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ยดืตวั โดยยดึเป็นค่ามาตรฐาน  แลว้ท าการปรบัตัง้เครือ่งจกัรในส่วนของการโรยเสน้ใยโดยท าการ
ลดขนาดของรมิผา้ลงทีร่ะยะ 5,4,3,2 และ 1 เซนตเิมตร  ตวัอยา่งระดบัละ 4 ตวัอยา่ง รวมเป็น 20 
ตวัอยา่ง ตามล าดบัรวมถงึการหาอตัราส่วนผสมระหว่างโพลเีอสเตอรบ์รสิุทธิก์บัโพลเีอสเตอรท์ีเ่สยี
จากกระบวนการผลติตามอตัราส่วน 90:10 , 80:20 , 70:30 , 60:40 และ 50:50 อตัราส่วนผสมละ 5 
ตวัอยา่ง รวมเป็น 25 ตวัอยา่ง แลว้น ามาเปรยีบเที ยบค่ากบัชิน้งานมาตรฐาน  โดยใชม้าตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก. ทดสอบโดยศูนยว์เิคราะหแ์ละทดสอสิง่ทอ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ 
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1. ผลการวจิยัการปรบัตัง้เครือ่งจกัรการโรยตวัของเสน้ใยทีใ่ชโ้พลเีอสเตอรบ์รสิุทธิ ์พบว่า
ผา้นอนวเูว่นทีท่ าการปรบัตัง้เครือ่ งจกัรทีร่ะยะรมิผา้ที ่ 4 เซนตเิมตรซึง่เป็นระยะทีใ่ชว้ตัถุดบิน้อย
ทีสุ่ด และค่าการทดสอบน ้าหนกัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานที ่ 98 กรมัต่อตารางเมตร ค่าความหนาอยูท่ี ่
0.8  มลิลเิมตร ค่าความแขง็แรงอยูท่ี ่ 142.14 Nm. ในดา้น MD และ 207.73 Nm. ในดา้น CD และ
ค่าการยดืตวัอยูท่ี่  121.16 Nm. ในดา้น MD และและ 113.92 Nm. ในดา้น CD ตามล าดบั โดยผ่าน
เกณฑม์าตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 121.ทุกดา้น 
 2. อตัราส่วนผสมของเสน้ใยระหว่างโพลเีอสเตอรบ์รสิุทธิแ์ละโพลเีอสเตอรท์ีเ่สยีจาก
กระวนการผลติพบว่า ผา้นอนวเูว่นทีอ่ตัราส่วนผสม 90:10 เพยีงอตัราส่วนเดยีวที่ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานพบว่าน ้าหนกัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานที ่ 98.72 กรมัต่อตารางเมตร ค่าความหนาอยูท่ี ่ 0.8 
มลิลเิมตร ค่าความแขง็แรงอยูท่ี ่141.24 Nm. ในดา้น MD และ 218.33 Nm. ในดา้น CD และค่าการ
ยดืตวัอยูท่ี ่124.38 Nm. ในดา้น MD และและ 114.36 Nm. ในดา้น CD ตามล าดบั  



 

A STUDY ON WASTE REDUCTION THROUGH MACHINE ADJUSTMENT AND RATIO 
FORMULATION IN NONWOVEN FABRIC MATERIAL PRODUCTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN ABSTRACT 
BY 

PONGSAROGE NIMMANORRALUK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the 
Master of Education Degree in Industrial Education 

at Srinakharinwirot University 
September 2013  



 

Pongsaroge Nimmanorraluk.(2013). A Study on Waste Reduction Through Machine Adjustment 
and Ratio Formulation in Nonwoven Fabric Material Production. Master thesis, 
M.ED.(Industrial Education).Bangkok Graduate School, Srinakharinwirot University. 
Advisor Committee: Dr.Pairust Vongyuttakrai, Assoc. Prof. Thanaraat Taewattana. 

 
 The purposes of this research were to study  waste reduction through machine 
adjustment and ratio formulation in Nonwoven Fabric Material Production base on TIS 121 
standard fabrics. The Nonwoven fabric made by  Thainonwoven Company Limited 111 Moo 
2, Tambon huayrong Khao Yoi District, Phetchaburi Province. The nonwoven standard 
sample made on pure polyester of weight of 100 grams . The TIS. 121 standard will be use 
as a standard test on weight, thickness, strength and elongation. This research was 
experimented by adjusting sprinkle machine to reduce size of  nonwoven from 5,4,3,2 and 1 
cm in each adjusting 1 cm. will be collected 4 samples with a total of 20 samples. The ratio 
of waste polyester and pure polyester will be use for production process were 90:10, 80:20, 
70:30, 60:40 and 50:50 in each ratio will be collected 5 samples with a total of 25 samples 
and compared with the standard.The analyzation of nonwoven samples were hold at the 
Center Research textiles ,Thailand Textile Institute. 
 The results showed that: 
 1. Adjusting sprinkle machine in order to sprinkle pure polyester, found that the 
adjusting edge of 4 centimeter was the lowest that able to pass industrial standard TIS 121 
as criterias follow: weight was 98 grams per square meter, thickness was 0.8 mm.. Tensile 
strength were: MD was 142.14 Nm., in CD was 207.73 Nm.. The elongation were:  MD was 
121.16 Nm., in CD was 113.92 Nm. 
 2.  The ratio of 90 : 10 from pure polyester and waste polyester from production 
was only one ratio that pass industrial standard TIS 121 as follows: weight was 98.72 
grams per square meter, thickness was 0.8 mm.. Tensile strength were: MD was 142.24 
Nm., in CD was 218.33 Nm.. The elongation were: MD was 124.38 Nm., in CD was 114.36 
Nm. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ภมิูหลงั 
 สิง่ทอทางเลอืก” หรอื Technical Textiles ถอืเป็นนวตักรรมใหมข่องอุตสาหกรรมสิง่ทอ ที่
เป็นเสมอืนความหวงัของอนาคตอุตสาหกรรมไทยทีน่่าจบัตามองเพราะสามารถน าไปพฒันาต่อยอด
ใหม้คีุณสมบตัพิเิศษ สรา้งมลูเพิม่ใหผ้ลติภณัฑไ์ดโ้ดยมกีระบวนการผลติทีท่ี่ แตกต่างไปจากสิง่ทอ
แบบทัว่ไปเพื่อผลติสิง่ทอ (Conventional Textiles) เนื่องจากมคีุณสมบตัทิีเ่หมาะกบัการน าไปใช้
งานเฉพาะทางมา กกว่าผลติขึน้เพื่อความสวยงามหรอืเพื่อตกแต่งในปจัจบุนัพบว่าผา้นอนวเูว่นมี
แนวโน้มทีจ่ะเป็นวตัถุดบิทดแทนมากขึน้ในอนาคต เช่นในอุตสาหกรรมเค รือ่งนอน อุตสาหกรรม
รองเทา้ อุตสาหกรรมยานยนตร ์อุตสาหกรรมเครือ่งเรอืน อุตสาหกรรมเสื่อผา้เครือ่งแต่งกาย 
อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมโยธา อุตสาหกรรมฟิลเตอร ์อุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร ์และมกีาร
ขยายตวัอยา่งรวดเรว็ เนื่องจากมลีกัษณะเด่นและขอ้ไดเ้ปรยีบอยูห่ลายประการเช่ น ราคาถูก ป้อง
การเชือ้แบคทเีรยี ปลอดภยัต่อการเผาไหมเ้นื่องจากสามารถดบัไดด้ว้ยตนเองและน ามาใชใ้หมไ่ด ้
ถุงลมนิรภยั เขม็ขดันิรภยั ผา้ออมส าเรจ็รปู เสือ้เกราะกนักระสุน ซึง่มกัเป็นการขึน้รปูผลติภณัฑ์
โดยตรงจากเสน้ใย เรยีกว่า “ผา้ไมถ่กัไมท่อ ” หรอื”นอนวเูว่น” (Non woven) ซึง่ตลาดสิง่ทอพบว่า
นอนวเูว่นมอีตัราทีโ่ตขึน้อยา่งต่อเนื่องเฉลีย่ปีละ 4 % สงูกว่าอุตสาหกรรมสิง่ทอทัว่ไปทีเ่ตบิโตเพยีงปี
ละ 1% ซึง่ปจัจบุนั อุตสาหกรรม สิง่ทอของทวปียโุรป และอเมรกิาเหนือ ไดพ้ฒันามาผลติสิง่ทอ
ประเภทนี้มากขึน้ (หนงัสอืพมิพแ์นวหน้า :8/12/2552) 
 โพลเีอสเตอร ์เป็นรปูแบบหน่ึงของเอทเทอรล์นีไกลคอลและ กรดเทอเลฟทาลกิ ซึง่ไดจ้าก
กระบวนการปิโตรเคม ี ทีใ่ชเ้ป็นส่วนประกอบในการผลติผา้นอนวเูว่น  ดงันัน้เสน้ใยชนิดน้ีจงึมรีาคา
สงูตามสภาวะของน ้ามนัดบิโลกทีม่กีารปรบัตวัขึน้ไปอยา่งต่อเนื่อง จงึท าใหว้ตัถุดบิทีส่ามา รถผลติใน
ประเทศไทยไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการและมกีารขาดแคลน จงึไดม้กีารน าเขา้วตัถุดบิมาจาก
ต่างประเทศซึง่ท าใหเ้กดิการเสยีดุลทางการคา้ โดยประเทศไทยน าเขา้วตัถุดบิเสน้ใยโพลเีอสเตอร์
จากแหล่งต่างๆดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ประเทศ ญีปุ่น่ จนี ไตห้วนั เกาหล ีอนิโดนีเซยี (วจิารณ์  โภชนกุล . 
2549: 115) 
 การผลติผา้นอนวเูว่นในแต่ละครัง้กจ็ะเกดิของเสยีทีไ่ดจ้ากการผลติทีไ่ดแ้ก่ กระบวนการ
ตัง้น ้าหนกัผา้จากขัน้ตอนการเริม่ผลติ กระบวนการตดัเศษรมิทีไ่มไ่ดน้ ้าหนกัทิง้ และการเดนิใยลา้ง
เครือ่งจกัรหลงัจากกระบวนการเปลีย่นสเีสน้ใย ของเสยีทีไ่ดจ้า กกระบวนการดงักล่าวคดิเป็นรอ้ยละ 
12ถงึ 15 โดยประมาณ  ซึง่เป็นภาระทีท่างโรงงานจะตอ้งแปกรบัภาระการสญูเสยี ทัง้วตัถุดบิ 
แรงงาน พลงังานต่างๆ และทีส่ าคญัจะเกดิมลพษิของสิง่แวดลอ้มในสงัคม และเพื่อเป็นการ
ด าเนินการตามนโยบายรฐัในการก าจดัของเสยี ตามค าสัง่ที ่ 2 ลงวนัที่  19 มกราคม 2541 ทีม่ี
จดุมุง่หมายเพื่อลดปรมิาณของเสยีบรรจภุณัฑจ์งึท าใหเ้กดิแนวความคดิทีจ่ะน ากลบัมาใชใ้หม่
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ส าหรบังานวจิยัน้ีเป็นการน ากลบัมาใชใ้หมโ่ดยการทดลองปรบัปรงุกระบวนการผลติในการโรยเสน้
ใยและการทดลองน าเศษโพลเีอสเตอรท์ีเ่ป็นของเสยีจากกระบวนการผลติ น ามาผสม กบัโพลเีอ
สเตอรบ์รสิุทธิ ์เพื่อผลติเป็นผา้นอนวเูว่นเหมอืนเดมิหลงัจากนัน้น าไปทดสอบคุณสมบตัทิางการภาพ 
เช่น น ้าหนกั ความหนา ความแขง็แรง การยดืตวั การหดกลบั โดยใชเ้กณฑม์าตรฐาน  มอก. เล่ม 12 
16 17  และ  24 เพื่อความมัน่ใจในความปลอดภยัเมือ่น ากลบัมาใชใ้นอุตสาหกรรมแบบ ต่างๆ
(มาตรฐานอุตสาหกรรม 121 ) 
 การศกึษางานวจิยัในครัง้นี้ เป็นการลดของเสยีจากเครือ่งจกัรกลในการผลติโดยท าการ
ปรบัปรงุกระบวนการโรยของเสน้ใยใหแ้คบลงเป็นระยะ ทุกๆ 1 เซนตเิมตรของรมิผา้เพื่อลดปรมิาณ
การใชว้ตัถุดบิเสน้ใย และการหาอตัราส่วนเศษของเสยีในกระบวนการผลติผา้ นอนวเูว่น ทีน่ าเอา โพ
ลเีอสเตอรบ์รสิุทธิ 1์00% ผสมกบัเศษโพลเีอสเตอรร์ไีซเคลิ โดยผา้นอนวเูว่นทีผ่ลติขึน้ใหมจ่ะตอ้งมี
คุณภาพทีอ่ยใูนเกณฑม์าตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมทีก่ าหนดไว ้และผลการวจิยัน้ีจะเป็น
ประโยชน์ในดา้นการลดตน้ทุนของธุรกจิผลติผา้นอนวเูว่น เนื่องจากราคาเสน้ใยโพลเีอสเตอรบ์รสิุทธิ ์
100%  มแีนวโน้มทีส่งูขึน้ตามราคาเคลื่อนไหวของน ้ามนัดบิโลกและอตัราแลกเปลีย่นสกุลเงนิต่างๆ 
และยงัเป็นการรองรบักฎหมายใหมใ่นเรือ่งการเกบ็ภาษเีพื่อเป็นสิง่กระตุน้เตอืนใจใหก้บัผูป้ระกอบ
ธุรกจิทีห่วงัผลก าไร ซึง่ผูป้ระกอบการรายใดมกีารน าวสั ดุกลบัมาใชใ้หมแ่ลว้อาจไดร้บัการลดหยอ่น
ภาษ ี อกีทัง้ยงัช่วยลดมลภาวะของสิง่แวดลอ้มทีม่ต่ีอสงัคมโดยรวม ดงันัน้ผูว้จิยัหวงัว่า ขอ้มลูในการ
วจิยัจะเป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาอุตสาหกรรมการผลติผา้นอนวเูว่นต่อไปในอนาคต 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาการลดของเสยีโดยการปรบัตัง้เครือ่งจกัรการโรยของเสน้ใยของเครือ่งจกัร  
 2. เพื่อศกึษาอตัราส่วนทีเ่หมาะสมระหว่างโพลเีอสเตอร ์ 100% กบัเศษโพลเีอสเตอรท์ีเ่สยี
จากกระบวนการผลติเพื่อน ามาผลติเป็นผา้นอนวเูว่นอกีทีห่นึ่ง  
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 การศกึษานี้จะท าการลดของเสยีการผ ลติทีเ่กดิ ในกระบวนการโรยเสน้ใย  เพื่อใหป้รมิาณ
การใชเ้สน้ใยลดลงและของเสยีลดลง และหาอตัราส่วนผสมระหว่าง โพลเีอสเตอรบ์รสิุทธิ 1์00% กบั
เศษโพลเีอสเตอรท์ีเ่สยีจากกกระบวนการผลติ เพื่อน ามาผลติมาเป็นผา้นอนวเูว่น แลว้น าไปทดสอบ
คุณภาพ ตามเกณฑข์องมาตรฐาน  มอก. เล่ม ที ่12 16 17 และ 24 เพื่อเป็นการใชป้ระโยชน์ในลด
ของเสยีในโรงงานอุตสาหกรรม  ทัง้ยงัเป็นการลดตน้ทุนการผลติและการส่งเสรมิการน ากลบัมาใช้
ใหมเ่พื่อลดปญัหาของสิง่แวดลอ้มทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
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ขอบเขตของการวิจยั 
 เพื่อศกึษาการลดของเสยีในสายการผลติผา้นอนวเูว่น ใหบ้รรลุจดุมุ่ งหมายทีว่างไวจ้งึ
ก าหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งันี้ 
  1. กระบวนการปรบัตัง้เครือ่งจกัรการโรยตวัของเสน้ใย 
ท าการปรบัตัง้อุปกรณ์โรยตวัของเสน้ใยทีร่ะยะ 5 4 3 2 และ 1 เซนตเิมตร ตามล าดบั 
  2. วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการทดลอง 
   2.1 โพลเีอสเตอรบ์รสิุทธิ1์00% ทีม่ขีนาด 6 Denier ยาว 64 มลิลเิมตร 
   2.2 เศษโพลเีอสเตอรท์ีไ่ดจ้ากของเสยีในการผลติ ทีม่ขีนาดตัง้แต่ 3-6 Denier 
ยาวตัง้แต่ 20 มลิลเิมตร – 64 มลิลเิมตร 
  3. เครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นการทดลอง 
   3.1 เครือ่งผลติผา้นอนอวเูว่นชนิด นิดเดิล้พัน้ (Needle Punch) จากประเทศ
ไตห้วนัยีห่อ้ Sushing 
   3.2 เครือ่งทดสอบค่า ความแขง็แรง (Tensile), ค่าการยดืตวั (Elongation)   
   3.3 เครือ่งทดสอบค่า น ้าหนกั (Weight)  
   3.4 เครือ่งทดสอบค่า ความหนา (Thickness) 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
  1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 
   1.1 การปรบัตัง้เครือ่งจกัรการโรยของเสน้ใยใหแ้คบลงทุ กๆ 1 เซนตเิมตรจากเดมิ
ทีม่เีพยีงดา้นละ 5 เชนตเิมตร จนไมเ่หลอืรมิผา้ แลว้น ามาทดสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก 121  
   1.2 การหาอตัราส่วนของโพลเีอสเตอร ์ 100% กบัเศษของโพลเีอสเตอรท์ีเ่สยีจาก
กระบวนการผลติ จ านวนอยา่งละ 5 อตัราส่วนคอื 90:10 80:20 70:30 60:40 และ 50:50 
  2 ตวัแปรตามไกแ้ก่ คุณภาพของผา้นอนวเูว่นตามมาตรฐานการผลติของ มอก.121  
   2.1 น ้าหนกั (Weight) ตามมาตรฐาน มอก เล่ม 12 
   2.2 ความหนา (Thickness) ตามมาตรฐาน มอก เล่ม 24 
   2.3 ความแขง็แรง (Tensile) ตามมาตรฐาน มอก เล่ม 17 
   2.4 การยดืตวั (Elongation)  ตามมาตรฐาน มอก เล่ม 16 
  กระบวนการทดลอง การเตรยีมวตัถุดบิจะประกอบดว้ยโพลเีอสเตอรบ์รสิุทธิ ์กบัเศษ
โพลเีอสเตอร ์ทีเ่สยีจากกระบวนการผลติตามอตัราส่วนผสม โดยเริม่จากการเพิม่โพลเีอสเตอรท์ีเ่สยี
จากกระบวนการผลติเพิม่ทุกๆ 10% จากที ่10% จนถงึ 50% โดยหลงัจากนัน้ท าการสุ่มตั วอยา่งมาท า
การทดสอบหาคุณภาพผา้นอนวเูว่นทีไ่ดจ้ากอตัราส่วนผสม โดยจ านวนตวัอยา่งเป็นไปตาม
มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมของประเทศไทย 
  1. น ้าหนกั สุ่มตวัอยา่ง 5 ตวัอยา่ง  
  2. ความหนา สุ่มตวัอยา่ง 5 ตวัอยา่ง 
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  3. ความแขง็แรง สุ่มตวัอยา่ง 5 ตวัอยา่ง 
  4. การยดืตวั สุ่มตวัอยา่ง 5 ตวัอยา่ง  
 ดงันัน้ จ านวนตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการทดสอบคุณภาพหวัขอ้ 1-4 จ านวน 5 อตัราส่วน 
อตัราส่วนละ 5 ตวัอยา่ง เพื่อท าการทดสอบคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานของ มอก 121 มดีงันี้ 
 
กรอบแนวความคิดการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 
 
  
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคดิการวจิยั 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. การลดของเสีย หมายถงึ กระบวนการหรอืขัน้ตอนการด าเนินงานทีท่ าใหใ้ชว้ตัถุดบิ
หรอืทรพัยากรน้อยทีสุ่ด เพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑอ์อกมาโดยทีไ่มก่่อใหเ้กดิของเสยีเลยหรอืมขีองเสยีที่
น้อยทีสุ่ด 
 2. การโรยเส้นใย หมายถงึ เครือ่งจกัรผลติผา้นอนวเูว่นทีใ่ชใ้นการโรยเสน้ใยเพื่อท า
หน้าทีค่วบคุมน ้าหนกัและก าหนดความกวา้งของหน้าผา้  
 3. อตัราส่วนท่ีเหมาะสม หมายถงึ ปรมิาณของวตัถุดบิระหว่างโพลเีอสเตอร ์และเศษโพ
ลเีอสเตอร ์ทีน่ ามาผสมกนัแลว้มาผลติมาเป็นผา้นอนวเูว่น  เพื่อใหไ้ดคุ้ณสมบตัติามทีต่อ้งการซึง่มี
ทัง้หมด 5 อตัราส่วน ดงันี้ 90:10 80:20 70:30 60:40 และ 50:50 
 4. โพลีเอสเตอรบ์ริสทุธ์ิ  หมายถงึ สารประกอบพอลเีมอรท์ีป่ระกอบจากการกตัง้ตน้ 
ระหว่างเอสทลินีไกลคอล กบักรดเทอรเ์ลฟเทอลกิ ระหว่าง สองอตัราส่วนมาผสมกนัทีม่าจาก
ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม ถูกฉีดออกมาเป็นเสน้ใยพลาสตกิขนาดเลก็ 

1. การปรบัตัง้เครือ่งจกัรโดย
วธิกีารโรยเสน้ใย โดยลดการโรยของ
เสน้ใยทุกๆ 1 เซนตเิมตร จนไม่
เหลอืรมิผา้ 

2. อตัราส่วนผสมระหว่างโพ
ลเีอสเตอร ์ 100 %กบัเศษโพลเีอ
สเตอร์  ตามอตัราส่วนผสมดงันี้  
90 :10  80 :20  70 :30  60 :40  และ
50:50 

คุณสมบตัขิองนอนวเูว่นตาม
มาตรฐาน มอก 121 

1. น ้าหนกั (Weight) 
2. ความหนา (Thickness) 
3. ความแขง็แรง (Tensile) 
4. การยดืตวั (Elongation)  
 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 



5 

 5. เศษโพลีเอสเตอร์  หมายถงึ โพลเีอสเตอรท์ีผ่่านกระบวนการผลติเป็นผา้แลว้น ามาท า
การตแีละน ากลบัมาใชใ้นกระบวนการอกีครัง้หนึ่ง 
 6. การปรบัปรงุกระบวนการ  หมายถงึ การปรบัปรงุเครือ่งจกัรเพื่อใหผ้ลติภณัฑท์ีไ่ดม้ี
ของเสยีน้อยทีสุ่ดและใชว้ตัถุดบิน้อยทีสุ่ด 
 7. ผา้นอนวเูว่น  หมายถงึ ผา้ทีไ่มไ่ดเ้กดิจากกระบวนการถกั หรอืทอตามลกัษณะ
โดยทัว่ไป แต่เกดิจากกการยดึตดิกนัของเสน้ใยในลกัษณะทัว่ไปโดย ยดึโดยการใชเ้ขม้ปกั ยดึโดย
การใชส้ารเคม ีและยดึโดยการใชค้วามรอ้น 
 8. กระบวนการน าของเสียมาผลิตใหม่  หมายถงึ การน าของเสยีทีเ่กิ ดจากกระบวนการ
ผลติน ามาผสมกบัวตัถุดบิเกรดเอ แลว้น ามาผลติใหมต่ามสดัส่วนทีเ่หมาะสม 
 9. มาตรฐานอตุสาหกรรมของประเทศ ไทย มอก. หมายถงึ เทคโนโลยทีีจ่ดัตัง้ขึน้โดย
ประเทศไทย มหีน้าทีก่ าหนดและจดัท ามาตรฐานครอบคลุมสาขาวชิาการต่างๆมากมาย รวมทัง้บอก
วธิกีารทดสอบ เกณฑท์างเท คนิคจะระบุคุณลกัษณะทีส่ าคญัของผลติภณัฑ ์ประสทิธภิาพของการ
น าไปใชง้าน คุณภาพของวตัถุดบิทีน่ ามาผลติ ซึง่จะรวมถงึวธิกีารทดสอบดว้ย เพื่อเป็นเครือ่งตดัสนิ
ว่าคุณภาพนัน้ๆ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
 10. น ้าหนัก หมายถงึ ปรมิาตรมวลต่อหนึ่งหน่วยพืน้ที ่โดยสามารถอ่านค่าไดจ้า กการวดั 
มหีน่วยเป็น กรมั กโิลกรมั ซซี ีออนซ ์ฯลฯ 
 11. ความหนา  หมายถงึ  ปรมิาณความสงูของชิน้งาน โดยอ่านค่าไดจ้ากการวดั มหีน่วย
เป็น มลิลเิมตร เซนตเิมตร เมตร ฯลฯ 
 12. ความแขง็แรง  หมายถงึ  ค่าความคงทนของชิน้งานทีผ่่านการทดสอบจากเครือ่งดงึ
ชิน้งาน มหีน่วยเป็น นิวตนัเมตร 
 13. การยืดตวั  หมายถงึ  ค่าการยดืของชิน้งานทีผ่่านการดงึยดืจากเครือ่งทดสอบการดงึ
ชิน้งาน มหีน่วยเป็นนิวตนัเมตร 
 
สมมติุฐานการวิจยั 
 1. เมือ่ท าการปรบักระบวนการโรยเสน้ใยแลว้จะสามารถลดการใชว้ตัถุดบิเสน้ใยโพลเีอ
สเตอรล์งไดร้อ้ยละ 5 
 2. โพลเีอสเตอรบ์รสิุทธิ ์ 100% เมือ่น ามาผสมกบัโพลเีอสเตอร ์ทีเ่สยีจากกระบวนการผลติใน
อตัราส่วน 90:10 และน ามาผลติเป็นผา้นอนอวเูว่น จะผ่านเกณฑม์าตรฐาน ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมไทย 
มอก.121 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
 เพื่อใหง้านวจิยัสมบรณ์ูและบรรลุผลตามจดุมุง่หมาย ผูว้จิยัจงึศกึษาคน้ควา้ รวบรวม
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัเรือ่งนี้ ไวด้งัต่อไปนี้ 
  1. โพลเีอสเตอร ์
  2. วตัถุดบิทีใ่ชผ้ลติผา้นอนวเูว่น (เสน้ใย) 
  3. ผา้นอนวเูว่น 
  4. กระบวนการผลติผา้นอนวเูว่น 
  5. การควบคุมของเสยีเป็นศูนย ์
  6. มาตรฐาน มอก.121 
  7. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง    
 
1. โพลีเอสเตอร ์
 อดตีโพลเีอสเตอรใ์นสมยันัน้ตอ้งการเสน้ใยสงัเคราะหท์ีส่ามารถน าไปยอ้มและพมิพส์ต่ีางๆ 
ไดง้า่ย และผลติไดใ้นราคาต ่า ขอ้เ สยีหลายอยา่งของเสน้ใยโพลเีอสเตอร ์เช่น การเกดิไฟฟ้าสถติย ์
ถ่ายเทอากาศไดไ้มด่ ีและดดูซบักลิน่อบัชืน้ ท าใหม้นัถูกจดัเป็นวสัดุเกรดต ่าความคดิเหล่านัน้ได้
เปลีย่นไป และไมใ่ช่แต่เฉพาะในวงการแฟชัน่เท่านัน้ อาจพดูไดว้่าโพลเีอสเตอรเ์ป็นวสัดุทีไ่ดร้บัการ
ฟ้ืนฟูขึน้มาใหมแ่ละน าไปใชใ้นงานหลากหลาย เช่น ในวสัดุคอมโพสติทีม่ปีระสทิธภิาพสงู ฉากกัน้ใน
งานสถาปตัยกรรม กระดาษอดัรปู เสน้เลอืดแดงสงัเคราะห ์ขวดน ้า นอกจากน้ีโพลเีอสเตอรย์งั
กลายเป็นวสัดุพืน้ฐานของสิง่ทอทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มไปแลว้ ซึง่ห่างไกลจากเนื้อผา้มนัๆ โพลเีอ
สเตอรไ์ดร้บัการจดสทิธบิตัรในปี ค.ศ.1941 เกดิจากการผสมของเอทลินีไกลคอล (Ethylene Glycol) 
และกรดเทราพาเทลกิ  (Terephthalic Acid) เรยีกว่า  โพลเีอทลินีเทราพาเทเลต (Polyethylene 
Terephthalate) มกีารสบัสนกนัอยูบ่่อยๆ เพราะโพลเีอทลินี (Polyethylene) อยูใ่นตระกูลของ
พลาสตกิประเภทโพลโีอลฟิีน (Polyolefin) ซึง่มโีพลโีพรพลีนี  (Polypropylene) รวมอยูด่ว้ย โพลเีอ
ทลินีใชท้ าถุงชอ็ปป้ิงและขวดแชมพตู่างๆ  แต่โพลเีอทลินีเทราพาเทเลต (PET) นัน้คอื โพลเีอสเตอร์
ซึง่ใชท้ าเสน้ใยสงัเคราะห์  เช่น โพลเีอสเตอร ์ (Polyester) แดกรอน (Dacron) เทไรลีน (Terylene) 
และฟิลม์ไมลาร ์(Mylar)   
 นอกจากโพลเีอสเตอรท์ีเ่ป็นเทอรโ์มพลาสตกิแลว้ กย็งัมโีพลเีอสเตอรท์ีอ่ยูใ่นประเภทของ
เทอรโ์มเซต็ดว้ย โดยมลีกัษณะเหมอืนกบักาวอพีอ็กซีท่ีใ่ชก้นัอยา่งกวา้งขวางในการขึน้รปูวสัดุ
เสรมิแรงใยแกว้ (Glass Fiber Reinforced Parts) ความแตกต่างขัน้พืน้ฐานระหว่างเทอรโ์มพลาสตกิ
และเทอรโ์มเซต็คอื เมือ่เทอรโ์มเซต็ผ่านการหลอมและขึน้รปูแลว้จะไม่สามารถน ามาหลอมไดอ้กี  
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(การใหค้วามรอ้นแก่เทอรโ์มเซต็ทีข่ ึน้รปูแลว้จะท าไดแ้ค่เผาทีผ่วินอกของมนัเท่านัน้ ) ส่วนเทอรโ์ม
พลาสตกินัน้จะสามารถน ามาหลอมใหมไ่ดห้ลายครัง้ตามทีต่อ้งการ (นวลแข ปาลวีนิช .2542 : 14) 
 โพลเีอสเตอรช์นิดเทอรโ์มเซต็นิยมใชม้ากในการท าทีจ่บัประตูตูเ้ยน็และเตาอบ และยงั
น าไปใชใ้นบรเิวณทีเ่ราไมส่ามารถมองเหน็ไดใ้นรถยนต ์รวมถงึอุปกรณ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้าต่างๆ ดว้ย
คุณสมบตัทิีท่นความรอ้นไดด้ ีมคีวามเสถยีรต่อ ความรอ้นและไฟฟ้า น ามาขึน้รปูไดง้า่ยในรปูแบบ
ต่างๆ ตลอดจนน าไปท าสแีละท ารายละเอยีดบนพืน้ผวิไดด้ ีการเตมิเสน้ใยทีม่คีวามแขง็แรง เช่น 
เสน้ใยแกว้และเสน้ใยคารบ์อน จะช่วยปรบัปรงุคุณสมบตัทิางกลใหด้ขีึน้โดยมผีลเพยีงเลก็น้อยต่อ
คุณสมบตัอิื่นๆแต่ขอ้ดอ้ยของโพลเีอสเตอรช์นิ ดเทอรโ์มเซต็ซึง่เหมอืนกบัเทอรโ์มเซต็ชนิดอื่นๆ คอื 
สามารถน ากลบัมาใชใ้หมไ่ดอ้ยา่งจ ากดั คุณอาจบดมนัใหเ้ป็นชิน้เลก็ๆ และใชเ้ตมิเพื่อเพิม่เนื้อใน
พลาสตกิคุณภาพต ่า แต่ไมส่ามารถน ามนักลบัมาใชโ้ดยการขึน้รปูใหมไ่ดอ้กีครัง้ สรปุคอืสามารถ
ใชไ้ดค้รัง้เดยีวเท่านัน้เป็นผ้ าทีเ่กดิจากกระบวนการผลติอื่นทีน่อกเหนือไปจากการถกัและทอ เช่น
การรปูเป็นแผ่นฟิลมท์ัง้จากสารละลายและจากการพลาสตกิหลอม การขึน้รปูเป็นโฟมและการขึน้รปู
เป็นผา้จากเสน้ใยโดยตรง เรยีกว่า ผา้ไมถ่กัไมท่อ (Nonwovens) 
 
2. วตัถดิุบท่ีใช้ผลิตผา้นอนวเูว่น (เส้นใย) 
 วตัถุดิบทีใ่ชใ้นการผลติผา้นอนวเูว่นส่วนใหญ่จะใชเ้สน้ใยเป็นส่วนประกอบในการผลติผา้
ชนิดนี้ขึน้มา ตามประเภทและความตอ้งการทีจ่ะน าไปใชโ้ดยสามารถจ าแนกประเภทได ้ดงันี้  
 2.1 เส้นใย (Fibers) 
 เสน้ใย หมายถงึ วสัดุหรอืสารใดๆทัง้ทีเ่กดิจากธรรมชาตแิละมนุษยส์รา้งขึน้ ทีม่อีตัร าส่วน
ระหว่างความยาวต่อเสน้ผ่าศูนยก์ลางเท่ากบัหรอืมากกว่า 100 สามารถขัน้เป็นรปูผา้ได ้และตอ้งเป็น
องคป์ระกอบทีเ่ลก็ทีสุ่ดของผา้ ไมส่ามารถยอ่ยแยกในเชงิกลไดอ้กีประเภทของเสน้ใยเราสามารถแยก
ประเภทของเสน้ใยไดห้ลายแบบขึน้อยูก่บัลกัษณะการแบ่ง ในทีน่ี้เราแบ่งตามแหล่งก าเนิดของเสน้ใยซึง่
จะแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆคอื เสน้ใยธรรมชาตแิละเสน้ใยประดษิฐ ์ในกลุ่มของเสน้ใยธรรมชาตกิย็งั
แบ่งยอ่ยไดอ้กีเป็นเสน้ใยทีม่าจากพชื จากสตัวแ์ละจากแร ่ส่วนใยประดษิฐส์ามาแยกเป็นเสน้ใยที่
ประดษิฐจ์ากธรรมชาต ิเสน้ใยสงัเคราะห ์และเสน้ใยทีป่ระดษิฐจ์ากวสัดุอื่น  ๆ
 เสน้ใยธรรมชาต ิ(Natural Fibers) 
  - เสน้ใยพชื เช่น ฝ้า ลนิิน ปอ ราม ีปา่น นุ่น 
  - เสน้ใยสตัว ์เช่น ขนสตัว ์(Wool) ไหม (Silk) ผม (Hair) 
  - แร ่เช่น แรใ่ยหนิ (Asbestos) 
  เสน้ใยประดษิฐ ์(Man-made Fibers) 
  - ประดษิฐจ์ากธรรมชาต ิเช่น เรยอน อะซเิทต ไตรอะซเิทต 
  - ใยสงัเคราะห ์เช่น โอเลฟินส ์โพลเีอสเทอรโ์พลอีรามดิ ไนลอน 
  - แรแ่ละเหลก็ เช่น โลหะ แกว้ เซรามกิ กราไฟต์ 
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 2.2 สมบติัของเส้นใย 
 สมบตัขิองเสน้ใยมผีลโดยตรงต่อสมบตัขิองผา้ทีท่ าขึน้จากเสน้ใยนัน้ๆ ผ้าทีท่ าจากเสน้ใยที่
แขง็แรงกจ็ะมีความแขง็แรงทนทา นดว้ย หรอืเสน้ใยทีส่ามารถดดู ซบัไดด้ ีจะส่งผลใหผ้า้สามารถดดู
ซบัน ้าและความชืน้ไดด้ ีเหมาะส าหรบัการน าไปใชใ้นส่วนทีม่กีารสมัผสักบัผวิและดดูซบัน ้า เช่น 
ผา้เชด็ตวั ผา้ออ้ม เป็นตน้ 
 ความแตกต่างของเสน้ใยขึน้อยูก่บัโครงสรา้งทางกายภาพ องคป์ระกอบทางเคม ีและการ
เรยีงตั วของโมเลกุล ซึง่ส่วนผสมและความแตกต่างในปจัจยัทัง้สามน้ี ท าใหเ้สน้ใยมสีมบตัทิี่
หลากหลายและแตกต่างกนัไป ซึง่สมบตัขิองเสน้ใยมผีลต่อสมบตัขิองผา้หรอืผลติภณัฑ ์ทีผ่ลติจาก
เสน้ใยนัน้ ทัง้ในส่วนทีต่อ้งการและไมต่อ้งการน าไปใชง้าน ยกตวัอยา่ง เช่น ในเสน้ใยทีส่ามารถดดู
ซบัน ้าไดน้้อย จะส่งผลใหผ้า้ทีท่ าจากเสน้ใยชนิดน้ีมสีมบตัดิงันี้ 
  2.2.1 เกดิไฟฟ้าสถติ (Static Build-Up) บนเนื้อผา้ไดง้า่ยท าใหผ้า้ลบีตดิตวั 
  2.2.2 ผา้แหง้เรว็ เนื่องจากมปีรมิาณน ้าทีด่ดูซบัน้อยและไมม่พีนัธะ (Bond) ระหว่าง
เสน้ใยและโมเลกุลของน ้า 
  2.2.3 ยอ้มสตีดิยาก เนื่องจากการยอ้มส่วนใหญ่อาศยัน ้าเป็นตวักลางพาโมเลกุลของสี
เขา้ไปในเนื้อผา้ ผา้ทีไ่มด้ดูซบัน ้าจงึตดิสยีอ้มไดย้ากกว่า 
  2.2.4 สวมใส่สบายน้อยกว่า เนื่องจากการเหงือ่ทีอ่ยูบ่นผวิถูกดดูซบัน้อยท าใหรู้ส้กึ
เปียกชืน้ได ้
  2.2.5 คงรปูไดข้ณะเปียก (หรอืขณะซกั) และผา้ยบัน้อย ทัง้นี้เนื่องจากปรมิาณน ้าทีถู่ก
ดดูซมึมน้ีอยและไมเ่กดิพนัธะระหว่างเสน้ใย และโมเลกุลของน ้า ทีจ่ะท าใหโ้ครงสรา้งเปลีย่นแปลงไป 
 ปจัจยัทัง้หา้มผีลสมบตัขิองเสน้ใย คอื โครงสรา้งทางกายภาพ องคป์ระกอบทางเคม ีและ
การจดัเรยีงตวัของโมเลกุล 
 ดงันัน้การทีเ่ราเข้ าใจสมบตัขิองเสน้ใยจะช่วยใหส้ามารถท านายสมบตัขิองผา้ทีม่เีสน้ใย
นัน้ๆเป็นองคป์ระกอบ รวมไปถงึผลติภณัฑส์ุดทา้ยได ้ซึง่จะช่วยสามารถเลอืกชนิดของผลติภณัฑ์
เบือ้งตน้ไดถู้กตอ้งตามความตอ้งการของการน าไปใชง้าน โดยคาดเดาจากองคป์ระกอบทีแ่จง้ไวใ้น
ป้ายสนิคา้ 
 2.3 โครงสร้างทางกายภาพของเส้นใย 
 โครงสรา้งทางกายภาพหรอืโครงสรา้งทางสณัฐาน (Morphology) ของเสน้ใยสามารถ
สงัเกตไดจ้ากกลอ้งจลุทรรศน์ (Microscope) ทีม่กี าลงัขยาย 250-1000 เท่า โครงสรา้งทางกายภาพ
นัน้ครอบคลุมถงึ ความยาว หรอืเสน้ผ่าศูนยก์ลาง รปูรา่งภาคตดัขวาง (Cross Sectional Shape) 
รปูรา่งของผวิเสน้ใยและความหยกัของเสน้ใย 
  2.3.1 ความยาวเสน้ใย (Fibers Length) เสน้ใยมทีัง้ชนิดสัน้และยาว ซึง่ความยาวของ
เสน้ใยมผีลต่อสมบตัแิละการน าไปใชง้านของผลติภณัฑส์ิง่ทอ ก่อนอื่นเรามาท าความรูจ้กักบัเสน้ใย
ทัง้ สองชนิดนี้ก่อน 
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   2.3.1.1 เสน้ใยสัน้ (Staple Fibers) เป็นเสน้ใยทีม่คีวามยาวอยูใ่นช่วง 5 ถงึ 46 
เซนตเิมตร (หรอืถงึ 18 นิ้ว) เสน้ใยธรรมชาตทิัง้หมดยกเวน้ไหมเป็นเสน้ใยสัน้ ยกตวัอยา่งเสน้ เสน้
ใยฝ้าย นุ่น ขนสตัว ์เสน้ใยทีม่าจากเสน้ใยปะดษิฐม์กัท าเป็นเสน้ยาวก่อนแลว้ตดั (Chop) เป็นเสน้ใย
สัน้ตามความยาวทีก่ าหนด 
   2.3.1.2 เสน้ใยยาว (Filament Fibers) เป็นเสน้ใยทีต่่อเนื่องไมส่ิน้สุด มหีน่วยวดั
เป็นเมตรหรอืหลา เสน้ใยยาวส่วยใหญ่เป็นเสน้ใยประดษิฐ ์ยกเวน้ไหมซึง้เป็นเสน้ใยทีย่าวมากทีม่า
จากธรรมชาตเิสน้ใยยาวอาจเป็นเสน้ใยยาวเดีย่ว (Monofilament) ทีม่เีสน้ใยเพยีงเส้นเดยีว หรอืเสน้
ใยยาวกลุ่ม (Multifilament) ซึง่จะมเีสน้ใยมากกว่า 1 เสน้รวมกนั ตลอดความยาว เสน้ยาวทีอ่อกมา
จากหวัฉีด (Spinnerets) จะมลีกัษณะเรยีบคลา้ยเสน้ไหมหากตอ้งการลกัษณะเสน้ใยทีห่ยกักจ็ะตอ้ง
ไปผ่านกระบวนการท าหยกั (Crimp) ซึง่เสน้ใยทีไ่ดจ้ะมลีกัษณะคลา้ยเสน้ ใยฝ้าย หรอืขนสตัว ์ซึง่
ส่วนมากเสน้ใยทีท่ าหยกัมกัจะน าไปตดัเพื่อท าเป็นเสน้ใยสัน้ 
  2.3.2 ขนาดเสน้ใย  (Fiber Size) ขนาดของเสน้ใยมผีลต่อสมรรถนะการใชง้านและ
สมบตัทิางผวิสมัผสั (Hand Properties) เสน้ใยทีม่ขีนาดใหญ่จะใหค้วามรูส้กึทีห่ยาบและแขง็ของ
เนื้อผา้ แต่ในขณะเ ดยีวกนักใ็หค้วามแขง็แรงมากกว่าเสน้ใยชนิดเดยีวกนัทีม่ขีนาดเลก็กว่า ผา้ทีท่ า
จากเสน้ใยขนาดเลก็หรอืทีม่คีวามระเอยีดกจ็ะท าใหค้วามนุ่มต่อสมัผสั และจกัเขา้รปู  (Drape) ไดง้า่ย
กว่า 
  เสน้ใยธรรมชาตนิัน้ มกัมขีนาดไมส่ม ่าเสมอ คุณภาพของเสน้ใยธรรมชาตมิกัวดัจาก
ความละเอยีดของเสน้ใย เสน้ใยทีม่คีวามละเอยีดมาก (ขนาดเลก็) จะมคีุณภาพทีด่กีว่า การวดัความ
ละเอยีดมกัจะวดัจากเสน้ผ่าศูนยก์ลางของเสน้ใย (ภายใตก้ลอ้งจลุทรรศน์)ในหน่วยของไมดโครเมตร 
(1 ไมโครเมตรเท่ากบั 1/1000มลิลเิมตร ) ซึง่โดยทัว่ไปขนาดของเสน้ใยธรรมชาตแิต่ละชนิดมดีงั
ตวัอยา่งขา้งล่างนี้    
   เสน้ใยฝ้าย   16-20 ไมโครเมตร 
   ขนสตัว ์(แกะ)  10-15 ไมโครเมตร 
   ไหม       11-12 ไมโครเมตร 
   เสน้ใยลนิิน   12-16 ไมโครเมตร 
  ส าหรบัเสน้ใยประดษิฐท์ีผ่ลติในอุตสาหกรรม ขนาดของเสน้ใยจะขึน้อยูก่บัปจัจยัหลาย
อยา่งเช่น ขนดาของรใูนหวัฉีด (Spinneret Hole) การดงึยดืขณะทีป่ ัน่เสน้ใย รวมไปถงึปรมิาณและ
ความเรว็ของการอดัน ้าพลาสตกิผ่านหวัฉีดในกระบวนการป ัน่เสน้ใย เสน้ใยประดษิฐท์ีไ่ดส้ามารถ
ควบคุมความสม ่าเสมอไดด้กีว่าเสน้ใยธรรมชาตแิต่กย็งัมสี่วนทีไ่มส่ม ่าเสมอบา้งเนื่องจากความไม่
คงที ่ (Irregularity) ของกระบวนการผลติ หน่วยทีม่กัใชว้ดัความละเอยีดของเสน้ใยประดษิฐค์อื ดี
เนียร ์และเทก็ซ ์ 
   2.3.2.1 ดเีนียร์ (Denier) เป็นหน่วยวดัขนาดของเสน้ใย โดยเป็นน ้าหนกัในหน่วย
กรมัของเสน้ใยทีม่คีวามยาว 9,000 เมตร เสน้ใยทีม่คี่าดเีนียรต์ ่าจงึมคีวามละเอยีดมากกว่า เสน้ใยที่
มคี่าดเีนียรส์งู เนื่องจากมนี ้าหนกัน้อยกว่าในความยาวทีเ่ท่ากนั 
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   2.3.2.2 เทก็ซ ์ (Tex) เป็นหน่วยการวดัขนาดของเสน้ใยคลา้ยกบัดเีนียร ์แต่เป็น
น ้าหนกัในหน่วยกรมั ของเสน้ทีม่คีวามยาว 1,000 เมตรดเีนียรต่์อฟิลาเมนต ์ (Denier Per Filament, 
DPF) เป็นค่าวดัความละเอยีดของเ สน้ใยทมีอียูใ่นเสน้ดา้ยวึง่มจี านวนตัง้แต่ 2 ขึน้ไป ดงันัน้ค่าดี
เนียรต่์อฟิลาเมนตจ์งึเท่ากบัดเีนียรข์องฟิลาเมนตน์ัน้หารดว้วยจ านวนฟิลาเมนต ์(หรอืจ านวนเสน้ใย ) 
ทัง้หมด 
  โดยทัว่ไปเสน้ใยทีใ่ชส้ าหรบัท าเสอืผา้มขีนานอยูใ่นช่วง 1 ถงึ 7 ดเีนียร ์เสน้ใยขนาด
ท าพรมมขีนาดอยูท่ี ่15 ถงึ 24 ดเีนียร ์เสน้ใยขนาดเท่ากไ็มไ่ดห้มายความว่าจะมคีวามเหมาะสมต่อ
การน าไปใชง้านชนิดเดยีวกนัได ้เสน้ใยทีใ่ชส้ าหรบัเสือ้ผา้มกัจะนิ่มและละเอยีดเกนิกว่าทีจ่ะทนต่อ
แรงกดไดด้เีหมอืนเสน้ใยทีใ่ชท้ าพรม ในทางกลบักบัเสน้ใยทีใ่ชท้ าพรมกใ็หค้วามรูส้กึต่อผวิสั มผสัที่
ละเอยีดน้อยกว่าเสน้ใยทีใ่ชท้ าเสือ้ผา้ 
  2.3.3 รปูรา่หน้าตดัขวงของเสน้ใย 
  รปูรา่งหน้าตดัขวางของเสน้ใยมผีลต่อความเป็นมนัวาว ลกัษณะเนื้อผา้ และสมบตัต่ิอ
ผวิสมัผสั เสน้ใยมรีปูรา่งหน้าตดัทีต่่างกนัหลากหลาย เช่น วงกลม สามเหลีย่ม ทรงคลา้ยกระดกู 
(Dog Bone) ทรงรปูถัว่ (Bean-Shaped) เป็นตน้  
 

 
 

ภาพประกอบ 2 รปูรา่งหน้าตดัขวางของเสน้ใย 
 
 
 ทีม่า: วรีะศกัดิ ์อุดมกจิเดชา (2542). วทิยาศาสตรเ์สน้ใย. หน้า 273 
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  ความแตกต่างของรปูรา่งหน้าตดัขวางของเสน้ใยธรรมชาต ิเกดิจากลกัษณะการสรา้ง
เซลลโูลสในขณะทีพ่ชืเตบิโต เช่นในเส้ นใยฝ้าย หรอืการกระบวนการสรา้งโปรตนีในสตัว ์เช่น ขน
สตัว ์หรอืรปูรา่งของช่อง (Orifice) ในตวัไหมทีท่ าหน้าทีฉ่ีดเสน้ใยไหมออกมา ส าหรบัเสน้ใยประดษิฐ์
รปูรา่งของหน้าตดัของเสน้ใยขึน้อยูก่บัรปูรา่งของรใูน หวัฉีด 
  2.3.4 ลกัษณะผวิภายนอกของเสน้ใยลกัษณะผวิของเสน้ใย  มทีัง้แบบเรยีบ เป็นแฉก  
หรอืขรขุระ ซึง่ลกัษณะผวินี้มผีลต่อความเป็นมนัวาว  สมบตัต่ิอผวิสมัผสั เนื้อผา้ และการเป้ือนงา่ย
หรอืยาก  
  2.3.5 ความหยกัของเสน้ใย (Crimp) ความ หยกัในเสน้ใยช่วยเพิม่ความสามารถใน
การยดึเกาะ (Cohesiveness) ระหว่างเสน้ใย ท าใหส้ามารถคนืตวัจากแ รงอดั (Resilience) ไดด้ ีทน
ต่อแรงเสยีดส ี (Resistance to abrasion) มคีวามยดืหยุน่ มเีนื้อเตม็ (Bulk) และใหค้วามอบอุ่น 
(Warmth) 
  2.3.6 องคป์ระกอบทางเคมแีละการเรยีงตวัของโมเลกุล (Bond)เสน้ ใยประกอบดว้ย
โมเลกุลจ านวนมาก โมเลกุลเหล่านี้มลีกัษณะเป็นเสน้ยาวเรยีกว่าโพลเิมอร ์(Polymer) ทีเ่กดิจากการ
เรยีงตวัของหน่วยโมเลกุลเลก็ๆคอืมอนอเมอร ์ (Monomer) และเชื่อมต่อกนัดว้ยพนัธะเคมดีว้ย
กระบวนการสงัเคราะหท์ีเ่รยีกว่า โพลเิมอไรเซชนั (Polymerization) ขนาดของโพลเิมอรข์ึน้อยูก่บั
ความยาวของโมเลกุลซึง่บอกไดจ้ากจ านวนของมอนอ เมอรท์ี่ อยูใ่นโพลเิมอรน์ัน้ (Degree of 
Polymerization) โพลเิมอรท์ีม่เีสน้โมเลกุลยาวจะมนี ้าหนกัโมเลกุล มากกว่าโพลเิมอรท์ีม่เีสน้โมเลกุล
สัน้เน่ืองจากจ านวนมอนอเมอรท์ีม่ากกว่า นัน่เอง ซึง่จะมผีลต่อความแขง็แรงของเสน้ใยทีโ่พลเิมอร์
นัน้เป็นองคป์ระกอบอยู่ 
  โมเลกุลหรอืโพ ลเิมอรท์ีอ่ยูใ่นเสน้ใยจะมกีารเรยีงตวัแตกต่างกนั เมือ่แต่ละโมเลกุลมี
การเรยีงตวัอยา่งไรท้ศิทาง (Random) กจ็ะท าใหเ้สน้ใยบรเิวณนัน้มคีวามเป็นอสณัฐาน 
(Amorphous) ส่วนในบรเิวณทีโ่มเลกุลมกีารเรยีงซอ้นขนานอยา่งเป็นระเบยีบกจ็ะมคีวามเป็น ผลกึ 
(Crystalline) เกดิขึน้ เสน้ใยทีม่คีวามเป็นผลกึมากกจ็ะมคีวามแขง็แรงมากกว่าเสน้ใยทีม่คีวามเป็น 
ผลกึน้อย อยา่งไรกต็ามปรมิาณความเป็นผลกึไมใ่ช่ปจัจยัทีก่ าหนดความแขง็แรงของเสน้ใย หาก
รวมไปถงึทศิทางการจดัเรยีงตวัของโมเลกุลทีเ่ป็นระเบยีบเหล่าน้ีดว้ย ถา้โมเลกุลมกีารจดัเรยีงตวัอยู่
ในทศิทางทีข่นานกบัแกนตามความยาวของเสน้ใย กจ็ะช่วยใหเ้สน้ใยมคีวามแขง็แรงมาก เนื่องจาก
โมเลกุลเรยีงตวัในทศิทางเดยีวกบัแรงทีก่ระท าต่อเสน้ใย(ตามความยาว ) ท าใหส้ามารถมสี่วนช่วยใน
การรบัแรงเตม็ที ่เรยีกว่าเสน้ใยนัน้มกีารจดัเรยีงตวัของโมเลกุลทีด่ ี (Oriented fiber) ในอกีกรณีหนึ่ง
แมเ้สน้ใยจะมบีรเิวณทีเ่ป็นผลกึมาก แต่มทีศิทางการจดัเรยีงตวัทีไ่มข่นานกบัแกนตามยาวของเสน้
ใย โมเลกุลกไ็มส่ามารถรบัแรงในทศิทางการดงึเสน้ใยไดเ้ตม็ทีท่ าใหม้คีวามแขง็แรง น้อยกว่าในกรณี
แรก ดงันัน้ในกระบวนการผลติเสน้ใยประดษิฐ ์จงึตอ้งมกีารดงึยดืเสน้ใยทีอ่อกมาจากหวัฉีด เพื่อเพิม่
ความเป็นผลกึโดยการจดัเรยีงโมเลกุลใหเ้ป็นระเบยีบ และท าการจดัเรยีงโมเลกุลทีเ่ป็นระเบยีบ
เหล่านี้ใหอ้ยูใ่นทศิทางเดยีวกบัแกน ตามยาวของเสน้ใย กระบวนการน้ีเรยีกว่าการดงึยดื 
(Stretching หรอื Drawing) 
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 ดงันัน้ คุณสมบตัทิางกายภาพของเสน้ใยแต่ละชนิ ด จะขึน้อยูก่บัความเหมาะสมต่อการ
น าไปใชง้านในกระบวนการต่างๆถดัไปเพื่อใหผ้ลติภณัฑท์ีไ่ดน้ัน้มคีุณภาพสงูสุด แต่กข็ึน้อยูก่บั
ปจัจยัและองค์ ประกอบต่างๆเป็นส าคญั เช่น ราคา  ความยากงา่ยในการผลติ  ความเหมาะสมต่อ
การน าไปใชง้าน และอื่นๆเป็นตน้ 
 2.4 สมบติัของเส้นใยท่ีมีต่อสมบติัผา้ 
 สมบตัขิองเสน้ใยทีม่ต่ีอสมบตัขิองผา้นัน้ จะขึน้อยูก่บัหลากหลายปจัจยัและการน าไปใช้
งานตามความเหมาะสมซึง่จะแยกตามสมบตัไิดด้งันี้ (อจัฉราภรณ์ ไสยละศูตร ์: 2533:35) 
  2.4.1 สมบตัริปูลกัษณ์ (Aesthetic Properties) รปูลกัษณ์ภายนอกของผา้มกัเป็น
ปจัจยัหนึ่ง ทีผู่บ้รโิภคใชใ้นการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ิง่ทอ ว่ามคีวามเหมาะสมต่อการน าไปใช้
หรอืไม ่สมบตัเิหล่านี้ไดแ้ก่ความเป็นมนัวาว การทิง้ตวัของผา้ เนื้อผา้ และสมัผสั 
   2.4.1.1 สมบตัคิวามเป็นมนัวาว (Luster) สมบตันิี้เกีย่วขอ้งกบัปรมิาณแสงทีถู่ก
สะทอ้นกลบัโด ยผวิหน้าของผา้ ซึง่ผา้ทีส่ะทอ้นแสงกลบัออกมามากกจ็ะมคีวามเป็นมนัวาวมาก 
สมบตันิี้ข ึน้อยูก่บัลกัษณะผวิหน้าของเสน้ใย ดา้ย สารเตมิแต่ง และโครงสรา้งผา้ ผา้ไหมเป็นตวัอยา่ง
หนึ่งทีม่คีวามมนัวาวสงูเนื่องจากเสน้ใยไหมมผีวิหน้าที ่เรยีบและเป็นเสน้ยาวต่อเนื่อง (Filament) 
การเลอืกระดบัของความมนัวาวของผา้มกัขึน้อยูก่บัการน าไปใชง้าน 
   2.4.1.2 สมบตักิารทิง้ตวัของผา้ (Drape) สมบตักิารทิง้ตวัของผา้เกีย่วขอ้งกบั
ลกัษณะทีผ่า้ตกลงบนรปูรา่งทีเ่ป็น 3 มติ ิเช่นบนรา่งกาย หรอืบนโต๊ะ ว่าสามารถโคง้งอตามรปูทรงที่
ผา้วางอยูไ่ดม้ากน้อยเพยีงใด ผา้ทีส่ามารถทิง้ตวัไดด้กีจ็ะดอู่อนนุ่ม สามารถจดัเขา้กบัรปูทรงไดง้า่ย 
ส่วนผา้ทีท่ิง้ตวัไดน้้อยมกัจะมคีวามแขง็ สมบตัเิหล่านี้ขึน้อยูก่บัความละเอยีดของเสน้ใย รวมทัง้
ลกัษณะของเสน้ดา้ยและโครงสรา้ง (การถกัทอ) ของผา้ดว้ย 
   2.4.1.3 สมบตัขิองเนื้อผา้ (Texture) เป็นสมบตัทิีเ่กีย่วขอ้งทัง้ดา้นทีม่องเหน็ดว้ย
ตาและทีส่มัผสัดว้ยมอื ผา้อาจจะมผีวิทีด่เูรยีบ หรอืขรขุระ ผา้ทีท่ าจากเสน้ใยธรรมชาตมิกัจะมผีวิทีดู่
ไมส่ม ่าเสมอเมือ่เทยีบกบัผา้ทีท่ า จากเสน้ใยประดษิฐท์ีม่ผีวิเรยีบ สมบตัขิองเนื้อผา้ขึน้อยูก่บัความ
เรยีบของผวิหน้าของเสน้ใยและเสน้ดา้ย ลกัษณะการถกัทอผา้และการตกแต่งส าเรจ็กม็ผีลต่อสมบตัิ
เนื้อผา้เช่นกนั 
   2.4.1.4 สมบตัต่ิอผวิสมัผสั (Hand) สมบตัต่ิอผวิสมัผสัเกีย่วขอ้งกบัความรูส้กึต่อ
ผวิเมือ่สมัผสักบัเนื้อผา้ ผา้แต่ละชนิดอาจใหค้วามรูส้กึเยน็ อุ่น หนา บาง ลื่น หรอืนุ่ม แตกต่ างกนัไป 
สมบตันิี้ข ึน้อยูก่บัสมบตัผิวิหน้าของเสน้ใย และเสน้ดา้ย รวมทัง้โครงสรา้ง (การถกัทอ) ของผา้ดว้ย 
  2.4.2 สมบตัคิวามทนทานสมบตัคิวามทนทานของผา้มผีลต่ออายกุารใชง้านของ
ผลติภณัฑส์ิง่ทอทีท่ าจากผา้ นัน้ๆ สมบตัคิวามทนทานของผา้ครอบคลุมทัง้สมบตักิารทนต่อแรง
เสยีดส ี(Abrasion Resistance) ทนต่อแรงดงึ (Tenacity) 
   2.4.2.1 สมบตักิารทนต่อแรงเสยีดสเีป็นสมบตัทิีบ่อกถงึความสามารถของผา้ทีท่น
ต่อแรงขดัถู หรอืเสยีดส ีทีม่กัเกดิขึน้ตลอดเวลาการใชง้านของสิง่ทอ โดยเฉพาะเสือ้ผา้ นอกจากนี้
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ความสามารถในการพบังอไปมาโดยไมข่าด (Flexibility) กเ็ป็นสมบตัสิ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมบตัิ
ความทนของผา้ 
   2.4.2.2 สมบตัคิวามทนต่อแรงดงึเป็นความสามารถของผา้ในการทนต่อแรงดงึ ซึง่
ความแขง็แรงน้ีนอกจากจะขึน้อยูก่บัความแขง็แรงของเสน้ใยแลว้ ยงัขึน้อยูก่บัลกัษณะของเสน้ดา้ย
ละการขึน้รปูเป็นผา้อกีดว้ย 
  2.4.3 สมบตัคิวามใส่สบาย (Comfort Properties) สมบตัคิวามใส่สบายเกีย่วขอ้งกบั
การทีผู่ส้วมใส่รูส้กึเมือ่สวมใส่สิง่ทอภาย ใตส้ภาวะสิง่แวดลอ้มและกจิกรรมต่างๆ สมบตันิี้มคีวาม
ซบัซอ้นเพราะนอกจากจะขึน้อยูก่บัสมบตัขิองผา้ทีเ่กีย่วขอ้ง จรงิต่อความรูส้กึสบายในการสวมใส่
แลว้ ยงัขัน้อยูก่บัอกีปจัจยัหน่ึงซึง่ส าคญัมากคอืความรูส้กึพงึพอใจของผูส้วมใส่ ทีม่ต่ีอผลติภณัฑส์ิง่
ทอนัน้ๆ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิความแตกต่างหลากหลายขึน้อยูก่บัรสนิยมส่วนตวั และทศันคตทิีผู่ส้วมใส่
มต่ีอผลติภณัฑ ์ในทีน้ี่จะขอกล่าวถงึเฉพาะปจัจยักลุ่มแรกทีเ่กดิจากตวัผลติภณัฑเ์อง 
   2.4.3.1 สมบตักิารดดูซบัน ้า (Absorbency) เป็นสมบตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความสามารถของเสน้ใยทีจ่ะดดูซบัโมเลกุลของน ้า จากรา่งกาย (ผวิหนงั) หรอืจากอากาศรอบๆ 
  จากทีก่ล่าวมาแลว้นี้ เราจะเหน็ไดว้่าสมบตัขิองผา้ไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัสมบตัขิ องเสน้ใย
เพยีงอยา่ง เดยีว  หากแต่ขึน้อยูก่บัปจัจยัอื่นอกีหลายอยา่ง เช่น ชนิดและโครงสรา้งของเสน้ดา้ย 
กระบวนการผลติผา้ เป็นตน้ ซึง่ปจัจยัเหล่าน้ีมผีลต่อรปูลกัษณ์ เน้ือผา้ ราคา สมรรถนะการใชง้าน 
รวมไปถงึการดแูลรกัษา สารเตมิแต่งกม็ผีลต่อสมบตัดิา้นสมัผสั (Hand Properties) รปูลกัษณ์ และ
สมรรถนะการใชง้านของผา้ดว้ยเช่นกนั 
 2.5 กระบวนการผลิตเส้นใย (Fiber Manufacturing)  
  กระบวนการผลติเสน้ใยม ี2 กระบวนการผลติคอืกระบวนการผลติเสน้ใยธรรมชาตแิละ
กระบวนการผลติเสน้ใยประดษิฐ ์ (อจัฉราภรณ์ ไสยละสตู : 2533:37) 
  2.5.1 เสน้ใยธรรมชาต ิ 
   2.5.1.1 ฝ้าย (Cotton) ดอกฝ้ายทีแ่ก่เตม็ทีจ่ะถูกเกบ็เกีย่วแลว้น ามาแยกสิง่
ปลอมปนทีไ่มต่อ้งการ (Trash) ออก แลว้ท าการแยกเมลด็ออกจากเสน้ใยฝ้ายดงัแสดงในรปูขา้งล่าง  
จากนัน้ท าการสางใยและหวเีสน้ใย (Combing) เพื่อแยกเสน้ใยทีส่ ัน้เกนิไปออก  
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   2.5.1.2 ขนสตัว ์ (Wool)กระบวนการผลติเสน้ใยขนสตัว์  เริม่จากการน าขนทีไ่ด้
จากการเลม็จากแกะ มาท าการแบ่งเกรดตามคุณภาพของเสน้ใย  จากนัน้น าขนสตัวเ์กรดเดยีวกนัที่
คดัไดม้าผสมใหท้ัว่ (Uniform) น าไปลา้งไขมนัและสิง่สกปรกดว้ยสบู่ แลว้ท าการสางเสน้ใย  เสน้ใยที่
ไดจ้ะถูกน าไปขึน้รปูเป็นเสน้ดา้ยต่อไปเรยีกว่า Woolen Yarn แต่ถา้ภายหลงัการสางเสน้ใยยงัมี
กระบวนการหว ี(Combing) เพื่อก าจดัเสน้ใยสัน้ออก แลว้ท าการรดีปยุก่อนน าไปขึน้รปู เป็นเสน้ดา้ย 
เสน้ดา้ยทีไ่ดน้ี้เรยีกว่า Worst Yarn ซึง่จะมคีุณภาพดกีว่า Woolen Yarn เนื่องจากมปีรมิาณเสน้ใย
สัน้น้อยกว่า  
  2.5.2 เสน้ใยประดษิฐ ์ (Man-Made Fibers) กระบวนการผลติเสน้ใยประดษิฐแ์บ่งได้
เป็นสองส่วนใหญ่ๆ คอื การเตรยีมโพลเิมอรต์ัง้ตน้ และการขึน้รปูเป็นเสน้ใย 
   2.5.2.1 การเตรยีมโพลเิมอรต์ัง้ตน้ ในการผลติเสน้ใยจา กวตัถุธรรมชาตทิีม่ ี
โครงสรา้งโมเลกุลโพลเิมอรอ์ยูแ่ลว้  เช่นเสน้ใยเรยอน  ขัน้ตอนการเตรยีมโพลเิมอรต์ัง้ตน้จะ
ประกอบดว้ยการยอ่ยวตัถุดบิเช่นไม้  ใหเ้ป็นชิน้เลก็ๆโดยใชแ้รงกลและสารเคม ีแลว้ท าใหอ้ยูใ่นรปู
ของสารละลายเขม้ขน้  (Polymer Viscous) ส่วนในกรณทีีเ่ป็นเสน้ใยสงัเ คราะห์ ขัน้ตอนการเตรยีม
โพลเิมอรก์จ็ะเริม่จากการสงัเคราะหโ์พลเิมอรจ์ากโมโนเมอร์  ซึง่อาจเป็นแบบการรวมตวั (Addition 
Polymerization) หรอืแบบกลัน่ (Condensation Polymerization) ขึน้อยูก่บัชนิดของโมโนเมอรท์ี่
สงัเคราะห ์ 
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   2.5.2.2 การขึน้รปูเป็นเสน้ใย (Fiber Spinning)กระบวนการขึน้รปูเป็นเสน้ใย
สามารถท าไดห้ลายวธิขีึน้อยูก่บัชนิดของโพลเิมอรต์ัง้ตน้  กระบวนการขึน้รปูพืน้ฐานม ี 3 แบบคอื 
แบบป ัน่แหง้ (Dry Spinning) แบบป ัน่เปียก (Wet Spinning) และแบบป ัน่หลอม (Melt Spinning)  
    1) การผลติเสน้ใยแบบป ัน่แหง้ (Dry Spinning)เริม่ตน้โดยการเตรยีมโพลิ
เมอรใ์หอ้ยูใ่นรปูสารละลาย  แลว้ฉีดผ่านหวัฉีด (Spinnerets) ท าการระเหยตวัท าลายส่วนทีเ่หลอืใน
เสน้ใยทีฉ่ีดออกมาโดยการใชล้มรอ้น (Hot Air) เปา่ จากนัน้ท าการดงึยดืเพื่อเพิม่ความแขง็แรงของ
เสน้ใย ตวัอยา่งเสน้ใยทีข่ ึน้รปูโดยวธินีี้ไดแ้ก่ โพลอิะซเิทต โพลไีตรอะซเิทต และโพลอีะไครลคิ  
    2) การผลติเสน้ใยแบบป ัน่เปียก (Wet Spinning)เริม่จากการเตรยีม
สารละลายโพลเิมอรแ์ลว้ฉีดผ่านหวัฉีด  (Spinnerets) ทีจุ่ม่อยูใ่นอ่างของสารละลายตกตะกอน 
(Coagulation Bath) เสน้ใยทีต่กตะกอนออกมาจากสารละลาย จะถูกดงึยดืเพื่อเพิ่ มความแขง็แรง  
แลว้ท าใหแ้หง้โดยการใชล้มรอ้นเปา่ ตวัอยา่งเสน้ใยทีผ่ลติโดยวธิน้ีีคอื เรยอน  
    3) การผลติเสน้ใยแบบป ัน่หลอม (Melt Spinning)เริม่จากการหลอมโพลเิมอร์
ในเครือ่งป ัน่หลอม (Melt Extruder) แลว้ท าการฉีดผ่านหวัฉีด (Spinnerets) เสน้ใยทีไ่ดท้ีเ่ร ิม่แขง็ตั ว
จะถูกดงึยดืเพื่อเพิม่ความแขง็แรง  เสน้ใยสงัเคราะหส์่วนใหญ่ผลติโดยวธินีี้ เช่น ไนลอน โพลเีอส
เทอร ์โพลเิอทลินี เป็นตน้  

 

 
 

ภาพประกอบ 4 แสดงกระบวนการขึน้รปูเสน้ใยแบบป ัน่แหง้ (Dry Spinning) 
 
 
 ทีม่า: อภชิาต สนธสิมบตั.ิ 2544:71 
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ภาพประกอบ 5 กระบวนการขึน้รปูเสน้ใยแบบป ัน่เปียก (Wet Spinning) 
 
 
 ทีม่า: อภชิาต สนธสิมบตั.ิ 2544:72 
 
 การผลติเสน้ใยธรรมชาต ิและการผลติเสน้ใยประดษิฐ ์ต่างกม็วีตัถุประสงคเ์ดยีวกนัคอืเป็น
วตัถุดบิทีใ่ชน้ ามาท าเป็นส่วนประกอบการผลติในช่วงตน้น ้าของกลุ่มอุตสาหกรรมสิง่ทอ แต่จะแยก
ใชต้ามความจ าเป็นและคุณลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัไปตามการใชง้าน นัน้ๆ 
 
3. ผา้นอนวเูว่น 
 นอนวเูว่น หมายถงึ  ผลติภณัฑส์ิง่ทอทีผ่ลติโดยการอดัตดิ หรอืการท าใหเ้สน้ใยยดึเกาะ
กนัเอง ดว้ยกระบวนการทางเคม ีเชงิกล ความรอ้น สารละลาย หรอืหลายๆอยา่งรวมกนั ผา้ไมท่อ
เป็นผนืผา้ทีผ่ลติขึน้จากเสน้ใยโดยตรง ไมต่อ้งผ่านกระบวนการท าเป็นเสน้ดา้ยก่อน 
 ผา้ไมท่อเริม่พฒันาอยา่งจรงิจงัในช่วงทศวรรษ  1960 ประเทศไทยน าผา้ไมท่อมาใชต้ัง้แต่
ปี พ.ศ. 2503 ปจัจบุนัปรมิาณการใชง้านมแีนวโน้มว่าจะใชเ้พิม่มากยิง่ขึน้ เพราะตดัเยบ็งา่ย ราคา
ถูก คงรปูด ีและนอกจากนี้การขาดแคลนใยธรรมช าต ิการพฒันาเสน้ใยสงัเคราะหก์า้วหน้ามากจงึ
น าไปสู่การผลติผา้ไมท่อจงึเพิม่มากยิง่ขึน้ตามล าดบั 
 3.1 เส้นใยท่ีใช้ในการท าผา้ไม่ทอเพ่ือการแพทยแ์ละอนามยั 
 ผา้ไมท่อทีใ่ชใ้นวงการแพทยแ์ละอนามยั เป็นผา้ทีต่อ้งมคีวามอ่อนนุ่ ม ดดูซมึน ้าและ
ของเหลวไดด้ ีระบายอากาศไดด้ ีดงันัน้เสน้ใยทีใ่ชใ้นการท าชุดตดัผมจ าเป็นตอ้งมคีุณสมบตัดิงักล่าว 
เสน้ใยเหล่านี้ไดแ้ก่ 
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  3.1.1 เสน้ใยเซลลโูลส (Cellulose) เป็นเสน้ใยธรรมชาตทิีป่ระกอบดว้ยคารบ์อน 
ไฮโดรเจน  และออกซเิจน เซลลโูลสเป็นเสน้ใยทีม่คีวามอ่อนนุ่มดดูความชืน้ และน า ความรอ้นไดด้ ี
ทนความรอ้นไดส้งู ทนต่อด่างไมท่นต่อกรด ทนมอดและแมลง เกบ็รกัษางา่ย 
  3.1.2 เสน้ใยเรยอน(Rayon) เป็นเสน้ใยสงัเคราะหจ์ากธรรมชาต ิเป็นเสน้ใยทีน่ิยมมาก
ในการผลติผา้ไมท่อ เนื่องจากราคาถูก น ้าหนกั เบาใหค้วามรูส้กึสบาย อ่อนนุ่มและดดูความชืน้ไดด้ ี
  3.1.3 เสน้ใยโพลเีอสเตอร ์ (Polyester) เป็นเสน้ใยสงัเคราะหท์ีผ่ลติจากสารประกอบ
ระหว่างเอทลินี ,ไกลคอน เสน้ใยมนี ้าหนกัปานกลาง  มคีวามโคง้งอตวัด ีเมือ่ยบัคนืตวัไดด้ ี ทนต่อ
สารเคมไีดด้ ี
  3.1.4 เสน้ใยอไครลคิ (Acrylic) เป็นเสน้ใยสงัเคราะหท์ีผ่ลติจากเสน้ใยซึง่เป็นโพลเีมอร์
สงัเคราะหท์ีม่ลีกัษณะเป็นโซ่ยาว มคีวามอ่อนนุ่ม น ้าหนกัเบา ดดูความชืน้ไดน้้อย คงรปูไดด้ ีทนต่อ
กรด และแสงแดดไดด้ ี
 3.2 คณุสมบติัท่ีดีของผา้ไม่ทอท่ีใช้ในวงการแพทยแ์ละอนามยั 
 คุณสมบตัทิีด่ขีองผา้ไมท่อทีใ่ชใ้นวงการแพทยแ์ละอนามยั  ควรจะมคีุณสมบตัติามความ
เหมาะสมต่อผูใ้ชไ้ดด้งันี้ 
  1) ผวิสมัผสัอ่อนนุ่ม 
  2) ผลติจากเสน้ใยทีไ่มก่่อใหเ้กดิอาการแพต่้อผูใ้ช ้
  3) น ้าหนกัเบา 
  4) มคีวามเหนียวพอสมควร 
  5) มคีวามโคง้งอตวัด ี
  6) ดดูและคลายความชืน้ไดด้ ี
  7) ซมึซบัของเหลวไดด้แีละเรว็ 
  8) ถ่ายเทอากาศไดด้ ี
  9) มคีวามความยดืหยุน่ด ี 
  10) กลิน่สะอาดไมอ่บัชืน้ 
 3.3 ลกัษณะโครงสร้างของผา้นอนวเูว่น 
 ลกัษณะโครงสรา้งของผา้นอนวเูว่นเป็นแผ่นผา้ทีเ่กดิจากการสานไปมาของเสน้ใย 
(Fibrous Web) มกีารยดึกนัดว้ยการ ทีเ่สน้ใยพนักนัไปมา (Mechanical Entanglement) หรอืโดย
การใชค้วามรอ้น เรซนิ หรอืสารเคมใีนการท าให ้เกดิ การยดึกนัระหว่างเสน้ใย ผา้ไมถ่กัไมท่อ
สามารถผลติไดโ้ดยหลายกระบวนกาจ าแนกตามการผลติไดด้งันี้ คอื 
 Dry-Laid โดยการใชล้มพ่นเสน้ใยลงบนสายพานทีก่ าลงัเคลื่อนตวัไป โดยการเรยีงตวัของ
เสน้ใยจะไมม่ทีศิทาง (Random Oriented) ท าใหม้คีวามแขง็แรงเท่ากนัในทุกทศิทาง ตวัอยา่งผ้ าที่
ไดจ้ากการผลติโดยกระบวนการน้ีคอื ผา้เชด็เอนกประสงค ์กระดาษแยกช่องแบตเตอรี ่ (Battery 
Separators) ไสก้รอง (Filters) เป็นตน้ 



18 
 

 Wet-Laid โดยการกระจายเสน้ใยสัน้ในน ้า แลว้ท าการกรองผ่านเพื่อแยกน ้าออกจากเสน้ใย 
ทีม่กีารเรยีงตวัในทุกทศิทาง ตวัอยา่งผา้ทีไ่ดจ้ากการ ผลติโดยกระบวนการน้ีคอื ไสก้รอง ไสฉ้นวน 
ผา้เชด็เอนกประสงค ์และกระดาษแยกช่องแบตเตอรี ่
 Spun-Bonded เป็นการเตรยีมผา้โดยตรงจากเสน้ใยทีถู่กฉีดออกมาจากหวัฉีดเสน้ใย 
(Spinnerets) เสน้ใยต่อเนื่อง (Continuous Filament) ทีก่ าลงัรอ้นกจ็ะถูกฉีดสานไปมาบนสายพานที่
ก าลงัหมนุอยู ่เสน้ใย ทีเ่ยน็ตวัลงจะมกีารเชื่อมตดิตรงจดุทีม่กีารพาดผ่านระหว่างเสน้ใยดว้ยกนั การ
เชื่อมตดิอาจท าเพิม่เตมิ โดยการใชค้วามรอ้นและแรงกด นอนวฟูเวนทีไ่ดจ้ากการผลติโดยวธินีี้จะมี
ค่าการทนต่อแรงดงึและแรงฉีก และบาง (Low Bulk) ตวัอยา่งการใชง้านไดแ้ก่ พืน้พรม (carpet 
backing) ผา้ทีใ่ชใ้นงานธรณ ี(Geotextiles) เสือ้ผา้ป้องกนั (Protective Apparel) ไสก้รอง เป็นตน้ 
 Hydro Entangled หรอื Spun Lace: กระบวนการผลติคลา้ยกบัการผลตินอนวฟูเวนแบบ 
Spun-Bond ยกเวน้ใชน้ ้าแรงดนัสงูฉีดผ่านโครงสรา้งทีส่านไปมาของเสน้ใย ท าใหเ้กดิโครงสร้ างทีม่ ี
ลกัษณะคลา้ยผา้ทอ ผา้ทีไ่ดจ้ะมคีวามยดืหยุน่ (Elasticity) และโคง้งอ (Flexibility) มากกว่า spun 
bond 
 Melt-Blown เป็นการฉีดเสน้ใยผ่านหวัฉีดไปยงัอากาศรอ้นทีม่คีวามเรว็สงู ท าใหเ้สน้ใยเกดิ
การขาด เป็นเสน้ใยสัน้ๆ ซึง่จะถูกเกบ็ลงบนสายพานทีเ่คลื่อนที ่การยดึ ตดิเกดิจากการสานไปมา
ของเสน้ใย และการใชค้วามรอ้น เนื่องจากเสน้ใยไมไ่ดผ้่านการดงึยดืก่อน ผา้ทีไ่ดจ้ะมคีวามแขง็แรง
น้อยกว่าชนิดอื่น เสน้ใยทีใ่ชเ้ทคนิคการผลตินี้มากคอืเสน้ใยโอเลฟินและโพลเีอสเทอร ์ (Olefin and 
Polyester fFbers) ตวัอยา่งการใชง้านไดแ้ก่ผลติภณัฑท์ี่ ใชท้างการแพทย ์และกระดาษแยกช่อง
แบตเตอรี ่
 Needle Punching เป็นการเตรยีมแผ่นนอนวฟูเวนโดยเทคนิค Dry-Laid แลว้น ามาผ่าน 
เครือ่งปกัเขม็ (Needle Loom) เพื่อช่วยเพิม่การยดึเกาะและความแขง็แรงของแผ่นนอนวฟูเวนให้
มากขึน้ 
 3.4 ลกัษณะการน านอนวเูว่นไปใช้งาน 
 นอนวเูว่นสามารถน าไปใชง้านไดห้ลากหลายตามแต่ความตอ้งการและคุณสมบตัขิองงาน
นัน้ๆซึง่แบ่งตามความตอ้งการและประเภทของอุตสาหกรรมต่างๆ ไดด้งันี้ 
  3.4.1 การเกษตร ผลติภณัฑท์ีใ่ชน้อนวเูว่นในการเกษตร จะน ามาใชป้กคลุมดนิเพื่อ
กนัแมลง และยงัสามารถถ่ายเทอากาศไดเ้ป็นอยา่งดเีนื่องจากมี ความโปรง่พรนุมากกว่าถุงด าทีม่ ี
ลกัษณะทบึ 
  3.4.2 การบรรจภุณัฑ ์ผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นการบรรจภุณัฑจ์ะใชเ้พื่อลดแรงกดกระแทก 
และยงัสามารถบ่มอาหาร อกีทัง้ป้องกนัแสงและยงัคงทนต่อการใชง้านสามารถน ากลบัมาใชซ้ ้าไดอ้กี 
  3.4.3 การก่อสรา้ง ผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นการก่อสรา้งจะเป็ นวตัถุดบิเสรมิแรงจากการอดั
ตวัของหน้าดนิ ซึง่จะตอ้งปทูีห่น้าดนิ สลบัชัน้ดนิเพื่อป้องกนัดนิทรดุตวัลง หรอืวสัดุซบัเสยีงในฉนวน
กนัความรอ้นใตฝ้าเพดาน 
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  3.4.4 วงการแพทย ์ผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นการแพทยจ์ะเป็นวสัดุประกอบในการท าแผลเช่น 
ส่วนทีเ่ป็นสขีาวในพลาสเตอรปิ์ดแผล ผ้ าส าหรบัซบัเลอืดในการผ่าตดั ชุดส าหรบัใชแ้ลว้ทิง้ในการ
ผ่าตดั 
  3.4.5 อุตสาหกรรมยานยนตร ์นอนอวเูว่นทีใ่ชใ้นผลติภณัฑย์านยนตรน์ี้จะใชใ้น
ปรมิาณค่อนขา้งมาก เนื่องจากเป็นวสัดุทดแทนจ าพวกพลาสตกิและโลหะเพื่อลดน ้าหนกั กนัไฟ ทน
ต่อเชือ้รา แบททเีรยี และสามารถลดเสยีงได ้จะมสี่วยประกอบดงันี้ 
   - ฉนวนกนัความรอ้นฝากระโปรงหน้า (Insulator Hood) 
   - ผา้หลงัคา (Head Liner) 
   - พรมพืน้ผา้ (Carpet Floor) 
   - พรมปิดลอ้อะไหล่ในฝากระโปรงหลงั (Trunk Side) 
   - พรมปิดซุม้ลอ้ฝากระโปรงหลงั (Trunk Mat) 
   - อุปกรณ์ซบัเสยีงในประตูดา้นหน้า (Door Trim) 
   - นอนวเูว่นส าหรบัรองฉีดโฟมนเบาะรถยนต์ (Seat Support) 
   - พรมวางของบรเิวณดา้นหลงัเบาะ (Seat Back) 
  ในปจัจบุนัในรถ 1 คนัจะมนีอนวเูว่นใชอ้ยูป่ระมาณ 20 กโิลกรมัต่อ  1 คนัจะเหน็ว่ามี
ปรมิาณใชจ้ านวนมาก ในอุตสาหกรรมยานยนตร ์
 



20 
 

4. กระบวนการผลิตผา้นอนวเูว่น 
ขัน้ตอนรายละเอยีดกระบวนการผลติผา้นิดเดิล้พัน้ สามารถแสดงรายละเอยีดไดด้งันี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 6 แสดงขัน้ตอนการผลติผา้นิดเดิล้พัน้ 
 

เสน้ใย (Fibers) 

เครือ่งผสมเสน้ใย (Blowroom) 

เครือ่งสางเสน้ใย (Carding) 

เครือ่งโรยเสน้ใย (Cross Lab) 

เครือ่งพัน้ 1 (Punching 1) 

เครือ่งพัน้ 2 (Punching 2) 

เครือ่งพัน้ 3 (Punching 3) 

ผา้นอนวเูว่น (Nonwoven Fabric) 
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ตาราง 1 หน้าทีก่ารผลติผา้นอนวเูว่น 
 

ชื่อเครือ่ง วตัถุประสงคแ์ละหน้าที่ ผลผลติ 
 
เครือ่งผสมเสน้ใย 
 
 
เครือ่งสางเสน้ใย 
 
 
เครือ่งโรยเสน้ใย 
 
เครือ่งพัน้ 1 
 
เครือ่งพัน้ 2 
 
เครือ่งพัน้ 3 
 
เครือ่งพัน้ 4 
 

1. ท าหน้าทีแ่ยกเสน้ใยออก 
2. ผสมเสน้ใยเขา้ดว้ยกนั 
3. ท าความสะอาดและก าจดัเสน้ใยสัน้ 
1. กระจายเสน้ใยใหเ้ป็นอสิระ 
2. ท าความสะอาดเสน้ใย 
3. จดัเรยีงเสน้ใยใหด้ยีิง่ขึน้ 
1. ท าหน้าทีค่วบคุมน ้าหนกัผา้ 
2. จดัเรยีงเสน้ใยสางตามหน้าผา้ 
3. ท าหน้าทีค่วบคุมความหนาผา้ 
1. ท าหน้าทีค่วบเสน้ใยใหแ้น่น 
2. ลดขนาดความฟูของผา้ 
1. ท าหน้าทีค่วบเสน้ใยใหแ้น่น 
2. ลดขนาดความฟูของผา้ 
1. ท าหน้าทีค่วบเสน้ใยใหแ้น่น 
2. ลดขนาดความฟูของผา้ 
1. ท าหน้าทีค่วบเสน้ใยใหแ้น่น 
2. ลดขนาดความฟูของผา้ 

 
ใยทีผ่่านการผสม 
 
 
ใยทีผ่่านการสาง 
 
 
แผ่นแลบ็ 
 
นอนวเูว่น 1 
 
นอนวเูว่น 2 
 
นอนวเูว่น 3 
 
นอนวเูว่น 4 (ผลผลติ) 

 
5. การควบคมุของเสียเป็นศนูย ์
 แนวความคดิการลดตน้ทุนการผลติโดยการควบคุมคุณภาพการผลติและลดปรมิาณของ
เสยี ในกระบวนการผลติใหเ้ท่ากบัศูนย ์หรอืทีเ่รยีกว่า Zero Quality Control นัน้มวีธิกีารและเทคนิค
หลาย อยา่ง แต่วธิทีีถู่กน าเสนอโดย Dr.Shingo นัน้เป็นวธิทีีใ่ชใ้นการควบคุมการผลติทีไ่ดผ้ลมาก
ทีสุ่ด ซึง่ ชงิโกะ  (Dr.Shingo,1986 :21)ไดใ้หค้วามส าคญัเกีย่วกบัระบบการตรวจ สอบทีต่น้เหตุ 
(Source Inspection) และ Poka-Yoke ว่าเป็นเครือ่งมอืในการลดปรมิาณของเสยีในกระบวนการ
ผลติไวด้งันี้  
 5.1 Zero Quality Control 
 ชงิโกะ Shingo มคีวามเหน็ว่าการก าหนดของเสยีทีศู่นยเ์ปอรเ์ซนต ์คอืไมม่ขีองเสยีเลย
สามารถ ท าส าเรจ็ไดด้ว้ยการใชก้ารตรวจจสอบ จากจดุของการผลตินัน้ๆแต่ละจดุหรอืทีเ่รยีกว่าการ
ตรวจสอบ ทีต่น้เหตุ(Source Inspection) ควบคู่ไปกบัการใชร้ะบบ Poka-yoke เขาอา้งถงึวธิกีาร
ตรวจสอบทีใ่ช ้ในสายการผลติการประกอบท่อระบายน ้า แผนกเครือ่งซกัผา้ โรงงานมตัสชูติะทีช่ซิโูอ
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กะว่า พนกังาน 23 คนสามารถท าสถติไิ ดผ้ลส าเรจ็คอื 1 เดอืน ไมม่กีารผลติของเสยีเลย  ซึง่
ความส าเรจ็นี้มาจากการน า ระบบการตรวจสอบทีต่น้เหตุ (Source inspection) ไปใชค้วบคู่กบัระบบ 
Poka-Yoke เพื่อป้องกนัการ เกดิของเสยี 
 5.2 Poka-Yoke 
 แนวความคดิเรือ่ง Poka-Yoke เป็นแนวความคดิทีถู่กน ามาใชเ้พื่อป้องกั นความผดิพลาด
ทีเ่กดิ จาการลมื ในการท างาน  ซึง่กล่าวว่าม ี2 ชนิดของการผดิพลาดจากการลมื ประการแรกคอื  
การลมืทีเ่กดิขึน้โดยไมต่ัง้ใจ  ประการทีส่องคอืการลมือนัเน่ืองมาจากการลมืทีจ่ะท านัน้โดยจรงิๆ 
ดงันัน้ เขาจงึไดแ้นะน าว่าควรมกีารใชเ้ครือ่งมอืในการป้องการความผดิพลา ดทีจ่ะเกดิขึน้  หรอืการ 
ตรวจสอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้  เครือ่งมอืในการตรวจสอบเหล่านี้เราเรยีกว่า Baka-Yoke ซึง่
หมายถงึ "การป้อง  กนัความผดิพลาดจากความเขลา " (Fool Proof) อยา่งไรกต็าม Dr.Shingo 
ตระหนกัดวี่าค าว่า Baka-Yoke อาจจะท าใหพ้นกังานไมเ่หน็ดว้ยหรอืต่อต้ าน ทัง้นี้เนื่องจากการแปล  
ความหมายในค าภาษาองักฤษออกมานัน้ยอ่มสื่อความหมายออกมาแลว้ท าใหเ้สยีความรูส้กึของผู้  
ท างานดงันัน้เขาจงึคดิเทอมของค า Poka-Yoke ซึง่เป็นภาษาญีปุ่น่หมายถงึการป้องกนัการ
ผดิพลาด (Mistake-Proofing) หรอื ความปลอดภยัจากความผดิพลาด (Fail-Safe) ขึน้ Poka-Yoke 
จงึเป็นเครือ่ง มอืทีใ่ชป้้องกนัความผดิพลาด เพื่อท าใหค้วามผดิพลาดน้อยลง ตวัอยา่งงา่ยๆ ของการ
ใช้ Poka-Yoke เช่น สมมตวิ่าคนงานตอ้งประกอบอุปกรณ์ทีม่ปีุม่ 2 ปุม่ ซึง่ตอ้งมสีปรงิอยูข่า้งใตใ้น
แต่ละปุม่ของ อุปกรณ์  บางครัง้คนงานอาจจะลมืใส่สปรงิปุม่ ใดปุม่หน่ึง การใชห้ลกั Poka-Yoke 
งา่ยๆ คอื การออก แบบใหน้บัจ านวนสปรงิจากกล่องมาใส่ในจานหรอืกล่องเลก็ๆก่อนทีจ่ะประกอบ  
เมือ่ประกอบเสรจ็ เรยีบรอ้ยแลว้ถา้  ยงัมสีปรงิเหลอือยูใ่นจานแสดงว่ามคีวามผดิพลาดในการ
ประกอบเกดิขึน้แลว้นี้เป็น  หลกัการท างานงา่ยๆของ Poka-Yoke ทีส่ามารถลดปญัหาของความ
ผดิพลาดในการนบัของพนกังาน  ได ้ถงึแมจ้ะว่าความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้จะเป็นจดุเลก็ๆเท่านัน้  แต่ก็
สามารถลดปญัหาการทีต่อ้งกลบัมา แกไ้ขงาน (Rework) ไดท้นัท ี
 Poka-Yoke เป็นวธิกีารตรวจสอบทีเ่น้นถงึการตรวจสอบรอ้ยเปอรเ์ซนต ์วธินีี้จะเน้น
รวมถงึ การทีเ่มือ่กระบวนการผลติมสีิง่ผดิปกตเิกดิขึน้ ความผดิปกตจิะตอ้งไดร้บัการตอบสนองหรอื
แกไ้ขได ้อยา่งทนัท่วงท ีนัน่คอือาจกล่าวไดว้่า Poka-Yoke นัน้จะตรวจสอบการผลติและเตอืนก่อนที่
จะมกีาร ผลติของเสยี (Defect) ขึน้ อยา่งไรกต็ามกย็งัมคีวามเชื่อทีผ่ดิๆอยูว่่าระบบน้ี จะสรา้งปญัหา
ยุง่ยาก รวมถงึมคี่าใชจ้า่ยทีส่งูขึน้ดว้ย  แต่แทท้ีจ่รงิแลว้หากมกีารศกึษากนัอยา่งจรงิจงัแลว้จะพบว่า
การใช ้เครือ่งมอื (Device) อยา่งงา่ยๆตามแบบของ Poka-Yoke นัน้สามารถลดการสญูเสยีโดยทีไ่ม่
ตอ้ง ลงทุนมากนกั 
  5.2.1 ระบบ Poka-yoke จะมหีน้าทีใ่นการท างานดงัต่อไปนี้  
   5.2.1.1 วธิกีารควบคุม (Control Methods): เป็นวธิกีารควบคุมป้องกนัความ
ผดิปกต ิความผดิพลาด หรอืการชะงกังนัของกระบวนการผลติ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้วธิดีงักล่าวนี้  เมือ่
มชีิน้งานทีผ่ดิ ปกตเิกดิขึน้เครือ่งจกัรจะหยดุการผลติทนัที  ทัง้น้ีเพื่อป้องกั นไมใ่หเ้ครือ่งจกัรผลติ
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ชิน้งาน ทีผ่ดิปกตชิิน้ต่อไป  ซึง่วธินีี้นัน้จะเป็นการควบคุมการเกดิของเสยีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
กว่าระบบการเตอืน (Warning Methods)  
   5.2.1.2 วธิกีารเตอืน (Warning Methods) คอืการใชส้ญัญาณ  เพื่อเตอืนใหท้ราบ
ถงึความผดิปกตใิน กระบวนการผลิ ต ซึง่อาจะท าใหเ้กดิการผลติชิน้งานผดิปกตหิรอืเสยีออกมา ซึง่
วธินีี้เราอาจ  ใชก้ารเตอืนดว้ยสญัญาณเสยีงหรอืไฟเตอืนกไ็ด้  อยา่งไรกต็ามวธินีี้อาจมปีระสทิธภิาพ
น้อย ลงหากสภาพการท างานไมเ่อือ้อ านวยผูป้ฏบิตังิานนัน้อาจไมไ่ดย้นิหรอืไมเ่หน็สญัญาณที่ เตอืน  
  5.2.2 รปูแบบการตดิตัง้ระบบ Poka-Yoke ในกระบวนการผลตินัน้เราสามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็นดงันี้  
   5.2.2.1 วธิกีารสมัผสั (Contact Methods) เป็นการใชเ้ครือ่งมอืตรวจจบัชิน้งานที่
ผดิปกตอินัเน่ืองมา จาก รปูรา่ง สดัส่วน  ซึง่ชิน้งานแต่ละชิน้จะถูกตรวจสอบโดยผ่านมายงัเครือ่งมอื
นี้เพื่อเชค็ดวู่า ขนาด รปูรา่งชิน้งานไดม้าตรฐานปกตหิรอืไม่  
   5.2.2.2 วธิกีารก าหนดค่าทีแ่น่นอน (Fixed Value Methods) วธินีี้จะใชว้ธิกีาร
ตรวจนบัชิน้งานตาม  จ านวนทีก่ าหนดไวแ้ละบอกความผดิพลาดเมือ่ชิน้งานไมค่รบตามจ านวนที่
ก าหนดไว ้ซึง่วธินีี้ ส่วนใหญ่จะใชใ้นชิน้งานทีก่ารผลติตอ้งใชส้ายพานเพื่อส่งต่อชิน้งาน  
   5.2.2.3 วธิกีารตรวจสอบทีข่ ัน้ตอนของการส่งชิน้งาน (Motion Step Methods) วธิี
นี้ชิน้งานจะถูก ตรวจสอบ โดยการส่งชิน้งานแต่ละชิน้ไปบนสายพาน  การตรวจสอบจะท าโดยเทยีบ
กบั มาตรฐานทีว่างไว ้ 
 5.3 การใช้ Poka-Yoke กบั Zero Defect 
 การลดปรมิาณของเสยีในการผลติใหเ้ป็นศูนย ์(Zero defect) ไดน้ัน้ ขึน้อยูก่บั  
  5.3.1 การใชก้ารตรวจสอบแบบ Source inspection  
  5.3.2 การเชค็ 100% โดยใชเ้ครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ช่วย  
  5.3.3 การแกไ้ขปรบัปรงุการผลติอยา่งทนัททีนัใดเมือ่พบปญัหา  
   การผสมผสานวิ ธกีารดงักล่าวเพื่อทีจ่ะบรรลุถงึ Zero defect ไดน้ัน้ขึน้อยูก่บั
สดัส่วนดงันี้  
   - วธิกีารตรวจสอบทีต่น้เหตุ (Source Inspection) 60% 
   - 100 % การตรวจสอบ (Poka-Yoke) 30% 
   - การแกไ้ขปรบัปรงุเมือ่เกดิความผดิพลาดในงานทนัท1ี0% 
  5.3.4 ชนิดของการตรวจสอบ (Inspection) 
  Dr.Shingo แบ่งชนิดของการตรวจสอบออกเป็น  
   5.3.4.1 การตรวจสอบแบบลงความเหน็ (Judgement Inspection) เป็นวธิกีาร
ดัง้เดมิทีป่ฏบิตักินั  เป็นการตรวจสอบคุณภาพหลงัจากเสรจ็สิน้กระบวนการผลติ โดยจะท าการแยก
ชิน้งานเสยี  ออกจากชิน้งานทีด่ ีตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้  เพื่อป้องกนัไมใ่หช้ิน้งานเสยีส่งถงึมอื
ลกูคา้  
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   5.3.4.2 การตรวจสอบแบบเกบ็ขอ้มลู (Informative Inspection) เป็นการ
ตรวจสอบชิน้งานและเกบ็ ขอ้มลูการตรวจสอบชิน้งานนัน้ๆ  เพื่อน ามาวเิคราะหเ์หตุของการเกดิของ
เสยี และน าขอ้มลู  มาท าการแกไ้ขปรบัปรงุกระบวนการผลติ การตรว จสอบและเกบ็ขอ้มลูมี
จดุประสงคเ์พื่อลด จ านวนของเสยีลง โดยจะมกีารเกบ็ขอ้มลูของของเสยี และน าขอ้มลูนัน้มาท าการ
วเิคราะห ์และท าการแกไ้ขกระบวนการผลติ 
   การตรวจสอบแบบเกบ็ขอ้มลูวเิคราะหส์ามารถแบ่งออกเป็น 3 แบบ คอื  
    1) Statistical Quality Control Systems (SQCS) เป็นการใชส้ถติใินการ
ก าหนดค่าควบ  คุมเพื่อใชเ้ป็นตวัแยกชิน้งานทีย่อมรบัไดก้บัชิน้งานทีย่อมรบัไมไ่ดห้รอืชิน้งานเสยี  
จ านวนของการเกบ็ตวัอยา่งและการวเิคราะห ์จะเป็นไปตามหลกัของการเกบ็สถติ ิ 
    2) Successive Check Systems (SuCS) เป็นการตรวจสอบชิน้งานแต่ละชิน้
โดยผูท้ีไ่ม่ ไดอ้ยูใ่นกระบวนการผลติ ก่อนทีจ่ะเริม่ขัน้ตอนการผลติถดัไป และท าการหยดุ  การผลติ
เพื่อท าการแกไ้ขหรอืปรบัปรงุสภาพการผลติโดยอตัโนมตั ิเมือ่ไดร้บัขอ้มลู  ความผดิปกตใินขัน้ตอน
การผลติ การตรวจสอบนี้รวมทัง้การทีพ่นกังานในกระบวน การผลติถดัไปจะมหีน้าทีเ่ป็นผู้ ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของชิน้งานก่อนเริม่ขัน้ตอน การผลติถดัไปทุกครัง้  
    3) Self-Check Systems (SeCS) คอืระบบการตรวจจสอบความเรยีบรอ้ย
ของชิน้งาน โดยตวัของพนกังานทีป่ฏบิตังิานเอง ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการบนัทกึผลการตรวจสอบจะ  ถูก
น ามาใชว้เิคราะห ์เพื่อควบคุมกระบวนการผลิ ต ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการผลติของ  เสยีขึน้อกี อยา่งไรก็
ตามวธินีี้จะมขีอ้เสยีอยูท่ีก่ารทีผู่ท้ างานนัน้ๆอาจจะยอมผ่าน ขิน้งานทีไ่มไ่ดม้าตรฐานออกไปโดยมไิด้
ตัง้ใจได ้ 
   5.3.4.3 การตรวจสอบทีต่น้เหตุ (Source Inspection): เป็นการกระตุน้ใหม้กีาร
ตรวจสอบก่อนการ  ผลติทุกขัน้ตอนเพื่อป้องกนักระบวนการผลติผลติของเสยีออกมา รวมถงึการ
หยดุเครือ่ง  จกัรหรอืกระบวนการผลติ เพื่อท าการแกไ้ขหรอืปรบัปรงุสภาพการผลติโดยอตัโนมตั ิ
ก่อน ขัน้ตอนการผลติถดัไป Dr.Shingo เชื่อว่าการตรวจสอบทีต่น้เหตุ (Source Inspection) เป็น
วธิกีารทีด่ทีีสุ่ดทีจ่ะคว บคุมคุณภาพและกระบวนการผลติทุกขัน้ตอนใหม้กีารตรวจ  สอบและแกไ้ข
ปญัหาก่อนทีจ่ะส่งถงึกระบวนการต่อไป  
 5.4 ความสมัพนัธร์ะหว่าง เคร่ืองมือ Poka-Yoke, ระบบ Poka-Yoke กบั ระบบการ 
ตรวจสอบ (Inspection) 
 ชงิโกะ (Shingo.1986:41) กล่าวถงึความสมัพนัธร์ะหว่างอุปกรณ์ Poka-Yoke, ระบบ 
Poka-Yoke และ ระบบการตรวจสอบ ดงัต่อไปนี้เครือ่งมอื Poka-Yoke จะมลีกัษณะดงันี้  
  5.4.1 สามารถท าการตรวจเชค็ชิน้งานแต่ละชิน้หรอืเชค็รอ้ยเปอรเ์ซน็ตไ์ด ้ 
  5.4.2 เครือ่งมอื Poka-Yoke จะตอ้งไมยุ่ง่ยากและสามารถใชใ้นการตรวจสอบชิน้งาน
ไดทุ้กชิน้  
  5.4.3 มตีน้ทุนในการตดิตัง้ต ่า  
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 5.5 ระบบ Poka-Yoke  
 เมือ่เปรยีบเทยีบ Poka-Yoke กบัระบบ SQC แลว้ ในระยะยาว Poka-Yoke จะสามารถลด  
จ านวนของการเกดิของเสยีได้  ดว้ยการจดัการแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งทนัท่วงททุีกครัง้ทีเ่กดิปญัหา 
การผลติ Poka-yoke จะท าหน้าที ่ดงัต่อไปนี้  
  5.5.1 ระบบทีอ่ยูใ่นการควบคุม เมือ่เกดิของเสยีในระหว่างกระบวนการผลติ  จะตอ้งมี
การหยดุ ปฏบิตักิารชัว่ขณะ เพื่อใหม้กีารปรบัปรงุแกไ้ขกระบวนการผลติ  ก่อนทีก่ารผลติจะด าเนิน 
ต่อไป  
  5.5.2 เมือ่เกดิความผดิปกตใินการผลติ ระบบการเตอืน (Warning System) จะแสดง
สญัญาณ เพื่อใหท้ าการแกไ้ขความผดิปกตอิยา่งทนัททีนัใด  
 ระบบ Poka-Yoke  
 ความมากน้อยของจ านวนอตัราของของเสยีทีเ่กดิขึน้  ขึน้อยูก่บัระบบการตรวจสอบ 
(Inspection) ทีถู่กเลอืกน าไปใชค้วบคู่กบัระบบ Poka-Yoke หรอืเครือ่งมอื Poka-Yoke  
 Poka-Yoke ทีใ่ชค้วบคู่กบัการตรวจสอบทีต่น้เ หตุ (Source inspection systems) จะม ี
ประสทิธภิาพสงูสุด และมคีวามเป็นไปไดม้ากทีจ่ะท าใหบ้รรลุเป้าหมายของ Zero defects  
 Poka-Yoke ทีใ่ชค้วบคู่กบัการตรวจสอบแบบเกบ็ขอ้มลู (Informative inspections) แบบ 
self-check methods จะสามารถลดจ านวนของเสยีลงได้  และมโีอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของ Zero 
defects ไดถ้า้สาเหตุของการเกดิของเสยีถูกแกไ้ข  
 Poka-Yoke ทีใ่ชค้วบคู่กบัการตรวจสอบแบบเกบ็ขอ้มลู (Informative inspections) แบบ 
successive check methods จะไมส่ามารถควบคุมการเกดิของเสยีทีเ่กดิเป็นครัง้คราวได้  วธินีี้
สามารถลดจ านวนของเ สยีลงได ้และมโีอกาสทีจ่ะบรรลุเป้าหมายของ Zero defects ไดถ้า้สาเหตุ
ของการเกดิของเสยีถูกแกไ้ข  
 อยา่งไรกต็ามการใช ้SQC อยา่งเดยีวไมส่ามารถบรรลุถงึ zero defects ได้ โดยเฉพาะ
การผลติทีม่คีวามหลากหลายและจ านวนน้อย  
 เพื่อบรรลุวตัถุเป้าหมายของการลดของเสยีใหเ้ท่ากั บศูนย์  ระบบการตรวจสอบแบบ 
Source Inspection ควรถูกน ามาใชค้วบคู่ไปกบัการใชร้ะบบ Poka-Yoke  
 การตรวจสอบทีต่น้เหตุ (Source Inspection) คอืการตรวจสอบความผดิพลาดทีข่ ัน้ตอน
การ ผลติทีอ่าจจะเกดิขึน้  โดยท าการหยดุกระบวนการผลติและท าการแกไ้ขปรบัปรงุโดยอตัโนมตั ิ
ก่อนที ่กระบวนการผลติจะผลติของเสยีออกมา 
 การใชเ้ครือ่งมอื Poka-Yoke และ Source Inspection จะท าใหก้ารผลติสามารถก าจดัหรอื
ลด ของเสยีไดอ้ยา่งเหน็ผล  
 ระบบ Poka-Yoke นัน้เป็นระบบทีด่อียา่งหนึ่ง  อยา่งไรกต็ามระบบดงักล่าวอาจมขีอ้จ ากดั
อยู่ ทีก่ารตรวจสอบนัน้จะเน้นถงึการตรว จสอบทีเ่ป็นรปูรา่ง หน้าตา สดัส่วน (Physical Detection 
Methods) ซึง่แน่นอนว่าในสถาณการณ์นัน้ๆอาจเหมาะสม  อยา่งไรกต็ามยงัมชีิน้งานบางอยา่งทีไ่ม่  



26 
 

สามารถตรวจจสอบดว้ยวธิกีารดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสม  ชิน้งานบางชนิดตอ้งการการตรวจสอบ
แบบ ใชค้วามรูส้กึ (Sensory Detection Methods) ซึง่การตรวจบสอบดงักล่าวนี้ Successive 
checks และ Self-checks เป็นวธิกีารทีเ่หมาะสมกบัการตรวจสอบแบบดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งด ี
อยา่งไรกต็ามจะเหน็  ไดว้่า Successive checks และ Self-checks นัน้จะบรรลุเป้าหมายของ Zero 
Defect ไดย้ากทัง้นี้เนื่อง จากวธิดี ั งกล่าวจะเชค็เมือ่เกดิของเสยีขึน้แลว้  อยา่งไรกต็ามการใช ้
Successive checks และ Self-checks จะช่วยในการลดเปอรเ์ซน็ของของเสยีทีเ่กดิขึน้ได้ 
 ชงิโกะ Shingo เชื่อว่าระบบ Poka-Yoke จะเป็นระบบทีม่ปีระสทิธภิาพอยา่งมากเมือ่
น ามาใช ้รว่มกบั Successive checks และ Self-checks โดยมขีอ้แมว้่ามนัจะตอ้งไมม่าเป็นตวั
ขดัขวางหน้าที ่การท างานของ  ระบบการตรวจสอบ ดงันัน้การน าวธิกีาร Poka-Yoke มาใชน้ัน้
จ าเป็นตอ้งค านึงถงึ ความเหมาะสมทีจ่ะผสมผสานกนัวธิทีีม่อียู่ 
 

6. มาตรฐาน มอก. 121 (มาตรฐานผลิตภณัฑส่ิ์งทอ)  
 6.1 มวลของผา้ทอต่อหน่วยความยาวและมวลของผา้ทอต่อหน่วยพื้นท่ี 
 มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมนี้ใชก้บัผา้ทอทีม่คีวามกวา้งเตม็หน้าผา้ หรอืผา้ทีพ่บัครึง่
ตามความยาวใชส้ าหรบัหามวลของผา้ทัง้ชิน้และตวัอยา่งทีต่ดัจากชิน้ผา้ (Sample Length) 
  6.1.1.หลกัการทดสอบ 
   6.1.1.1 วธิทีี ่ 1 การทดสอบหาม วลต่อหน่วยความยาวของชิน้ผา้ และมวลต่อ
หน่วยความยาวของตวัอยา่งทีต่ดัจากชิน้ผา้ปรบัภาวะชิน้ผา้หรอืตวัอยา่งทีต่ดัจากชิน้ผา้ใน
บรรยากาศมาตรฐานส าหรบัการทดสอบวดัความยาวชัง่แลว้ค านวณมวลต่อหน่วยความยาว 
   6.1.1.2 วธิทีี ่2 การทดสอบหามวลต่อหน่วยพืน้ทีข่องชิน้ผา้ และม วลต่อหน่วย
พืน้ทีข่องตวัอยา่งทีต่ดัจากชิน้ผา้ปรบัภาวะชิน้ผา้หรอืตวัอยา่งทีต่ดั จากชิน้ผา้เช่นเดยีวกบัวธิทีี ่ 1 วดั
ความยาว ความกวา้ง ชัง่ แลว้ค านวณมวลต่อหน่วยพืน้ที่ 
   6.1.1.3 วธิทีี ่3 การทดสอบหามวลต่อหน่วยพืน้ทีโ่ดยใชช้ิน้ทดสอบขนาดเลก็ปรบั
ภาวะชิน้ทดสอบขนาดเลก็ในบรรยากาศมาตรฐานส าหรบัการทดสอบ จนกระทัง่อยูใ่นภาวะสมดุลตดั
เป็นชิน้ทดสอบตามขนาดทีก่ าหนด ชัง่ แลว้ค านวณมวลต่อหน่วยพืน้ที่ 
  6.1.2.เครือ่งมอื 
   6.1.2.1 โต๊ะทีม่พีืน้ผวิเรยีบ มคีวามกวา้งมากกว่าผา้ทีต่อ้งวดั และมคีวามยาว
อยา่ง 4 เมตร 
   6.1.2.2 ส าหรบัการทดสอบวธิทีี ่1 และวธิทีี ่2 
     1) ไมบ้รรทดัเหลก็หรอืตลบัเมตรทีผ่่านการสอบเทยีบแลว้ มคีวามยาวอยา่ง
น้อย 2 เมตร และมขีดีแบ่งละเอยีดถงึหน่วยเซนตเิมตร และมลิลเิมตร 
    2) อุปกรณ์ตดัชิน้ทดสอบ ทีต่ดัชิน้ทดสอบทีม่คีวามกวา้งเตม็หน้าผา้ได ้โดย
ตัง้ฉากกบัรมิผา้ 
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    3) เครือ่งชัง่มคีวามหนาแน่น รอ้ยละ ±0.2 ของมวลทีท่ดสอบ  
   6.1.2.3 ส าหรบัการทดสอบวธิทีี ่3 
     1) เครือ่งชัง่ มคีวามแมน่ 0.001 กรมั 
     2) เครือ่งตดัตวัอยา่ง มคีวามคลาดเคลื่อนไมเ่กนิ รอ้ยละ 1 ใชต้ดัชิน้ทดสอบ
ใหม้ขีนาด 10 เซนตเิมตร   X 10 เซนตเิมตร หรอื เครือ่งตดัวงกลม (Circular Cutter) ทีต่ดัชิน้
ทดสอบใหม้พีืน้ที ่100 ตารางเซนตเิมตร 
      3) แผ่นโลหะ ( Metal Plat) มคีวามหนาประมาณ 1 เซนตเิมตร เป็นรปูสี
เหลีย่มจตุัรสัขนาดประมาณ 9 เซนตเิมตร x 9 เซนตเิมตร หรอืเป็นรปูวงกลมพืน้ที ่ 80 ตาราง
เซนตเิมตรและมคีวามหนา 1 เซนตเิมตร ส าหรบัวางทบับนชิน้ทดสอบ 
  6.1.3.ภาวะทดสอบ 
   6.1.3.1 ปรบัภาวะตวัอยา่งทดสอบ ขัน้ตน้ ( Precondition) ทีอุ่ณหภมูไิมเ่กนิ 50 
องศาเซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธร์อ้ยละ 10 ถงึ รอ้ยละ 25 จนตวัอยา่งทดสอบอยูใ่นภาวะสมดุล 
หมายเหตุ  ภาวะสมดุลของตวัอยา่งท ดสอบ หมายถงึ มวลของตวัอยา่งทีช่ ัง่ห่างกนัสองครัง้ไมน้่อย
กว่า 2 ชัว่โมงแตกต่างกนัไมเ่กนิ รอ้ยละ 0.25  
   6.1.3.2 ปรบัภาวะตวัอยา่งทดสอบ ( Condition) ในบรรยากาศมาตรฐานส าหรบั
การทดสอบสิง่ทอ ทีอุ่ณหภมูิ  (20± 2) องศาเซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธ ์รอ้ยละ (65 ± 4) เป็นเวลา
ไมน้่อยกว่า 24 ชัว่โมง โดย ไมม่แีรงกระท าต่อชิน้ทอสอบ และท าการทดสอบในบรรยากาศ
มาตรฐาน 
  6.1.4.การทดสอบ 
   6.1.4.1 รมิผา้ ( Selvedges) ในกรณทีีม่วลต่อหน่วยความยาว (หรอืมวลต่อหน่วย
พืน้ที่) ของรมิผา้ต่างจากมวลต่อหน่วยความยาว (หรอืมวลต่อหน่วยพืน้ที่ ) ของตวัผ้า ใหต้ดัรมิผา้
ออกตลอดความยาวของเสน้ดา้ยยนืทีอ่ยูร่มิสุดของตวัผา้ 
   6.1.4.2 วธิทีี ่ 1 การทดสอบหามวลต่อหน่วยความยาวของชิน้ผา้ และมวลต่อ
หน่วยความยาวของตวัอยา่งทีต่ดัจากชิน้ผา้ทีผ่่านการปรบัภาวะในบรรยากาศมาตรฐานส าหรบัการ
ทดสอบ(ขอ้ 4.2 )  
    1) หามวลต่อหน่วยค วามยาวของชิน้ผา้วดัความยาวทัง้หมดของชิน้ผา้ทีต่ดั
รมิผา้ออกแลว้ ตามวธิทีีก่ าหนดใน มอก. 121 เล่ม 11 แลว้ชัง่ 
    .2) หามวลต่อหน่วยความยาวของตวัอยา่งทีต่ดัจากชิน้ผา้ในกรณทีีไ่ม่
สามารถวดัความยาวไดท้ัง้หมด หรอืไมต่อ้งการวดัความยาวไดท้ัง้หมด ของชิน้ผา้ 
     2.1) ตดัผา้ในแนวตัง้แกกบัรมิผา้ตลอดความกวา้งของชัน้ผา้ โดยตวัอยา่ง
ควรมคีวามยาว 3 เมตรถงึ 4 เมตร ( แต่ตอ้งไมน้่อยกว่า 0.5 เมตรกรณทีีช่ิน้ผา้มคีวามยาวไม่
เพยีงพอ ) และเลอืกตวัอยา่งจากบรเิวณส่วนกลางของชิน้ผา้   
     2.2) วดัความยาวงของตวัอยา่งทีต่ดัจากชิน้ผา้ ตามวิ ธทีีก่ าหนดใน มอก . 
121 เล่ม 11 แลว้ชัง่ 

_ 
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   6.1.4.3 วธิทีี ่2 การทดสอบหามวลต่อหน่วยพืน้ทีข่องชิน้ผา้ และมวลต่อหน่วย
พืน้ทีข่องตวัอยา่งทีต่ดัจากชิน้ผา้ทีผ่่านการปรบัภาวะในบรรยากาศมาตรฐานส าหรบัการทดสอบ  
     1) หามวลต่อหน่วยพืน้ทีข่องชิน้ผา้ใชว้ธิทีดสอบเช่นเดี ยวกบัขอ้ 5.2.1 และ
ความกวา้งของชิน้ผา้ ตามวธิทีีก่ าหนดใน มอก. 121 เล่ม10 
    2) หามวลต่อหน่วยพืน้ทีข่องตวัอยา่งทีต่ดัจากตวัอยา่งทีต่ดัจากชิน้ผา้ใชว้ธิี
ทดสอบเช่นเดยีวกบัขอ้ 6.2.2 และวดัความกวา้งของตวัอยา่งทีต่ดัจากชิน้ผา้ ตามวธิทีีก่ าหนดใน 
มอก. 121 เล่ม 10 
   6.1.4.4 วธิทีี ่3 การทดสอบหามวลต่อหน่วยพืน้ทีโ่ดยใชช้ิน้ทดสอบขนาดเลก็ 
    1) ขนาดชิน้ทดสอบ 
     1.1) ตดัชิน้ทดสอบจากผา้ ใหม้ขีนาดประมาณ 15 เซนตเิมตร X 15
เซนตเิมตร จ านวน 5 ชิน้( เวน้แตระบุเป็นอยา่งอื่น ) โดยสุ่มตดัจากบรเิวณต่างๆของชิน้ผา้ทีไ่มม่ี
รอยยบั รอยพบัและห่างจากรมิผา้ประมาณ 150 มลิลเิมตร โดยมเีสน้ดา้ยยนืและเสน้ดา้ยพุ่งไมซ่ ้า
กนั 
     1.2) ในกรณทีีช่ิน้ผา้มลีายทอ ( Pattern) ขนาดใหญ่ ซึง่ท าใหม้วลต่อ
หน่วยพืน้ทีใ่นบรเิวณต่างๆ ของลายทอมคี่าต่างกนั ใหเ้ลอืกตดัชิน้ทดสอบใหค้รอบคลุมลายทอได้
ครบทัง้หมด 
     2) วธิทีดสอบ 
     2.1) ปรบัภาวะชิน้ทดสอบขัน้ตน้ ตามขอ้ 4.1 แลว้ปรบัภาวะชิน้ทดสอบ
ตามขอ้4.2 โดยไมม่แีรงใดๆกระท าต่อชิน้ทดสอบเป็นเวลาอยา่งน้อย 24 ชัว่โมง 
      2.2) ตดัชิน้ทดสอบทลีะชิน้ โดนวางบนโต๊ะพืน้ราบ วางแผ่นโลหะหรอื
แผ่นรปูวงกลม (ขอ้ 3.3.3)บนบรเิวณกึง่กลางขอ งชิน้ทดสอบแลว้วางเครือ่งตดัตวัอยา่ง (ขอ้ 3.3.2) 
ตดัชิน้ทดสอบรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสั ขนาด 10 เซนตเิมตร X10 เซนตเิมตร หรอืตดัเป็นวงกลมมพีืน้ที ่
100 ตารางเซนตเิมตร  
     2.3) ชัง่ชิน้ทดสอบโดยใชเ้ครือ่งชัง่ตอ้งไมม่เีสน้ดา้ยหลุดออก 
 6.1.5.การค านวณ 
   6.1.5.1 การหามวลของชิน้ผา้ ค านวณไดจ้ากสตูรตามวธิทีี ่ 1หรอื วธิทีี ่2 โดยปดั
เศษใหม้คี่าละเอยีดถงึ1  กรมั 
    1) วธิทีี ่1 ค านวณมวลต่อหน่วยความยาว จากสตูร 

 =  
    2) วธิทีี ่2 ค านวณมวลต่อหน่วยพืน้ที ่จากสตูร 
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    เมือ่  คอื มวลต่อหน่วยความยาวของชิน้ผา้ หรอืตวัอยา่งทีต่กัจาก
ชิน้ผา้ ( มหีรอืไมร่มิผา้ ) ทีผ่่านการปรบัภาวะในบรรยากาศมาตรฐานส าหรบัการทดสอบ เป็นกรมั
ต่อเมตร 

       คอื มวลต่อหน่วยพืน้ทีข่องชิน้ผา้ หรอืตวัอยา่งทีต่ดัจากชิน้
ผา้ ( มหีรอืไมม่รีมิผา้ )ทีผ่่านการปรบัภาวะ ในบรรยากาศมาตรฐานส าหรบัการทดสอบเป็น กรมัต่อ
ตารางเมตร 

       คอื มวลของชิน้ผา้ หรอืตวัอยา่งทีต่ดัจากชิน้ผา้ ( มหีรอืไมม่ี
รมิผา้ )ทีผ่่านการปรบัภาวะในบรรยากาศมาตรฐานส าหรบัการทดสอบ เป็นกรมั 

        คอื ความยาวของชิน้ผา้ หรอืตวัอยา่งที่ ตดัจากชิน้ผา้ ทีผ่่าน
การปรบัภาวะในบรรยากาศมาตรฐานส าหรบัการทดสอบ เป็นเมตร 

       คอื ความกวา้งของชิน้ผา้มวลต่อหน่วยความยาวของชิน้ผา้ 
หรอืตวัอยา่งทีต่ดัจากชิน้ผา้ (มหีรอืไมร่มิผา้ ) ทีผ่่านการปรบัภาวะในบรรยากาศมาตรฐานส าหรบั
การทดสอบเป็นเมตร 
   6.1.5.2 วธิทีี3่  
     1) ค านวณมวลต่อหน่วยพืน้ทีข่องชิน้ผา้จากมวลของชิน้ทดสอบจาก 

 
    เมือ่  คอื มวลต่อหน่วยพืน้ทีข่องชิน้ผา้ หรอืตวัอยา่งทีต่ดัจากชิน้ผา้ที่
ผ่านการปรบัภาวะในบรรยากาศมาตรฐานส าหรบัการทดสอบ เป็นกรมัต่อตารางเมตร 

       คอื มวลของชิน้ทดสอบเป็นกรมั 
    2) หาค่าเฉลีย่ของมวลต่อหน่วยพืน้ทีจ่ากค่าทีค่ านวณได ้ 5 ค่า ( ปดัเศษใหม้ี
ค่าละเอยีดถงึ 1 กรมั ) 
  6.1.6.การรายงานผล 
  ใหร้ะบุรายละเอยีดในรายงานผลการทดสอบ ดงัต่อไปนี้ 
   6.1.6.1 มาตรฐานทดสอบทีใ่ช ้และวนัทีท่ดสอบ 
   6.1.6.2 ค่าเฉลีย่มวลต่อหน่วยความยาว เป็นกรมัต่อเมตร (ใหร้ะบุความกวา้งของ
หน้าผา้ดว้ย ) และ/หรอื ค่าเฉลีย่ต่อมวลต่อหน่วยพืน้ที ่เป็นกรมัต่อตารางเมตร 
   6.1.6.3 ใหร้ะบุว่าผลทีไ่ดร้วมรมิผา้หรอืไม่ 
   6.1.6.4 สิง่ทีแ่ตกต่างไปจากทีร่ะบุในวธิกีารทดสอบ (ถา้มี) (มาตรฐาน มอก 121 
เล่ม21) 
  6.1.7 ค่าการยอมรบัผลการทดสอบ 
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  ค่าทีไ่ดจ้ะถูกน ามาเปรยีบเทยีบกบัชิน้งานตน้แบบสดัส่วนทีย่อมรบัไดเ้บีย่งเบนไมเ่กนิ 
10% 
 6.2 แรงดึงสงูสดุของผา้โดยวิธีแกรบ 
 มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมนี้ก าหนดวธิหีาแรงดงึสงูสุดโดยวธิแีกรบ ( Grab Test) 
ส าหรบัใชก้บัผา้ ทอแต่ไมใ่ชก้บัผา้ถกั (Knitted Fabrics) ผา้ทอแบบยดืหยุน่ (Woven Elastic 
Fabrics) สิง่ทอทางธรณ ี (Geotextiles) ผา้นอนวฟูเวน (Nonwovens Fabrics) ผา้เคลอืบ (Coate 
Fabrics) ผา้ทอใยแกว้ (Textile-Glass Woven Fabrics)  ผา้ทอทีท่ าจากเสน้ใยคารบ์อน หรื อท า
จากเสน้ดา้ยเทปพอลโิอเลฟิน (Polyolefin Tape Yarns) 
  6.2.1 วธิทีดสอบน้ีเป็นการวดัแรงดงึดดูสงูสุดของชิน้ทดสอบในสภาพแหง้ทีอ่ยูใ่น
ภาวะสมดุลในบรรยากาศมาตรฐานทีใ่ชใ้นการทดสอบในสภาพเปียก โดยใชเ้ครือ่งทดสอบแรงดงึ
ชนิดอตัรายดืคงที(่Constant Rate of Extension (CRE) Testing Machine) 
  6.2.2 ความหมายของค าทีใ่ชใ้นมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมนี้ มดีงัต่อไปนี้ 
   6.2.2.1 เครือ่งทดสอบแรงดงึชนิดอตัรายดืคงที ่หมายถงึ เครือ่งทดสอบแรงดงึทีม่ ี
ตวัยดึจบั (Jaws) ตวัหนึ่งอยูก่บัทีแ่ละอกีตวัหนึ่งเคลื่อนทีด่ว้ยความเรว็คงทีต่ลอดการทดส อบ และ
ระบบการทดสอบทัง้หมดตอ้งไมเ่ปลีย่นทศิทาง 
   6.2.2.2 การทดสอบโดยวธิดีงึแบบแกรบ (Grab Test) หมายถงึ การทดสอบแรง
ดงึโดยตวัยดึจบัของเครือ่งทดสอบแรงดงึจบั หรอืยดึชิน้ทดสอบเฉพาะบรกิารส่วนกลางของชิน้
ทดสอบเท่านัน้ 
   6.2.2.3 แรงดงึสงูสุด (Maximum Force) หมายถึง แรงสงูสุดทีถู่กบนัทกึไวข้ณะที่
ท าการทดสอบแรงดงึภายใตภ้าวะทีก่ าหนดจนชิน้ทดสอบขาด 
   6.2.2.4 ระยะทดสอบ (Gauge Length) หมายถงึ ระยะห่างระหว่างต าแหน่งยดึจบั
สองต าแหน่งของเครือ่งทดสอบ 
  6.2.3.หลกัการทดสอบ 
   6.2.3.1 ยดึจบัชิน้ทดสอบทีม่ขีนาดตามทีก่ าหนด ดว้ยตวัยึ ดจบัของเครือ่งทดสอบ
ทีบ่รเิวณแนวส่วนกลางของดา้นกวา้งชิน้ทดสอบ ดงึดว้ยความเรว็คงทีจ่นกระทัง้ชิน้ทดสอบขาด และ
บนัทกึค่าแรงดงึสงูสุด 
  6.2.4.เครือ่งมอืและอุปกรณ์ 
   6.2.4.1 เครือ่งทดสอบแรงดงึชนิด อตัรายดืคงทีเ่ป็นเครือ่งทดสอบแรงดงึทีม่กีาร
ระบุ หรอืบนัทกึค่าแรงดึ งทีท่ าใหช้ิน้ทดสอบยดืจนขาด และระยะยดืของชิน้ทดสอบทีแ่รงดงึขาด 
ความผดิพลาดของค่าแรงดงึสงูสุด ตอ้งไมเ่กนิ ± รอ้ยละ 1 และมลีกัษณะ ดงันี้ 
      1) ถา้การบนัทกึค่าแรงดงึไดม้าจากแผงวงจรส าหรบัเกบ็ขอ้มลู (Data 
Acquisition Boards) และซอฟตแ์วรต์อ้งบนัทกึขอ้มลูไดอ้ย่างน้อย 8 ค่าต่อวนิาท ี
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     2) ตอ้งใหอ้ตัราเรว็ของระยะยดืคงที ่ที ่ 50 มลิลเิมตรต่อนาท ีโดยมคีวามแมน่ 
± รอ้ยละ10  
    3) ตัง้ค่าระยะทดสอบที ่( 100 ± 1 )มลิลเิมตร หรอื ( 75 ± 1 ) มลิเิมตร 
    4) อุปกรณ์ยดึจบัของเครือ่งตอ้งอยูใ่นต าแหน่งทีท่ าใหก้ึง่กลางของตวัยึ ดจบั
ทัง้ 2 ตวั อยูต่รงกบัแนวแรงดงึทีใ่หข้อบดา้นหน้าของตวัยดึจบัตอ้งฉากกบัแนวแรง และผวิหน้า
ส าหรบัยดึจบัตอ้งอยูใ่นระนาบเดยีวกนั 
    5) ตวัยดึจบั ตอ้งยดึชิน้ทดสอบไดโ้ดยไมล่ื่นหลุดและไมท่ าใหช้ิน้ทดสอบขาด
หรอืมคีวามแขง็แรงลดลง 
    6) ผวิหน้าของตวัยดึจบัตอ้งเรยี บและแบน ยกเวน้ในกรณทีีไ่มส่ามารถยดึ
ทดสอบดว้ยตวัยดึจบัผวิหน้าเรยีบใหใ้ชต้วัยดึจบัทีม่ผีวิเป็นรอ่ง เพื่อป้องกนัการลื่น หรอืใชว้สัดุอื่นใน
การยดึ เช่น กระดาษ หนงัพลาสตกิ หรอืยาง 
    7) พืน้ทีท่ีใ่ชย้ดึจบัชิน้ทดสอบมขีนาด  25 ± 1  มลิลเิมตร ×  25  ± 1 
มลิลเิมตร เลอืกท าได ้2 วธิ ีคอื 
     7.1) ตวัยดึจับดา้นหลงัมขีนาด 25 มลิเิมตร ×  40มลิลเิมตร เป็นอยา่ง
น้อยขนาดทีเ่หมาะสม คอื 50 มลิลเิมตร  วางใหด้า้นทีก่วา้งกว่าตัง้ฉากกบัแนวแรงดงึส่วนตวัยดึจบั
ดา้นหน้า (ทีม่ขีาดเท่ากบัตวัยดึจบัดา้นหลงั ) ใหต้ัง้ฉากกบัตวัยดึจบัดา้นหลั ง เพื่อใหด้า้นทีก่วา้งกว่า
ขนาดกบัแนวแรงดงึ   
     7.2) ตวัยดึจากดา้นหลงัมขีนาด 25 มลิลเิมตร × 40 มลิลเิมตร เป็นอยา่ง
น้อยขนาดทีเ่หมาะสม คอื 50 มลิลเิมตร  วางใหด้า้นทีก่วา้งกว่าตัง้ฉากกบัแนวแรงดงึส่วนตวัยดึกบั
ดา้นน้ามขีนาด 25 มลิลเิมตร × 25 มลิลเิมตร  
   หมายเหตุ ถา้มกีารใชเ้ครือ่งทดสอบอื่นทีไ่มเ่ป็นตามทีร่ะบุน้ี ใหร้ะบุในรายงานผล 
   6.2.4.2 อุปกรณ์ตดัชิน้ทดสอบ 
   6.2.4.3 อุปกรณ์แช่ชิน้ทดสอบในน ้า ส าหรบัการทดสอบในสภาพเปียก 
  6.2.5.สารเคม ี
   6.2.5.1 น ้า ไดแ้ก่ น ้ากลัน่ (Distilled Water) หรอืน ้าขจดัไออน (Dionized Water) 
หรอืน ้าผ่านการออสโมซสิผนักลบั (Reverse Osmosis Water) 
   6.2.5.2 สารท าใหเ้ปียกประเภทไมม่ปีระจ ุ(Nonionic Wetting Agent) 
  6.2.6.ภาวการณ์ทดสอบ 
   6.2.6.1 ปรบัภาวะตวัอยา่งทดสอบขัน้ตน้ (Precondition) ทีม่อุีณหภมูไิมเ่กนิ 50 
องศาเซลเซยีสความชืน้ สมัพทัธ ์รอ้ยละ 10 ถงึ รอ้ยละ 25 จนตวัอยา่งทดสอบอยูใ่นภาวะสมดุล 
   6.2.6.2 ปรบัภาวะตวัอยา่งทดสอบ (Condition) และด าเนินการทดสอบใน
บรรยากาศมาตรฐานส าหรบัการทดสอบสิง่ทอทีอุ่ณหภมู ิ (20 ± 2) องศาเซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธ ์
รอ้ยละ (65 ± 4) เป็นเวลาไมน้่อยกว่า 8 ชัว่โมงหรอืจนตวัอยา่งทดสอบอยูใ่นภาวะสมดุล 
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    หมายเหตุ ภาวะสมดุลของตวัอยา่งทดสอบ หมายถงึ มวลของตวัอยา่งทดสอบที่
ชัง่ห่างกนัสองครัง้ไมน้่อย กว่า 2 ชัว่โมง แตกต่างกนัไมเ่กนิ รอ้ยละ 0.25 
   6.2.6.3 การทดสอบในสภาพเปียกไมต่อ้งปรบัภาวะตวัอยา่งทดสอบ 
  6.2.7.การเตรยีมชิน้ทดสอบ 
   6.2.7.1 การชกัตวัอยา่ง 
    1) หากไมม่กีารตกลงกนัระหว่างผูเ้กีย่วขอ้งเป็นอยา่งอื่น ใหช้กัตวัอยา่งตาม
ขอ้แนะน าการชกัตวัอยา่ง 
    2) ตวัอยา่งทีช่กัไดต้ามตาราง ใหน้ ามาตดัเป็นตวัอยา่งทดสอบ ( Laboratories 
Samples) ตามทีก่ าหนด 
   6.2.7.2 การเตรยีมชิน้ทดสอบ (Test Specimens)   
       1) ตวัอยา่งทดสอบแต่ละชิน้ใหน้ ามามาเตรยีมชิน้ทดสอบ 2 ชุด ชิน้ทดสอบ
จากแนวดา้ยยนื 1 ชุด และชิน้ทดสอบจากแนวดา้ยพุ่ง 1 ชุด ( หรอืแนวขนาดกบัเครือ่งจกัรและแนว
ขวางเครือ่งจกัร ) ตามภาคผนวก ข . รปูแบบตดัชิน้ทดสอบ โดยตดัชิน้ทดสอบออกจากรมิผา้
ประมาณ 150 มลิลเิมตร อาจท าการเลาะเสน้ดา้ยเพื่อใหแ้นวเสน้ดา้ยชดัเจนและเตรยีมชิน้ทดสอบ
ใหต้รงแนวเสน้ดา้ยชิน้ทดสอบในแนวเสน้ดา้ยยนืตอ้งมเีสน้ดา้ยยนืทีไ่มซ่ ้ากนั และชิน้ทดสอบในแนว
เสน้ดา้ยพุ่งตอ้งมเีสน้ดา้ยพุ่งทีไ่มซ่ ้ากนั ชิน้ทดสอบแต่ละชุดมจี านวนไมน้่อยกว่า 5 ชิน้ก รณทีี่
ตอ้งการระดบัความเทีย่ง (Precision) มคี่าสงู ใหใ้ชช้ิน้ทดสอบมากกว่า 5 ชิน้ 
    2) การเตรยีมชิน้ทดสอบในสภาพแหง้ขนาดของชิน้ทดสอบ มคีวามกวา้ง  
(100 ± 2) มลิลเิมตร และมคีวามยาวเพยีงพอเมอืยดึดว้ยตวัยดึจบัแลว้มรีะยะทดสอบ 100 มลิลเิมตร 
ขดีเสน้ตรงตามแนวยาวของเสน้ทดสอบโดยห่างจากรมิผา้ดา้นหน่ึงเป็นระยะ 38 มลิลเิมตร 
    3) การเตรยีมชิน้ทดสอบในสภาพเปียก 
     3.1) หากตอ้งการทดสอบแรงสงูสุดของผา้ในสภาพเปียกเพิม่เตมิจากการ
ทดสอบแรงดงึสงูสุดของผา้ในสภาพแหง้ ใหเ้ตรยีมชิน้ทดสอบใหม้คีวามยาวอยา่งน้องเป็น 2 เท่า
ของชิน้ทดสอบในสภาพแหง้ โดยระบุหมายเลขไวป้ลายทัง้สองขา้งของชิน้ทดสอบ แลว้ตดัขวางชิน้
ทดสอบน้ีออกเป็น 2 ส่วน ส าหรบัทดสอบแรงดงึสงูสุดสภาพแหง้ 1 ชิน้ และทดสอบแรงดงึสงูสุดของ
สภาพเปียก 1 ชิน้ทัง้นี้ เพื่อใหช้ิน้ทดสอบแบบแหง้และแบบเปียกมเีสน้ดา้นตามแนวยาวชุดเดยีวกนั
ถา้ผา้มกีารหดตวัเมือ่เปียก ใหต้ดัชิน้ทดสอบใหม้คีวามยาวมากกว่าชิน้ทดสอบสภาพแหง้ 
       3.2) การทดสอบในสภาพเปียก ใหแ้ช่ชิน้ทดสอบลงในน ้า เป็นเวลา 1 ชัง่
โมงทีอุ่ณหภมู ิ (20 ± 2) องศาเซลเซยีส หรอือาจจะใชส้ารละลายทีม่สีารท าใหเ้ปียกประเภทไมม่ี
ประจ ุ(Nonionic Wetting Agent) ไมเ่กนิ 1 กรมัต่อลติร 
  6.2.8.การทดสอบ 
   6.2.8.1 ระยะทดสอบใหต้ัง้ระยะทดสอบทีเ่ครือ่งทดสอบแรงดงึ (100 ± 1) 
มลิลเิมตร หรอืมกีารตกลงระหว่างผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหใ้ชร้ะยะทดสอบ (75 ± 1) มลิลเิมตร ได ้
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   6.2.8.2 อตัราเรว็ระยะยดื ( Rate of Extension) ตัง้อตัราเรว็ของร ะยะยดืของ
เครือ่งทดสอบแรงดงึ ที ่50 มลิลเิมตร ต่อนาท ี
   6.2.8.3 การยดืชิน้ทดสอบ  
    1) ยดืชิน้ทดสอบใหอ้ยูก่ึง่กลางขอบหน้าของตวัยดืจบั โดยใหก้ึง่กลางแนวยาว
ของชิน้ทดสอบตรงกบักึง่กลางของขอบดา้นหน้าของตดัยดึจบั และอยูใ่นแนวตัง้ฉากกบัขอบของตวั
ยดึจบั โดยใหข้อบดา้นหน่ึง ของตวัยดึจบัตรงกบัเสน้ตรงทีข่ดีไว ้
    2) หลงัจากปิดตวัยดึจบัดา้นบนแลว้ ปล่อยใหช้ิน้ทดสอบหอ้ยลงดว้ยน ้าหนกั
ของตวัเองในขณะทีป่รบัต าแหน่งของชิน้ทดสอบในตวัยดืจบัล่างโดยไมใ่หม้แีรงใดๆ กระท าต่อชิน้
ทดสอบ แลว้ปิดตวัยดึจบัดา้นล่าง 
   6.2.8.4 วธิทีดสอบในสภาพแหง้ 
    1) เดนิเครือ่งดงึชิน้ทดสอบจนกระทัง้ขาด และบนัทกึค่าแรงดงึสงูสุด  หน่วย
เป็นนิวตนัและท าการทดสอบทัง้แนวดา้ยยนืและแนวดา้ยพุ่งของผา้ตามขอ้ 
    2) ใหเ้ป็นบนัทกึผลการทดสอบ หากมกีารขาดตวับรเิวณยดึจบั ( Jaw 
Breaks) 
     2.1) ถา้การขาดของชิน้ทดสอบเกดิขึน้ในช่วง 5 มลิลเิมตร จากแนวยดึจบั 
ใหบ้นัทกึว่าเป็น “การขาดบรเิวณยดึจบั หรอื Jaw Breaks “และเมือ่ทดสอบครบ 5 ชิน้แลว้ถา้ค่าแรง
ดงึของบรเิวรตวั ยดึจบัสงูกว่าค่าต ่าสุดของแรงดงึของการขาดแบบปกต ิใหใ้ชค้่าแรงดงึของการขาด
บรเิวณตวัยดึจบัน้ีได ้แต่ถา้ต ่ากว่าค่าต ่าสุดของก ารขาดแบบปกต ิไมใ่หใ้ชผ้ลนัน้และใหท้ าการ
ทดสอบชิน้ทดสอบใหมเ่พื่อใหไ้ดผ้ลแรงดงึของการขาดปกตคิรบ 5 ชิน้ 
      2.2) ถา้ผลการทดสอบทีไ่ดเ้กิ ดการขาดบรเิวณตวัยดึจบัทุกชิน้ (ไมม่กีาร
ขาดแบบปกต ิ) ใหร้ายงานผลการทดสอบแยกเป็นแต่ละชิน้ทดสอบโดยไมต่อ้งหาค่าสมัประสทิธิก์าร
แปรผนั(Coefficient of Variation) หรอืค่าขดีจ ากดัความชื่อมัน่ (Confidence Limits) 
      2.3) การรายงานผลทีเ่กดิจากการขาดบรเิวณตวัยดึจบั ขึน้กบัการตกลง
ระหว่างผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
   6.2.8.5 วธิทีดสอบในสภาพเปียกน าชิ้ นทดสอบทีแ่ช่ในน ้าหรอืสารละลาย  แลว้ซบั
ดว้ยกระดาษซบัเพื่อเอาน ้าหรอื สารละลายส่วนเกนิออก น าไปทดสอบทนัท ี
  6.2.9.การค านวณ 
   6.2.9.1 ค านวณค่าเฉลีย่ของค่าแรงดงึสงูสุดของแนวเสน้ดา้ยยนื และแนวเสน้ดา้ย
พุ่ง เป็นนิวตนั โดยใชว้ธิปีดัเศษค่าทีค่ านวณได ้ดงัน้ี 
     1.1) ถา้ค านวณไดน้้อยกว่า 100 นิวตนั ปดัเศษใหม้คี่าละ เอยีดถงึ 1 นิวตนั 
เช่น ค านวณได ้ 87.5 นิวตนั ใหร้ายงานเป็น 88 นิวตนั  
    1.2) ถา้ค านวณไดต้ัง้แต่ 100 นิวตนั ถงึ น้อยกว่า 1000 นิวตนั ปดัเศษใหม้ี
ค่าละเอยีดถงึ 10 นิวตนั เช่น ค านวณได ้625.5 นิวตนั ใหร้ายงานเป็น 630 นิวตนั 
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    1.3) ถา้ค านวณไดตัง้แต่ 1000 นิวตนั ปดัเศษใหม้คี่าละเอยีดถงึ 100 นิวตนั 
เช่น ค านวณได ้1,287 นิวตนั ใหร้ายงานเป็น 1,300 นิวตนั 
   6.2.9.2 ในกรณทีีต่อ้งการ ค านวณค่าสมัประสทิธิก์ารแปรผนัค่าแรงดงึสงูสุดของ
แนวเสน้ดา้ยยนืและแนวเสน้ดา้ยพุ่งตอ้งตอ้งมคี่าละเอยีดถงึ รอ้ยละ 0.1 และค่าแรงดงึสงูสุดขอ งแนว
เสน้ดา้ยยนืและแนวเสน้ดา้ยพุ่งทีข่ดีจ ากดัความเชื่อมัน่ทีร่ะดบั รอ้ยละ 95 เป็นนิวตนั โดยปดัเศษ
เหมอืนกบัค่าเฉลีย่ 
  6.2.10.การรายงานผล 
  ใหร้ะบุรายละเอยีดในรายงานผลการทดสอบ ดงัต่อไปนี้ 
   6.2.10.1 มาตรฐานทดสอบทีใ่ช ้และวนัทีท่ดสอบ 
   6.2.10.2 วธิกีารชกัตวัอยา่งและตวัอย่างทดสอบ (กรณทีีต่อ้งการ) 
   6.2.10.3 สภาพของชิน้ทดสอบ (สภาพแหง้ทีผ่่านการปรบัภาวะ หรอืสภาพเปียก) 
   6.2.10.4 จ านวนชิน้ทดสอบ รวมทัง้จ านวนชิน้ทดสอบทีไ่มใ่ชผ้ลทดสอบพรอ้ม
เหตุผล 
   6.2.10 .5 ระยะทดสอบทีใ่ช ้เป็นมลิลเิมตร (กรณทีีไ่มใ่ชร้ะยะทดสอบ 100  
มลิลเิมตร ) 
   6.2.10.6 สิง่ทีแ่ตกต่างไปจากทีร่ะบุในวธิกีารทดสอบ (ถา้ม)ี 
   6.2.10.7 ค่าเฉลีย่ของค่าแรงดงึสงูสุดของแต่ละแนว เป็นนิวตนั 
   6.2.10.8 ค่าสมัประสทิธิก์ารแปรผนัของค่าแรงดงึสงูสุดของแนวเสน้ดา้ยยนืและ
แนวเสน้ดา้ยพุ่งเป็นรอ้ยละ (กรณทีีต่อ้งการ ) 
   6.2.10.9 ค่าแรงดงึสงูสุดของแนวเสน้ดา้ยยนืและแนวเสน้ดา้ยพุ่ง ทีข่ดีจ ากดัความ
เชื่อมัน่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 95 เป็นนิวตนั (กรณทีีต่อ้งการ ) 
  6.2.11 ค่าการยอมรบัผลการทดสอบ 
  ค่าทีไ่ดจ้ะถูกน ามาเปรยีบเทยีบกบัชิน้งานตน้แบบสดัส่วนทีย่อมรบัไดเ้บีย่งเบนไมเ่กนิ 
15% 
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ภาพประกอบ 7 การตดัชิน้ทดสอบ 
 
 

 ทีม่า: ส านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม. มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมการยดืตวั มอก .
121 เล่ม 16. 
 
  ตวัเลขรายละเอยีดแจกแจงตามภาพประกอบที ่8  
  1) ความกวา้งของผา้ 
  2) ความยาวของผา้ 
  3) รมิผา้ 
  4) ส่วนความยาวของชิน้ทดสอบทีเ่พิม่ขึน้ ส า หรบัการทดสอบสภาพเปียก ( กรณทีี่
ตอ้งการ ) 
  5) ทศิทางของเสน้ดา้ยยนื 
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ภาพประกอบ 8 การจดัวางตวัยดึจบัส าหรบัการทดสอบวธิแีกรบ 

 
 

 ทีม่า: ส านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม. มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมการยดืตวั มอก .
121 เล่ม 16. 
 
  1) ตวัยดึจบัดา้นหลงั 
  2) ตวัยดึจบัดา้นหน้า 
  3) แนวของแรงดงึ 
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ภาพประกอบ 9 การยดึจบัชิน้ทดสอบ 
 
 

 ทีม่า: ส านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม. มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมการยดืตวั มอก .
121 เล่ม 16. 
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 6.3 แรงฉีกขาดของผา้ทอโดยใช้เคร่ืองทดสอบแรงดึงชนิดอตัรายืดคงท่ี 
 มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมนี้ก าหนดวิ ธทีดสอบแรงฉีกขาดของผา้ทอส่วนใหญ่ อาจ
ใชก้บัผา้นอนวฟูเวน (Nonwovens) บางชนิดทีม่ลีกัษณะเหมอืนผา้ทอ 
 วธิทีดสอบน้ีไมเ่หมาะกบัผา้ถกั (Knitted Fabrics) ผา้ทอแบบยดืหยุน่ (Woven Elastic 
Fabrics) ผา้ทีม่สีมบตัทิางกายภาพแต่ละแนวเสน้ดา้ยแตกต่างกนัมาก (Highly Anisotropic 
Fabrics) หรอืผา้ทีม่โีครงสรา้งหลวมซึง่มกีารฉีกทีเ่ปลีย่นจากแนวเสน้ดา้ยหน่ึงไปอกีแนวเสน้ดา้ย
หนึ่งระหว่างการฉีกขาดของผา้ 
 วธิทีดสอบน้ีก าหนดวธิหีาแรงฉีกขาดผา้ทีต่ดัเป็นรปูคลา้ยขากางเกง (Trouser-Shape 
Legs) โดยใชเ้ครือ่งทดสอบแรงดงึชนิดอตัรายดืคงที ่ (Constant Rate of Extension (CRE) Testing 
Machine) วดัแรงทีใ่ชใ้นการฉีกขาดผา้ซึง่มรีอยตดัน าไวใ้หข้าดต่อโดยทีแ่รงอยูใ่นแนวขนานกบัรอย
ตดั และผา้ขาดในแนวแรง 
 เครือ่งทดสอบแรงดงึชนิดอตัรายดืคงที ่ (Constant Rate of Extension Testing Machine) 
หมายถงึเครือ่งทดสอบแรงดงึที่ มตีวัยดึจบั (Jaws) ตวัหนึ่งอยูก่บัที ่และอกีตวัหนึ่งเคลื่อนทีด่ว้ย
ความเรว็คงทีต่ลอดการทดสอบ โดยระบบการทดสอบทัง้หมดตอ้งไมเ่ปลีย่นทศิทาง 
  6.3.1. หลกัการทดสอบ 
   6.3.1.1 ตดักึง่กลางดา้นสัน้ดา้นหน่ึงของชิน้ทดสอบรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ท าใหอ้ยูใ่น
รปูทรงคลา้ยขากางเ กง ใชต้วัหนีบยดึของเครือ่งทดสอบแรงดงึจบัทีป่ลายทัง้สอบของชิน้ทดสอบที่
ตดัแลว้ใหอ้ยูใ่นแนวตรง และดงึชิน้ทดสอบในแนวดิง่ใหฉ้ีกขาดตามแนวทีต่ดั บนัทกึค่าแรงฉีกขาดที่
ท าใหช้ิน้ทดสอบขาด ต่อจากรอยตดัตัง้ตน้เป็นระยะทางทีก่ าหนด ค านวณค่าแรงฉีกขาดจากพคีของ
แรง (Force Peaks) ทีไ่ดจ้ากเสน้กราฟทีบ่นัทกึโดยอตัโนมตั (Atographic) หรอืไดจ้ากอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่ชื่อมต่อกบั เครือ่งทดสอบแรงดงึ 
  6.3.2.เครือ่งมอืและอุปกรณ์ 
   6.3.2.1 ขอ้ก าหนดของเครือ่งทดสอบแรงดงึชนิดอตัรายดืคงที ่ มดีงันี้ 
   6.3.2.2 อตัราเรว็ของระยะยดืคงที ่ที ่(100 ± 10) มลิลเิมตรต่อนาท ี
    6.3.2.3 ตัง้ค่าระยะทดสอบที ่(100 ± 1) มลิลเิมตร 
   6.3.2.4 มอุีปกรณ์ หรอืวธิกีารระบุ หรอืบนัทกึค่าแรงดงึทีท่ าใหช้ิน้ทดสอบฉีกใน
ระหว่างการทดสอบ  
   6.3.2.5 ความคลาดเคลื่อนของค่าแรงดงึสงูสุดตอ้งไมเ่กนิ ± รอ้ยละ 1 และ
ความคลาดเคลื่อนของ ระยะห่างระหว่างตวัยดึจบั ตอ้งไมเ่กนิ ± 1 มลิลเิมตร 
   6.3.2.6 ถา้การบนัทกึค่าแรงดงึและระยะยดืไดม้ากจากแผงวงจรส าหรบัเกบ็ขอ้มลู 
(Data Acquisition Boards) และซอฟตแ์วร ์ตอ้งบนัทกึขอ้มลูไดอ้ยา่งน้อย 8 ค าต่อวนิาท ี
 
  6.3.3 อุปกรณ์หนีบยดึ (Clamping Device) 
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   6.3.3.1 อุปกรณ์หนีบยดึของเครือ่งตอ้งอยูใ่นต าแหน่งทีท่ าใหก้ึง่กลางของตวัยดึ
จบั (Jaws) ทัง้2 ตวัอยูต่รงกบัแนวแรงดงึขอบดา้นหน้าของตวัยดึจบัตอ้งตัง้ฉากกบัแนวแรงดงึ และ
ผวิหน้า ส าหรบัยดึจบัตอ้งอยูใ่นระนาบเดยีวกนั 
    6.3.3.2 ตวัยดึจบัตอ้งยดึชิน้ทดสอบไดโ้ด ยไมล่ื่นหลุด และไมท่ าใหช้ิน้ทดสอบ
ขาดหรอืมคีวามแขง็แรงลดลง 
   6.3.3.3 ตวัยดึจบัควรมคีวามกวา้ง 75 มลิลเิมตร แต่ตอ้งไมน้่อยกว่าความกวา้ง
ของชิน้ทดสอบ 
  6.3.4. อุปกรณ์ตดัชิน้ทดสอบ  
 อาจเป็นแบบเจาะผา้ (Hollow Punch) หรอืแบบตดัชิน้ทดสอบ (Template) และกรรไกรส าหรบั ตดั
ชิน้ทดสอบใหม้ขีนาดตามรปูที ่1 
  6.3.5. ภาวะทดสอบ 
   6.3.5.1 ปรบัภาวะตวัอยา่งทดสอบขัน้ตน้ (Precondition) ทีอุ่ณหภมูไิมเ่กนิ 50 
องศาเซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธร์อ้ยละ 10 ถงึ รอ้ยละ 25 จนชิน้ทดสอบอยูใ่นภาวะสมดุล 
   หมายเหตุ ภาวะสมดุลของตวัอยา่งทดสอบ  หมายถงึ  มวลของตวัอยา่งทดสอบที ่
ชัง่ห่างกนัสองครัง้ไมน้่อยกว่า 2 ชัว่โมง  แตกต่างกนัไมเ่กนิ  รอ้ยละ 0.25 
   6.3.5.2 ปรบัภาวะตวัอยา่งทดสอบ (Condition) ในบรรยากาศมาตรฐานส าหรบั
การทดสอบสิง่ทอ ทีอุ่ณหภมู ิ (20 ± 2) องศาเซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธ ์รอ้ยละ (65 ± 4) ไมน้่อย
กว่า 24 ชัว่โมง โดยไมม่แีรงใดๆ กระท าต่อตวัอยา่งทดสอบ และท าการทดสอบในบรรยากาศ
มาตรฐาน 
  6.3.6. การเตรยีมชิน้ทดสอบ 
   6.3.6.1 การชกัตวัอยา่ง 
    1) หากไมม่กีารตกลงกนัระหว่างผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเป็นอยา่งอื่น ใหช้กัตวัอยา่งตาม
ภาคผนวก ก. ขอ้แนะน าการชกัตวัอยา่ง 
    2) ตวัอยา่งทีช่กัได ้ใหน้ ามาตดัเป็นตวัอยา่งทดสอบ (Laboratory Samples) 
ตามทีก่ าหนด 
   6.3.6.2  การเตรยีมชิน้ทดสอบ 
     1) ทัว่ไป 
     1.1) ส าหรบัผา้ทอ  ใหน้ าตวัอยา่งทดสอบแต่ละชิน้มาเตรยีมชิน้ทดสอบ 2 
ชุดคอื ชิน้ทดสอบจากแนวเสน้ดา้ยยนื 1 ชุด และชิ้นทดสอบจากแนวเสน้ด้ ายพุ่ง 1ชุด ตามรปูแบบ
การตดัชิน้ทดสอบ  โดยใหต้ดัชิน้ทดสอบห่ างจากรมิผา้ประมาณ 150 มลิลเิมตร  ชิน้ทดสอบในแนว
เสน้ดา้ยยืนตอ้งมเีสน้ดา้ยยนืทีไ่มช่ ้ากนั  และชิน้ทดสอบในแนวเสน้ดา้ยพุ่ง  ตอ้งมเีสน้ดา้ยพุ่งทีไ่มซ่ ้า
กนั  ชิน้ทดสอบแตะละชุดมจี านวนไมน้่อยกว่า 5 ชิน้ หรอืมากกว่า (ถา้ตอ้งการ) 
     1.2) ส าหรบัผา้ชนิดอื่นใหใ้ชแ้นวทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น แนวตามยาว (Length) 
และแนวตามขวาง (Transverse) ของเครือ่งจกัร 
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    2) ขนาดชิน้ทดสอบ 
     2.1) ชิน้ทดสอบกวา้ง 50 มลิลเิมตรตดัชิน้ทดสอบ  โดยใหม้คีวามกวา้งที ่
(50+ 1) มลิลเิมตร และความยาว  (200 ± 2) มลิลเิมตร แลว้ตดัตรงกึง่กลางของดา้นกวา้งดา้นหน่ึง
ใหเ้ป็นรอยแยกยาว  (10 ± 1) มลิลเิมตร ท าเครือ่งหมายทีด่า้นกวา้งอกีดา้นหน่ึงห่างจากรมิในแนว
กึง่กลาง (25 ± 1) มลิลเิมตร ส าหรบัท าเครือ่งหมายจดุสุดทา้ยของการฉีก  
 

 
 
  1 เครือ่งหมายจดุสุดทา้ยของการฉีก 
  2 รอยตดั 
 

ภาพประกอบ 11 ชิน้ทดสอบรปูทรงคลา้ยขากางเกง 
 
 
 ทีม่า: ส านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม. มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมการยดืตวั มอก .
121 เล่มที ่17 
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     2.2) ชิน้ทดสอบกวา้ง 200 มลิลเิมตร (กรณพีเิศษ ) หากใชช้ิน้ทดสอบ
กวา้ง 50มลิลเิมตร ไมไ่ด ้หรอืผา้มคีวามตา้นแรงฉีกขาดพเิศษ (Special Tear-Resistant Fabrics) 
ใหใ้ชช้ิน้ทดสอบทีม่คีวามกวา้ง (200 ± 2) มลิลเิมตร และความยาว  (200 ± 2) มลิลเิมตร และตอ้ง
เป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง การเตรยีมชิน้ทดสอบตามภาคผนวก ง. 
    3) การตดัชิน้ทดสอบส าหรบัผา้ทอ ใหต้ดัชิน้ทดสอบแต่ละชิน้โดยใหด้า้นยาว
ขนานกบัแนวเสน้ดา้ยยนืหรอืแนว  เสน้ดา้ยพุ่งของผา้ตวัอยา่งทดสอบ เมือ่ดา้นยาวของชิน้ทดสอบ
ขนาดกบัแนวเสน้ดา้ยยนืทศิทางของการฉีก คอื การฉีกเสน้ดา้ยพุ่ง และเมือ่ดา้นยาวของชิน้ทดสอบ
ขนานกบัแนวเสน้ดา้ยพุ่ง ทศิทางของการฉีก คอื การฉีกเสน้ดา้ยยนื 
  6.3.7. การทดสอบ 
   6.3.7.1 ระยะทดสอบตัง้ระยะทดสอบทีเ่ครือ่งทดสอบแรงดงึ ที ่100 มลิลเิมตร 
   6.3.7.2 อตัราเรว็ของระยะยดืตัง้อตัราเรว็ของระยะยดืทีเ่ครือ่งทดสอบแรงดงึ ที ่
100 มลิลเิมตรต่อนาท ี
   6.3.7.3 การยดึชิน้ทดสอบ 
  ยดึปลายชิน้ทดสอบทีต่ดัแลว้แต่ละขา้งดว้ยตวัยดึจบัแต่ละอนัโดยใหร้อยตดัอยูต่รงกนั
ในแนวกึง่กลางของตวัยดึจบัส่วนปลายชิน้ทดสอบดา้นทีไ่มไ่ดต้ดัใหป้ล่อยอยา่งอสิระ ต าแหน่งของ
ปลายชิน้ทดสอบทัง้สองขา้งในตวัยดึจบัตอ้งเหมาะสมเพื่อใหก้ารฉีกเริม่ในแนวขนานกบัรอยตดั  
และอยูใ่นแนวของแรงฉีกขาดขณะทีเ่ริม่การฉีกตอ้งไมใ่หช้ิน้ทดสอบมแีรงดงึเริม่ตน้ (Pretension) 
                                                                                                                                 
   ตวัยดึจบั                                                                                           
แนวแรงฉีกขาด 
 
 
 
                                                                                      *           แนวแรงฉีกขาด 
   ตวัยดึจบั   
 
 
 

 
ภาพประกอบ 12 การยดึชิน้ทดสอบ 

 
 ทีม่า: ส านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม. มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมการยดืตวั มอก .
121 เล่มที ่17 
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   6.3.7.4 การทดสอบส าหรบัชิน้ทดสอบกวา้ง 50 มลิลเิมตร 
    1) เปิดอุปกรณ์บนัทกึแรงฉีกขาด แลว้เริม่ทดสอบโดยใหต้วัยึ ดจบัเคลื่อนที่
ดว้ยความเรว็ 100  มลิลเิมตรต่อนาที  ฉีกชิน้ทดสอบจนถงึจดุทที าเครือ่งหมายไวใ้กลป้ลายชิน้
ทดสอบ 
    2) บนัทกึแรงฉีกขาด หน่วยเป็นนิวตนั ในกรณทีีต่อ้งการกราฟของการฉีกให้
บนัทกึการเคลื่อนทีข่องตวัยดึจบั หรอืระยะการฉีกขาดโดยใชอุ้ปกรณ์บนัทกึหรอืแผงวงจรเกบ็ขอ้มลู 
และค านวณแรงฉีกขาดจากการประเมนิค่าพคี 
     3) ในกรณทีีป่ระเมนิผลพคีดว้ยมอื (Manual) ของผา้ทีม่โีครงสรา้งแน่น มี
จ านวนเสน้ดา้ยต่อเซนตเิมตรสงู ซึง่พคีปรากฏถีม่าก ใหต้ัง้อตัราเรว็ของกระดาษกราฟต่ออตัราเรว็
ของระยะ ยดึเป็น 2:1 
    4) สงัเกตว่าการฉีกเกดิตลอดชิน้ทดสอบตามแนวแรงหรอืไม ่และมเีสน้ดา้ย
ลื่นหลุดแทนการฉีกขาดบนผา้หรอืไม ่ผลทดสอบทีใ่ชไ้ดต้อ้งมลีกัษณะต่อไปนี้ครบทุกขอ้ 
     4.1) ไมม่เีสน้ดา้ยลื่นหลุดออกจากผา้ 
     4.2) ไมม่กีารลื่นหลุดในตวัยดึจบั 
     4.3) การฉีกขาดเกดิโดยสมบรูณ์และขาดตามทศิทางของแรงฉีก 
     5) ถา้มผีลการทดสอบทีใ่ช้ ไมไ่ดต้ัง้แต่ 3 ชิน้จาก 5 ชิน้  แสดงว่าวธิกีาร
ทดสอบน้ีไมเ่หมาะสมส าหรบัใชท้ดสอบตวัอยา่งนัน้ 
     6) ถา้มกีารตกลงกนัระหว่างผูท้ี่ เกีย่วขอ้งทีจ่ะเพิม่ชิน้ทดสอบ  ใหเ้พิม่จ านวน
ชิน้ทดสอบเป็นสอง เท่า และบนัทกึในการรายงานผล 
   6.3.7.5 ส าห รบัชิน้ทดสอบกวา้ง  200 มลิลเิมตร ใหใ้ชว้ธิทีดสอ บตาม ความ
เหมาะสม 
  6.3.8. การค านวณและการแสดงผล 
  การค านวณค่าแรงฉีกขาด ท าได ้2 วธิ ีคอื ค านวณดว้ยมอืและค านวณโดยใชอุ้ปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่การค านวณทัง้สองวธิอีาจใหผ้ลไมเ่หมอืนกนัและไมส่ามารถน ามาเปรยีบเทยีบกนั
ได ้
   6.3.8.1 การประเมนิผลของแรงฉีกจากกราฟโดยการ ค านวณดว้ยมอื (ตวัอยา่ง
การค านวณตามภาคผนวก ค.) 
     1) แบ่งกราฟของพคีทีบ่นัทกึไดเ้ป็น 4 ส่วน เท่า ๆ กนัโดยเริม่จากพคีแรก
จนถงึพคี สุดทา้ยในการค านวณค่าเฉลีย่จะไมใ่ชส้่วนแรกแต่ใหใ้ช ้3 ส่วนทีเ่หลอื โดยท าเครือ่งหมาย
ทีพ่คีสงูสุด 2 พคี และพคีต ่าสุด 2 พคี ของแต่ละส่วนจะไดพ้คีทัง้หมด 12 พคี พคีทีเ่หมาะสมส าหรบั
การค านวณ คอื พคีทีม่แีรงเพิม่ขึน้และลดลงอยา่งน้อย รอ้ยละ 10 
    2) ค านวณค่าเฉลีย่แรงฉีกขาดของชิน้ทดสอบแต่ ละชิน้จากค่าฉีกขาดทัง้ 12 
พคี ตามขอ้ 8.1.1 เป็นนิวตนั  
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   หมายเหตุ ส าหรบัการประเมนิดว้ยมอืใหเ้ลือ่กใชพ้คีไ ดเ้พยีง 12 พคี  เพือ่ไมใ่ห้
เสยีเวลามากเกนิไปแต่การค านวณดว้ยอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสส์ามารถค านวณค่าเฉลีย่จากทุกพคี 
     3) ค านวณค่าเฉลีย่แรงฉีกขาดของผา้ตวัอยา่งแต่ละแนว จากค่าเฉลีย่แรงฉีก
ขาดของชิน้สอบแต่ละชิน้ตามขอ้ 8.1.2 และปดัเศษใหม้ตีวัเลขทีม่นียัส าคญั 2 ต าแหน่ง 
     4) ค านวณสมัประสทิธิก์ารแปรผนัของแรงฉีกขาดใหล้ะเอยีดถงึ  รอ้ยละ 0.1 
และค่าแรงฉีกขาดทีข่ดีจ ากดัความเชื่อมัน่ทีร่ะดบั  รอ้ยละ 95 เป็นนิวตนั  ปดัเศษใหม้ตีวัเลขทีม่ ี
นยัส าคญั 2 ต าแหน่ง โดยใชค้่าเฉลีย่แรงฉีกขาดของชิน้ทดสอบทีค่ านวณได ้
      5) ค านวณค่าเฉลี่ ยแรงฉีกขาดทีไ่ดจ้ากค่าของพคีสงูสุด 6 พคี ของแต่ละชิน้
ทดสอบเป็นนิวตนั(กรณทีีต่อ้งการ) 
      6) บนัทกึค่าทีไ่ดจ้ากพคีสงูสุดและพคีต ่าสุดของแต่ละชิน้ทดสอบ  เป็นนิวตนั
(กรณทีีต่อ้งการ) 
   6.3.8.2 การค านวณโดยใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์
      1 แบ่งระยะการฉีกขาดทีบ่ ั นทกึไดเ้ป็น 4 ส่วน เท่า ๆ กนัโดยเริม่จากพคีแรก
จนถงึพคีสุดทา้ย ไมใ่ชส้่วนแรกแต่ใชทุ้กพคีทีอ่ยูใ่น 3 ส่วนทีเ่หลอื โดยพคีทีเ่หมาะสมส าหรบัการ
ค านวณคอืพคีทีม่แีรงเพิม่ขึน้และลดลงอยา่งน้อย รอ้ยละ 10 
    2) ค านวณค่าเฉลีย่แรงฉีกขาดของชิน้ทดสอบแต่ละชิน้จากทุกพคีที่ บนัทกึได้
เป็นนิวตนั 
    3) ค านวณค่าเฉลีย่แรงฉีกขาดของผา้ตวัอยา่งแต่ละแนว  จากค่าเฉลีย่แรงฉีก
ขาดของชิน้ทดสอบแต่ละชิน้ตามขอ้ 8.2.2  และปดัเศษใหม้ตีวัเลขทีม่นียัส าคญั 2 ต าแหน่ง 
      4) ค านวณสมัประสทิธิก์ารแปรผนัของแรงฉีกขาดใหล้ะเอยีดถงึ  รอ้ยละ 0.1  
และค่าแรงฉีกขาดทีข่ดีจ ากดัความเชื่อมัน่ทีร่ะดบั  รอ้ยละ  95  เป็นนิวตนั  ปดัเศษใหม้ตีวัเลขทีม่ ี
นยัส าคญั  2  ต าแหน่ง  โดยใชค้่าเฉลีย่แรงฉีกขาดของชิน้ทดสอบทีค่ านวณได้ 
  6.3.9. การรายงานผล 
  ใหร้ะบุรายละเอยีดในรายงานผลการทดสอบ ดงัต่อไปนี้ 
   6.3.9.1 มาตรฐาน วธิทีดสอบทีใ่ช ้และวนัทีท่ดสอบ 
   6.3.9.2 วธิกีารชกัตวัอยา่งและตวัอยา่งทดสอบ (กรณทีีต่อ้งการ) 
   6.3.9.3 จ านวนชิน้ทดสอบ รวมทัง้จ านวนชิน้ทดสอบทีไ่มใ่ชผ้ลทดสอบพรอ้ม
เหตุผล 
   6.3.9.4 ขอ้สงัเกตทีไ่ดจ้ากการฉีกขาดทีไ่มป่กต ิ
   6.3.9.5 วิธคี านวณผ ลแรงฉีกขาดค านวณดว้ยมอื หรอื ค านวณดว้ ยอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส ์
   6.3.9.6 สิง่ทีแ่ตกต่างไปจากทีร่ะบุในวธิกีารทดสอบ (ถา้ม)ี โดยเฉพาะถา้มกีารใช้
ชิน้ทดสอบแบบกวา้ง 200 มลิลเิมตร 
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   6.3.9.7 ค่าเฉลีย่แรงฉีกขาดของการฉีกเสน้ดา้ยยนื และการฉีกเสน้ดา้ยพุ่ง เป็นนิว
ตนั ถา้มชีิน้ทดสอบเพยีง 3 หรอื 4 ชิ้นเท่านัน้ทีฉ่ีกข าดอยา่งถูกตอ้ง  ใหร้ะบุผลการทดสอบของชิน้
ทดสอบทุกชิน้ทีฉ่ีกขาดอยา่งถูกตอ้ง 
   6.3.9.8 ค่าสมัประสทิธิก์ารแปรผนัของแรงฉีกขาด เป็นรอ้ยละ (กรณทีีต่อ้งการ) 
   6.3.9.9 ค่าแรงฉีกขาดทีข่ดีจ ากดัค วามเชื่อมัน่ทีร่ะดบั รอ้ยละ 95 เป็นนิวตนั  
(กรณทีีต่อ้งการ) 
   6.3.9.10 ค่าเฉลีย่แรงฉีกขาดทีไ่ดจ้ากค่ าของพคีสงูสุดของแต่ละชิน้ทดสอบ จาก
การประเมนิดว้ยมอืเป็นนิวตนั (กรณทีีต่อ้งการ) 
   6.3.9.11 ค่าทีไ่ดจ้ากพคีสงูสุดและพคีต ่าสุดของแต่ละชิน้ทดสอบ  จากการประเมนิ
ดว้ยมอืเป็นนิวตนั (กรณทีีต่อ้งการ) 
  6.3.10 ค่าการยอมรบัผลการทดสอบ 
  ค่าทีไ่ดจ้ะถูกน ามาเปรยีบเทยีบกบัชิน้งานตน้แบบสดัส่วนทีย่อมรบัไดเ้บีย่งเบนไมเ่กนิ 
15% 
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ภาพประกอบ 13 รปูแบบการตดัชิน้ทดสอบ (Test Specimens) 
 
 
 ทีม่า: ส านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม. มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมการยดืตวั มอก .
121 เล่มที ่17 
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 6.4 ความหนาของผา้ 
  มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมนี้ก าหนดวธิทีดสอบความหนาของผา้และผลติภณัฑ์
สิง่ทอเมือ่อยูใ่ต ้แรงกดดนัทีก่ าหนดวธิกีารทดสอบน้ีใชท้ดสอบกบัสิง่ทอส าหรบัปพูืน้ ผา้นอนวู ฟเวน 
(Nonwovens) สิง่ทอทางธรณ ี(Geotextiles) และผา้เคลอืบ 
  6.4.1.หลกัการทดสอบ 
   6.4.1.2 วางชิน้ทดสอบบนแผ่นอา้งองิ ใชแ้ป้นกดวงกลมกดบ นชิน้ทดสอบใน
แนวขนานกนัดว้ยแรงกด  ตามที ่ก าหนดวดัระยะห่างระหว่างแผ่นระหว่างแผ่นอา้งองิกบัแป้นกด
วงกลมในแนวตัง้ฉาก ค่าที ่ไดเ้ป็น ความหนาของตวัอยา่ง 
  6.4.2. เครือ่งมอืและอุปกรณ์ 
   6.4.2.1 เครือ่งวดัความหนา มสี่วนประกอบดงันี้ 
   6.4.2.2 แป้นวงกลม ควรใชแ้ป้นกดวงกลมทีม่พีืน้ที ่(2000 ± 20) ตารางมลิลเิมตร 
หรอืมเีสน้ผ่านศูนยก์ลาง (50.5 ±20) มลิลเิมตร แป้นกดวงกลมตอ้งเปลีย่นขนาดได ้เพื่ อใหม้พีืน้ที่
เหมาะสมกบัชนิดของ ตวัอยา่งทีจ่ะทดสอบ (ภาคผนวก ก . ขอ้ ก. 1)หากใชแ้ป้นกดวงกลมทีม่พีืน้ที่
ทดสอบขนาดอื่น ตอ้งเป็นไปตามขอ้ตกลงของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และใหร้ะบุในรายงานผลทดสอบดว้ย  
   6.4.2.2 แผ่นอา้งองิมผีวิหน้าดา้นบนเรยีบ ทีม่เีสน้ผ่านศูนยก์ลางใหญ่กว่ าเสน้ผ่าน
ศูนยก์ลางของแป้นกดวงกลม อยา่งน้อย 50 มลิลเิมตร 
   6.4.2.3 อุปกรณ์เลื่อนแป้นกดวงกลมใชเ้ลื่อนแป้นกดวงกลมในทศิทางตัง้ฉากกบั
ผวิดา้นบนของแผ่นอา้งองิ เพื่อใหห้น้าของเลื่อนแป้น กดวงกลมอยูใ่นแนวนอนและขนานกบัผวิ
ดา้นบนของแผ่นอา้งองิ ใหแ้รงดบนชิน้ทดสอ บซึง่วางอยูบ่นแผ่นอา้งองิเป็น (1± 0.01) กโิลพาสคลั 
และ (0.1 ± 0.001) กโิลพาสคลั 
   6.4.2.4 มาตรวดัความหนา (Thickness Gauge) อ่านค่าไดล้ะเอยีด 0.01 
มลิลเิมตรใชอ่้านค่าระยะตัง้ฉากระหว่างผวิหน้าของแป้นกดวงกลมกบัแผ่นอา้งองิ  
   6.4.2.5 นาฬกิาจบัเวลา 
  6.4.3. ภาวะทดสอบ 
    6.4.3.1 ปรบัภาวะตวัอยา่งทดสอบ (Condition) ในบรรย ากาศมาตรฐานในการ
ทดสอบสิง่ทอ ที่ อุณหภมู ิ (20 ± 2) องศาเซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธ ์รอ้ยละ (65± 4) เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 16 ชัว่โมง ในสภาพคลายตวั (Relaxed State) และท าการทดสอบในบรรยากาศมาตรฐาน 
  6.4.4. การชกัตวัอยา่งและการเตรยีมชิน้ทดสอบ 
   6.4.4.1 การชกัตวัอยา่งใหเ้ป็นไปตามทีม่กีารก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดผลติภณัฑ ์
หรอืเป็นไปตามขอ้ตกลง ระหว่างผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
   6.4.4.2 เลอืกพืน้ทีท่ดสอบบนผนืผา้ตวัอยา่ง ใหห้่างจากรมิผา้อยา่งน้อย 150 
มลิลเิมตร และไมม่รีอยยบัส าหรบัผา้ที่ ไมค่งรปู เช่น ผา้ถกับางชนิด หรอืผา้ทีม่คีวามกวา้งมากละไม่
สามารถจบัหรอืถอืโดยไมบ่ดิเบีย้วใหต้ดัเป็นชิน้ทดสอบจากพืน้ทีส่่วนต่างๆ ของผา้ 
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   6.4.4.3 ปรบัภาวะตวัอยา่งทดสอบในสภาพคลายตวั ในบรรยากาศมาตรฐาน
ส าหรบัการทดสอบ 
  6.4.5. การทดสอบ 
   6.4.5.1 ท าความสะอาดแป้ นกดวงกลม และแผ่นอา้งองิ ตรวดสอบแกนของแป้น
กดวงกลมใหเ้คลื่อนทีไ่ดส้ะดวก เลื่อนแป้นกดวงกลมบนแผ่นอา้งองิ โดยมแีรงกดทีเ่หมาะสม  ตามที่
ก าหนด ตัง้มาตรวดัความหนาใหอ่้านทีศู่นย ์ควรใชแ้รงกด ( 1 ± 0.01 )กโิลพาสคลั 
   6.4.5.2 ยกแป้นกดวงกลม วางผา้ตวัอยา่งบรเิวณทีจ่ะทด สอบหรอืชิน้ทดสอบบน
แผ่นอา้งองิ โดยปราศจาก แรงดงึและไมบ่ดิเบีย้ว 
   6.4.5.3 เลื่อนแป้นกดวงกลมขึน้ วางผา้ตวัอยา่งบรเิวณทีจ่ะทดสอบอยา่งเบาๆ 
อ่านค่าความหนาของผา้ตวัอยา่งหรอืชิน้ทดสอบจากมาตรความหนาหลงัจากวางแป้นกดวงกลมเป็น
เวลา (30 ± 5) วนิาท ี
   6.4.5.4 หาความหน าของผา้ตวัอยา่งจากพืน้ทีบ่รเิวณต่างๆ ของผนืผา้ตวัอยา่ง 
อยา่งน้อย 5 ต าแหน่งหรอืชิน้ทดสอบอยา่งน้อย 5 ชิน้  
  6.4.6. การค านวณ 
   6.4.6.1 ค านวณความหนาเฉลีย่ทีว่ดัไดต้ามขอ้ 7. ใหม้คี่าละเอยีดถงึ 0.01 
มลิลเิมตร 8.2 ค านวณสมัประสทิธิก์ารแปรผนั ( Coefficient of Variation) ของค่าความหนา เป็น
รอ้ยละ ใหล้ะเอยีดถงึรอ้ยละ 0.1 และค่าความหนาใหล้ะเอยีดถงึ 0.01 มลิลเิมตร ทีข่ดีจ ากดัความ
เชื่อมัน่ (Confidence Limits) ทีร่ะดบั รอ้ยละ 95 (ถา้ตอ้งการ) 
  6.4.7. การรายงานผล 
  ใหร้ะบุรายละเอยีดในรายงานผลการทดสอบ ดงัต่อไปนี้ 
   6.4.7.1 มาตรฐานทดสอบทีใ่ช ้และวนัทีท่ดสอบ 
   6.4.7.2 รายละเอยีดของผา้ตวัอยา่ง 
   6.4.7.3 พืน้ทีข่องแป้นกดวงกลมทีใ่ช ้
   6.4.7.4 แรงกดทีใ่ช ้
   6.4.7.5 จ านวนชิน้ทดสอบ 
   6.4.7.6 ค่าความหนาเฉลีย่ เป็นมลิลเิมตร 
    6.4.7.7 ค่าสมัประสทิธิก์ารแปรผนัของค่าความหนา เป็น รอ้ยละ และค่าความหนา
ทีข่ดีจ ากดัความเชื่อมัน่ทีร่ะดบั รอ้ยละ 95 เป็นมลิลเิมตร ( ในกรณทีีต่อ้งการ ) 
   6.4.7.8 สิง่ทีต่อ้งการไปจากทีร่ะบุในวธิกีารทดสอบ ( ถา้ม ี) 
  6.4.8 ค่าการยอมรบัผลการทดสอบ 
  ค่าทีไ่ดจ้ะถูกน ามาเปรยีบเทยีบกบัชิน้งานตน้แบบสดัส่วนทีย่อมรบัได้ เบีย่งเบนไมเ่กนิ 
15% 
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 การเลือกพื้นท่ีของแป้นกดวงกลม แรงกด และต าแหน่งของพื้นท่ีทดสอบ 
 ก.1 แป้นกดวงกลม ในกรณทีีไ่มใ่ชพ้ืน้ทีท่ดสอบของแป้นกดวงกลมตามทีแ่นะน าในขอ้ 
4.1.1 ใหเ้ลอืกใชข้นาดแป้นกดวงกลมแบบใดแบบหน่ึง ดงัน้ี 
   ก.1.1 ผา้หน้าแคบ เช่น ผา้ทีม่คีวามกวา้ งส าหรบัใชง้านน้อยกว่า 50 มลิลเิมตร ใช้
แป้นกดวงกลมทีม่พีืน้ทีท่ดสอบ ( 100 ± 1 ) ตารางมลิลเิมตร หรอืมเีสน้ผ่านศูนยก์ลาง ( 11.28  ± 
0.05 ) มลิลเิมตร 
    ก.1.2 ผา้อื่นๆ ใชแ้ป้นกดวงกลมทีม่พีืน้ทีท่ดสอบ ( 10000 ± 100 ) ตารางมลิลเิมตร 
หรอืมเีสน้ผ่านศูนยก์ลาง ( 112 ± 0.5 ) มลิลเิมตร 
 ก.2 แรงกดทีใ่ชใ้นกรณทีีไ่มใ่ชแ้รงกดตามขอ้ 7.1 เช่น ทดสอบผา้ทีม่ขีนหรอืห่วง  
(Raised, Pile or Loop Fabrics) และผา้ถกับางชนิดใหใ้ชแ้รงกด ( 0.1 ± 0.001 ) กโิลพาสคลั  
 ก.3 พืน้ทีท่ดสอบ (test Areas ) 
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    ต าแหน่งของพืน้ทีท่ดสอบ หรอืต าแหน่งตดัชิน้ทดสอบบนผา้ตวัอยา่ง แสดงดงัรปูที ่ก.1  

   
 

ภาพประกอบ 14 ต าแหน่งของพืน้ทีท่ดสอบหรอืชิน้ทดสอบ 
 
 
 ทีม่า: ส านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม. มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมการยดืตวั มอก .
121 เล่มที ่24 
 

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 6.1 งานวิจยัในประเทศ 
 ภทัรพล สุวรรณโฉม (2545 :60) ได้ศกึษาอตัราส่วนผสม ของโซดาแอสโพแทสเซยีมแฟ
รดสพารท์ และควอทซ ์ในการท าฟรทิส าหรบัตกแต่งกระเบือ้งบุผนงั ไดอ้ภปิรายผลการวจิยัในดา้น
การฟลอมตวัของฟรทิ พบว่าการฟลอมตวัของฟรทิในสตูรที ่ 13 ในบรรยากาศออกซเิดชนัซึง่ม ี
โซดาแอชรอ้ยละ 49 โพแทสแฟรดสพารท์รอ้ยละ 31 และควอรท์รอ้ยละ 20 โดยเพิม่แบเรีย่ม
คารบ์อเนตและอลมูน่ิาในอตัรราส่วนคงที ่รอ้ยละ 3 และ 5 ตามล าดบัพบว่ามกีารหลอมตวัด ีและ
สตูรที ่15 ในบรรยากาศรดีกัชนัซึง่มโีซดาแอชรอ้ยละ 49 โพแทสแฟรดสพารท์รอ้ยละ 29 และควอร์
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ทรอ้ยละ 22 โดยเพิม่แบเรีย่มคารบ์อเนตและอลมูน่ิาในอตัรราส่วนคงที ่รอ้ยละ 3 และ 5 ตามล าดบั
พบว่ามกีารหลอมตวัด ี(ภทัรพล สุวรรณโฉม.2545:60) 
 นิสา มฉียัยา (2553 :75) ไดว้จิยัเรือ่งการทดลองเคลอืบขีเ้ถา้จาก อตัราส่วนผสมระหว่าง 
ขีเ้ถา้ไมย้างพารา หนิฟนัมา้ ดนิเหนียวทอ้งนา และ ขีเ้ถา้เปลอืกหอยแครง  ซึง่พบว่าเคลอืบทีม่ ี
ส่วนผสมของขีเ้ถา้เปลอืกหอยแครงสงูรอ้ยละ 30-45 และมหีนิฟนัมา้ต ่ารอ้ยละ 5-20 เคลอืบจะไม่
หลอมทัง้สองบรรยากาศการเผา แต่ถา้เคลอืบมดีนิเหนียวทอ้งนาสงูรอ้ยละ 30-45 ขีเ้ถา้เปลอืก
หอยแครงรอ้ยละ 45-5 หนิฟนัมา้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10-45  และขีเ้ถา้ไมย้างพาราอยูร่ะหว่างรอ้ยละ 5-
20 จะพบว่าเคลอืบกึง่มนักึง่ดา้น และเคลอืบฟนัมา้สงูรอ้ยละ 25-45 ขีเ้ถา้เปลอืกหอยลดลงรอ้ยละ 
25-5 พบว่าเคลอืบแวววาว และสขีองเคลอืบจะมคีวามแตกต่างเมือ่เผาในบรรยากาศทีแ่ตกต่างกนั 
 สมัฤทธิ ์สว่างวฒันเศรษฐ ์และคณะ (2533 : ข) ไดท้ าการวจิยัทดลองป ัน่ดา้ยแบบ
ปลายเปิดพบว่า  เสน้ดา้ยผสมระหว่างเสน้ใยธปูฤษกีบัเสน้ใยฝ้ายในอตัราส่วน 60 : 40 (โดย
น ้าหนกั)เป็เสน้ดา้ยทีม่คีวามแขง็แรงมากทีสุ่ด 
 ธรีพงษ์ ไชยเฉลมิวงศ ์ (2535 : 53-55) ศกึษาอตัราส่วนผสมระหว่างเศษฝ้ายกบัเศษไหม
เพื่อใชใ้นการป ัน่ดา้ยเบอร ์26S   จากการวจิยัทดลอง พบว่าการป ัน่ดา้ยผสมระหว่างฝ้ายกบัเศษไหม
ในอตัราส่วนรอ้ยละ 66.66 : 33.33 จะไดเ้สน้ใยทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมทีสุ่ดทีส่ามารถป ัน่เป็น
เสน้ดา้ยไดข้นาดความโตเบอร ์ 26.3s  และมจี านวนเกลยีวโดยประมาณ 32.63 เกลยีวต่อนิ้วสภาวะ
การป ัน่ดา้ ยอยูใ่นขัน้ด ีเสน้ดา้ยเดนิไดเ้รยีบสม ่าเสมอโดยมอีตัราการขาดของเสน้ดา้ยประมาณ 5 
ครัง้ต่อชัว่โมง  การต่อเสน้ดา้ยทีข่าดสามารถต่อไดง้า่ยเสน้ดา้ยมคีวามแขง็แรง 8.28 กรมัต่อเทก็ซม์ี
อตัราการยดืตวัรอ้ยละ 8.10 เสน้ดา้ยมคีวามเบีย่งเบนความสม ่าเสมอของเสน้ดา้ย (everness CV%) 
อยูท่ี ่23% 
 6.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
 Shujin Leang (2010: 57-64) การผลติผา้นอนวเูว่นตา้นแบททเีรยี จากการทดสอบที่
สภาวะความชืน้ 25% ณ. อุณภมูคิงที ่26 องศาเซลเซยีส ทีร่ะยะเวลา 24 ชัว่โมงพบว่า สารSilver 
Nano สามารถตา้นแบททเีรยี Aspergilus fumigates ไดด้ทีี่สุดที ่5 กรมัต่อตารางเมตรในระยะเวลา 
2 ชัว่โมง และรองลงมาคอื Taitanium Dioxide สามารถตา้นแบททเีรยี Aspergilus fumigates ไดด้ี
ทีสุ่ดที ่10 กรมัต่อตารางเมตร ในระยะเวลา 3.20 ชัว่โมงมผีลใหแ้บคทเีรยีตายหมดสิน้ในทีสุ่ด 
 Hirano; et al. (2001: 47-50) การศกึษาการดูดซบัสารของเสน้ใยเซลลโูลสธรรมชาตจิาก
กระบวนการป ัน่ดา้ยแบบเปียก  ซึง่ไดท้ าการเตรยีมเสน้ใย Cellulose-Chitin- Silk Fibroin และ 
Cellulose- Silk Fibroin ดว้ยวธิ ีWet Spinning จากกการทดลองพบว่าเสน้ใยมคีวามเสถยีรต่อ
อุณหภมูถิงึ 200 ’C ทัง้นี้เสน้ใยทีม่ ี Silk Fibroin อยูไ่มเ่กนิ 10 % จะใหส้มบตัเิชงิกลทีด่ ีโดยมี  
Tenasity อยูใ่นช่วง 1.08-1.20 g/denier นอกจากนี้ยงัสามารถใชว้ธินี าไคโตซาน ไปเคลอืบลงบน
เสน้ใยหรอืเสน้ดา้ยชนิดอื่นเช่น  Li ; et al. (2002: 343-347) ไดเ้ตรยีมเสน้ไดท้ีเ่คลอืบดว้ยไคโตซาน 
(Chitosan Coated Cotton Fiber, CCCF) โดยเริม่จากการท าปฏกิริยิา ออกซเิดชนัเสน้ดา้ยฝ้าย



51 
 

ดว้ยสารละลาย Potassium Periodate แลว้จงึน าไปเคลอืบดว้ยสารละลาย ไคโตซาน ในกรดอะซตีกิ
จากการทดลองพบว่า สมบตัเิชงิกลของ CCCF จะมคีวามใกลเ้คยีงกบัเสน้ดา้ยทีไ่มผ่่านการเคลอืบ
และผวิของเสน้ใยมคีวามหยาบขึน้ซึง่เป็นผลดต่ีอการดดูซบัสารเช่น ยาเป็นตน้ 
 Fuchs and bottcher. (1994 : 236) การน าเอาเศษโพลเีอสเตอรม์าผลติเป็นเสน้ใยรไีซเคลิ
แลว้น าไปใชใ้นการผลติเป็นวสัดุในอุตสาหกรรมยานยนตอ์กีทหีนึ่ง  จากการทดลองไดน้ าเอาเศษผา้
เหลอืใชห้รอืผา้เก่าจากรถยนตก์ลบัมาใชง้านอกีครัง้ใ นรถยนตน์ัง่ทัว่ๆไป เช่น ผา้ไมท่อ 
(Nonwoven) ผา้ทอ (Woven) และผา้ถกั (Knitting) เพื่อใชท้ าเป็นเบาะนัง่ พรมปพูืน้รถยนต ์เขม็ขดั
นิรภยั และอื่นๆ  ซึง่กระบวนการผลติดา้นเชงิกลจะไดเ้สน้ใยผสมออกมา  หรอืผ่านกระบวนการ
ความรอ้นเพื่อหลอมละลาย จะไดเ้สน้ใยประดษิฐ ์ (Polymer) แลว้น ากลบัมาใชใ้หมเ่พื่อน ากลบัมา
ผลติเป็นผา้ทออกีครัง้หนึ่งก่อนน ามาแปรรปูเป็นเบาะรถยนตอ์กีทหีนึ่ง 
 Kifune ;  et al .(1984:78-113) ซึง่ได่ผลผลติเสน้ใยไคตนิโดยละลายไคตนิดว้ยสารละลาย
เอเอไมด ์LiCI แลว้อดัรดีผ่าน Spinneret  ลงในอ่างทีม่ ี Butyl Alcohol อยู ่พบว่าเสน้ใยมคีวามทน
แรงดงึขณะแหง้ (Dry tensile  Strength) อยูท่ี ่50 kg/mm2  (493 Pa) ส่วนการเตรยีมเสน้ใยไคโต
ซาน Struszczyk (1997: 437-440.) ไดท้ าการศกึษาโดยใชว้ธินี าไคโตซานน ้าหนกัโมเลกุลขนาด
ต่างๆ มาเตรมีใหค้วามเขม้ขน้ 1-8% พรอ้มเตมิสารเติม่แต่งจ าพวกยเูรยี แล Polyxyglycl ลงไปดว้ย 
3-4% อกีวธิหีน่ึงคอืการผลติโดยป ัน่เป็นเสน้ใยรวมกบัโพลเิมอรช์นิดอื่น 
 จากเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งผูว้จิยัไดท้ าการลดของเสยีโดยการปรบัตัง้เครือ่งจกัรและ
อตัราส่วนผสมในสายการผลตินอนวเูว่นโดย ใชห้ลกัของ ชงิโกะ (Shingeo ,1986) ในการปรบัตัง้
เครือ่งจกัรการโรยเสน้ใย และ ใชห้ลกัของ (ธรีพงษ์ ไชยเฉลมิวงศ์ .2535) ในการหาอตัราส่วนผสม
ระหว่างโพลเีอสเตอรบ์รสิุทธิก์บัเศษโพลเีอสเตอรท์ีเ่สยีจากกระบวนการผลติ น าไปทดสอบหา 
น ้าหนกั ความหนา ความแขง็แรง การยดืตวั ทีส่ถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ 
 



บทท่ี 3 
การด าเนินงานวิจยั 

 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบการลดของเสยีจากการเปลีย่นแปลงการผลติ และ 
การผสมระหว่างโพลเีอสเตอรก์บัเศษโพลเีอสเตอร ์ทีเ่สยีในกระบวนการผลติ โดยค านึงถงึ
คุณภาพเมือ่น าไปใช้ 
 วธิกีารด าเนินการวจิยัประกอบดว้ยส่วนต่าง ดงันี้ 
  1. การผลติผา้นอนวเูว่นเพื่อใชท้ดลอง 
  2. ตวัแปรทีศ่กึษา 
  3. สถานทีผ่ลติ สถานทีท่ดลอง เครือ่งมอื อุปกรณ์และวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการทดสอบ 
  4. ขัน้ตอนการปฏบิตัทิีใ่ชใ้นการทดลอง  
  5. การวเิคราะหข์อ้มลู 
  6. สถติทิีใ่ช ้
 
1. การผลิตผา้นอนวเูว่นเพ่ือใช้ทดลอง 
 1.1 การผลิตผา้นอนวเูว่นเพ่ือใช้ในการทดลอง  
  1.1.1 การผลติผา้นอนวเูว่นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคอื 
   1.1.1.1 ผา้นอนวเูว่นทีไ่ดจ้ากการปรบัเปลีย่นกระบวนการโรยเสน้ใย โดย ลด
ขนาดของรมิผา้นอนวเูว่น จ านวน 5 ระดบั ระดบัละ 1 เซนตเิมตรจากเดมิมรีมิผา้อยูท่ี ่5 
เซนตเิมตร จ านวน 5 ระดบั ระดบัละ 4 ตวัอยา่งรวม 20 ตวัอยา่ง 
   1.1.1.2 ผานอนวเูว่นทีไ่ดจากวสัดุโพลเีอสเตอร ์100% ผสมกบัเศษของโพลเีอ
สเตอรท์ีเ่สยีของกระบวนการผลติน าไปผลติผา้ นอนวเูว่นจ านวน 5 อตัราส่วน อตัราส่วนละ 4 
ตวัอยา่งเป็นตวัอยา่งจ านวนทัง้ สิน้ 20 ตวัอยา่ง 
  1.1.2. การสุ่มตวัอยา่งผา้นอนวเูว่นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคอื 
   1.1.2.1 การสุ่มตวัอยา่งในการปรบัลดขนาดการโรยเสน้ใยรมิผา้ลงดา้นละ 1 
เซนตเิมตรจาก 5 เซนตเิมตร 4 เซนตเิมตร 3 เซนตเิมตร 2 เซนตเิมตร และ 1 เซนตเิมตร ตรม
ล าดบั และใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 4 จดุ ดา้นรมิผา้ทัง้สองดา้น ดา้นละสองตวัอยา่ง 
   1.1.2.2 การสุ่มตวัในการเพิม่สดัส่วนของเสยีจากกระบวนการผลติผา้นอนวเูว่
นจากของเสยีต่อของดเีป็นอตัราส่วนดงันี้ 10:90 , 20:80 , 30:70 , 40:60 และ 50:50 ตามล าดบั 
และใชก้ารสุ่มทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 121  
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ตาราง 2 อตัราส่วนผสมของวตัถุดบิบนตาราง สองทาง จ านวน 5 อตัราส่วน 
 

วตัถุดบิ ส่วนผสม 100% 
โพลเีอสเตอร ์ 90 80 70 60 50 
เศษโพลเีอสเตอร ์ 10 20 30 40 50 
 
2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
 ในกาวจิยัไดก้ าหนดตวัแปรทีศ่กึษาดงัต่อไปนี้ 
 2.1 ตวัแปรตน้ 
  2.1.1 การปรบัตัง้เครือ่งจกัรโดยวธิกีารโรยเสน้ใยของรมิผา้จากระยะ 5 เซนตเิมตร
, 4 เซนตเิมตร ,3 เซนตเิมตร , 2 เซนตเิมตร และ 1 เซนตเิมตรตามล าดบั อตัราส่วนละ 4 
ตวัอยา่ง จะไดจ้ านวนตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัจ านวน 20 ตวัอยา่ง   
  2.1.2 อตัราส่วนผสมระหว่างโพลเีอสเตอร์ 100%กบัเศษโพลเีอสเตอรท์ีเ่สยีใน
กระบวนการผลติ จ านวน 5 อตัราส่วน อตัราส่วนละ 4 ตวัอยา่ง จะไดจ้ านวนตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการ
วจิยัทัง้หมด 20 ตวัอยา่ง 
 
ตาราง 3 อตัราส่วนผสมของโพลเีอสเตอร ์100% กบัเศษโพลเีอสเตอรท์ีเ่สยีในกระบวนการผลติ 
 

อตัราส่วนที ่
วตัถุดบิทีใ่ชเ้ป็นส่วยผสมคดิเป็นอตัราส่วนรอ้ยละ 

โพลเีอสเตอร1์00% เศษโพลเีอสเตอรท์ีเ่สยีในกระบวนการผลติ รวม 
1 90 10 100 
2 80 20 100 
3 70 30 100 
4 60 40 100 
5 50 50 100 

 
 2.2 ตวัแปรตาม 
 คุณสมบตัขิองนอนวเูว่นทีไ่ดจ้ากตวัแปรตน้ของทัง้ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
  2.2.1 มวลของผา้ทอต่อหน่วยความยาวและมวลของผา้ทอต่อหน่วยพืน้ที่ 
  2.2.2 แรงดงึสงูสุดของผา้โดยวธิแีกรบ 
  2.2.3 แรงฉีดขาดของผา้โดยใชเ้ครือ่งมอืทดสอบแรงดงึอตัรายดึคงที ่  
  2.2.4 ความหนาของผา้ 
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3. สถานท่ีทดสอบ เคร่ืองมือ อปุกรณ์และวตัถดิุบท่ีใช้ในการทดลอง 
 ในการศกึษาวจิยัไดใ้ชส้ถานที ่ผูเ้ชีย่วชาญ เครือ่งมอื อุปกรณ์และวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการ
ทดลองและทดสอบดงันี้ 
 3.1 สถานที ่ทีใ่ชใ้นการทดสอบ 
 ศูนยว์เิคราะหแ์ละทดสอบสิง่ทอ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ ซอยตรมีติร ถนน
พระราม4 พระโขนง คลองเตย กรงุเทพ  
 3.2 ผูต้รวจสอบ 
 เจา้หน้าทีศู่นยว์เิคราะหแ์ละทดสอบสิง่ทอ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ 
ตรวจสอบทางดา้นกายภาพ ไ ดแ้ก่ น ้าหนกั (Weight) ความหนา  (Thickness) ค่าความแขง็แรง 
(Tensile) ค่าการยดืตวั (Elongation) 
 3.3 วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการทดลอง ผูว้จิยัไดใ้ชต้าราง สองทางในการหาอตัราส่วนผสมของ
วตัถุดบิ 
  3.1 โพลเีอสเตอร ์100% 8 Denier – 64 mm. 
  3.2 เศษโพลเีอสเตอรท์ีเ่สยีในกระบวนการผลติ ทีม่ขีนาดตัง้แต่ 3 Denier ขึน้ไป 
 
4. ขัน้ตอนในการทดลอง 
 ขัน้ตอนในการทดลองจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคอื 
 4.1 การปรบัเปลีย่นกระบวนการผลติโดย การเปลีย่นกระบวนการโรยตวัของเสน้ใย
บรเิวณรมิผา้ ดงันี้ 
  ตวัอยา่งที ่1 ระยะขอบ 5 เซนตเิมตรทัง้สองขา้ง 
  ตวัอยา่งที ่2 ระยะขอบ 4 เซนตเิมตรทัง้สองขา้ง 
  ตวัอยา่งที ่3 ระยะขอบ 3 เซนตเิมตรทัง้สองขา้ง 
  ตวัอยา่งที ่4 ระยะขอบ 2 เซนตเิมตรทัง้สองขา้ง 
  ตวัอยา่งที ่5 ระยะขอบ 1 เซนตเิมตรทัง้สองขา้ง    
  4.1.1 หลงัจากทีไ่ดต้วัอยา่งมาแลว้น าชิน้ตวัอยา่ง ไปท าการตรวจสอบโดย
เจา้หน้าทีจ่ากสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
   4.1.1.1 การหาน ้าหนกั 5 ตวัอยา่ง ตวัอยา่งละ 4 ส่วน  รวมทัง้ สิน้ 20 
ตวัอยา่ง  
   4.1.1.2 การหาค่าความหนา 5 ตวัอยา่ง ตวัอยา่งละ 4 ส่วน รวมทัง้ สิน้ 20 
ตวัอยา่ง  
   4.1.1.3 การหาค่าความแขง็แรง 5 ตวัอยา่ง ตวัอยา่งละ 4 ส่วน รวมทัง้ สิน้ 20 
ตวัอยา่ง  



56 

   4.1.1.4 การหาค่าการยดืตวั 5 ตวัอยา่ง ตวัอยา่งละ 4 ส่วน รวมทัง้ สิน้ 20 
ตวัอยา่ง  
 4.2 น าโพลเีอสเตอร ์100% ผสมกบัเศษโพลเีอสเตอรท์ีเ่สยีจากกระบวนการผลติ ผสม
ในอตัราส่วนดงันี้ 
  โพลเีอสเตอร ์100% : เศษโพลเีอสเตอรท์ีเ่สยีในกระบวนการผลติ 
   อตัราส่วนที ่1   90 : 10 
   อตัราส่วนที ่2   80 : 20 
   อตัราส่วนที ่3   70 : 30 
   อตัราส่วนที ่4   60 : 40 
   อตัราส่วนที ่5   50 : 50 
 น าอตัราส่วนผสมทัง้ 5 อตัราส่วน น าเขา้เครือ่งผลตินอนวเูว่น เพื่อผ ลติเป็นผา้นอนวู
เว่นน ้าหนกั 100 กรมัต่อตารางเมตร 
  4.2.1. ผา้นอนอวเูว่นทีน่ ามาท าการตรวจสอบโดยเจา้หน้าทีจ่ากสถาบนัพฒันา
อุตสาหกรรมสิง่ทอ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
   4.2.1.1 การหาน ้าหนกั 5 อตัราส่วน ทัง้หมด 5 อตัราส่วน รวมทัง้ สิน้ 25 
ตวัอยา่ง  
   4.2.1.2 การหาค่ าความหนา 5 อตัราส่วน ทัง้หมด 5 อตัราส่วน รวมทัง้ สิน้ 
25 ตวัอยา่ง 
   4.2.1.3 การหาค่าความแขง็แรง 5 อตัราส่วน ทัง้หมด 5 อตัราส่วน รวมทัง้ 
สิน้ 25 ตวัอยา่ง 
   4.2.1.4 การหาค่าการยดืตวั 5 อตัราส่วน ทัง้หมด 5 อตัราส่วน รวมทัง้ สิน้ 25 
ตวัอยา่ง 
 
5. การวิเคราะหข์้อมลู 
 การด าเนินการวจิยัไดม้กีารวเิคราะหข์อ้มลูของการทดสอบ และตรวจสอบดงัต่อไปนี้ 
 5.1 การวเิคราะหข์อ้มลูตรวจสอบคุณลกัษณะทัว่ไปของนอนอวเูว่น โดยน าขอ้มลูและ
อตัราส่วนเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก.121 เล่ม 12, 16, 17, 24 
 5.2 การวเิคราะหข์อ้มลู  การตรวจสอบหาน ้าหนกั มเีกณฑม์าตรฐาน ที ่ 100 กรมัต่อ
ตารางเมตร โดยแต่ละอตัราส่วนน าขอ้มลูมาค านวณหาค่าเฉลีย่ 
 5.3 การวเิคราะหข์อ้มลู การทดสอบน ้าหนกัของผา้นอนวเูว่น โดยก าหนดเกณฑ ์มอก . 
121 เล่ม 12 และน ามาหาค่าเฉลีย่ 



57 

 5.4 การวเิคราะหข์อ้มลู โดยการทดสอบความหนาของผ้ านอนวเูว่น โดยก าหนด
เกณฑ ์มอก. 121 เล่ม 24 และน ามาหาค่าเฉลีย่ 
 5.5 การวเิคราะหข์อ้มลู การทดสอบความแขง็แรงของผา้นอนวเูว่น โดยมเีกณฑม์อก . 
121 เล่ม 16 และน ามาหาค่าเฉลีย่ 
 5.6 การวเิคราะหข์อ้มลู การทดสอบการยดืตวัของผา้นอนวเูว่น โดยมเีกณฑ ์มอก . 
121 เล่ม 12 และน ามาหาค่าเฉลีย่ 
 
6. สถิติท่ีใช้ 
 ค่าเฉลีย่ 

    สตูร X  = 
N

x    

 
    เมือ่  X   แทน ค่าเฉลีย่ 
       x  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
      N   แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข์อมูล 

 
 
 ผูว้จิยัไดท้ าการผลติผา้นอนวเูว่นทีผ่ลติจากบรษิทั ไทยนนัวเูว่น จ ากดั 111 ม.2 ต.หว้ยโรง 
อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุร ี76140  โดยผา้นอนวเูว่นทีท่ าการผลติมนี ้าหนกัที ่100 กรมัต่อตารางเมตร 
และน าไปผ่านกระบวนการทดสอบทางกายภาพ ตามมาตฐานประสทิธภิาพ มอก121 12,16,17 และ 
24 ตามล าดบั จากนัน้ท าการวเิคระหข์อ้มลูโดยแยกออกเป็น 2 ขัน้ตอนดงันี้ 
 1. ลดของเสยีโดยการปรบัตัง้เครือ่งจกัรโดยวธิลีดการโรยตวัของเสน้ใยและน าผลทีไ่ดไ้ป
วเิคราะหข์อมลู 
 2.  วเิคราะหผ์ลจากอตัราส่วนผสมระหว่างโพลเีอสเตอร ์100% กบัโพลเีอสเตอรเ์สยีจาก
กระบวนการผลติ ในอตัราส่วนดงันี้  90:10 , 80:20 , 70:30 , 60:40 และ 50:50 ตามล าดบั 
 
 
1. การปรบัตัง้เคร่ืองจกัรโดยวิธีลดการโรยตวัของเส้นใยเพ่ือลดของเสียและน าผา้
นอนวเูว่นท่ีได้ไปวิเคราะหข์อมลูหาน ้าหนัก ความหนา ความแขง็แรง การยืดตวั 
 การปรบัตัง้เครื่องจกัรโดยวธิลีดการโรยตวัของเสน้ใยเพื่อลดของเสยีทางผูว้จิยัไดท้ าการ
ทดสอบตวัอยา่งออกเป็น 5 กลุ่มแต่ละกลุ่มจะแตกต่างทีข่นาดรมิผา้ทีล่ดลงจากการทดลองไวดงันี้  
 1. ระยะรมิผา้ที ่5 เซนตเิมตร จ านวน 4 ตวัอยา่ง 
 2. ระยะรมิผา้ที ่4 เซนตเิมตร จ านวน 4 ตวัอยา่ง 
 3. ระยะรมิผา้ที ่3 เซนตเิมตร จ านวน 4 ตวัอยา่ง 
 4. ระยะรมิผา้ที ่2 เซนตเิมตร จ านวน 4 ตวัอยา่ง 
 5. ระยะรมิผา้ที ่1 เซนตเิมตร จ านวน 4 ตวัอยา่ง 
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ตาราง 4 ผลการทดสอบทีร่ะยะรมิผา้ที ่5 เซนตเิมตร 
 

หวัขอ้ทดสอบ ครงัที ่1 ครัง้ที ่2 ครัง้ที ่3 ครัง้ที ่4 ค่าเฉลีย่ 
เกณฑ์
ยอมรบั 

ผลลพัธ ์

Tensile MD 152.12 147.25 175.83 173.56 162.19 135-182 ผ่าน 
Tensile CD 223.54 221.31 263.35 260.47 242.16 201-272 ผ่าน 

Elongation MD 118.55 102.13 110.65 108.22 109.88 93-126 ผ่าน 
Elongation CD 111.21 95.52 108.35 98.78 103.46 85-116 ผ่าน 
Tearing MD 25.20 24.23 28.22 29.06    
Tearing CD 38.21 35.22 43.25 47.56    
Mass per 
unit(g/m2) 

101.22 95.83 108.24 108.16 103.36 100 +10 ผ่าน 

Thickness(mm.) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 +0.1 ผ่าน 
 
 จากตาราง 4 ผลการทดสอบของรมิผา้ทีร่ะยะ 5 เซนตเิมตรจะเหน็ไดว้่าค่าทีไ่ดอ้อกมาอยู่
ในเกณฑท์ีก่ าหนดอยูทุ่กรายการ จากผลการวเิคราะหก์ระบวนการผลติโดยปรบัตัง้เครือ่งจกัรโดยลด
ระยะรมิผา้ลงเหลอื 5 เซนตเิมตรจะพบว่า ค่าความแขง็แรงค่าการยดืตวั ทัง้ในแนวตัง้และในแนว
ขวางมคี่าความแขง็แรงอยูใ่นเกณฑ ์ในขณะทีค่วบคุมน ้าหนกัและความหนาได้ตามทีก่ าหนด   
 
ตาราง 5 ผลการทดสอบทีร่ะยะรมิผา้ที ่4 เซนตเิมตร 
 

หวัขอ้ทดสอบ ครงัที ่1 ครัง้ที ่2 ครัง้ที ่3 ครัง้ที ่4 ค่าเฉลีย่ 
เกณฑ์
ยอมรบั 

ผลลพัธ ์

Tensile MD 140.25 148.75 142.08 137.48 142.14 135-182 ผ่าน 
Tensile CD 215.78 202.18 211.85 201.11 207.73 201-272 ผ่าน 

Elongation MD 122.00 118.73 126.78 117.14 121.16 93-126 ผ่าน 
Elongation CD 112.78 116.16 111.23 115.52 113.92 85-116 ผ่าน 
Tearing MD 23.56 22.54 23.12 21.15    
Tearing CD 37.15 33.15 37.91 32.82    
Mass per 
unit(g/m2) 

101.25 102.08 98.78 90.18 98.07 100 +10 ผ่าน 

Thickness(mm.) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 +0.1 ผ่าน 
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 จากตาราง 5 ผลการทดสอบของรมิผา้ทีร่ะยะ 5 เซนตเิมตรจะเหน็ไดว้่าค่าทีไ่ดอ้อกมาอยู่
ในเกณฑท์ีก่ าหนดอยูทุ่กรายการ จากผลการวเิคราะหก์ระบวนการผลติโดยปรบัตัง้เครือ่งจกัรโดยลด
ระยะรมิผา้ลงเหลื อ 5 เซนตเิมตรจะพบว่า ค่าความแขง็แรงค่าการยดืตวั ทัง้ในแนวตัง้และในแนว
ขวางมคี่าความแขง็แรงอยูใ่นเกณฑ ์ในขณะทีค่วบคุมน ้าหนกัและความหนาไดต้ามทีก่ าหนด   
 
ตาราง 6 ผลการทดสอบทีร่ะยะรมิผา้ที ่3 เซนตเิมตร 
 

หวัขอ้ทดสอบ ครงัที ่1 ครัง้ที ่2 ครัง้ที ่3 ครัง้ที ่4 คา่เฉลีย่ 
เกณฑ์
ยอมรบั 

ผลลพัธ ์

Tensile MD 134.85 130.78 128.82 127.51 130.49 135-182 ไมผ่่าน 
Tensile CD 200.15 198.53 187.54 185.25 192.86 201-272 ไมผ่่าน 

Elongation MD 126.22 135.78 143.95 149.73 138.92 93-126 ไมผ่่าน 
Elongation CD 120.24 121.45 132.54 138.72 128.23 85-116 ไมผ่่าน 
Tearing MD 13.78 9.52 7.50 9.84    
Tearing CD 20.52 15.47 3.47 11.78    
Mass per 
unit(g/m2) 

101.78 93.72 103.74 102.65 100.47 100 +10 ผ่าน 

Thickness(mm.) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 +0.1 ผ่าน 
 
 จากตาราง 6 ผลการทดสอบของรมิผา้ที่ระยะ 3 เซนตเิมตรจะเหน็ไดว้่าค่าทีไ่ดอ้อกมาอยู่
ในเกณฑท์ีก่ าหนดอยูบ่างรายการ 
 จากผลการวเิคราะหก์ระบวนการผลติโดยปรบัตัง้เครือ่งจกัรโดยลดระยะรมิผา้ลงเหลอื 3 
เซนตเิมตรจะพบว่า ค่าความแขง็แรงค่าการยดืตวั ทัง้ในแนวตัง้และในแนวขวางมคี่าความแขง็แรง
ไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีก่ าหนดอาจมาจากการโรยตวัของเสน้ใยมน้ีอยเกนิไปท าใหร้มิผา้บางลงจงึท าใหค้่า
ความแขง็แรงลดลง ในขณะทีค่วบคุมน ้าหนกัและความหนาไดต้ามทีก่ าหนด   
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ตาราง 7 ผลการทดสอบทีร่ะยะรมิผา้ที ่2 เซนตเิมตร 
 

หวัขอ้ทดสอบ ครงัที ่1 ครัง้ที ่2 ครัง้ที ่3 ครัง้ที ่4 ค่าเฉลีย่ 
เกณฑ์
ยอมรบั 

ผลลพัธ ์

Tensile MD 111.45 121.73 115.75 103.19 113.03 135-182 ไมผ่่าน 
Tensile CD 175.84 183.72 176.77 161.48 174.45 201-272 ไมผ่่าน 

Elongation MD 143.27 141.11 157.28 162.21 150.96 93-126 ไมผ่่าน 
Elongation CD 168.75 148.32 179.25 171.78 167.02 85-116 ไมผ่่าน 
Tearing MD - - - -    
Tearing CD - - - -    
Mass per 
unit(g/m2) 

97.12 105.54 104.48 111.98 104.78 100 +10 ผ่าน 

Thickness(mm.) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 +0.1 ผ่าน 
 
 จากตาราง 7 ผลการทดสอบของรมิผา้ทีร่ะยะ 2 เซนตเิมตรจะเหน็ไดว้่าค่าทีไ่ดอ้อกมาอยู่
ในเกณฑท์ีก่ าหนดอยูบ่างรายการ  จากผลการวเิคราะหก์ระบวนการผลติโดยปรบัตัง้เครือ่งจกัรโดย
ลดระยะรมิผา้ลงเหลอื 2 เซนตเิมตรจะพบว่า ค่าความแขง็แรงค่าการยดืตวั ทัง้ในแนวตัง้และในแนว
ขวางมคี่าความแขง็แรงไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีก่ าหนดอาจมาจากการโรยตวัของเสน้ใยมน้ีอยเกนิไปท าใ ห้
รมิผา้บางลงจงึท าใหค้่าความแขง็แรงลดลง ในขณะทีค่วบคุมน ้าหนกัและความหนาไดต้ามทีก่ าหนด   
 
ตาราง 8 ผลการทดสอบทีร่ะยะรมิผา้ที ่1 เซนตเิมตร 
 

หวัขอ้ทดสอบ ครงัที ่1 ครัง้ที ่2 ครัง้ที ่3 ครัง้ที ่4 ค่าเฉลีย่ 
เกณฑ์
ยอมรบั 

ผลลพัธ ์

Tensile MD 113.75 115.78 98.72 119.83 112.02 135-182 ไมผ่่าน 
Tensile CD 143.24 128.84 137.92 118.78 132.19 201-272 ไมผ่่าน 

Elongation MD 245.83 215.17 248.77 283.41 248.29 93-126 ไมผ่่าน 
Elongation CD 276.77 263.21 287.56 293.47 280.25 85-116 ไมผ่่าน 
Tearing MD - - - -    
Tearing CD - - - -    
Mass per 
unit(g/m2) 

98.78 110.73 97.76 109.56 104.20 100 +10 ผ่าน 

Thickness(mm.) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 +0.1 ผ่าน 
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 จากตาราง 8 ผลการทดสอบของรมิผา้ทีร่ะยะ 1 เซนตเิมตรจะเหน็ไดว้่าค่าทีไ่ดอ้อกมาอยู่
ในเกณฑท์ีก่ าหนดอยูบ่างรายการ  จากผลการวเิคราะห์ กระบวนการผลติโดยปรบัตัง้เครือ่งจกัรโดย
ลดระยะรมิผา้ลงเหลอื 1 เซนตเิมตรจะพบว่า ค่าความแขง็แรงค่าการยดืตวั ทัง้ในแนวตัง้และในแนว
ขวางมคี่าความแขง็แรงไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีก่ าหนดอาจมาจากการโรยตวัของเสน้ใยมน้ีอยเกนิไปท าให้
รมิผา้บางลงจงึท าใหค้่าความแขง็แรงลดลง ในขณะทีค่วบคุมน ้าหนกัและความหนาไดต้ามทีก่ าหนด   
 
ตาราง 9 สรปุผลตารางการทดสอบทีร่ะยะต่างๆ 
 

หวัขอ้ทดสอบ 5 ซม. 4 ซม. 3 ซม. 2 ซม.  1 ซม. เกณฑย์อมรบั 
Tensile MD 162.19 142.14 130.49 113.03 112.02 135-182 
Tensile CD 242.16 207.73 192.86 174.45 132.19 201-272 

Elongation MD 109.88 121.16 138.92 150.96 248.29 93-126 
Elongation CD 103.46 113.92 128.23 167.02 280.25 85-116 
Tearing MD       
Tearing CD       

Mass per unit(g/m2) 103.36 98.07 100.47 104.78 104.20 100 +10 
Thickness(mm.) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 +0.1 

 
 จากตาราง 9 ผลการทดสอบของรมิผา้ทีร่ะยะ 5 เซนตเิมตรและ 4 เซนตเิมตรจะเหน็ไดว้่า
ค่าทีไ่ดอ้อกมาอยูใ่นเกณฑท์ีก่ าหนดอยูทุ่กรายการ 
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ภาพประกอบ 15 แผนภมูแิสดงค่าความแขง็แรงของรมิผา้แต่ละระดบัภายหลงัจากการปรบัตัง้เครือ่งจกัร 
 
 จากภาพประกอบ 15 จะเหน็ไดว้่า เมือ่มกีารปรบัตงัเครือ่งจกัรในการลดของระยะรมิผา้
ทุกๆ 1 เซนตเิมตร จะท าใหค้วามแขง็แรงของผา้ค่อยๆ  ลดลง ไปตามล าดบั แต่เมือ่เทยีบกบัค่า
มาตรฐานแลว้นัน้ จะเหน็ไดว้่าทีร่ะยะ 4 เซนตเิมตร เป็นค่าผลทดสอบทีใ่ชว้ตัถุดบิน้อยทีสุ่ดและผา้ที่
ทดสอบไดน้ัน้ อยู่ ในค่ามาตรฐานทีย่อมรบัไดค้อืในช่วง 135-182  Nm. ส าหรบัค่า MD และ ช่วง 
201-272 Nm. ส าหรบัค่า CD    
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ภาพประกอบ 16 แผนภมูแิสดงค่าการยดืตวัของผา้แต่ละระดบัภายหลงัจากการปรบัตงัเครือ่งจกัร  

 
 จากภาพประกอบ 16 จะเหน็ไดว้่า เมือ่มกีาร ปรบัตงัเครือ่งจกัรในการลดของระยะรมิผา้
ทุกๆ 1 เซนตเิมตร จะท าใหก้ารยดืตวัของผา้ค่อยๆเพิม่ขึน้ไปตามล าดบั แต่เมือ่เทยีบกบัค่า
มาตรฐานแลว้นัน้ จะเหน็ไดว้่าทีร่ะยะ 4 เซนตเิมตร เป็นค่าผลทดสอบทีใ่ชว้ตัถุดบิน้อยทีสุ่ดและผา้ที่
ทดสอบไดน้ัน้ อยูใ่นค่ามาตรฐานการยดืตวัขอ งผา้ทีม่ากทีสุ่ดทีย่อมรบัไดค้อืในช่วง 93-126 Nm. 
ส าหรบัค่า MD และ ช่วง 85-116 Nm. ส าหรบัค่า CD 

ระยะทดสอบ 

ระยะทดสอบ 

หนว่ย นิวตนัเมตร 

หนว่ย นิวตนัเมตร 
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Weight

ภาพประกอบ 17 แผนภมูแิสดงค่าน ้าหนกัแต่ละระดบัภายหลงัจากการปรบัตัง้เครือ่งจกัร  
 
 จากภาพประกอบ 17 จะมกีารควบคุมน ้าหนกัใหอ้ยูใ่นค่าการ ยอมรบัอยูท่ี ่ 100 กรมัต่อ
ตารางเมตร เป็นค่ามาตรฐานทีย่อมรบัอยูใ่นช่วง 90-110 กรมัต่อตารางเมตรของทุกรายการทีม่กีาร
ลดขนาดการโรยตวัของเสน้ใยบรเิวณรมิผา้  
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Thickness

  
ภาพประกอบ 18 แผนภมูแิสดงค่าการยดืตวัของผา้แต่ละระดบัภายหลงัจากการปรบัตงัเครือ่งจกัร 

 
 จากภาพประกอบ 18 จะมกีารควบคุมความหนาใหอ้ยูใ่นค่าการยอมรบัอยูท่ี ่ 0.8 มลิลเิมตร 
เป็นค่ามาตรฐานทีย่อมรบัอยูใ่นช่วง 0.7-0.9 มลิลเิมตรของทุกรายการทีม่กีารลดขนาดการโรยตวั
ของเสน้ใยบรเิวณรมิผา้ 
 
 

ระยะทดสอบ 

ระยะทดสอบ 

หนว่ย มิลลมิเตร 

หนว่ย กรัม/ตร.ม. 
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2. วิเคราะหผ์ลจากอตัราส่วนผสมระหว่างโพลีเอสเตอร ์100% กบัโพลีเอสเตอรเ์สีย
จากกระบวนการผลิต ในอตัราส่วนดงัน้ี 90:10  80:20  70:30  60:40 และ 50:50 
ตามล าดบั 
 การวเิคราะหผ์ลจากอตัราส่วนผสมระหว่างโพลเีอสเตอร ์100% กบัโพลเีอสเตอรเ์สยีจาก
กระวนการผลติผูว้จิยัไดท้ าการทดสอบแบ่งตวัอยา่งออกเป็น 5 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกนัที่
อตัราส่วนผสมดงันี้ 
 1. โพลเีอสเตอร ์90% และ เศษโพลเีอสเตอรท์ีเ่สยีจากกระบวนการผลติอกี 10% จ านวน 
5 ตวัอยา่ง 
 2. โพลเีอสเตอร ์80% และ เศษโพลเีอสเตอรท์ีเ่สยีจากกระบวนการผลติอกี 20% จ านวน 
5 ตวัอยา่ง 
 3. โพลเีอสเตอร ์70% และ เศษโพลเีอสเตอรท์ีเ่สยีจากกระบวนการผลติอกี 30% จ านวน 
5 ตวัอยา่ง 
 4. โพลเีอสเตอร ์60% และ เศษโพลเีอสเตอรท์ีเ่สยีจากกระบวนการผลติอกี 40% จ านวน 
5 ตวัอยา่ง 
 5. โพลเีอสเตอร ์50% และ เศษโพลเีอสเตอรท์ีเ่สยีจากกระบวนการผลติอกี 50% จ านวน 
5 ตวัอยา่ง 
 
ตาราง 10 ผลการทดสอบโดยใชโ้พลเีอสเตอร ์ 90% และ เศษโพลเีอสเตอรท์ีเ่สยีจากกระบวนการ
ผลติอกี 10% 
 
หวัขอ้ทดสอบ ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 ครัง้ที ่3 ครัง้ที ่4 ครัง้ที ่5 ค่าเฉลีย่ เกณฑ์

ยอมรบั 
ผลลพัธ ์

Tensile MD 138.86 155.16 140.22 136.15 135.83 141.24 135-182 ผ่าน 
Tensile CD 221.85 233.14 223.36 203.21 210.11 218.33 201-272 ผ่าน 

Elongation MD 118.55 125.86 126.83 128.95 121.74 124.38 93-126 ผ่าน 
Elongation CD 115.96 111.23 114.41 118.77 111.45 114.36 85-116 ผ่าน 
Tearing MD 18.21 22.14 28.22 15.62 23.65 21.56   
Tearing CD 20.33 26.35 43.25 17.33 30.13 27.47   
Mass per 
unit(g/m2) 

95.63 95.83 100.72 95.46 103.75 98.27 100 +10 ผ่าน 

Thickness(mm.) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 +0.1 ผ่าน 
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 จากผลการวเิคราะหก์ระบวนการผลติโดยใชโ้พลเีอสเตอร ์ 90% และ เศษโพลเีอสเตอรท์ี่
เสยีจากกระบวนการผลติอกี 10% จะพบว่า ค่าความ แขง็แรงค่าการยดืตวั ทัง้ในแนวตัง้และในแนว
ขวางมคี่าความแขง็แรงอยูใ่นเกณฑท์ีก่ าหนดอาจมาจากปรมิาณของเสน้ใยบรสิุทธิย์งัมปีรมิาณมาก
อยู ่ในขณะทีค่วบคุมน ้าหนกัและความหนาไดต้ามทีก่ าหนด   
 
ตาราง 11 ผลการทดสอบโดยใชโ้พลเีอสเตอร ์ 80% และ เศษโพลเีอสเตอรท์ีเ่สยีจากกระบว นการ
ผลติอกี 20% 
  
หวัขอ้ทดสอบ ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 ครัง้ที ่3 ครัง้ที ่4 ครัง้ที ่5 ค่าเฉลีย่ เกณฑ์

ยอมรบั 
ผลลพัธ ์

Tensile MD 117.25 124.35 103.77 98.24 110.90 110.90 135-182 ไมผ่่าน 
Tensile CD 183.54 193.85 156.15 173.15 176.67 176.67 201-272 ไมผ่่าน 

Elongation MD 141.85 140.13 166.45 183.21 157.91 157.91 93-126 ไมผ่่าน 
Elongation CD 132.54 135.76 159.48 168.77 149.14 149.13 85-116 ไมผ่่าน 
Tearing MD 10.72 7.35 2.34 4.53 3.63    
Tearing CD 14.18 11.73 7.88 5.24 6.66    
Mass per 
unit(g/m2) 

103.54 100.46 95.33 90.11 98.45 97.57 100 +10 ผ่าน 

Thickness(mm.) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 +0.1 ผ่าน 
 
 จากผลการวเิคราะหก์ระบวนการผลติโดยใชโ้พลเีอสเตอร ์ 80% และ เศษโพลเีอสเตอรท์ี่
เสยีจากกระบวนการผลติอกี 20% จะพบว่า ค่าความแขง็แรงค่าการยดืตวั ทัง้ในแนวตัง้และในแน ว
ขวางมคี่าความแขง็แรงไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีก่ าหนดอาจมาจากปรมิาณของเสน้ใยบรสิุทธิท์ีล่ดลงและถูก
ทดแทนดว้ยเสน้ใยรไีซเคลิทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีค่วบคุมน ้าหนกัและความหนาไดต้ามทีก่ าหนด   
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ตาราง 12 ผลการทดสอบโดยใชโ้พลเีอสเตอร ์ 70% และ เศษโพลเีอสเตอรท์ีเ่สยีจากกระบวนการ
ผลติอกี 30% 
 

หวัขอ้ทดสอบ ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 ครัง้ที ่3 ครัง้ที ่4 ครัง้ที ่5 ค่าเฉลีย่ เกณฑ์
ยอมรบั 

ผลลพัธ ์

Tensile MD 111.35 106.75 93.24 83.45 76.34 94.22 135-182 ไมผ่่าน 
Tensile CD 141.33 152.46 123.45 113.75 103.45 126.88 201-272 ไมผ่่าน 

Elongation MD 187.15 175.35 199.32 225.15 248.33 207.06 93-126 ไมผ่่าน 
Elongation CD 133.54 163.45 176.22 199.52 222.16 178.97 85-116 ไมผ่่าน 
Tearing MD - - - - -    
Tearing CD - - - - -    
Mass per 
unit(g/m2) 

96.35 102.33 101.48 93.54 91.44 97.02 100 +10 ผ่าน 

Thickness(mm.) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 +0.1 ผ่าน 
 
 จากตาราง 12 ผลการวเิคราะหก์ระบวนการผลติโดยใชโ้พลเีอสเตอร ์70% และ เศษโพลเีอ
สเตอรท์ีเ่สยีจากกระบวนการผลติอกี 30% จะพบว่า ค่าความแขง็แรงค่าการยดืตวั ทัง้ในแนวตัง้และ
ในแนวขวางมคี่าความแขง็แรงไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ ทีก่ าหนดอาจมาจากปรมิาณของเสน้ใยบรสิุทธิท์ีล่ดลง
และถูกทดแทนดว้ยเสน้ใยรไีซเคลิทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีค่วบคุมน ้าหนกัและความหนาไดต้ามทีก่ าหนด 
 
ตาราง 13 ผลการทดสอบโดยใชโ้พลเีอสเตอร ์60% และ เศษโพลเีอสเตอรท์ีเ่สยีจากกระบวนการ
ผลติอกี 40% 
 
หวัขอ้ทดสอบ ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 ครัง้ที ่3 ครัง้ที ่4 ครัง้ที ่5 ค่าเฉลีย่ เกณฑ์

ยอมรบั 
ผลลพัธ ์

Tensile MD 83.14 90.23 75.24 88.45 84.27 84.26 135-182 ไมผ่่าน 
Tensile CD 100.32 103.75 93.11 102.21 99.85 99.84 201-272 ไมผ่่าน 

Elongation MD 222.32 200.12 286.96 253.75 269.45 246.52 93-126 ไมผ่่าน 
Elongation CD 203.21 189.78 232.77 222.99 235.45 216.84 85-116 ไมผ่่าน 
Tearing MD - - - - -    
Tearing CD - - - - -    
Mass per 
unit(g/m2) 

93.12 98.54 101.54 93.45 91.42 95.61 100 +10 ผ่าน 

Thickness(mm.) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 +0.1 ผ่าน 
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 จากตาราง 13 ผลการวเิคราะหก์ระบวนการผลติโดยใชโ้พลเีอสเตอร ์60% และ เศษโพลเีอ
สเตอรท์ีเ่สยีจากกระบวนการผลติอกี 40% จะพบว่า ค่าความแขง็แรงค่าการยดืตวั ทัง้ในแนวตัง้และ
ในแนวขวางมคี่าความแขง็แรงไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีก่ าหนดอาจมาจากปรมิาณของเสน้ใยบรสิุทธิท์ี่ ลดลง
และถูกทดแทนดว้ยเสน้ใยรไีซเคลิทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีค่วบคุมน ้าหนกัและความหนาไดต้ามทีก่ าหนด 
 
ตาราง 14 ผลการทดสอบโดยใชโ้พลเีอสเตอร ์ 50% และ เศษโพลเีอสเตอรท์ีเ่สยีจากกระบวนการ
ผลติอกี 50% 
  
หวัขอ้ทดสอบ ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 ครัง้ที ่3 ครัง้ที ่4 ครัง้ที ่5 คา่เฉลีย่ เกณฑ์

ยอมรบั 
ผลลพัธ ์

Tensile MD 62.32 70.54 81.23 60.21 58.54 66.56 135-182 ไมผ่่าน 
Tensile CD 80.32 85.32 101.24 74.56 70.00 82.28 201-272 ไมผ่่าน 

Elongation MD 235.15 255.12 233.85 301.45 342.00 273.51 93-126 ไมผ่่าน 
Elongation CD 276.77 261.24 221.46 282.33 299.45 268.25 85-116 ไมผ่่าน 
Tearing MD - - - - -    
Tearing CD - - - - -    
Mass per 
unit(g/m2) 

102.32 103.21 92.21 96.56 90.02 96.86 100 +10 ผ่าน 

Thickness(mm.) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 +0.1 ผ่าน 
 
 จากตาราง 14 ผลการวเิคราะหก์ระบวนการผลติโดยใชโ้พลเีอสเตอร ์50% และ เศษโพลเีอ
สเตอรท์ีเ่สยีจากกระบวนการผลติอกี 50% จะพบว่า ค่าความแขง็แรงค่าการยดืตวั ทัง้ในแนวตัง้และ
ในแนวขวางมคี่าความแขง็แรงไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีก่ าหนดอาจมาจากปรมิาณของเสน้ใยบรสิุทธิท์ีล่ดลง
และถูกทดแทนดว้ยเสน้ใยรไีซเคลิทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีค่วบคุมน ้าหนกัและความหนาไดต้ามทีก่ าหนด 
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ตาราง 15 สรปุผลตารางการทดสอบอตัราส่วนผสม 
 

หวัขอ้ทดสอบ 90:10 80:20 70:30 60:40 50:50 เกณฑย์อมรบั 
Tensile MD 141.24 110.90 94.22 84.26 66.56 135-182 
Tensile CD 218.33 176.67 126.88 99.84 82.28 201-272 

Elongation MD 124.38 157.91 207.06 246.5
2 

273.51 93-126 

Elongation CD 114.36 149.13 178.97 216.8
4 

268.25 85-116 

Tearing MD       
Tearing CD       

Mass per unit(g/m2) 98.27 97.57 97.02 95.61 96.86 100 +10 
Thickness(mm.) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 +0.1 

 
 จากตาราง 15 แสดงผลการทดสอบของอตัราส่วนผสมที ่90:10 จะเหน็ไดว้่าค่าทีไ่ดอ้อกมา
อยูใ่นเกณฑท์ีก่ าหนดอยูทุ่กรายการ 
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ภาพประกอบ 19 แผนภมูแิสดงค่าความแขง็แรงของรมิผา้แต่ละระดบัภายหลงัจากการผสม

อตัราส่วนตามทีก่ าหนด 
 
 จากภาพประกอบ  19 จะเห็นไดว้่า เมือ่มกีารปรบัเพิม่อตัราส่วนของเสยีทุกๆ 10% จะท า
ใหค้วามแขง็แรงของผา้ค่อยๆลดลง ไปตามล าดบั แต่เมือ่เทยีบกบัค่ามาตรฐานแลว้นัน้ จะเหน็ไดว้่า
ค่าทีม่สี่วนผสม 90:10 เป็นค่าผลทดสอบทีใ่ชว้ตัถุดบิรไีซเคลิผสมอยูน้่อยทีสุ่ดและผา้ทีท่ดสอบไดน้ัน้ 
อยูใ่นค่ามาตรฐานทีย่อมรบัไดค้อืในช่วง 135-182 Nm. ส าหรบัค่า MD และ ช่วง 201-272 Nm. 
ส าหรบัค่า CD    

อตัราสว่น 

หนว่ย นิวตนัเมตร 
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ภาพประกอบ 20 แผนภมูแิสดงค่าการยดืตวัของผา้แต่ละระดบัภายหลงัจากการผสมอตัราส่วน

ตามทีก่ าหนด 
 
 จากภาพประกอบ 20 จะเหน็ไดว้่า เมือ่มกีารปรบัเพิม่ อตัราส่วนของเสยีทุกๆ 10% จะท า
ใหก้ารยดืตวัของผา้ค่อยๆเพิม่ขึน้ไปตามล าดบั แต่เมือ่เทยีบกบัค่ามาตรฐานแลว้นัน้ จะเหน็ไดว้่า
ค่าทีม่สี่วนผสม 90:10 เป็นค่าผลทดสอบทีใ่ชว้ตัถุดบิรไีซเคลิผสมอยูน้่อยทีสุ่ดและผา้ทีท่ดสอบไดน้ัน้ 
อยูใ่นค่ามาตรฐานทีย่อมรบัไดค้อืในช่วง 135-182 Nm. ส าหรบัค่า MD และ ช่วง 201-272 Nm. 
ส าหรบัค่า CD    
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Weight

 
ภาพประกอบ 21 แผนภมูแิสดงค่าน ้าหนกัแต่ละระดบัภายหลงัการเปลีย่นแปลงอตัราส่วนผสมของ

เสน้ใย 
 
 จากภาพประกอบ 21 จะมกีารควบคุมน ้าหนกัใหอ้ยูใ่นค่าการยอมรบัอยูท่ี ่100 กรมัต่อ
ตารางเมตร เป็นค่ามาตรฐานทีย่อมรบัอยูใ่นช่วง 90-110 กรมัต่อตารางเมตรของทุกรายการทีม่กีาร
ลดขนาดการโรยตวัของเสน้ใยบรเิวณรมิผา้  
 
 

หนว่ย กรัม/ตร.ม. 

อตัราสว่น 

อตัราสว่น 

หนว่ย นิวตนัเมตร 
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Thickness

 
ภาพประกอบ 22 แผนภมูแิสดงค่าการยดืตวัของผา้แต่ละระดบัภายหลงัจากการเปลีย่นแปลงอตัรา

ส่วนผสมของเสน้ใย 
 
 จากภาพประกอบ 22 จะมกีารควบคุมความหนาใหอ้ยูใ่นค่าการยอมรบัอยูท่ี ่0.8 มลิลเิมตร 
เป็นค่ามาตรฐานทีย่อมรบัอยูใ่นช่วง 0.7-0.9 มลิลเิมตรของทุกรายการทีม่กีารลดขนาดการโรยตวั
ของเสน้ใยบรเิวณรมิผา้  
 

หนว่ย มิลลมิเตร 

อตัราสว่น 



 

 

บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศกึษาหาความเหมาะสมของการปรบัตัง้เ ครือ่งจกัรในสายการผลตินอนวเูว่น  ผวูจิยั
สามารถสรปุไดด้งันี้ 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1. การปรบัตัง้เครือ่งจกัรโดยวธิลีดการโรยตวัของเสน้ใย 
  ในการทดสอบการปรบัตัง้เครือ่งจกัรเพื่อผลติผา้นอนวู เว่น  ผูว้จิยัไดท้ าการทดสอบหาค่า
ความแขง็แรง ค่าการยดืตวั น ้าหนกั และความหนา โดยใหบ้รษิทั ไทยนนัวเูว่น จ ากดั 111 ม.2 ต.หว้ย
โรง อ.เขายอ้ย จ . เพชรบุร ีเป็นผูผ้ลติผา้นอนวเูว่น โดยท าการปรบัขนาดของรมิผา้เป็น 5 ระดบัดงันี้ 5 
ซม.  4 ซม.  3 ซม.  2 ซม. และ 1 ซม. ตามล าดบั และน าไปทดสอบตามมาตรฐาน มอก .121 ณ. 
สถาบนัทดสอบ สถาบนัสิง่ทอ ซอยตรมีติร กลว้ยน าไท ถนนพระรามที ่ 4 แขวงพระโขนงเขตคลองเตย 
กทม. 10110 โดยชิน้ตวัอยา่งทีน่ าไปท าการทดสอบจะใชต้วัอยา่งละ 4 ชิน้ทดสอบต่อการทดสอบ 1 
ระดบั ดว้ยเครือ่งทดสอบค่าแรงดงึผนืผา้  
 ผลการวเิคราะหผ์ลการทดสอบของผา้นอนวเูว่น ทีผ่ลติโดยบรษิทั ไทยนนัวเูว่น จ ากดั เลขที ่
111 ม.2 ต.หว้ยโรง อ .เขายอ้ย จ . เพชรบุร ีนัน้พบว่าทีร่ะยะการปรบัตัง้เครือ่งจกัรทีร่ะยะ 4 เซนตเิมตร 
จะมกีารใชว้ตัถุดบิโพลเีอสเตอรบ์รสิุทธิน้์อยทีสุ่ด และผา้ยงัมคี่าความแขง็แรงอยูใ่นเกณ ฑ ์ทัง้ในดา้น
แนวยาว ซึง่จะอยูช่่วง 135-182 NM. และแนวขวางของผนืผา้ทีอ่ยูใ่นช่วง 201-272 NM. ในทางกลบักนั
ค่าการยดืตวัของผนืผา้ทีร่ะยะ 4 เซนตเิมตร ผา้ยงัมคี่าการยดืตวัอยูใ่นเกณฑ ์ ทัง้ในดา้นแนวยาว ซึง่จะ
อยูช่่วง 93-126 NM. และแนวขวางของผนืผา้ทีอ่ยูใ่นช่วง 85-116 NM. โดยทีช่ิน้งานทดสอบทุกรายการ
จะควบคุมน ้าหนกัที ่100 กรมัต่อตารางเมตรและความหนาที ่0.8 มลิลเิมตรเพื่อใหอ้ยูใ่นเกณฑท์ีก่ าหนด
ตามมาตรฐาน มอก.121  
 2. การหาอตัราส่วนผสมระหว่างโพลเีอสเตอร ์ 100% กบัโพลเีอสเตอรเ์สยีจากก ระบวนการ
ผลติ ในอตัราส่วนดงันี้ 90:10  80:20  70:30  60:40 และ 50:50 
  ในการทดสอบการหาอตัราส่วนผสมระหว่างโพลเีอสเตอร ์100% กบัโพลเีอสเตอรเ์สยีจาก
กระบวนการผลติ ในอตัราส่วนดงันี้  90:10  80:20  70:30  60:40 และ 50:50 เพื่อผลติผา้นอนวเูว่น  
ผูว้จิยัไดท้ าการทดสอบหาค่าความแขง็แรง ค่าการยดืตวั น ้าหนกั  และความหนา โดยใหบ้รษิทั 
ไทยนนัวเูว่น จ ากดั 111 ม.2 ต.หว้ยโรง อ.เขายอ้ย จ. เพชรบุร ีเป็นผูผ้ลติผา้นอนวเูว่น โดยท าการผสม
อตัราส่วนระหว่างโพลเีอสเตอรบ์รสิุทธิแ์ละโพลเีอสเตอรท์ีส่ญูเสยีจากกระวนการผลติ ในอตัราส่วนดงันี้  
90:10  80:20  70:30  60:40 และ 50:50  ตามล าดบั และน าไปทดสอบตามมาตรฐาน มอก .121 ณ. 
สถาบนัทดสอบ สถาบนัสิง่ทอ ซอยตรมีติร กลว้ยน าไท ถนนพระรามที ่ 4 แขวงพระโขนงเขตคลองเตย 
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กทม. 10110 โดยชิน้ตวัอยา่งทีน่ าไปท าการทดสอบจะใชต้วัอยา่งละ 5 ชิน้ทดสอบต่อการทดสอบ 1 
ระดบั ดว้ยเครือ่งทดสอบค่าแรงดงึผนืผา้ 
 ผลการวเิคราะหผ์ลการทดสอบของผา้นอนวเูว่น ทีผ่ลติโดยบรษิทั ไทยนนัวเูว่น จ ากดั เลขที ่
111 ม.2 ต.หว้ยโรง อ.เขายอ้ย จ. เพชรบุร ีนัน้พบว่าทีอ่ตัราส่วนผสม 90:10  จะมกีารใชว้ตัถุดบิโพลเีอ
สเตอรบ์รสิุทธิ ์น้อยทีสุ่ด และผา้ยงัมคี่าความแขง็แรงอยูใ่นเกณฑ ์ ทัง้ในดา้นแนวยาว ซึง่จะอยูช่่วง 135-
182 NM. และแนวขวางของผนืผา้ทีอ่ยูใ่นช่วง 201-272 NM. ในทางกลบักนัค่าการยดืตวัของผนืผา้ทีอ่ตัรา
ส่วนผสม 90:10  ผา้ยงัมคี่าการยดืตวัอยูใ่นเกณฑ ์ทัง้ในดา้นแนวยาว ซึง่จะอยูช่่วง 93-126 NM. และแนว
ขวางของผนืผา้ทีอ่ยูใ่นช่วง 85-116 NM. โดยทีช่ิน้งานทดสอบทุกรายการจะควบคุมน ้าหนกัที ่100 กรมัต่อ
ตารางเมตรและความหนาที ่0.8 มลิลเิมตรเพื่อใหอ้ยูใ่นเกณฑท์ีก่ าหนดตามมาตรฐาน มอก.121 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 1. การลดของเสยีจากวตัถุดบิรเิวณรมิผา้โดยการปรบัเปลีย่นกระวนการผลติในการโรยเสน้ใย
ของเครือ่งจกัร  ผูว้จิยัไดใ้ชผ้า้ นอนวเูว่นทีผ่ลติไดจ้าก บรษิทัไทยนนัวเูว่น จ ากดั 111 ม. 2  ต.หว้ยโรง 
อ.เขายอ้ย  จ .เพชรบุร ีโดยไดน้ าผา้ทีไ่ดน้ัน้มาท าการผลติโดยลดระยะรมิผา้ลง จาก 5 ,4 ,3 , 2 และ 1 
เซนตเิมตรตามล าดบัแลว้น าไปทดสอบค่า ความแขง็แรง ค่าการยดืตวั ค่าแรงดงึ ค่าน าหนกัและค่า
ความหนา ตา มล าดบั ทีส่ถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ  ซอยตรมีติร กลว้ยน าไท ถนนพระรามที ่ 4 
แขวงพระโขนงเขตคลองเตย กทม . 10110 โดยทุกๆ  ตวัอยา่งทดสอบ จะมกีารทดสอบทุกๆหวัขอ้
ทดสอบเป็นจ านวน 4 ตวัอยา่งต่อหวัขอ้ทดสอบ จากการทดสอบพบว่าทีร่ะยะรมิผา้ 5 และ 4 
เซนตเิมตร ค่าความแขง็แรงทางดา้นแนวยาวและแนวขวางมคี่าความแขง็แรงไดเ้กณฑต์ามมาตรฐาน 
ค่าการยดืตวัทางดา้นแนวยาวและแนวขวาง มคี่าการยดืตวัไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน ในขณะทีค่วบคุม
น ้าหนกัไดต้ามเกณฑม์าตรฐานเช่นกนั  ในทางกลบักนั พบว่าทีร่ะยะรมิผา้ 3 ,2 และ 1 เซนตเิมตร ค่า
ความแขง็แรงทางดา้นแนวยาวและแนวขวางมคี่าความแขง็แรงไมไ่ดต้ามเกณฑม์าตรฐาน ค่าการยดืตวั
ทางดา้นแนวยาวและแนวขวาง มคี่าการยดืตวักไ็มไ่ดต้ามเกณฑม์าตรฐานเช่นกนั  ในขณะทีค่วบคุม
น ้าหนกัไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน สอดคลอ้งกบั (อจัฉราพร ไศละสตู . 2533 : 24) กล่าวว่า โพลเิมอรบ์ริ
สทุธิจ์ะมคี่าความแขง็แรงกว่าโพลเิมอรด์ดัแปลง (รไีซเคลิ) เนื่องจากการปรบัปรงุโพลเิมอรใ์นทางเชงิกล 
จะท าใหส้ญูเสยีพนัธะ ค่าความแขง็แรงจงึลดลงไปตามล าดบั เวน้เสยีแต่จะใชส้ารปรงุแต่งเพิม่เตมิใน
กระบวนการปรบัปรงุกระบวนการทางเคม ี
 2. การศกึษาอตัราส่วนทีเ่หมาะสมระหว่า งโพลเีอสเตอร ์ 100% กบัโพลเีอสเตอรท์ีเ่สยีจาก
กระวนการผลติเพื่อน ามาผลติเป็นผา้นอนวเูว่น ผูว้จิยัไดใ้ชผ้า้นอนวเูว่นทีผ่ลติไดจ้าก บรษิทัไทยนนัวู
เว่น จ ากดั 111 ม. 2 ต.หว้ยโรง อ.เขายอ้ย  จ.เพชรบุร ีโดยไดน้ าผา้ทีไ่ดน้ัน้มาท าการผลติโดยลดการใช้
เสน้ใยโพลเีอสเตอรบ์ริ สุทธิล์งและเพิม่เสน้ในโพลเีอสเตอรท์ีเ่สยีจากกระบวนการผลติขึน้ดงัน้ี  90:10  
80:20  70:30 60:40 และ 50:50  ตามล าดบัแลว้น าไปทดสอบค่า ความแขง็แรง ค่าการยดืตวั ค่าแรงดงึ 
ค่าน าหนกัและค่าความหนา ตามล าดบั ทีส่ถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ  ซอยตรมีติร กลว้ยน ้า ไท 
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ถนนพระรามที ่4 แขวงพระโขนงเขตคลองเตย กทม . 10110 โดยทุกตวัอยา่งทดสอบจะท าการทดสอบ 
จ านวน 5 ตวัอยา่งต่อหวัขอ้ทดสอบจากการทดสอบพบว่า ทีอ่ตัราส่วนผสม 90:10 ค่าความแขง็แรง
ทางดา้นแนวยาวและแนวขวางมคี่าความแขง็แรงไดเ้กณฑต์ามมาตรฐาน ค่าการยดืตวัทางดา้นแนวยาว
และแนวขวาง มคี่ าการยดืตวัไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน ในขณะทีค่วบคุมน ้า หนกัไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน
เช่นกนั ในทางกลบักนัพบว่าทีอ่ตัราส่วนผสม 80:20  70:30  60:40 และ 50:50  ค่าความแขง็แรง
ทางดา้นแนวยาวและแนวขวางมคี่าความแขง็แรงไมไ่ดต้ามเกณฑม์าตรฐาน ค่าการยดืตวัทางดา้นแนว
ยาวและแนวขวาง มคี่า การยดืตวักไ็มไ่ดต้ามเกณฑม์าตรฐานเช่นกนั  ในขณะทีค่วบคุมน ้าหนกัไดต้าม
เกณฑม์าตรฐานซึง่อาจเป็นเพราะอตัราส่วนดงักล่าวมสี่วนผสมเศษของโพลเีอสเตอรท์ีเ่สยีจาก
กระบวนการผลติมากเกนิไปท าใหม้คีุณสมบตัดิา้นความแขง็แรงและการยดืตวัไมเ่หมาะสม ซึง่
สอดคลอ้งกบั (สมัฤทธิ ์สว่า งวฒันเศรษฐ์ . 2533:244) ไดท้ าการทดลอง ใชส้่วนผสมระหว่างเสนใยฝ้าย
บรสิุทธิก์บัเศษฝ้ ายทีเ่หลอืจากกระบวนการป ัน่ดา้ยฝ้ายทีไ่ดจ้ากเครือ่งหวี จากการทดลองพบว่า ใน
อตัราส่วน 80:20 จะสามารถผลติเสน้ดา้ยฝ้ายเบอร ์50 tex ทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ดได ้ นัน่แสดงว่าเศษวสัดุที่
เหลอืจา กกระบวนการผลตินัน้สามารถน ามาผสมกบัวสัดุทีม่คีุณภาพ กส็ามารถผลติเป็นสนิคา้ทีม่ ี
คุณภาพมาตรฐานไดห้ากมกีารศกึษาอตัราส่วนทีเ่หมาะสมกบัการผลติของสนิคา้นัน้ๆ  และยงัถอืว่าเป็น
การลดตน้ทุนในส่วนของวตัถุดบิไดเ้ช่นกนั จากการวจิยั อตัราส่วนทีเ่หมาะสมจะอยูท่ี ่ 90:10 ดงันัน้
ขัน้ตอนการผลติจะสามารถลดตน้ทุนของวตัถุดบิลงไดถ้งึ 10%  
 
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 1. ขยายผลความรูจ้ากงานวจิยัทีท่ าอยูใ่หก้บัพนกังาน ในสถานประกอการ เพื่อใหพ้นกังาน
สามารถน าไปต่อยอดการลดของเสยี และควรมกีารมอบรางวลัใหแ้ก่พนกังานทีส่ามารถลดของเสยีได้ 
 2. กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรผลกัดนันโยบายในการลดภาษใีหก้บัโรงงานผูป้ระกอบการที่
สามารถลดของเสยีจากกระบวนการผลติ และควรมกีารมอบใบประกาศเกยีรตคิุณใหก้บัสถาน
ประกอบการทีบ่รรลุเป้าหมายได ้
 3. ใหส้ถานประกอ บการลดมลภาวะ และของเสยี ทีจ่ะเกดิขึน้ ในองคก์รเพื่อช่วย ลดภาระ
ค่าใชจ้า่ยในการก าจดัของเสยีตามกฏกระทรวงสิง่แวดลอ้ม 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ศกึษาการใชว้ตัถุดบิทดแทนโพลเีอสเตอรท์ีใ่ชใ้นการผลตินอนวเูว่นเพื่อลดตน้ทุนวตัถุดบิ 
 2. ศกึษาอตัราส่วนผสมระหว่างโพลเีอสเตอรบ์รสิุทธิก์บัโพลเีอสเตอรท์ีเ่สยีจากกระบวนการ
ผลติแลว้น ามาผลติเป็นผา้นอนวเูว่นทีม่นี ้าหนกัมากกว่าหรอืน้อยกว่า 100 กรมัต่อตารางเมตร เป็นตน้ 
 3. ศกึษาเวลาทีใ่ชใ้นการปรบัเปลีย่นสายการผลติของเครือ่งจกัรว่าสามารถใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้
ไดห้รอืไมใ่นระยะเวลาเท่าเดมิ 
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