 7.14 

 

 

 

ภาพที่ 7.14 การกรอเส้นด้ายเป็นลูกด้ายและหลอดด้ายโคน 
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ขั้นตอนการขึ้นผ้า 

 1) ให้ดันเข็นถักจากด้านหลังเครื่องมาหน้าเครื่องถัก หรือดันเข็นจาก

ต าแหน่ง D มายังต าแหน่ง Aโดยดูต าแหน่งด้านข้างบนแท่นเครื่องที่เป็นโลหะ ดัง

ภาพที่ 7.15 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.15 การดันเข็มถักในต าแหน่งหน้าเครื่องถัก 

  

 2) น าปลายเส้นด้ายไปหนีบไว้ที่ตัวหนีบของเครื่องถักด้านซ้ายมือ จากนั้น

ใช้มือขาวคว่ ามือจับเส้นด้ายที่ออกลูกด้ายหรือหลอดด้าย แล้วใช้มือซ้ายช่วยดัน

เส้นด้ายให้ติดกับตัวเครื่องถัก แล้วพันหรือวนเส้นด้ายกับเข็มถักเป็นรูปตัวอีจากเข็ม

ถักเล่มที่ 1 ไปเข็มถักเล่มท่ี 2 ตามล าดับจนครบเข็มถักที่ก าหนดไว้ แต่จะต้องไม่พัน

หรือดึงเส้นด้ายแน่จนเกินไป เพราะจะท าให้การถักเกิดการติดขัดได้ง่าย  ดังภาพที่ 

7.16 
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ภาพที่ 7.16 การพันเส้นด้ายกับเข็มถัก 

 3) ท าการพันหรือวนเส้นด้ายจนครบเข็มถักทุกเข็ม ตามจ านวนเข็มที่

ก าหนดว้าหรือตามหน้ากว้างของผืนผ้าถัก ดังภาพที่ 7.17 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.17 ลักษณะการพันเส้นด้ายกับเข็มถักทุกเข็ม 

 4) หลังจากพันเข็มถักครบถ้วนแล้ว ให้น าเส้นด้ายมาร้อยที่ช่องของแขน

ป้อนเส้นด้าย ดังภาพที่ 7.18 
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ภาพที่ 7.18 การใส่เส้นด้ายกับแขนป้อนเส้นด้าย 

 5) เมื่อใส่เส้นด้ายในช่องของแขนป้อนด้ายแล้วท าการปิดกลไกเพ่ือไม่ให้

เส้นด้ายหลุดออก และปรับปุ่มกลไกในการถักต่าง ๆ ให้อยู่ในต าแหน่งเหมาะสม 

แล้วท าการเคลื่อนหัวถักไปมาเพ่ือให้เกิดเป็นผืนผ้าตามต้องการ ดังภาพที่ 7.19 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.19 การถักผ้าหลังจากข้ึนผ้าเรียบร้อยแล้ว 
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ตัวอย่างลวดลายผืนผ้าถักในแบบต่าง ๆ 

 1) ลายผืนผ้าถักท่ีมีลักษณะคล้ายรังผึ้ง ดังภาพที่ 7.20  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.20 ตัวอย่างลายผ้าถักลักษณะรังผึ้ง 

 2) ลายผืนผ้าถักท่ีมีลักษณะตัดสีหรือรูปภาพ ดังภาพที่ 7.21 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.21 ตัวอย่างลายผ้าตัดสี 
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 3) การสาธิตการใช้เครื่องถักผ้าด้วยมือกึ่งอัตโนมัติ ถักผ้าโดยใช้เส้นด้าย 

โดย อ.เจริญรัตน์ จรัสรัชวานชิ อาจารย์ประจ าคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 
 

ภาพที่ 7.22 สาธิตการใช้งานเครื่องถักผ้าด้วยมือมือ 
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บทที่ 8 

หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟอกย้อม พิมพ์ ตกแต่ง

ส าเร็จ และการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เส้นใยกัญชง ได้ใช้หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์

พ้ืนฐานเพ่ือน ามาประยุกต์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้อย่าง

ถูกต้อง ดังนี้ [18] 

 1. เส้นตรง ให้ความรู้สึกแข็งแรง แน่นอนถูกต้อง เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว แต่ถ้า
อยู่ในลักษณะเฉียงให้ความรู้สึกโน้มเอียงมีทิศทาง 

 
2. เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกอ่อนหวาน นุ่มนวล คลายความกระด้าง              

 
3. เส้นโค้งก้นหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวมีพลังเจริญเติบโต หมุนเวียน

หรือคลี่คลาย 
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 4. รูปร่าง คือ ขอบของเส้นรอบนอกที่มาบรรจบกันเป็น 2 มิติ ได้แก่ 

รูปร่างมาตรฐาน มีลักษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิตมี 4 ลักษณะได้แก่ สี่เหลี่ยม 

สามเหลี่ยม           หลายเหลี่ยม วงกลมและวงรี 

                              
  

 5. รูปทรง คือ รูปที่มีลักษณะ 3 มิติ มีทั้งด้านยาว ด้านสูง ด้านลึก หรือ

ด้านหนา เป็นแท่ง เป็นเหลี่ยม 

  

 6. วงจรสี ประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง และสีน้ าเงิน ซึ่งเมื่อน าแม่สีทั้ง

สามมาผสมกันในอัตราส่วนต่างๆ ก็จะเกิดสีขึ้นมากมาย สามารถเลือกสีต่าง  ๆ มา

ใช้ได้ตามความพอใจ  
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 7. หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ มี 9 ข้อ ดังนี้ [19, 20] 

  - หน้าที่ใช้สอย หน้าที่ใช้สอยถือเป็นหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์

ที่ส าคัญที่สุดเป็นอันดับแรกที่ต้องค านึงผลิตภัณฑ์ทุกชนิดต้องมีหน้าที่ใช้สอย

ถูกต้องตามเป้าหมาย 

  - ความปลอดภัย สิ่งอ านวยความสะดวกหรือของใช้และงาน

ศิลปะต่างๆที่สร้างบรรยากาศ การใช้งานที่จะต้องค านึงถึง 

  - ความแข็งแรง ผลิตภัณฑ์จะต้องมีความแข็งแรงในตัวของ

ผลิตภัณฑ์หรือโครงสร้าง เป็นความเหมาะสมในการที่นักออกแบบรู้จักใช้คุณสมบัติ

ของวัสดุและจ านวน 

  - ความสะดวกสบายในการใช้ นักออกแบบต้องศึกษาเกี่ยวกับ

สัดส่วนขนาด และขีดจ ากัดที่เหมาะสมส าหรับอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายของ

มนุษย ์

  - ความสวยงาม ผลิตภัณฑ์ในยุคปัจจุบันนี้ความสวยงามมี

ความส าคัญเพราะความสวยงามจะเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อเพราะความ

ประทับใจ          

  - ราคาผลิตภัณฑ์ ควรต้องมีข้อมูลด้านผู้บริโภคและการตลาดเพ่ือ

ก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมที่จะใช้ว่าเป็นคนกลุ่มใด อาชีพฐานะเป็นอย่างไร 

  - การซ่อมแซม ควรจะต้องศึกษาถึงต าแหน่งหรือการใช้ เพ่ือที่จะ
ได้ออกแบบสัดส่วนให้สะดวกในการถอดซ่อมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ง่าย 
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  - วัสดุและวิธีการผลิต ควรค านึงถึงวัสดุที่ใช้ และวิธีผลิต แต่แบบ
หรือวิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุดที่จะไม่ท าให้ต้นทุนการผลิตที่สูง 
  - การขนส่ง นักออกแบบต้องค านึงถึงการประหยัดค่าขนส่ง การ
ขนส่งสะดวกหรือไม่ ระยะใกล้หรือไกล กินเนื้อที่ในการขนส่งมากน้อยเพียงใด 
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บทที่ 9 

การออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าใยกัญชง 

 ในบทนี้เป็นการสอนการออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าใยกัญชง

ให้กับทางวิสาหกิจชุมชน ซึ่งทางวิสาหกิจชุมต้องการให้ทางคณะนักวิจัยช่วย

ออกแบบและท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผ้าใยกัญชง เช่น เสื้อที่สามารถใส่ได้ทั้ง

ผู้ชายและผู้หญิง ชุดเดรสที่สวมใส่สบาย ๆ ส าหรับผู้หญิง ผ้าถุงส าเร็จ และปกสูท 

เป็นต้น ซึ่งทางคณะนักวิจัยโดย อ.ไกรฤกษ์ วิเสสพันธุ์ จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ท าการออกแบบ

และตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผ้ากัญชง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ [21] 

1. การท าตัวเสื้อหลวม (ใช้ได้กับผู้ชายและผู้หญิง) 

รายละเอียดแบบร่างวิธีการท าตัวเสื้ออธิบายด้วยจุดตัวเลขเป็นไปตามค าอธิบาย

ด้านล่างดังภาพที่ 9.1 และภาพที่ 9.2 เป็นแบบตัด (pattern) ส าหรับท าตัวเสื้อ  

 

จุด 1-2 รอบสะโพกล่างบวกเผื่อหลวม 10 ซ.ม. หาร 2 ลากเส้นตั้งฉากจากจุด  1 

และ 2 ขึ้นไปพอประมาณ 

จุด 2-3 10 ซ.ม. ก าหนดเป็นเส้นสะโพกบน 3-4 10 ซ.ม. ก าหนดเป็นเส้นเอว 

จุด 4-5 ความด้านหลัง 5-6 ครึ่งหนึ่งของระยะ 4-5 บวก 1 ซ.ม. ก าหนดเป็นเส้น

อก 
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จุด 6-8 ครึ่งหนึ่งระยะ 6-7 ลบ1 ซ.ม. ลากเส้นตั้งฉากลงมาที่จุด 9 ก าหนดเป็นเส้น

แบ่งครึ่งแผ่นหน้าและแผ่น หลัง วัดระยะจาก 6-7 ได้เท่าไรน ามาลบออกจากครึ่งรอ

บอกที่บวกเผื่อหลวมแล้ว 

จุด 8-10, 8-11 2 ซ.ม. ลากเส้นตะเข็บข้างใหม่ 9-10, 9-11 

จุด 12-13 คอหน้าสูง (รอบคอหาร 6 บวก 1ซ.ม.) 13-14 คอหน้ากว้าง (รอบคอ

หาร 6 บวก 0.5 ซ.ม.) 

จุด 16 ต่ าจากเส้น 5-12 3 ซ.ม. 

จุด 15-16 ความความตะเข็บไหล่ จากจุด 16 ลากเส้นตั้งฉากลงมาท่ีเส้นอกเป็นจุด 

17  

จุด 18 ก าหนดเป็นจุดแบ่งครึ่งระยะ 16-17  

จุด 18-19 ระยะ 1.5 ซ.ม. โค้งวงแขนแผ่นหน้า 16-19-11 

จุด 5-20 คอหน้ากว้าง (ระยะ 14-15 ของแผ่นหน้า) 

จุด 20-21 2 ซ.ม. โค้งวงคอหลัง 5-21 

จุด 22 ต่ าจากเส้น 5-12 ระยะ 2.5 ซ.ม.  

จุด 21-22 ความยาวตะเข็บไหล่ จากจุด 22 ลากเส้นตั้งฉากลงมาท่ีเส้นอกเป็นจุด 

23 

จุด 24 แบ่งครึ่งระยะ 22-23 
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จุด 24-25 ระยะ 1 ซ.ม. โค้งวงแขนแผ่นหลัง 22-25-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.1 แบบร่างวิธีการท าตัวเสื้อ 
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ภาพที่ 9.2 แบบตัด (pattern) ส าหรับท าตัวเสื้อ 

การท าแขนเสื้อ ตามค าอธิบายแบบร่างวิธีการท าแขนเสื้อด้านล่างและภาพที่ 9.3 

จุด 1-2 ความยาวแขนเสื้อ (ใช้กระดาษสันทบ) 

จุด 1-3 12 ซ.ม. ลากเส้นตั้งฉากลงมาพอประมาณ 

จุด 1-4 รอบวงแขนในตัวเสื้อแผ่นและหลังหาร 2 ติ๊กเส้นจ านวนที่ได้เป็นจุดที่ 4 

 แบ่งครึ่งระยะ1-4เป็นสี่ส่วน ก าหนดเป็นจุด 5,6,7 ตามล าดับ 

จุด 5-8 ระยะ 1.5 ซ.ม. 6-9 ระยะ 0.75 ซ.ม. 7-10, 10-11 ระยะ 0.5 ซ.ม. 

จุด 1-8-9-11-4 โค้งวงแขนหน้า 
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จุด 1-8-6-10-4 โค้งวงแขนหลัง 

จุด 2-12 เท่ากับระยะ 3-4  

จุด 12-13 ระยะ 2.5 ซ.ม. ลากเส้นใต้ท้องแขน 4-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.3 แบบร่างวิธีการท าแขนเสื้อ 
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 เมื่อตัดแบบเสร็จ น ามาท าการเย็บเป็นชิ้นงาน จะได้เสื้อหลวมจากผ้าใย

กัญชงที่สามารถสวมใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ดังภาพที่ 9.4  

 

ภาพที่ 9.4 เสื้อหลวมผ้าใยกัญชง 

2. การท าชุดเดรส 

 ในส่วนของการตัดเย็บชุดเดรส ได้ใช้แบบตัด (pattern) ที่คณะนักวิจัยมี

อยู่แล้วมาท าการตัดกับผ้าใยกัญชง ดังภาพที่ 9.5 หลังจากตัดเย็บเสร็จจะได้ชุดเด

รสจากผ้าใยกัญชงที่มีความสวยงามอย่างยิ่ง ดังภาพที่ 9.6 

 

ภาพที่ 9.5 แบบตัดส าหรับการท าชุดเดรส 
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ภาพที่ 9.6 ชุดเดรสจากผ้าใยกัญชง 

นอกจากนี้ทางกลุ่มยังต้องการได้ชุดตัวเดรสที่มีกระเป๋าแบบมีสาป เพ่ือใช้

สวมใส่ในการออกขายของตามงานต่าง ๆ ในอนาคต โดยแบบที่ต้องการคือชุดเดรส

ที่สวมหัว คอกลม  และมีกระเป๋าเจาะท่ีสามารถเก็บของได้ ซึ่งทางคณะนักวิจัยก็ได้

ถ่ายทอดองค์รู้ให้ โดยสอนหลักการท ากระเป๋าเจาะและการตัดเย็บชุดเดรสดังนี้ 

กระเป๋าเจาะแบ่งออกเป็นสามแบบ คือ กระเป๋าเจาะแบบปกติ, กระเป๋า

เจาะแบบมีสาป และกระเป๋าเจาะแบบมีฝา ซึ่งมีรายละเอียดและข้ันตอนการท า

ดังนี้ 

  ขั้นตอนการท ากระเป๋าเจาะแบบปกติ 

 1) วัดขนาดปากกระเป๋าที่ต้องการ โดยปกติจะความกว้างอยู่ที่ 5 นิ้ว และ

ความยาว อยู่ที่ ครึ่งนิ้ว 
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 2) หลังจากนั้นท าสาปข้างในที่มีความขนาดความกว้างอยู่ที่มากกว่า 5 นิ้ว 

และความยาวอยู่ประมาณ 3 นิ้ว 

 3) ก าหนดปากกระเป๋าและวาดลงไปบนสาปข้างแล้ว เย็บกดตามรอยที่

วาดแล้วให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมพ้ืนผ้าตามขนาดของปากกระเป๋าที่ก าหนดไว้ 

 4) ให้ท าการวาดแบ่งครึ่งจากช่องปากกระเป๋าและใช้กรรกไกรตัดตรงกลาง

แล้วพอจะถึงปลายของทั้งสองข้างนั้นให้ ตัดท ามุมสามเหลี่ยม แล้วพลิก สาปเข้าใน

เพ่ือให้เป็นช่องปากกระเป๋า 

 5) หลังจากนั้นให้ตัดซับในกระเป๋าขนาดเท่ากับสาปในแต่ในส่วนของความ

ยาวนั้นให้ประมาณ 12 นิ้ว แล้วเย็บติดกับสาปในเพื่อให้เป็นรูปกระเป๋า 

ขั้นตอนการท ากระเป่าเจาะแบบมีสาป 

 1) ท าตามแบบขั้นตอน 1-4 ตามแบบกระเป๋าเจาะแบบปกติ หลังจากนั้น

ให้พับสาปในขึ้นไปประมาณ ครึ่งนิ้วเพื่อให้เป็นรูปสาปที่ขึ้นมาปิดช่อง โดยการท า

สาปจะท าจากบนลงล่าง หรือล่างขึ้นบนก็ได้ 

 2) หลังจากนั้นให้เย็บกดในสาปที่พับขึ้นไว้เพ่ือกันไม่ให้ ส่วนของสาป

กระเป๋าหลุดออกจากตัวสาป 

 3) หลังจากนั้นให้ตัดซับในกระเป๋าขนาดเท่ากับสาปในแต่ในส่วนของความ

ยาวนั้นให้ประมาณ 12 นิ้ว แล้วเย็บติดกับสาปในเพื่อให้เป็นรูปกระเป๋า ก็จะได้

กระเป๋าเจาะแบบมีสาป ดังภาพที่ 9.7 
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ภาพที่ 9.7 รูปแบบกระเป๋าเจาะแบบมีสาปจากผ้าใยกัญชง 

ขั้นตอนการท ากระเป๋าเจาะแบบมีฝา 

 1) ท าตามแบบขั้นตอน 1-4 ตามแบบกระเป๋าแบบเจาะแบบปกติ และ

หลังจากนั้นให้ท าฝากระเป๋า ซึ่งฝาของกระเป๋านั้นมีขนาดกว้าง 5 นิ้ว อย่างต่ าและ

ความยาว 1 นิ้ว และวาดในส่วนของฝากระเป๋าและเส้นโค้งหรือตามแบบที่ต้องการ 

และเย็บติดกันแล้วพลิกออกเพ่ือได้เป็นส่วนของฝากระเป๋า 

 2) น าฝากระเป่านั้นมาสอดใส่ลงไปในส่วนของ ช่องกระเป่าที่ท าการเจาะ

ไว้ 

 3) หลังจากนั้นให้ตัดซับในกระเป๋าขนาดเท่ากับสาปในแต่ในส่วนของความ

ยาวนั้นให้ประมาณ 12 นิ้ว แล้วเย็บติดกับสาปในเพื่อให้เป็นรูปกระเป๋า 

ขั้นตอนการท าชุดเดรสมีกระเป๋าเจาะแบบมีสาป 
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1) สร้างแบบชุดตัวหลวมตามขนาดที่ต้องการออกมาท้ังชิ้นหน้าและชิ้น

หลัง  

2) หลังจากนั้นให้เริ่มจากส่วนคอ โดยที่คอในชิ้นหน้านั้น จากจุดกลางคอ

หน้าให้เอาลง 10 เซนติเมตร แล้วจากข้างไหล่นั้นให้ลง 2 เซนติเมตร ส่วนคอหลัง

นั้นจากจุดกลางคอหลังลง 1.5 เซนติเมตร และข้างไหล่นั้นให้ลง 2 เซนติเมตร 

3) ความยาวของเดรสให้วัดจากข้างคอลงมา 155 เซนติเมตร ท าท้ังชิ้น

หน้าและชิ้นหลัง โดยให้เส้นตะเข็บข้างล าตัวมีขนาดเท่ากัน หลังจากนั้นก าหนด

กระเป๋าที่ต้องการเจาะโดยให้ก าหนดจากชิ้นหน้า 

4) จากนั้นให้ ในส่วนของแขนในตัวนั้น ให้เริ่มต้นจาก การวัดส่วนหัวไหล่

ขึ้นไป 1 เซนติเมตรและ ตีขนาดความยาวของแขนออกมา 10-12 เซนติเมตร และ

ลงวัดจากวงแขนไปประมาณ 3 เซนติเมตรเพ่ือให้วาดเส้นวงแขนลงมา เพ่ือจะได้

เป็นแขนในตัวแบบสมบูรณ์ 

5) ในส่วนของการเย็บนั้นให้เริ่มต้นจากการท ากระเป๋าเจาะเป็นส่วนแรก 

ซึ่งได้กล่าวถึงแล้วเบื้องต้นหลังจากนั้นจึงท าการเย็บประกอบในส่วนของล าตัว ดัง

ภาพที่ 9.8 และสุดท้ายให้ท าเส้นกุดจากผ้าโดยตัดเป็นเกรดเฉลี่ยง แล้วเก็บเข้ากุด 

เมื่อเย็บเสร็จสิ้นจะได้ชุดเดรสผ้ากัญชงที่มีกระเป๋าเจาะชนิดมีสาปที่มีความสวยงาม 

ดังภาพที่ 9.8  
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ภาพที่ 9.8 การเย็บประกอบชุดเดรส 

 

ภาพที่ 9.9 ชุดเดรสผ้ากัญชงที่มีกระเป๋าเจาะแบบมีสาปถูกสวมใส่โดยคุณนวลศรี 

พร้อมใจ ประธานวิสาหกิจชุมผลิตภัณฑ์ใยกัญชงทรายทอง (ที่ 2 จากซ้าย) 
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3. ผ้าถุงส าเร็จ 

 1) การสร้างถุงส าเร็จเบื้องต้นนั้นต้องเริ่มต้นจาก วัดหุ่นของลูกค้าท่ีใช้ โดย

วัดค่าของ เอว สะโพกบน สะโพกล่าง และ ความยาวของผ้าถุงจากเอวคือตาตุ่ม

ของผู้สวมใส่ 

 2) ให้สร้างแบบตัดผ้าถุงส าเร็ตจากสัดส่วนที่ได้ โดยเริ่มต้นจาก สร้างความ

ยาวของผ้าถุงที่ต้องการจากเอวไปถึงตาตุ่ม และวัดจากเส้นเอวลงมา 20 เซนติเมตร 

แล้วตีเส้นยาวออกไป ทั้งสองเส้น แล้วก าหนดเป็นเส้นแรกเป็นเอว และเส้นสอง

เป็นสะโพกล่าง และวาดค่าก าหนดของเส้นเอวไป โดนน า ค่าของเอวมาหาร 4 

บวก 3 เซนติเมตรส าหรับเกล็ด ส่วนสะโพกนั้น น ามาหารสี่และ ก าหนดจุดสะโพก

ไว้ 

 3) สร้างเกล็ดจากการแบ่งครึ่งของค่าของเส้นเอวและวาดเกล็ดออกไป 3 

เซนติเมตร และความยาวของเกล็ดนั้น 12 เซนติเมตร  

 4) วาดหลอกออกมาในส่วนของแบบตัดในชิ้นซ้ายและขวา และเลือกจาก

เกล็ดว่าข้างซ้ายหรือขวาที่จะท าการเพ่ิมผ้าส าหรับการพับในส่วนของข้างหน้า 

หลังจากนัน่ให้ท าการตัดเส้นกลางจากเกล็ด เพ่ือแบ่งแบบตัดออกเป็น 2 ชิ้นหลัก 

และจากหลังนั้น ให้แทรกกระดาษตรงส่วนที่ตัดออก 20-25 นิ้ว ขึ้นอยู่กับความลึก

ที่อยากให้ผ้าซ้อนทับกัน 

 5) กลิ้งกดเกล็ดในส่วนของแบบตัด และท าแบบตัดผ้าถุงส าเร็จชิ้นหลัง 

เหมือนกับขั้นตอนแรก 
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4. การท าปกสูทเบื้องต้น 

ขั้นตอนแรก วัดตัวลูกค้าเบื้องต้นเพื่อส าหรับการสร้างต้นแบบเบื้องต้นของชุดก่อน

ทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลัง 

ขั้นสอง จากหลังสร้างแบบตัดเบื้องต้นได้ชิ้นหน้าและชิ้นหลังแล้ว ให้เริ่มตรจากชิ้น

หน้าจากจุดไหล่ให้เอาออกข้างคอไป 1.5 เซนติเมตร และเข้าข้างคอไป 1.5 

เซนติเมตร และชิ้นหลัง จากคอกึ่งกลางหลังให้เอาลงไป 1.5-2 เซนติเมตร และข้าง

คอหลังตรงส่วนของไหล่เอาเข้าไป 1.5 เซนติเมตร 

ขั้นสามจากนั่นให้เริ่มสร้างปกสูทจากชิ้นหน้าก่อน โดยวาดลึกของปกติคอโดนวัด

จากจุดกึ่งหน้ากลางลงไป 6-9เซนติเมตร และหลังจากนั้นให้ตีเส้นจากจุดข้างคอที่

เอาออกไป 1.5 เซนติเมตร ตีลงมาตรงจุดคอลึกที่ก าหนดไว้ 

ขั้นสี่ จากนั้นให้วัดความยาวของคอหลังที่ได้ท าการลดระดับแล้วว่าได้เท่าไร แล้ว

นั้นมาตีขึ้นไปจากจุดไหล่ชิ้นหน้าตั้งฉากขึ้นไป แล้วตีเส้นตั้งฉากที่สุดปลายของเส้น

นั้นออกมา 3 เซนติเมตรแล้วลากเส้นจากจุดไหล่ไปถึงเส้นที่น าออกมา 3 

เซนติเมตร นั้นและวัดเส้นนั้นใหม่ให้เท่ากับ ความกว้างของคอหลัง 

ขั้นห้า จากเส้นใหม่ที่เท่ากับความกว้างของคอหลังนั้นให้ตีตั้งฉากขึ้นไป 6-8 

เซนติเมตร เพ่ือเป็นความกว้างของการพับปกและหลังจากนั้น เพ่ือให้ปกสูทนั้นม ี2 

ชิ้น ให้วัดจากไหล่ลงมา 1 เซนติเมตร และตีเส้นลากยาวออกและจากจุดคอลึกท่ี

ก าหนดไว้ให้ตีเส้นให้เส้นที่ลากยาวออกมาเพ่ือเป็นปกในตัว 
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ขั้นที่หกจากจุดไหล่ที่ตั้งฉากข้ึนไปนั้นให้ลงเส้นลงมาให้ชนเส้นยาวที่เอาลงมาจาก

เส้นจุดไหล่ 1 เซนติเมตร หลังจากนั้นที่ชนแล้ววัดออกไป 6-8 เซนติเมตร และติ๊ก

ไว้เพ่ือให้ปลายปกชิ้นบนนั้นลากลงมา 

ขั้นเจ็ดให้ ตัดแยกชิ้นปก โดยปกตัวบนนั้นให้แบ่งแยกกับปกในตัวเสื้อ จากการ

แบ่งแยกนั้น ปกบนนั้นให้แบ่งเป็นสี่ส่วนของ คอหลังถึงไหล่ เพื่อขยายปลายของปก

ให้ขยายขึ้น 0.5 เซนติเมตร ของแต่ละตัว 

จากข้ันตอนที่ท ามาท้ังหมด วิสาหกิจชุมชนสามารถน าองค์ความรู้เพ่ือน าไปเพ่ิม

มูลค่าให้กับสินค้าได้ และปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทันสมัยขึ้นได้ โดยอาศัยพ้ืนฐาน

กระบวนการที่กล่าวไว้เบื้องต้น 
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บทที่ 10 
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เส้นใยกัญชงและความคงทนของสีย้อม 

 สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่

ก าหนด จะถือได้ว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มีคุณภาพ ดังนั้นการตรวจสอบ

คุณภาพของสินค้าจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง การตรวจสอบที่ถูกต้องจะต้องเริ่มตั้งแต่

วัตถุดิบ และตลอดกระบวนการผลิต ไม่ใช่การตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้าย (final 

inspection) ก่อนที่จะน าสินค้าออกไปขายเท่านั้น และที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นการ

ตรวจสอบภายในเพื่อให้ผลิตผลที่ออกมามีคุณภาพ แต่ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับของ

ชุมชนหรือสังคม ดังนั้นจึงมีการตั้งมาตรฐานการทดสอบกลางข้ึน เพ่ือให้ผู้ผลิต

สินค้าน าสินค้าของตนมาท าการทดสอบ ถ้าผ่านการทดสอบตามมาตรฐานกลางที่

ก าหนดไว้ก็จะสามารถติดป้าย (tag) หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่บ่งบอกว่าสินค้านั้นมี

คุณภาพได้ หนึ่งในมาตรฐานกลางที่ผู้ผลิตสินค้าในระดับชุมต้องผ่านการทดสอบให้

ได้ คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุม ที่ด าเนินการโดย ส านักมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของ

การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระดับชุมชน 

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) คือ ข้อก าหนดด้านคุณภาพท่ีเหมาะสม

กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับและสร้างความมั่นใจใหก้ับ

ผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือ

ยกระดับ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดและ

สอดคล้องกับนโยบายผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  
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 ประโยชน์ที่ได้รับจาก มผช.  

- ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน มีความเข้าใจ และมีความรู้ในการ

ผลิตสินค้าท่ีมี คุณภาพ  

- สินค้าท่ีผลิตมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

- สินค้าเป็นที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ต้องการของตลาด  

- สามารถน าผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรร OTOP Product 

Champion (ระดับดาว)  

- ได้รับการสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาที่เหมาะสมจากหน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวข้อง 

 ในอดีตมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เก่ียวข้องกับเส้นใยกัญชงโดยตรง มี

เพียง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าป่านกัญชง (มผช.251/2547) เท่านั้น และ

มาตรฐานดังกล่าวก็ไดถูกยกเลิกและให้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าทอลายขัด 

(มผช. 18/2557) แทน ซึ่งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนดังกล่าวไม่ครอบคลุมไปถึงผ้า

ถัก พูดถึงผ้าทอเพียงอย่างเดียว แต่อย่างไรก็ตามทางวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ใย

กัญชงทรายทองก็สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกัญชง ที่สามารถผ่านการ

ตรวจสอบตามมาตรฐาน มผช. ได้ถึง 2 ประเภท คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ (มผช.195/2546) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์

ถักนิตติ้ง (มผช.1269/2549) ซึ่งการที่ทางกลุ่มได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชนดังกล่าว ท าให้ทางกลุ่มสามารถส่งผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกัญชงไปคัดสรรสุด

ยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้ระดับ 4 ดาว ในหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ชุดถักใย
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กัญชง (ป ีพ.ศ. 2547) ผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้ง ชุดแซก (ปี พ.ศ. 2552) เสื้อคอวีแต่ง

กระดุม (ปี พ.ศ. 2553) และชุดแซกแขนยาว (ปี พ.ศ. 2556) 

 ในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เส้นใยกัญชงที่ผ่านการย้อมสี 

จะเป็นสีย้อมจากธรรมชาติหรือสีสังเคราะห์ก็ตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่

เกี่ยวข้องกับความคงทนของสีย้อม จะกล่าวถึงเพียง 2 หัวข้อ คือ ความคงทนของสี

ต่อการซัก และความคงทนของสีต่อเหงื่อ ทั้งสภาพกรดและสภาพด่าง ในหัวข้อ

ความคงทนของสีต่อการซัก ผู้ประกอบการในระดับวิสาหกิจชุมชนสามารถ

ตรวจสอบประเมินคุณภาพการย้อมสีด้วยตนเองได้ในเบื้องต้น เช่น การทดสอบสี

ตก เราสามารถท าได้โดยการน าผ้าฝ้ายสีขาวไปซักร่วมกับชิ้นงานที่เราต้องการ

ทดสอบ ถ้าสีตกก็จะเห็นสีติดในผ้าขาวนั้น ซึ่งท าให้เราสามารถประเมินได้ว่าสีตก

มากน้อยเพียงใด และจะหาวิธีแก้ไขหรือปรับปรุงการย้อมสีอย่างไร เป็นต้น ส่วน

การทดสอบความคงทนของสีต่อเหงื่อนั้น ผู้ประกอบการในระดับวิสาหกิจชุมคงไม่

สามารถด าเนินการเองได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการตรวจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ที่ผ่านการย้อมสี จะเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดเกี่ยวกับสีย้อมหรือไม่นั้น 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จะอ้างอิงไปที่ มาตรฐาน มอก. 2231-2550 ผ้า: ความ

ปลอดภัยจากสี และสารเคมีที่เป็นอันตราย ซึ่งการจะตรวจสอบเพ่ือให้ได้การ

รับรองตามมาตรฐานดังกล่าว จ าเป็นต้องส่งชิ้นงานเข้าไปตรวจสอบยัง

หอ้งปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ซึ่งมีอยู่หลายหน่วยงาน เช่น สถาบันพัฒนา

อุตสาหกรรมสิ่งทอ บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อินเตอร์เทค    

เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นต้น     
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การตรวจสอบคุณภาพวัสดุสิ่งทอนั้นจะต้องด าเนินการทดสอบในหัวข้อดัง
ตารางที่ 4.1 และถ้าต้องการทดสอบเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มผช.) ส าหรับวัสดุสิ่งทอที่ย้อมสีธรรมชาติ จะมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.2  
 
ตารางท่ี 10.1 การตรวจสอบคุณภาพวัสดุสิ่งทอภายหลังจากการย้อมสีตาม
มาตรฐาน มอก. 2231–2550 [22] 

รายการทดสอบ เกณฑ์ท่ีก าหนด  มาตรฐานการ
ทดสอบ ผ้าชนิดที่ 

1 
ผ้าชนิดที่ 

2 
ผ้าชนิดที่ 

3 
ผ้าชนิดที่ 

4 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 4.0 - 7.5 4.0-7.5 4.0 - 9.0 4.0 - 9.0 ISO 3071 
ความคงทนของสีต่อน้ าลายและ
เหง่ือไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ 
- การเปลี่ยนสี (colour change) 
- การเปื้อนสี (colour staining) 

 
 
4 
4 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

DIN 53160 

ความคงทนของสีต่อเหง่ือทั้ ง
สภาพกรดและสภาพด่าง ไม่น้อย
กว่าเกรย์สเกลระดับ 
- การเปลี่ยนสี (colour change) 
- การเปื้อนสี (colour staining) 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

3-4 
3-4 

 
 
 

3-4 
3-4 

 
 
 
3 
3 

 
ISO 105 E04 

ความคงทนของสีต่อการ ซัก 
ยกเว้นผ้าไหมและผ้าขนสัตว์ ไม่
น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ 
- การเปลี่ยนสี (colour change) 
- การเปื้อนสี (colour staining) 

 
 
 
4 
4 

 
 
 
4 

3-4 

 
 
 
4 

3-4 

 
 
 
4 

3-4 

ISO 105 C01 
ถึง C06 วธิีใด
วิธีหนึ่งตามที่
ระบุใน 
ฉลาก 
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ตารางที่ 10.1 (ต่อ) การตรวจสอบคุณภาพวัสดุสิ่งทอภายหลังจากการย้อมสีตาม
มาตรฐาน มอก. 2231–2550 [22]  

รายการทดสอบ เกณฑ์ท่ีก าหนด  มาตรฐานการทดสอบ 
ผ้าชนิด 

ที่ 1 
ผ้าชนิด

ที่ 2 
ผ้าชนิด 

ที่ 3 
ผ้าชนิด

ที่ 4 
ความคงทนของสีต่อการขัดถู
ไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ 
- การติดเปื้อนสี (สภาพเปียก) 
- การติดเปื้อนสี (สภาพแห้ง) 

 
 

4 
4 

 
 

2-3 
4 

 
 

2-3 
4 

 
 

3 
4 

ISO 105 X12 

ความคงทนของสีต่อแสง 
(แสงซีนอนอาร์ก) เมื่อเทียบ
กับผ้าบลูวูลมาตรฐาน ไม่น้อย
กว่า 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

ISO 105 B02 

อนุภาคโลหะหนัก  เกณฑ์ท่ีก าหนด (มิลลิกรัม/กโิลกรัม) สกัดตามวิธ ีISO 105-
E04 Test solution II 
แล้วน ามาวัดด้วย 
Atomic Absorption 
Spectrometry (AAS) 
หรือ Inductively 
Coupled Plasma 
Atomic Emission 
Spectrometry (ICP) 
หรือ 
Spectrophotometry 

 ตะกั่ว 0.2 1.0 1.0 1.0 

 แคดเมียม 0.1 0.1 0.1 0.1 

 โครเมียมทั้งหมด 1.0 2.0 2.0 2.0 

 โครเมียม (VI) 0.5 0.5 0.5 0.5 

 ทองแดง 25.0 50 50 50 

หมายเหตุ 
ผ้าชนิดที่ 1 หมายถึง ผ้าที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็กอ่อน เช่น ผ้าเสื้อเด็กอ่อน ผ้าอ้อม 
ผ้าชนิดที่ 2 หมายถึง ผ้าที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์ส าหรับสวมใส่ หรือใช้งานที่มีพื้นผิวส่วนใหญ่ สัมผัส

ผิวหนังร่างกาย เช่น ผ้าเสื้อ ผ้าชุดชั้นใน ผ้าซับใน ผ้าใช้ท าผลิตภัณฑ์ในห้องนอน 
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ผ้าชนิดที่ 3 หมายถึง ผ้าที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์ส าหรับสวมใส่หรือใช้งานที่มีพื้นผิวส่วนน้อยสัมผัส
ผิวหนังร่างกาย หรือไม่สัมผัส เช่น ผ้ารองใน 

ผ้าชนิดที่ 4 หมายถึง ผ้าที่ใช้ส าหรับการตกแต่งหรือท าผลิตภัณฑ์ตกแต่ง เช่น ผ้าม่าน ผ้าบุผนัง 
ผ้าบุเครื่องเรือน 

 
ตารางที่ 10.2 เกณฑ์คุณภาพวัสดุสิ่งทอภายหลังจากการย้อมสีจากธรรมชาติ ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

รายการทดสอบ เกณฑ์ท่ีก าหนด  มาตรฐาน
การทดสอบ ย้อมคราม ย้อมสีธรรมชาติอื่นๆ 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 5.0 – 8.5 5.0 – 8.0 ISO 3071 
ความคงทนของสีต่อเหง่ือทั้งสภาพกรดและ
สภาพด่าง ไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ 
- การเปลี่ยนสี (colour change) 
- การเปื้อนสี (colour staining) 

 
 

2-3 
2-3 

 
 

2-3 
2-3 

มอก. 121 
เล่ม 4              

ความคงทนของสีต่อการซัก ไม่น้อยกว่า     
เกรย์สเกลระดับ 
- การเปลี่ยนสี (colour change) 
- การเปื้อนสี (colour staining) 

 
 

2-3 
2-3 

 
 

2-3 
2-3 

มอก. 121 
เล่ม 3             
วิธี A1 

ที่มา:  มผช. 1458/2546  [23]  และมผช. 18/2557 [24]   
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บทที่ 11 

เทคนิคด้านการตลาด และการส่งเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์เส้นใยกัญชงสู่สากล 

 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยกัญชงมีจ าหน่ายในตลาดไม่มากนัก

เนื่องจากมีข้อจ ากัดในหลายด้าน เช่น ด้านกฎหมายที่ท าให้ไม่สามารถผลิตเส้นใย

กัญชงได้อย่างเสรีมากนัก วัตถุดิบหลักที่ส าคัญส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์จากเส้นใย

กัญชงคือเส้นด้ายกัญชงมีจ านวนน้อยที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด เส้นด้ายกัญชงที่เป็น

ที่ต้องการของตลาดส่วนใหญ่จะเป็นเส้นด้ายที่มีลักษณะเป็นเส้นด้ายใยยาวจาก

เปลือกของล าต้น ไม่นิยมเส้นด้ายกัญชงผสมฝ้ายซึ่งเป็นเส้นด้ายที่ผลิตมาจาก

โรงงานอุตสาหกรรม ด้วยข้อจ ากัดดังกล่าวท าให้มีจ านวนผู้ประกอบการที่ผลิต

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยกัญชงน้อยมากในประเทศไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ผลิตภัณฑ์ใยกัญชงทรายทองเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแรกและกลุ่มเดียวในจังหวัด

เชียงใหม่ที่เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยกัญชงโดยการถักขึ้นรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ ท าให้ในปัจจุบันยังไม่มีคู่แข่งในตลาดนี้ ขณะที่ความต้องการผลิตภัณฑ์

สิ่งทอจากเส้นใยกัญชงมีเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่องจนทางกลุ่มไม่สามารถผลิต

ชิ้นงานได้ทันตามความต้องการของลูกค้า   

 ส าหรับกิจกรรมด้านการตลาดของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ใยกัญชง        

ทรายทอง ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในปัจจุบันยังคงมุ่งเน้นการขายตรงไป

ยังผู้บริโภค ที่ต้องการให้ผู้ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เส้นใยกัญชงของกลุ่มได้ทดลองสวมใส่

ใช้งานจริงรวมถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวการใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าใย

กัญชงจากผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญและรู้จริงเกี่ยวกับเส้นใยกัญชงมาอย่างยาวนาน 
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โดยวิธีการท าการตลาดของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ใยกัญชงทรายทองมี

พัฒนาการมาเป็นล าดับดังต่อไปนี้ 

 1) ในช่วงเริ่มแรกเป็นการออกงานขายกับหน่วยงานราชการที่มีการจัดงาน

แสดงสินค้าตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ลานแสดงสินค้า

สวนอัมพร ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และที่ประเทศญี่ปุ่น     

เป็นต้น 

 2) เมื่อไปออกงานท าให้มีโอกาสได้พบกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมศิลปา

ชีพระหว่างประเทศ (ศศป.) ในขณะนั้น ปัจจุบันคือสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรม

ไทย (สศท.)  ได้เชิญชวนให้เข้าเป็นสมาชิก ท าให้ช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

จากเส้นใยกัญชงของกลุ่มมีเพ่ิมข้ึน (ได้ออกงานมากข้ึน) ผนวกกับในปี 2557 คุณ

นวลศรี พร้อมใจ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมผลิตภัณฑ์ใยกัญชงทรายทองได้รับเลือก

ให้เป็นครูช่างศิลปหัตถกรรม ประเภทเครื่องทอ (ผ้าใยกัญชง) จึงท าให้มีการเข้ามา

ศึกษาดูงาน ณ ที่ตั้งวิสาหกิจชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ท าให้วิสาหกิจชุมเป็นที่รู้จักในวง

กว้าง มีการซื้อตรง ณ วิสาหกิจชุมชนเพ่ิมมากข้ึนเป็นล าดับ 

 3) ท าให้มีหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้ามาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง 

ในด้านต่าง ๆ เช่น การออกแบบ การท าสี รวมถึงการเพ่ิมมูลค่าอ่ืน ๆ ท าให้

ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนมีความหลากหลายและน่าสนในมากยิ่งขึ้น สามารถ
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ดึงดูดลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงโรงแรมชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้า

มาซื้อสินค้าเพ่ิมมากข้ึน 

 4) ปัจจุบันการขายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ยังคงใช้วิธีการขายแบบ

ดั้งเดิม คือ การขายตรงไปยังผู้ใช้เป็นหลัก ทางกลุ่มยังไม่สนใจที่จะท าการตลาด

ออนไลน์ โดยถ้าเป็นลูกค้ารายใหม่จะอาศัยหลักความพึงพอของลูกค้าที่ได้เข้ามา

สัมผัสหรือทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง ถ้ามีความพึงพอใจก็ซ้ือขายกัน จะไม่

ใช้วิธีการโพสต์หรือไลฟ์สดขายของ ทั้งนี้เพราะทางวิสาหกิจชุมมีความคิดว่าสินค้า

ทุกชิ้นที่ผลิตออกมาจะมีเจ้าของเสมอ และคนที่ได้ทดลองใช้สินค้าแล้วตัดสินใจซื้อ

คือเจ้าของสินค้าชิ้นนั้น ส่วนลกูค้าเก่าท่ีมีความเข้าใจในทางกลุ่มก็ใช้เทคโนโลยีช่วย

อ านวยความสะดวกในการติอต่อสื่อสาร เช่น ใช้ไลน์ หรือ ซูมในการท างานร่วมกัน 

เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การส่งภาพชิ้นงานที่ต้องการให้แต่ละฝ่ายเห็น 

เป็นต้น และผลจากการท าวิจัยครั้งนี้ท าให้วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ใยกัญชงทราย

ทองมีลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น  

 - โรงแรมรายา เฮอริเทต จ.เชียงใหม่ สั่งให้ผลิตเฉพาะแบบเพ่ือขายใน

เครือของโรงแรมเท่านั้น  

 - ผู้ค้าผลิตภัณฑ์ใยกัญชงที่ขายสินค้า ณ ตลาดจริงใจ จ.เชียงใหม่ จะมาซื้อ

ผลิตภัณฑ์จากทางกลุ่มทุกสัปดาห์เพื่อน าไปขาย ซึ่งบางครั้งจะได้สินค้าไปน้อยมาก

เนื่องจากการผลิตสินค้าท าออกมาได้ไม่ทันขาย  

 - ชาวญี่ปุ่นที่มาประกอบธุรกิจอยู่ใน จ.เชียงใหม่ จะน าสินค้าของทางกลุ่ม

ส่งกลับไปขายยังประเทศญี่ปุ่นอีกทอดหนึ่ง 
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 - ลูกค้าชาวจีน ซึ่งปกติจะซื้อน้อยมากเพราะสีธรรมชาติของผ้ากัญชงจะ

เหมือนผ้าดิบ ที่คนจีนมองว่าเป็นผ้าส าหรับงานศพ แต่พอได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่มีการ

ย้อมสี พิมพ์ลาย รวมถึงรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น อันเป็นผล

จากโครงการวิจัยนี้ท าให้ชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวมีความสนใจและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

จากใยกัญชงของทางกลุ่มเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก และรวมถึงนักท่องเที่ยวจากชาติ

อ่ืน ๆ ที่มีเพ่ิมมากข้ึนด้วยเช่นกัน ซึ่งจากที่กล่าวมาถือได้ว่าวิสาหกิจชุมชน

ผลิตภัณฑ์ใยกัญชงทรายทองแห่งนี้มีอัตลักษณ์ท้ังตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น 

รวมถึงวิธีการท าตลาดที่มุ่งเน้นการขายตรง ให้ลูกค้าได้ทดสอบการใช้งานสินค้า

ด้วยตนเอง   

 อย่างไรก็ตามรูปแบบการท าการตลาดของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ใยกัญ
ชงทรายทองในอนาคต คงไม่อาจปฏิเสธกระแสพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-
Commerce) ได้ ดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดขายสินค้า
ออนไลน์ คณะผู้วิจัยจึงได้จัดท าแนวทางการสร้างเพจเพ่ือขายสินค้าผลิตภัณฑ์ใย
กัญชงบนเฟซบุ๊ค (facebook) ดังนี้ [25] 
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