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บทคัดย่อ  
ไหมอีรี่เป็นไหมที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ และนิยมปั่นและทอมือโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แต่ไม่สามารถผลิต

เส้นด้าย (เส้นไหม, เส้นไหมปั่นมือ) ได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากต้องท าการเปิดรังไหมด้วยมือ ท าให้
เสียเวลา และได้เส้นด้ายที่มีความแตกต่างกันของเบอร์ด้าย ความแข็งแรงจ าเพาะ จ านวนเกลียวต่อนิ้ว  และความไม่สมบูรณ์
ของเส้นด้ายขึ้นอยู่กับความช านาญของผู้ปั่นด้วยมือและเทคนิคการลอกกาว จึงท าการคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความ
ช านาญในการปั่นเส้นด้วยมือ เพื่อเป็นตัวแทนในการปั่นเส้นด้ายไหมอีรี่จากสไลเวอร์ที่ผลิตจากเครื่องเปิดรังและเครื่องสางเส้น
ใยชุมชน การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับคุณภาพของไหมอีรี่ปั่นมือด้วยเครื่องสางเส้นใยส าหรับวิสาหกิจ
ชุมชนโดยเปรียบเทียบสมบัติของเส้นด้ายปั่นมือจากสไลเวอร์ที่ผลิตด้วยเครื่องสางเส้นใยชุมชนและผลิตด้วยเครื่องสาง
อุตสาหกรรมเกรด A และ B รวมถึงศึกษาสมบัติของผ้าทอจากการใช้เส้นด้ายปั่นมือเป็นเส้นพุ่ง ซึ่งจากการออกแบบผ้าทอและ
ย้อมสีธรรมชาติโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่า คุณภาพของเส้นด้ายปั่นมือที่ผลิตด้วยสไลเวอร์จากเครื่องสางเส้นใยชุมชน 
เทียบเคียงได้กับเส้นด้ายปั่นมือจากสไลเวอร์อุตสาหกรรมของบริษัท B แต่ด้อยกว่าจากสไลเวอร์จากอุตสาหกรรมของบริษัท A 
นอกจากนี้ยังมีการน าเส้นไหมอีรี่ปั่นมือมาทอโดยใช้เป็นเส้นพุ่ง อีกทั้งใช้เส้นไหมหม่อนและเส้นไหมอีรี่โรงงานเป็นเส้นยืน ซึ่ง
จากการออกแบบลายผ้าตามเทรนด์สีและการย้อมสีธรรมชาติ พบว่า ผ้าทอที่ได้สามารถป้องกันรังสียูวี  และมีค่าความแข็งแรง
ต่อแรงดึงในแนวเส้นยืนและพุ่งตามมาตรฐานความแข็งแรงท่ีสามารถน าไปท าผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 
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Abstract  
Eri silk is an economically value silk and produced for hand spun and hand loom by local 

community enterprise. But it was not able to produce enough volume of hand spun yarn to meet the 
market demand. Because opening the Eri cocoon by hand is time-consuming process and producing yarns 
with differences of yarn numbers, tenacity, yarn twist/inch, and imperfection depending on the skill of the 
hand spinner and degumming techniques. Therefore, the local community enterprises with yarn spinning 
expertise were selected to be an agent for hand spinning of the yarn derived from sliver produced with 
cocoon opening and community card sliver machines. This research aimed to enhance the quality of hand 
spun Eri silk yarn by the carding machine for local community in order to compare the properties of the 
hand spun yarns from card slivers produced by community and industrial machines. This study had also 
tested the properties of Eri silk woven fabrics using hand spun yarn as weft yarns which designed the fabrics 
and dying with natural colors by local community enterprise. The results showed that the properties of 
hand spun yarn from the community carding machine had the same quality as from industrial sliver B, but 
had less quality than from sliver A. Besides, the Eri silk fabrics were woven by using Eri hand spun yarn as 
weft and using mulberry silk yarn or industrial Eri silk yarn as warp. Result from the designed pattern fabric 
based on color trend and dying with natural dye indicated that the woven fabrics could protect UV radiation 
with enough strength in weft and warp directions, which standardized to be made the woven fabric 
products. 
 
Keywords: Eri silk, Hand spun yarn, Community carding machine, Sliver, Woven fabric 
 

บทน า  
 
 ไหมอีรี่ (Samia ricini) เป็นไหมที่กินใบมันส าปะหลังและใบละหุ่งเป็นอาหาร ลักษณะโดยทั่วไปของเส้นไหมอีรี่มี
ความวาวน้อยกว่าไหมหม่อน (Bombyx mori)  และมีสีครีม แต่เส้นไหมที่ผลิตโดยเกษตรกรโดยทั่วไปมักมีลักษณะเป็นปุ่นปม 
ถ้าน าเส้นไหมมาทอ ผ้าที่ผลิตจากไหมอีรี่ มีลักษณะเฉพาะตัวคือ เบา , นุ่ม, ฟูตัว, สามารถดูดซับเหง่ือ และระบายอากาศได้ดี 
มูลค่าผลิตภัณฑ์ของไหมอีรี่ ได้แก่ รังไหม 350 - 400 บาทต่อกิโลกรัม สไลเวอร์ 800 - 1,500 บาทต่อกิโลกรัม เส้นด้าย (เส้น
ไหม) 1,800 - 2,000 บาทต่อกิโลกรัม ถ้าน าไปทอเป็นผืนผ้าจะมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2,000 - 3,000 บาทต่อเมตร ข้อดีของไหมอีรี่
คือ กินใบมันส าปะหลังและใบละหุ่งเป็นอาหาร ประเทศไทยมีการปลูกมันส าปะหลังมากถึง 8.91 ล้านไร่ [1] แต่ใบมัน
ส าปะหลังไม่ได้มีการน าไปใช้ประโยชน์มากนัก การน าไปเลี้ยงไหมอีรี่จะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร  
 ไหมอีรี่มีรังเป็นชนิดรังเปิด (open mouthed cocoon) ซึ่งต่างจากไหมหม่อน กล่าวคือ รังไหมมีรูเปิดออก 1 รู อยู่
ที่ปลายรังด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นทางออกของผีเสื้อ เส้นใยที่พ่นออกจากตัวหนอนไหมอีรี่ในช่วงที่ไหมท ารังนั้นเป็นเส้นใยแบบไม่
ต่อเนื่อง (discontinuous filament) การผลิตเส้นไหมอีรี่ด้วยการปั่น (spinning) (เส้นไหมปั่นมือ, เส้นด้ายปั่นมือ, เส้นด้าย) 
จึงเป็นวิธีท่ีเหมาะสม โดยมีการผลิตระดบัอุตสาหกรรมทั้งปั่นเฉพาะเสน้ใยไหมอีรี่ หรือ ปั่นกับเส้นใยสั้นชนิดอื่น [2-3] ทั้งนี้ได้มี
การพัฒนาชุดเครื่องผลิตเส้นไหมอีรี่แบบสปันซิลค์ เพื่อการผลิตเส้นไหมอีรี่ปั่นส าหรับใช้ในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็กเป็น
ครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งรายงานโดย ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ [4] ที่มีการจดทรัพย์สินทางปัญญาแล้วจ านวน 6 อนุสิทธิบัตร 
(6 การประดิษฐ์) ส าหรับการผลิตเส้นไหมอีรี่ปั่นมือโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ท าการเลี้ยงไหมอีรี่นั้น เริ่ มต้นการผลิตจากการ
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ลอกกาวรังไหม ซึ่งการลอกกาวมีหลายวิธี เช่น วิธีการต้มด้วยสบู่ - โซดาแอช จะน ามาท าการเปิดรังไหมด้วยมือ ซึ่งต้องใช้เวลา
ในการท า รวมทั้งได้เส้นด้ายที่เกิดปุ่มปมสูง, มีความไม่สม่ าเสมอ, ส่งผลให้มีความแข็งแรงต่ า และท าให้ยากต่อการทอผ้า ดังนั้น
การพัฒนาเครื่องสางเส้นใยชุมชน เพื่อให้น ารังไหมที่ลอกกาวแล้ว มาท าการเปิดและสางเส้นใยให้มีการเรียงตัวและมีความ
สม่ าเสมอของเส้นใยได้ดีขึ้น ท าให้สามารถน ามาปั่นเส้นด้ายให้ได้เส้นด้ายปั่นมือที่มีคุณภาพด้านความแข็งแรง และความ
สม่ าเสมอท่ีดีขึ้น แต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นด้ายปั่นมือ  
 การพัฒนาคุณภาพเส้นไหมอีรี่ในระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีฟังก์ชันพิเศษและมีสมบัติของเส้นไหมอีรี่ปั่นมือดีขึ้น เป็น
งานวิจัยที่ได้รับทุนจากส านักงานคณะกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม [5] ซึ่งได้มีการพัฒนาเครื่องสางเส้นใย
ชุมชน โดยมีหลักการออกแบบการท างานของเครื่องสางเส้นใยชุมชนท่ีพัฒนา [6-7] ดังนี้ วางแผ่นแลปรังไหมที่ผ่านการต้มลอก
กาวแล้วบนถาดวาง (feed plate) โดยมี feed roller เป็นตัวดึงแผ่นแลปรังไหม เพื่อป้อนให้กับ licker - in หนามของ     
licker - in จะท าหน้าที่สางเส้นใยให้เป็นอิสระต่อกัน จากนั้นเส้นใยจะถูกส่งผ่านไปยัง main cylinder ซึ่งมีลูกกลิ้งท าความ
สะอาดและเรียงเส้นใยอยู่ 2 ชุด เส้นใยที่ติดอยู่กับหนาม main cylinder จะถูกสางให้เรียงตัวขนานกัน เส้นใยที่ผ่านการสาง
แล้วจะถูกส่งต่อไปให้กับ doffer แล้วส่งไป roller เพื่อม้วนเก็บปุยไหมต่อไป เครื่องต้นแบบที่ได้สามารถปรับความเร็วของ
ลูกกลิ้ง feed roller และ ความเร็วของ main cylinder ซึ่งสามารถสางปุยไหมได้ 0.75 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง และสามารถน าไป
ผลิตด้ายปั่นมือที่มีเบอร์ด้าย (yarn number) 3.88 - 4.54 Ne, ความแข็งแรง Tenacity 2.95 - 7.20 cN/tex [5] ด้วยสไล
เวอร์ที่ผลิตจากเครื่องสางเส้นใยชุมชนต้นแบบท่ีผลิตได้นี้ เพื่อเพิ่มคุณภาพเส้นด้าย ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงท าการศึกษาคุณภาพ
เส้นด้ายไหมอีรี่ปั่นมือ จากรังไหมอีรี่ลอกกาวแล้วน ามาผ่านเครื่องเปิดรังไหมและเครื่องสางเส้นใยต้ นแบบระดับชุมชน 
เปรียบเทียบกับเส้นด้ายปั่นมือจากสไลเวอร์อุตสาหกรรม รวมทั้งศึกษาสมบัติทางกายภาพและความแข็งแรงของเส้นด้ายปั่นมอื 
โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่คัดเลือกจากกลุ่มที่ผลติเสน้ไหมอีรี่ปั่นมือท้ังประเทศท่ีมีความช านาญด้านการปั่นมอื เพื่อคัดเลือกกลุม่
ที่จะเป็นตัวแทนมาทดสอบการปรับปรุงคุณภาพของสไลเวอร์ที่ได้จากเครื่องสางเส้นใย รวมทั้งท าการพัฒนาและออกแบบผ้า
ทอจากเส้นไหมอีรี่ปั่นมือที่ใช้เป็นเส้นพุ่งด้วยการออกแบบเฉดสีตามเทรนด์การออกแบบสี รวมทั้งย้อมสีธรรมชาติจากพืชหรือ
สัตว์ที่หาได้จากแหล่งในท้องถิ่น และที่มีสมบัติการป้องกันรังสียูวีจากงานวิจัยของคณะผู้วิจัย โดย Rungruangkitkrai และ
คณะ [8] เนื่องจากพืชธรรมชาติมีแทนนินที่มีสมบัติที่สามารถป้องกันรังสียูวีได้ เช่น ใบยูคาลิปตัส เป็นต้น โดยสีที่ได้จะเป็นสี
น้ าตาล นอกจากนี้ถ้าใช้โลหะเป็นสารมอร์แดนท์ จะท าให้ผ้าได้เฉดสีที่แตกต่างกันออกไป จึงน ามาต่อยอดและน าเส้นด้ายไหมอี
รี่มาย้อมสีธรรมชาติดังกล่าวตามรายละเอียดของงานวิจัย [8] แล้วน ามาทอเป็นผ้าผืน เพื่อท าผลิตภัณฑ์ต่อไป 
 

วิธีการศึกษา  
 
1. การส ารวจและคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการปั่นเส้นไหมอีร่ีด้วยมือ และการศึกษาคุณภาพเส้นไหมอีร่ี

ปั่นมือ 
 คัดเลือกและส ารวจข้อมูลแต่ละกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความช านาญในการปั่นเส้นไหมใยด้วยมือ โดยเลือกกลุ่มจาก
จังหวัดในภาคเหนือ คือ เชียงใหม่และล าปาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ขอนแก่น, ภาคตะวันตก คือ ตาก และภาคกลาง 
คือ อุทัยธานีและนครสวรรค์ โดยการสุ่มเป็นกลุ่ม ก – ฉ แต่ไม่ระบุให้ปรากฎ ซึ่งเลือกตัวแทนจังหวัดละ 1 กลุ่ม  
 เส้นไหมอีรี่ปั่นมือของแต่ละกลุ่ม โดยหลังจากการลอกกาวไหมอีรี่ด้วยวิธีต้มด้วยสบู่ - โซดาแอช ตามรายละเอียดใน
งานวิจัยของ Chollakup และคณะ [3] คือ สบู่ 5 กรัมต่อลิตร และโซเดียมคาร์บอเนต 3 กรัมต่อลิตร อัตราส่วน 1 : 30 ต้มที่ 
90 องศาเซลเซียส นาน 60 นาที แล้วตากแห้ง รังไหมที่ได้หลังการลอกกาว น ามาเปิดรังไหมด้วยมือ แล้วแต่ละกลุ่มน ามาผลิต
เส้นไหมอีรี่ปั่นมือด้วยเครื่องเมเดลรีจักร (MC) ตามภาพที่ 1 เส้นไหมอีรี่ปั่นมือที่ได้น ามาทดสอบสมบัติทางกายภาพและความ
แข็งแรงดังต่อไปนี ้
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(1) เบอร์ด้าย (yarn number, Ne) ตามวิธี ISO 1260 ด้วยการช่ังหาน้ าหนักต่อความยาว 
(2) จ านวนเกลียวต่อนิ้ว (yarn twist, TPI) ตามวิธี ISO 2061 ด้วยเครื่องวัดจ านวนเกลียวต่อนิ้ว และทิศทางของ

เกลียวตามวิธี ASTM D1423 ด้วย Simple twist tester (SDL 3220C, Shirley Developments Ltd., England) 
(3) ความแข็งแรงจ าเพาะ (tenacity, cN/tex) ตามวิธี ISO 2062 ด้วยเครื่อง Tensile tester machine (Shimadzu 

AGS5kN, Japan)  
 (4) ความไม่สมบูรณ์ ( imperfection) ลักษณะ imperfection อธิบายว่าเกิดเป็นปุ่มปมที่เรียกว่า neps หรือ 
เส้นด้ายหนามากกว่าบริเวณอื่น ตามความยาว 0.5 ซม เรียก thick places ใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดความไม่สมบูรณ์ของ
เส้นด้ายด้วยวิธี in-house ดัดแปลงตาม วิธี ASTM D2255-2002 (standard test method for grading spun yarns for 
appearance) โดยวิธีการดัดแปลงมาจากวิธีการที่ใช้วัดความสม่ าเสมอของไหมหม่อน [2] 
 ผลของสมบัติทางกายภาพและความแข็งแรงของเส้นไหมอีรี่ที่ได้จะน ามาคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้เหลือเพียง 
1 กลุ่มที่จะให้ท าการปั่นเส้นด้ายจากสไลเวอร์ในข้อที่ 2 เพื่อปรับปรุงสมบัติของเส้นด้ายปั่นมือ และจ านวน 2 กลุ่มเพื่อศึกษา
ในข้อ 3 
 
      

(ก) (ข) (ค) (ง) 
ภาพที่ 1  การเตรียมรังไหมอีรี่และการผลิตเส้นไหมอีรี่ปั่น (ก) ต้มลอกกาวรังไหม (ข) รังไหมที่ผ่านการต้ม  (ค) แผ่นรังไหม

ที่เปิดด้วยมือ (ง) การใช้เครื่องเมเดลรีจักร (MC) ผลิตเส้นไหมอีรี่ปั่นมือ 
 
2. การศึกษาสมบัติทางกายภาพและความแข็งแรงของเส้นไหมอีร่ีที่ได้จากการปั่นสไลเวอร์ด้วยมือ 

รังไหมที่ได้จากการลอกกาวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัวแทน (กลุ่ม ฉ) น ามาผ่านเครื่องเปิดรังที่พัฒนาโดย 
Chollakup และ Wongkasem [7] และผ่านเครื่องสางเส้นใยชุมชน ซึ่งพัฒนาภายใต้โครงการวิจัยของรังสิมา ชลคุป และ
คณะ [5] (ภาพที่ 2) ท าการปั่นเปรียบเทียบกับสไลเวอร์ที่ได้จากอุตสาหกรรมบริษัท A และ B (สไลเวอร์ A และ B) โดยสไล
เวอร์ A เป็นสไลเวอร์ที่ได้จากการสางเส้นใยไหมอีรี่ ซึ่งมีความยาวเส้นใย 60 มิลลิเมตร และสไลเวอร์ B เป็นสไลเวอร์จากเส้น
ใยไหมอีรี่ที่มีขนาดสั้นลง ซึ่งมีความยาวของเส้นใยน้อยกว่า 40 มิลลิเมตร ที่เหลือจากการผลิตในระบบเส้นใยสั้น (spun yarn) 
(ราคาถูกกว่า 1 เท่า) โดยท าการทดสอบสมบัติของเส้นด้ายตามข้อท่ี 1 

 
3. การออกแบบผ้าทอและย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการศึกษาสมบัติของผ้าทอ 
 คัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการผลิต (กลุ่ม ง และ ฉ) น าเส้นไหมอีรี่ปั่นมือมาย้อมสีธรรมชาติที่มี
สมบัติป้องกันรังสียูวี โดยสีที่ใช้ย้อมมาจากพืชต่างๆ ดังนี้ เฉดสีแดง ได้จากประดู่, เฉดสีชมพู ได้จากครั่ง, เฉดสีเหลือง ได้จาก
ใบยูคาลิปตัสหรือใบมะม่วงผสมตะเคียนหนู, เฉดสีน้ าตาล ได้จากเปลือกต้นประดู่, เฉดสีฟ้าและน้ าเงิน ได้จากคราม, เฉดสีด า 
ได้จากเปลือกขนุนและใบสักท่ีท ามอร์แดนท์ด้วยสนิมเหล็ก น ามาย้อมสีธรรมชาติด้วยเทคนิคการย้อมและสกัดพืชที่ใช้ย้อมตาม
วิธีของ Rungruangkitkrai และคณะ [7] แล้วน ามาทอโดยใช้เป็นเส้นพุ่ง และใช้เส้นยืนเป็นไหมหม่อน Bombyx mori ขนาด



 

วารสารวิจัยเส้นใย ผ้า และแฟชั่น ปีที่ 1 ฉบับท่ี 1 (2564) 
5 

 

 
 

เบอร์ด้าย 88 ดีเนียร์ หรือ ไหมอีรี่ที่ผลิตจากอุตสาหกรรม (ไหมอีรี่โรงงาน) ขนาดเบอร์ด้าย 40/2 Ne ขึ้นกับความถนัดของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (กลุ่ม ง และ ฉ ตามล าดับ) ตามแนวการออกแบบเทรนด์สี ผ้าทอที่ได้น ามาทดสอบสมบัติของผ้าทอ คือ 
จ านวนเส้นด้ายต่อตารางนิ้ว (number of yarn per inch) แรงดึงขาด (tensile strength) และร้อยละการยืดตัว (%
elongation) ตามวิธีมาตรฐาน ISO 13934-1 (1999E) ด้วยเครื่องทดสอบแรงดึงชนิดอัตรายืดคงที่ (Constant Rate of 
Extension (CRE) testing machine; Shimadzu AGS-J, Japan) และทดสอบความสามารถในการป้องกันรั งสี ยู วี  
(Ultraviolet Protection Factor, UPF) ตามมาตรฐาน AS/NZ 4399:1996 [9] 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) (ข) (ค) 
ภาพที่ 2 การเปิดรัง การผลิตสไลเวอร์ไหมอีรี่ด้วยเครื่องสางเส้นใยชุมชน และการผลิตเส้นไหมอีรี่ปั่นมือ โดยกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน (กลุ่ม ฉ) (ก) การเปิดรังที่ผ่านการลอกกาวแล้วด้วยเครื่อง (ข) การผลิตสไลเวอร์ไหมด้วยเครื่องสางเส้นใย
ชุมชน  (ค) การผลิตเส้นไหมอีรี่ปั่นมือจากสไลเวอร์โดยใช้เครื่องเมเดลรีจักร (MC) 

 

ผลการศึกษา  
 
1. การส ารวจและคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการปั่นเส้นไหมอีร่ีด้วยมือ และการศึกษาคุณภาพเส้นไหมอีร่ี

ปั่นมือ 
 จากการส ารวจและรวบรวมข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพที่เหมาะส าหรับน ารังไหมอีรี่มาใช้ประโยชน์ โดย
ท าการรวบรวมตัวแทนกลุ่มต่างๆ ทั้งใน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคกลาง ได้ทั้งหมด 6 กลุ่ม
ด้วยกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความรู้ในการเลี้ยงและมีความช านาญในการปั่นเส้นใยด้วยมือ โดยมี
รายละเอียดของแต่ละกลุ่ม ในภาพที่ 3 และได้เลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 6 กลุ่มตามรหัส ก – ฉ 
 จากการรวบรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อทดสอบสมบัติทางกายภาพและความแข็งแรงของเส้นไหมอีรี่ที่ปั่นด้วยมือ 
คือ เบอร์ด้าย จ านวนเกลียวต่อนิ้ว ความแข็งแรงจ าเพาะ และความไม่สมบูรณ์ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4 พบว่า จากการ
เปรียบเทียบการปั่นเส้นใยจากรังไหมของแต่ละกลุ่มมีเบอร์ด้ายตั้งแต่ 1 - 8 Ne โดยที่กลุ่มที่ปั่นเบอร์ด้ายสูง (ขนาดเส้น
ค่อนข้างเล็ก) ของกลุ่ม ก จะมีจ านวนเกลียว (TPI) ค่อนข้างสูง และให้ความแข็งแรงสูง ส าหรับความไม่สมบูรณ์ อธิบายได้ด้วย 
จ านวนปุ่มปมและช่วงเส้นด้ายมีความหนา มีค่าต่ า ส่วนกลุ่มที่ปั่นเบอร์ด้ายสูงของกลุ่ม ข พบว่ามีศักยภาพที่ท าให้จ านวน
เกลียวสูง จึงท าให้ได้เส้นด้ายเล็กสม่ าเสมอ มีค่าความแข็งแรงจ าเพาะสูง และค่าจ านวนปุ่มปมและช่วงเส้นด้ายมีความหนา มี
ค่าต่ า ขณะเดียวกันกับกลุ่ม ค ปั่นเบอร์ด้ายต่ า (เส้นด้ายใหญ่) แต่มีจ านวนเกลียวสูง แสดงถึงเส้นด้ายไม่นุ่ม แข็ง และให้ค่า
ความแข็งแรงจ าเพาะต่ า ไม่เหมาะส าหรับท าผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความแข็งแรงสูง และมีความไม่สมบูรณ์สูง เป็นปุ่มปม ดังนั้น
ถ้าจะน ามาใช้อาจต้องควบเส้นด้ายเพิ่มอีกเส้นเพื่อให้เส้นด้ายแข็งแรง และลดความไม่สม่ าเสมอลง อาจต้องเสริมด้วยเส้นพุ่งที่
เป็นเส้นไหมหม่อนหรือเส้นไหมอีรี่โรงงาน และกลุ่ม จ ปั่นเบอร์ด้ายต่ า มีจ านวนเกลียวต่ ากว่าค่าเฉลี่ย และให้ความแข็งแรงสูง 

เคร่ือง 

เปิดรัง 
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อีกทั้งเส้นด้ายมีปุ่มปมต่ าที่สุด ส่วนกลุ่ม ง และ ฉ เป็นกลุ่มที่มีเบอร์ด้ายเท่ากับเบอร์ 3 จ านวนตีเกลียวเท่ากับ 13 และ 11 TPI 
ตามล าดับ ท าให้ได้ความแข็งแรงที่ 5 - 8 cN/Tex และให้ค่าปุ่มปม และช่วงเส้นด้ายที่หนา ในช่วงต่ ากว่า 10,000 จ านวนปม
และเส้นด้ายหนา ต่อกิโลเมตร ซึ่งสามารถเอาไปท าผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของด้ายปั่นมือ แต่ยังให้ความแข็งแรง
ของเส้นด้ายส าหรับเส้นพุ่งของผ้าทอ จึงเลือกสองกลุ่มนี้ (ง และ ฉ) ส าหรับน าเส้นด้ายมาย้อมสีและทอผ้า ในข้อที่ 3 แต่เลือก
เพียง 1 กลุ่ม ส าหรับศึกษาในข้อ 2 เพื่อการศึกษาสมบัติทางกายภาพและความแข็งแรงของเส้นไหมอีรี่ที่ได้จากการปั่นสไล
เวอร์ด้วยมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนในแต่ละภาคของประเทศไทยในการศกึษานี้ท่ีมีการน าไหมอีรี่มาใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4 การทดสอบสมบัติของเส้นใยไหมอีรี่ปั่นมือจากรังไหมของแต่ละกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 
2. การศึกษาสมบัติทางกายภาพและความแข็งแรงของเส้นไหมอีร่ีที่ได้จากการปั่นสไลเวอร์ด้วยมือ 

จากการส ารวจและรวบรวมข้อมูลของกลุ่ม พบว่าในบางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการรับซื้อเส้นด้ายจากบริษัทมาใช้งาน 
จึงได้มีการน าสไลเวอร์จากบริษัท A และ B ซึ่งส่งให้เฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ฉ (สามารถปั่นได้ตามเวลาที่ก าหนดได้และ

เชียงใหม่

ตาก

ล าปาง

ขอนแก่น

นครสวรรค์
อุทัยธานี

ภาคเหนือ

ภาคตะวันตก

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

• กลุ่มเลี ยงไหมบ้านสบข่า
สมาชิก 7 คน ปั่นเส้นไหมอีรี่ได้ 50 กิโลกรัม (ป  2562) 
เลี้ยงไหมอีรี่ และผลิตเส้นด้ายปั่นมือ

• กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านเด่นวัว
สมาชิก 28 คน ปั่นเส้นไหมอีรี่ได้ 25 กิโลกรัม
เลี้ยงไหมอีรี่  (ป  2562) ผลิตเส้นด้ายปั่นมือ 
ย้อมสีธรรมชาติ และมีการน าเส้นด้ายจาก
โรงงานมาใช้งาน มีศักยภาพสามารถผลิตให้
ลูกค้าในประเทศจีนและญี่ปุ่น

• กลุ่มทอผ้าบ้านภ จวง
สมาชิก 40 คน ปั่นเส้นไหมอีรี่ได้ 50 
กิโลกรัม (ป  2562) ผลิตเส้นด้ายปั่นมือ 
ย้อมสีธรรมชาติ และทอผ้า พร้อมท า
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มสามารถท าผ้าขิด ท าให้มี
รายได้สูง

• กลุ่มทอผ้าบ้านพนาสวรรค์
สมาชิก 8 คน ปั่นเส้นไหมอีรี่ได้ 100 กิโลกรัม 
(ป  2562) สามารถเลี้ยงไหมอีรี่ได้ครบวงจร ผลิต
เส้นด้ายปั่นมือ และมีการน าเส้นด้ายจากโรงงานมาใช้
งานเป็นเส้นยืน ย้อมสีธรรมชาติ มีศักยภาพสามารถ
รับผลิตตามการสั่งซื้อได้ 

• กลุ่มทอผ้าบ้านหินลาด
สมาชิก 10 คน ปั่นเส้นไหมอีรี่ได้ 50 กิโลกรัม (ป  
2562) ช านาญการสาวและปั่นไหม, เลี้ยงไหมอีรี่, 
ทอผ้า, ย้อมสีธรรมชาติ, มัดหมี่

• กลุ่มไหมอีร่ีบ้านท่า ป ง 
สมาชิก 3 คน ปั่นเส้นไหมอีรี่ได้ 50 กิโลกรัม (ป  2562)           
เลี้ยงไหมอีรี่ และผลิตเส้นด้ายปั่นมือ  
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มีคุณภาพการปั่นมือเทียบเท่าค่าเฉลี่ยทั่วไป จึงน ามาใช้เป็นตัวแทนในการศึกษา) ท าการทดลองปั่นมือเป็นเส้นด้ายและน ามา
ศึกษาสมบัติของเบอร์ด้าย, จ านวนเกลียวต่อนิ้ว, ความแข็งแรงจ าเพาะ และความไม่สมบูรณ์ (ปุ่มปม/ความไม่สม่ าเสมอ) ของ
เส้นด้าย เปรียบเทียบกับเส้นใยไหมอีรี่ที่ผ่านการท างานด้วยเครื่องเปิดรังและเครื่องสางเส้นใยชุมชน (ดังแสดงรายละเอียดของ
วิธีการในภาพที่ 2) ซึ่งผลที่ได้แสดงในภาพที่ 5 พบว่า เส้นด้ายที่ปั่นจากสไลเวอร์ของบริษัท B มีขนาดเส้นด้ายที่ใหญ่กว่าของ
บริษัท A เนื่องจากสไลเวอร์จากบริษัท B เส้นใยสั้นกว่า จึงป่ันเส้นด้ายได้จ านวนเกลียวน้อย ได้เส้นด้ายขนาดใหญ่ และเกิดปุ่ม
ปมจึงไม่สม่ าเสมอ เส้นใยที่สั้นท าให้เมื่อป่ันเป็นด้ายจะได้เส้นด้ายที่มีเกลียวด้ายที่น้อยกว่าเส้นด้ายที่ปั่นจากเส้นใยที่มีความยาว 
แต่ในทางกลับกัน เส้นด้ายปั่นจากสไลเวอร์ของบริษัท A มีความยาวเส้นใย 60 มิลลิเมตร จึงได้สไลเวอร์ที่ดีกว่า เนื่องจากมีการ
เรียงตัวของเส้นใย ท าให้เส้นด้ายที่ปั่นได้มีจ านวนเกลียวค่อนข้างมาก จึงมีความแข็งแรงสูง และมีขนาดเส้นด้ายที่เล็กกว่า 
ส่งผลให้มีความสม่ าเสมอมากกว่าของบริษัท B และเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นด้ายที่ปั่นมือท่ีผ่านการท างานด้วยเครื่องเปิดรังและ
เครื่องสางเส้นใยชุมชน พบว่า ให้สมบัติเส้นด้ายคล้ายกับปั่นจากสไลเวอร์ B อย่างไรก็ตามการปั่นเส้นด้ายนี้ เป็นการปั่นด้วยมอื 
จากคนปั่นคนเดียวกัน โดยอาศัยสมมุติฐานของความเคยชินของคนปั่นท่ีใช้การควบคุมการปลอ่ยสไลเวอร์ไปยังเครื่องปั่นเมเดล
รีจักร (MC) (เครื่องตัวเดียวกัน) ด้วยอัตราป้อนที่เท่ากันและ twist factor เท่ากัน เมื่อเส้นใยที่ยาวกว่า จึงท าให้เส้นใยเรียง
ตัวหมุนตีเกลียวมากกว่า ท าให้ได้เส้นด้ายเล็ก มีผลต่อเบอร์ด้ายมากกว่าจ านวนเกลียวต่อนิ้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 สมบัติของเส้นด้ายไหมอีรี่ที่ปั่นโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม ฉ โดยปั่นจากสไลเวอร์ต่าง ๆ A: เส้นด้ายที่ปั่น

จากสไลเวอร์ของบริษัท A; B: เส้นด้ายที่ปั่นจากสไลเวอร์ของบริษัท B; C: เส้นด้ายที่ปั่นจากสไลเวอร์ที่ผลิตจาก
เครื่องสางเส้นใยชุมชน 

 
3. การออกแบบผ้าทอและย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการศึกษาสมบัติของผ้าทอ 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้มีฟังก์ชันการใช้งานจากเส้นใยไหมอีรี่ ในส่วนของการออกแบบผ้าทอก่อนที่จะน าไปขึ้น
เป็นผลิตภัณฑ์นั้น จะเน้นในเรื่องของสีที่ใช้ในการย้อม โดยให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน าเส้นด้ายที่มีขนาดไม่เท่ากันมาใช้งานในการ
ทอเป็นผืนผ้า เพื่อให้ผ้าที่ได้มีผิวสัมผัสที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ของเส้นด้ายปั่นมือ โดยมีการแนะน าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใช้สีที่
อยู่ในเทรนด์สีป  2020 ได้แก่ สีน้ าเงิน, สีชมพูอมม่วง, สีน้ าตาลทอง, สีดินเผา, สีเขียว และสีเขียวพาสเทล [9] มาทอเป็นผืนผ้า
ตามแนวโน้มของเทรนด์โลก และออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกระแส eco friendly ซึ่งภายหลังจากการได้ศึกษารวบรวมข้อมูล
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และศึกษาผลของการปั่นเส้นด้ายของแต่ละกลุ่ม โดยประเมินจากความช านาญและก าลังการผลิตของ
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กลุ่ม จึงท าการคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ง และ ฉ ซึ่งใช้เส้นพุ่งเป็นเส้นไหมอีรี่ปั่นมือ แล้วทอตามรายละเอียดในตาราง
ที่ 1 โดยมีโครงสร้างผ้าภายใต้กล้องสเตอริโอไมโครสโคป ซึ่งเป็นลายขัดธรรมดาจะมีความไม่สม่ าเสมอและขนาดเบอร์ด้ายมี
ความหลากหลายกว่าด้ายปั่นเครื่อง แต่หากใช้สไลเวอร์ที่เปิดจากเครื่องสางแล้ว สามารถเพิ่มความสม่ าเสมอของเส้นด้ายได้ 
  

  ตารางที่ 1  โครงสร้างผ้าทอภายใต้กล้องสเตอริโอสโคปและลายของผ้าทอ ท่ีผลิตโดยกลุม่วิสาหกิจชุมชน 
กลุ่ม

วิสาหกิจ
ชุมชน 

รหัสผ้า รายละเอียด  ครงสร้างผ้า ลายผ้า 

กลุ่ม ง 

A1 

 
เส้นยืน: ไหมหม่อน 88 ดีเนียร์  
เส้นพุ่ง: ไหมอรีี่ปั่นมือ 3-4 Ne 
จ านวนเส้น: 42x20  
เส้น/ ตารางนิ้ว 
 

 

 

A2 

เส้นยืน: ไหมหม่อน 88 ดีเนียร ์
เส้นพุ่ง: ไหมอรีี่ปั่นมือ 3-4 Ne 
จ านวนเส้น: 42x16  
เส้น/ ตารางนิ้ว 

 

 

กลุ่ม ฉ 

B1 
เส้นยืน: ไหมอีรีโ่รงงาน  
40/2 Ne 
เส้นพุ่ง: ไหมอีรี่ปั่นมือ 3-4 Ne 
จ านวนเส้น: 41x21  
เส้น/ ตารางนิ้ว 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

B2 

 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ   ลายผ้าทอ A1, A2 คือออกแบบลายทอของกลุ่ม ง ; ลายผ้าทอ B1, B2 คือออกแบบลายทอของกลุ่ม ฉ 

ผลการศึกษาสมบัติของผ้าทอลายขัดธรรมดา ซึ่งเป็นการทอผ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั่วไปจากลักษณะกี่ทอมือ

แบบง่าย โดยมีการแสดงรายละเอียดเส้นยืนและพุ่งในตารางที่ 2 พบว่า ค่าแรงดึงขาดเฉลี่ยในแนวเส้นด้ายยืนและพุ่ง โดยรวม

ผ้าทอตามแนวเส้นด้ายยืนจะมีความแข็งแรงต่อแรงดึงมากกว่าผ้าทอตามแนวเส้นด้ายพุ่ง แต่ในรหัส B2 ผ้าทอตามเส้นด้ายยืน



 

วารสารวิจัยเส้นใย ผ้า และแฟชั่น ปีที่ 1 ฉบับท่ี 1 (2564) 
9 

 

 
 

มีความแข็งแรงต่อแรงดึงขาดต่ ากว่าผ้าทอตามเส้นด้ายพุ่ง อาจเนื่องมาจากเส้นด้ายพุ่งที่น ามาทอมีความสม่ าเสมอต่ า ซึ่งปัจจัย

เหล่านี้ขึ้นอยู่กับความเช่ียวชาญของผู้ปั่น และบริเวณที่เลือกมาทดสอบ และค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงขาดของทุกรหัสผ้ามีค่า

มากกว่า 180 นิวตัน ซึ่งตามมาตรฐาน ISO standard ผ้าทอที่น ามาท าผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอของประเทศสหราชอาณาจักร 

(แข็งแรงมากกว่าเสื้อผ้า) ต้องมีค่าความแข็งแรงของผ้าทอต่อแรงดึง ได้มากกว่า 180 นิวตัน ทั้งแนวเส้นยืนและพุ่ง [11] ส่วน

เปอร์เซ็นต์การยืดตัวในแนวเส้นด้ายยืนของผ้าไหมอีรี่ B1 และ B2 ซึ่งใช้เส้นไหมอีรี่จากโรงงาน มีค่าการยืดตัวสูงประมาณสอง

เท่าของไหมหม่อน Bombyx mori (A1 และ A2) ซึ่งเป็นสมบัติเฉพาะของไหมอีรี่ที่มีเปอร์เซ็นต์การยืดตัวสูงกว่าไหมหม่อน [3] 

ท าให้ผ้าทอรหัส B1 และ B2 สามารถน ามาท าผ้าที่สวมใส่ได้ยืดหยุ่นดีกว่าผ้าไหมหม่อน ซึ่งการน าผ้าไปท าผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

ขึ้นอยู่กับแนวทางในการน าไปใช้งาน หากต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงสูง ให้เลือกใช้ผ้าที่มีค่าแรงดึงเฉลี่ยสูง แต่ถ้าหาก

ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีความอ่อนนุ่ม ยืดหยุ่น ให้เลือกใช้ผ้าที่มีค่าความยืดตัวสูง ทั้งนี้สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ผ้าทอที่ได้น ามาทดสอบสมบัติความสามารถในการป้องกันรังสียูวี เพื่อให้

ทราบว่าผ้าแต่ละชนิดสามารถป้องกันรังสียูวีได้ดีเพียงใด ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการป้องกันรังสียูวี ได้แก่ น้ าหนัก

ผ้า จ านวนเส้นด้ายต่อตารางนิ้ว (ด้านแนวเส้นยืน x แนวเส้นพุ่ง), ชนิดของเส้นใย, ช่องว่างระหว่างเส้นด้าย, สารเคลือบบนผิว

ผ้า และความเข้มสี เป็นต้น พบว่า ผ้าของทุกกลุ่มมีความสามารถป้องกันรังสียูวี (ทั้งกลุ่ม ง และ ฉ) มากกว่าหรือเท่ากับ 35 

คือมีค่าในระดับดีมากจนถึงยอดเยี่ยม ซึ่งผ้าทอดังกล่าวเป็นการทอด้วยมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ให้โครงสร้างการทอ, ชนิด

เส้นด้าย และย้อมสีธรรมชาติสีเข้มที่สามารถป้องกันรังสียูวีได้ดีมากจนถึงยอดเยี่ยม ดังนั้นจึงเหมาะกับการน าไปท าเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันรังสียูวี คือเสื้อผ้าสวมใส่ ยังรวมถึงเครื่องใช้อื่นๆ เช่น หมวก, กระเป๋า, รองเท้า เป็นต้น 

ตารางที่ 2 สมบัติแรงดึงขาด ร้อยละการยืดตัว และสมบัตคิวามสามารถในการป้องกันรังสียูวี ของผ้าไหมอีรี่ที่ผลิตโดยกลุ่ม
วิสาหกิจตัวแทน 

หมายเหตุ: * ค่าความสามารถในการป้องกันรังสียูวี (UPF) 15 – 24 = ด,ี 25 – 39 = ดีมาก, 40 – 50 ขึ้นไป = ยอดเยีย่ม    

 
 
 

กลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชน 

รหัสผ้า แนวผ้า 
ค่าเฉลี่ย 

แรงดึงขาด (นิวตัน) ร้อยละการยืดตัว  
ความสามารถในการ

ป้องกันรังสีย วี (UPF*) 

กลุ่ม ง 
A1 

ด้ายยืน 339.13 ± 45.94 25.43 ± 3.28 
58 

ด้ายพุ่ง 328.71 ± 28.45 41.05 ± 2.15 

A2 
ด้ายยืน 616.75 ± 61.97 31.82 ± 3.80 

40 
ด้ายพุ่ง 200.67 ± 33.52 32.22 ± 7.35 

กลุ่ม ฉ 
B1 

ด้ายยืน 273.39 ± 22.37 63.53 ± 4.95 
66 

ด้ายพุ่ง 225.13 ± 44.82 23.88 ± 8.34 

B2 
ด้ายยืน 301.78 ± 23.72 62.99 ± 12.59 

35 
ด้ายพุ่ง 364.60 ± 29.29 51.15 ± 5.03 
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บทสรุป  
 

งานวิจัยนี้ได้ท าการรวบรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการปั่นเส้นไหมอีรี่ด้วยมือและการน าไหมอีรี่ไปใช้ประโยชน์ใน
ประเทศไทย โดยได้ลงพื้นที่เพื่อส ารวจและคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวที่มีศั กยภาพได้ 6 กลุ่ม จากทั้งในภาคกลาง , 
ภาคเหนือ, ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า เส้นด้ายไหมอีรี่ที่ปั่นมือโดยกลุ่มวิสาหกิจดังกล่าว มีความ
หลากหลายขึ้นอยู่กับความช านาญและการลอกกาวไหมอีรี่ของแต่ละกลุ่ม เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของเส้นไหมอีรี่ จึงมี
การพัฒนาเครื่องสางเส้นใยชุมชน โดยได้น ารังไหมอีรี่หลังลอกกาว มาผ่านเครื่องเปิดรังและเครื่องสางเส้นใยชุมชน แล้ว
เปรียบเทียบสไลเวอร์ที่ได้กับสไลเวอร์อุตสาหกรรมของบริษัท A และ B พบว่า เส้นด้ายไหมอีรี่ที่ปั่นมือจากสไลเวอร์
อุตสาหกรรมนั้น มีความแข็งแรงและเส้นด้ายมีขนาดเล็กลง โดยที่เส้นด้ายปั่นมือจากสไลเวอร์ของบริษัท B มีสมบัติใกล้เคียง
กับเส้นด้ายปั่นมือที่ผลิตจากรังที่ลอกกาวแล้ว และผ่านการเปิดรังด้วยเครื่อง แล้วจึงผลิตสไลเวอร์ด้วยเครื่องสางเส้นใยชุมชน   
จึงถือได้ว่าการพัฒนาเครื่องสางเส้นใยระดับชุมชมสามารถน ามาพัฒนาเพื่อผลิตสไลเวอร์จากเส้นใยไหมอีรี่ที่ให้สมบัติของ
เส้นด้ายที่ดี นอกจากนี้ยังน าเส้นไหมอีรี่ปั่นมือจากสไลเวอร์ผลิตด้วยเครื่องสางเส้นใยชุมชนมาทอโดยใช้เป็นเส้นพุ่ง เนื่องจาก
ต้องการคงความเป็นเอกลักษณ์ของไหมปั่นมือที่มีความเป็นปุ่มปม ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความถนัดของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน โดยใช้เส้นยืนและเส้นพุ่งในการทอตามความถนัดและความเช่ียวชาญของแต่ละกลุ่ม ซึ่งกลุ่ม ง ใช้ไหมหม่อน
เป็นเส้นยืน เนื่องจากมีความต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีความมันเงา ในขณะที่กลุ่ม ฉ จะเน้นไปที่การใช้ไหมอีรี่ 100% ในการท า
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท าให้ลักษณะผ้าทอมีความแตกต่างกัน แต่ยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่ม  โดยที่การทอให้มี
จ านวนเส้นต่อตารางนิ้วที่เหมาะสม ท าให้ผ้าทอมีความแข็งแรงต่อแรงดึงในแนวเส้นยืนและพุ่งมากกว่า 200 นิวตัน มีความ
แข็งแรงต่อการน าไปท าผลิตภัณฑ์ผ้าทอ นอกจากนี้ยังท าการออกแบบลายผ้าตามเทรนด์สี และย้อมสีเส้นด้ายไหมอีรี่ด้วยสี
ธรรมชาติ โดยใช้พืชและสัตว์ที่สกัดสีย้อมที่มีสมบัติป้องกันรังสียูวี ผ้าทอที่ได้จึงสามารถป้องกันรังสียูวี โดยมีค่า UPF มากกว่า 
35 
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บทคัดย่อ  

วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษากระบวนการแยกเส้นใยและทดสอบลักษณะและสมบัติทางกายภาพของเส้นใยกล้วย
หอมทองและกล้วยน  าว้า   วิธีการวิจัยคือ    แยกเส้นใยกล้วยหอมทองและกล้วยน  าว้าด้วยวิธีทางเชิงกล  วางแผนการทดลอง
แฟกทอเรียล แบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Factorial in CRD) แยกเส้นใยด้วยเครื่องแยกแบบเชิงกล ตากลมให้แห้ง จากนั นทดสอบ
ลักษณะเส้นใยด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) สมบัติทางกายภาพตามมาตรฐานการทดสอบของ ASTM 
ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการแยกเส้นใยกล้วยประกอบด้วย 3 ขั นตอน คือ 1) การลอกกาบ 2) แบ่งกาบกล้วย 3 ชั น คือ 
ชั นนอกสุด ชั นกลาง และชั นใน 3) แยกเส้นใยด้วยเครื่องแยกเชิงกลแบบกึ่งอัตโนมัติ  ผลการแยกเส้นใย พบว่า กาบกล้วยหอม
ทองและกล้วยน  าว้าชั นใน มีปริมาณเส้นใยและสีอ่อนมากที่สุด กาบกล้วยสด 10 กิโลกรัม มีปริมาณผลผลิตเส้นใยแห้ง 1 
กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 10 ลักษณะภาพตามยาวทั งเส้นใยกล้วยหอมทองและน  าว้า พบว่า มีร่องตามแนวยาว พื นผิวขรุขระ 
และภาพตัดขวางเป็นช่องลูเมนของกลุ่มเส้นใย สมบัติทางกายภาพ พบว่า เส้นใยกล้วยน  าว้ากาบชั นที่1 มีค่าความแข็งแรงต่อ
แรงดึงขาดและร้อยละการยืดตัวก่อนขาดของเส้นใยมากท่ีสุดคือ 606.90 กรัมต่อดีเนียร์ และร้อยละ 9.54 ตามล าดับ ซึง่เสน้
ใยกล้วยน  าว้ามีค่าความแข็งแรงและค่าร้อยละการยืดตัวก่อนขาดสูงกว่าเส้นใยกล้วยหอมทอง และมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 

ค้าส้าคัญ: เส้นใยกล้วย เส้นใยธรรมชาติ กล้วยหอมทอง กล้วยน  าว้า  
 

Abstract  
The objectives of this research were to study the fibre separation process, and to test the 

characteristics and physical properties of fibers from Gros Michel and cultivated “Namwa” bananas. The 
research method include mechanically separating the fibers of Gros Michel and cultivated “Namwa” 
bananas, planning a factorial experiment using a Completely Randomized Design (CRD), separating the fibers 
with a mechanical fiber separating machine, and air drying. Then, the characteristics of the fibers were tested 
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using a scanning electron microscopy (SEM), with ASTM standard test method for physical properties. 
Research results found that there are 3 steps in the banana fiber separation process, namely (1) peeling the 
fibrous layer, (2) sorting the tree trunk fiber into 3 layers: external, middle and innermost , (3) separating 
the fibers with a semi-automatic mechanical separator. The results from fiber separation found that inner 
layer of fibers from the Gros Michel and the Cultivated “Namwa” Bananas have highest volume and the 
lightest color, 10 kilograms of fresh tree trunk produces 1 kilogram of dried fiber, or 10 percent. The 
longitudinal images of the Gros Michel and Cultivated “Namwa” banana fibers showed longitudinal grooves 
with rough surface, and the cross-section showed the lumen of bundle fibers.  For physical properties, it 
was found that the first external layer from the Cultivated “Namwa” banana tree trunk had the highest 
tensile strength and highest % elongation at break value at 606.90 gf/den and 9.54 respectively. The 
Cultivated “Namwa” banana fiber have higher tensile strength and highest % elongation at break value 
than the Gros Michel fiber, with statistically significant difference at the 95% level. 
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บทน้า  
 

กล้วยถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพในการส่งออก โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นมีความต้องการในปริมาณมาก 
ประเทศไทยมีพื นที่ปลูกทั งประเทศทั งหมด 103,000 ไร่ มีผลผลิตส่งออกประมาณ 2,000–2,500 ตันต่อปี [1] ส่วนกล้วยน  าว้า 
ปี 2559 เนื อที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเท่ากับ 181,902.34 ไร่ เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 918,539ตัน ผลผลิตต่อเนื อที่เก็บเกี่ยว 5,049.63 
กิโลกรัมต่อไร่ และราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 12.98 บาทต่อกิโลกรัม โดยเฉพาะกล้วยหอมทองและกล้วยน  าว้า เป็นพืชที่
สามารถปลูกได้ทั่วไป จึงท าให้มีพื นที่ปลูกกระจายอยู่ทั่วประเทศ ช่องทางการจ าหน่ายมีทั งผลสด และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารได้หลากหลาย กล้วยหอมทอง เป็นสายพันธ์ุที่มาจากกล้วยป่า ล าต้นความสูงของล าต้นมีประมาณ 2.5-3.5 เมตร ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้นจะมีมากกว่า 15 ซม. ขึ นไป ล าต้นภายนอกจะมีกาบเป็นรอยประสีด าเล็กน้อย ส่วนภายในจะเป็น
สีเขียว และกล้วยน  าว้าพืชล้มลุก ล าต้นใต้ดินอวบน  า สูงประมาณ 2 - 5 เมตร เป็นใบเดี่ยว การเกาะติดของใบบนล าต้นแบบ
เวียนถี่ชิดอัดแน่นท่ีล าต้น มีกาบประดับขนาดใหญ่ที่โคนกลุ่มดอกย่อยทุกๆ กลุ่ม กาบมีเนื อหนาสีแดงเข้ม 

ปัจจุบันกลุ่มคลัสเตอร์ธุรกิจกล้วยครบวงจรคลองเจ็ดและบริษัทวัน บานา น่า จ ากัด เป็นบริษัทผลิตและจัดจ าหน่าย
กล้วยหอมทอง และกล้วยน  าว้าบนพื นที่มากกว่า 3,000 ไร่ โดยมีต้นกล้วยน  าว้าและกล้วยหอมทองหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต
แล้วตัดทิ งภายในฟาร์มเป็นจ านวน 30,000 ตันต่อปี มีการน าใช้ประโยชน์ได้เพียงแค่เป็นปุ๋ยบนดิน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการ
น าเศษวัสดุเหลือทิ งในส่วนของกาบจากกล้วยหอมทองและกล้วยน  าว้า มาแยกสกัดเส้นใย ศึกษาลักษณะและสมบัติทาง
กายภาพของเส้นใย เนื่องจากเส้นใยกล้วยมีสมบัติเด่นในด้านความแข็งแรง และเงามัน ถือเป็นการลดวัตถุดิบเหลือทิ งจาก
กระบวนการผลิตกล้วย สร้างมูลค่าด้านการพัฒนาเส้นใยในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลดการน าเส้นใยธรรมชาติจากต่างประเทศ เพื่อ
ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ อีกทั งยังช่วยเพิ่มทางเลือกใช้ผ้าจากเส้นใยธรรมชาติให้กับผู้ประกอบการ
ด้านเครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอต่อไป  
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วิธีการศึกษา  
 
1. วัตถุดิบ 
   1.1 ต้นกล้วยหอมทอง ช่ือวิทยาศาสตร์: Musa acuminata ช่ือสามัญคือ Gros Michel หลังจากตัดเครือ อายุ 7 เดือน 
   1.2 ต้นกล้วยน  าว้า ช่ือวิทยาศาสตร์: Musa sapientum L.ช่ือสามัญคือ Cultivated banana หลังจากตัดเครือ อายุ 7  
เดือน 
 
2. อุปกรณ์และเคร่ืองมือ  
   2.1 เครื่องแยกเส้นใยแบบเชิงกลกึ่งอัตโนมัติ  
   2.2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM ) 
   2.3 เครื่องทดสอบความแข็งแรงต่อแรงดึงขาดของเส้นใย โดยใช้มาตรฐานการทดสอบของ ASTM D 3822-01 
 
3. ขั นตอนการด้าเนินการทดลอง 
      3.1 ศึกษากระบวนการแยกเส้นใยกล้วยหอมทองและกล้วยน  าว้า 
 3.1.1 เตรียมเส้นใยกล้วย โดยแยกกาบกล้วยออกเป็น 2 ชนิด คือ กล้วยหอมทอง และกล้วยน  าว้า ลอกกาบกล้วย
ออกเป็นชั น แบ่งเป็น 3 ชั น คือ กาบชั นนอก (ชั นที่ 1) กาบชั นกลาง (ชั นที่ 2) และ กาบชั นใน (ชั นที่ 3) ระยะห่างแต่ละช่วง
กาบประมาณ 3-5 กาบ ดังภาพที่ 1  
            3.1.2 แยกกาบกล้วยเข้าเครื่องแยกเส้นใยเชิงกล แบบก่ึงอัตโนมัติ โดยการป้อนกาบกล้วยตามแนวยาวเข้าเครื่องแยก
เส้นใย ซึ่งเครื่องจะท าหน้าท่ีแยกเส้นใยแบบการขูดเปลือกชั นนอกของกาบกล้วยออกไป [2] 
            3.1.3 ตากเส้นใยกล้วยหอมทองและกล้วยน  าว้าให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1  ลักษณะกาบต้นกล้วย ชั นนอก (กาบ 1) ชั นกลาง (กาบ 2) และชั นใน (กาบ 3) 
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       3.2 การทดสอบลักษณะและสมบัติทางกายภาพของเส้นใยกล้วยหอมทองและกล้วยน  าว้า 
 น าเส้นใยกล้วยหอมทองและกล้วยน  าว้าที่ผ่านกระบวนการแล้วมาท าการแยกแล้วทดสอบดังนี  
                      3.2.1 ทดสอบลักษณะของเส้นใยกล้วยด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron 
Microscope, SEM) ก าลังขยายภาพสูง ตั งแต่ X15 เท่า จนถึง X200,000 เท่า [3] 
                      3.2.2 ทดสอบความแข็งแรงของเส้นใย (Tenacity) และค่าร้อยละของการยืดตัวก่อนขาด (% Elongation)   ตาม
มาตรฐานการทดสอบของ ASTM D 3822-01 โดยการน าเส้นใยที่มีความยาว 2.54 เซนติเมตร โดยความเร็วในการดึงทดสอบ 25 
มิลลิเมตรต่อนาที ความชื นสัมพัทธ์ 65 อุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียส [4] 
 

ผลการศึกษา  
 
1. กระบวนการแยกเส้นใยกล้วยหอมทองและกล้วยน ้าว้า 
          กระบวนการแยกเส้นใยกล้วยประกอบด้วย 3 ขั นตอน คือ 1) การลอกกาบ 2) การแบ่งช่วงกาบเป็น 3 ชั น คือ กาบ
ชั นนอกสุดเป็นกาบชั นท่ี 1 กาบชั นกลางเป็นกาบชั นท่ี 2 และกาบชั นในเป็นกาบชั นท่ี 3 โดยแต่ละชั นกาบ สามารถลอกได้ 2-3 
กาบ 3) การแยกเส้นใยด้วยเครื่องแยกวิธีเชิงกลแบบกึ่งอัตโนมัติ  การแยกเส้นใยกล้วยหอมทองและกล้วยน  าว้า ได้เส้นใยกล้วย
ที่ผ่านการแยกในแต่ละชั นกาบ ดังแสดงในภาพที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2  เส้นใยกล้วยท่ีผ่านการแยกเส้นใยแตล่ะชั นกาบ 

        
 จากภาพที่ 2 การแยกเส้นใยกล้วยหอมทองและกล้วยน  าว้า พบว่า ทั งกาบกล้วยหอมทอง และกาบกล้วยน  าว้าในชั นที่ 3 มี
ปริมาณเส้นใยและสีอ่อนมากท่ีสุด รองลงมา กาบกล้วยในชั นท่ี 2 มีปริมาณเส้นใยและสีอ่อนกว่ากาบกล้วยในชั นท่ี 1 และกาบ
กล้วยในชั นที่ 1 มีปริมาณเส้นใยน้อยที่สุด และมีสีเข้มกว่าชั นกาบอ่ืน โดยปริมาณการแยกเส้นใยต้นกล้วย 10 กิโลกรัมสด จะ
ได้เส้นใย 1 กิโลกรัมแห้ง คิดเป็นร้อยละ 10 จากนั นน ามาตากให้แห้ง เก็บเส้นใยใส่ถุงเพื่อเตรียมน าไปปั่นเป็นเส้นด้ายหรือใช้
ประโยชน์ต่อไป [5] 
2. ลักษณะและสมบัติทางกายภาพของเส้นใยกล้วยหอมทองและกล้วยน ้าว้า 
     2.1 ลักษณะของเส้นใยกล้วยหอมทองและกล้วยน  าว้าด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)  
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           ลักษณะของเส้นใยกล้วยด้วยกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบสอ่งกราด (SEM) ก าลังขยาย 500 เท่าโดยลักษณะเสน้ใย
กล้วยหอมทอง แสดงในตารางที่ 1 และลักษณะของเส้นใยกล้วยน  าว้า แสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1 ลักษณะของเส้นใยกลว้ยหอมทองที่ผ่านการแยกเส้นใยดว้ยวิธีเชิงกล (ก าลังขยาย X500) 

เส้นใยกล้วยแต่ละชั นกาบ ภาพตามยาว ภาพตัดขวาง 

เส้นใยกล้วยหอมทองกาบชั นท่ี 1 

 

 
 

 
 

เส้นใยกล้วยหอมทองกาบชั นท่ี 2 

 

 
 

 
 

เส้นใยกล้วยหอมทองกาบชั นท่ี 3 

 

 
 

 
 

 
จากตารางที่ 1 ลักษณะภาพตามยาวและภาพตดัขวางของเส้นใยกลว้ยหอมทอง พบว่า เส้นใยกล้วยท่ีผ่านการแยก

เส้นใยด้วยวิธีทางเชิงกล มีลักษณะร่องตามแนวยาว พื นผิวขรุขระ และลักษณะภาพตัดขวางเป็นช่องลูเมนของกลุ่มเส้นใย ซึ่ง
โดยธรรมชาติของเส้นใยกล้วยเป็นเสน้ใยที่ได้จากล าต้นของพืช จึงเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มเส้นใย มีลักษณะคล้ายกับเสน้
ใยกัญชงและผักตบชวา [6]  

จากตารางที่ 2 ลักษณะภาพตามยาวและภาพตัดขวางของเส้นใยกล้วยน  าว้า พบว่า เส้นใยกล้วยที่ผ่านการแยกเส้น
ใย ด้วยวิธีทางเชิงกล มีลักษณะร่องตามแนวยาว พื นผิวขรุขระ และลักษณะภาพตัดขวางเป็นช่องลูเมนขนาดเล็กกว่ากล้วย
หอมทอง และมีกลุ่มเส้นใย [7] ซึ่งโดยธรรมชาติของเส้นใยกล้วยเป็นเส้นใยที่ไดจ้ากล าตน้ของพืช [8]  จึงเกิดจากการรวมตัวกนั
ของกลุ่มเส้นใย มีลักษณะคล้ายกับเส้นใยกัญชงและผักตบชวา แต่จะแตกต่างกับเส้นใยฝ้ายเพราะเส้นใยฝ้ายมีภาพตัดขวาง
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คล้ายถั่วเขียว ภาพตัดขวางมีการบิดเกลียว เส้นใยเป็นเส้นใยสั น  [9] และเปรียบเทียบลักษณะของเส้นใยกัญชง ฝ้าย และ
ผักตบชวาดังตารางท่ี 3 [10] 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาการผลิตเส้นใยพืช อาทิ เส้นใยไผ่ กล้วย สับประรด หรือผักตบชวา มีความคล้ายคลึงกันคือ 
เส้นใยมีขนาดใหญ่  เนื่องจากเส้นใยธรรมชาติจากพืชนั นประกอบด้วยเซลลูโลส มีลักษณะเป็นโซ่ยาว [3] และมีพันธะ
ไฮโดรเจนระหว่างโซ่เซลลูโลส จึงท าให้เกิดเป็นเส้นใยละเอียดที่เรียกว่า ไมโครไฟบริล [4]  และเฮมิ-เซลลูโลส ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบของเปลือก หรือส่วนที่เป็นเยื่อใยของราก ล าต้น และจะถูกสร้างจากส่วนโคนต้น ไปสู่ยอด เมื่อพืชมีอายุมากขึ น 
ปริมาณจะเพิ่มมากขึ นด้วย [2] กระบวนการปรับปรุงเส้นใยพืชทางเชิงกล จะช่วยให้เส้นใยมีลักษณะและสมบัติดีขึ น อาทิ มี
ขนาดเล็ก  ละเอียด  และนุ่ม สามารถน าไปปั่นเป็นเส้นด้ายได้ง่ายขึ น [11] ถือเป็นการเพิ่มคุณภาพที่ต้องการและคาดหวังให้ได้
เส้นด้ายที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ คือ มีร้อยละของเส้นใยนั น ๆ สูงและมีคุณสมบัติที่ชัดเจนตามลักษณะและสมบัติของเส้นใย 
[12] เหมาะส าหรับการผลิตเครื่องใช้ภายในบ้าน [7] หรือเป็นเส้นใยที่มีสมบัติทางกายภาพที่ดี [5] สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม  
และสมบัติเด่น  ผิวสัมผัส  อัตลักษณ์หรือคุณค่า และลดต้นทุนการผลิตเส้นใยธรรมชาติได้อีกด้วย [13] 
 
ตารางที่ 2 ลักษณะของเส้นใยกลว้ยน  าว้าที่ผ่านการแยกเส้นใยด้วยวิธีเชิงกล  (ก าลังขยาย X500) 

เส้นใยกล้วยแต่ละชั นกาบ ภาพตามยาว ภาพตัดขวาง 

เส้นใยกล้วยน  าว้ากาบชั นท่ี 1 

 

 
 

 
 

เส้นใยกล้วยน  าว้ากาบชั นท่ี 2 

 

 
 

 
 

เส้นใยกล้วยน  าว้ากาบชั นท่ี 3 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบลักษณะของเส้นใยกัญชง ฝ้าย และผักตบชวา  (ก าลังขยาย X500) 
ชนิดของเสน้ใย ภาพตามยาว ภาพตัดขวาง 

เส้นใยกัญชง 
 

  

เส้นใยฝา้ย 
 
 

  

เส้นใยผักตบขวา 
 

 
 

 
 

 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงต่อแรงดึงขาดและค่าร้อยละของการยืดตัวของเส้นใยกล้วยหอมทองและน  าว้า 

เส้นใยกล้วยแต่ละชั นกาบ ความแข็งแรงต่อแรงดึงขาด 
(gf/den)* 

ความยืดตัวก่อนขาด 
(%)* 

กล้วยหอมกาบชั นท่ี1 241.54d 5.93d 
กล้วยหอมกาบชั นท่ี2 147.07e 3.48e 
กล้วยหอมกาบชั นท่ี3 101.37f 2.36f 
กล้วยน  าว้ากาบชั นท่ี1 606.90a 9.54a 
กล้วยน  าว้ากาบชั นท่ี2 535.09b 8.95b 
กล้วยน  าว้ากาบชั นท่ี3 460.61c 6.08c 

หมายเหตุ: abc ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวดิ่ง แสดงว่ามีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
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2.2 ผลการทดสอบความแข็งแรงของเส้นใย (Tenacity) ของเส้นใยกล้วยหอมทองและกล้วยน  าว้า  
การทดสอบความแข็งแรงต่อแรงดึงขาด (Tensile Strength)  และค่าร้อยละของการยืดตัวก่อนขาด (% Elongation) 

ของเส้นใยกล้วยหอมทองและน  าว้าในแต่ละชั นกาบท่ีผ่านการแยกเส้นใยด้วยวิธีการทางเชิงกล ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4 
จากตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแข็งแรงต่อแรงดึงขาดของเส้นใย พบว่า เส้นใยกล้วยน  าว้ากาบชั นที่ 1 มีค่าความ

แข็งแรงต่อแรงดึงขาดและค่าร้อยละของการยืดตัวก่อนขาดของเส้นใยมากที่สุดคือ 606.90 gf/den และร้อยละ 9.54 
รองลงมาคือ เส้นใยกล้วยน  าว้ากาบชั นที่ 2 มีค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงขาดของเส้นใย คือ 535.09 gf/den และค่าร้อยละ
ของการยืดตัวก่อนขาด ร้อยละ 8.95 และเส้นใยกล้วยน  าว้ากาบชั นท่ี 3 มีค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงขาดของเส้นใย คือ 460.61 
gf/den ค่าร้อยละของการยืดตัวก่อนขาด ร้อยละ 6.08 ซึ่งเส้นใยกล้วยน  าว้ามีค่าความแข็งแรงและค่าร้อยละของการยืดตัวก่อน
ขาดสูงกว่าเส้นใยกล้วยหอมทอง และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

 

บทสรุป  
 

การแยกเส้นใยกล้วยหอมทองและกล้วยน  าว้า ด้วยกระบวนการแยกเส้นใยทางเชิงกล จนท าให้เส้นใยได้เส้นใย
ธรรมชาติจากพืชที่มีลักษณะและสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมในการน าไปปั่นเป็นเส้นด้าย หรือการน ามาผลิตเป็นเสื อผ้าและ
เครื่องแต่งกาย และเหมาะสมแก่การถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาเส้นใยกล้วยในงานแฟช่ันเครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอสู่
อุตสาหกรรมและเกษตรกร โดยน าองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปทุมธานี 
ซึ่งการผลิตเส้นใยกล้วยและผ้าจากเส้นใยกล้วยได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้พบเห็นทั งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน 
ตลอดจนสื่อมวลชน  ท าให้เกิดการผลักดันการใช้เส้นใยกล้วยในวงกว้าง และได้รับความร่วมมือจากส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดปทุมธานี ภายใต้การขับเคลื่อนงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี คัดเลือกให้ผ้าใยกล้วยเป็นผ้าประจ าจังหวัด
ปทุมธานี ภายใต้ช่ือ “ผ้าใยกล้วยบัวหลวง”  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมบัติของผ้าเดนิม 2) ออกแบบและตัดเย็บชุดไทยร่วมสมัยส าหรับวัยรุ่นสตรจีาก

ผ้าเดนิม 3) ศึกษาความพึงพอใจของวัยรุ่นต่อชุดไทยร่วมสมัยส าหรับวัยรุ่นสตรีจากผ้าเดนิม กลุ่มประชากรที่ใช้ในการท าวิจัย 
คือ นักศึกษาหญิงสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร จ านวน 49 คน ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการการศึกษาสมบัติ
ผ้าเดนิมที่ใช้ในการวิจัย พบว่า ผ้าเดนิมผลิตจากเส้นใยฝ้าย 100%  มีน้ าหนักเฉลี่ย 306.5 กรัม/ตารางเมตร มีความหนาเฉลี่ย 
0.80 มิลลิเมตร จ านวนเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่งต่อเซนติเมตร เท่ากับ 28 และ 22 เส้นต่อเซนติเมตร ตามล าดับ ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักศึกษาหญิงสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 20 - 21 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 61 อยู่ใน
ระดับชั้นปีท่ี 3 จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 41  ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อชุดไทยร่วมสมัยส าหรับวัยรุ่นสตรีจากผ้าเดนิม 
พบวา่ ชุดไทยร่วมสมัยดัดแปลงจากชุดไทยจักรี ได้รับความพึงพอใจสูงสุดด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.75 (SD = 0.3) รองลงมา คือ ชุด
ไทยร่วมสมัยดัดแปลงจากชุดไทยเรือนต้น ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.64 (SD = 0.32) และชุดไทยร่วมสมัยดัดแปลงจากชุดไทยดุสิต 
ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.57 (SD = 0.3) อย่างไรก็ตามระดับความพึงพอใจต่อชุดไทยร่วมสมัยส าหรับวัยรุ่นสตรีจากผ้าเดนิมทั้ง 3 
แบบ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 

ค าส าคัญ : ชุดไทยร่วมสมยั วัยรุน่สตรี ผ้าเดนิม 

 

Abstract 
The objectives of this study are: 1) to study the properties of denim fabric, 2) design and tailor 

contemporary Thai costumes from denim fabric for female adolescents, 3) to study adolescents’ satisfaction 
on contemporary Thai costumes made from denim fabric. The sample population for this research project 
were female students from the Garment Technology Program, Faculty of Industrial Textiles and Fashion 
Design, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, totaling 49 persons. The statistics used for data 
analysis were mean and standard deviation. 
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Results of the study on the properties of denim fabric used in this research are that the denim 
fabric is produced from 100% cotton fibre, with an average weight of 306.5 grams/square meters, with an 
average thickness of 0.80 mm. General information on the respondents of the questionnaire found that 
female students from the Garment Technology Program, Faculty of Industrial Textiles and Fashion Design, 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon were mostly aged between 20 – 21 years old totaling 
30 persons or 60%, and studying in the 3rd year totaling 20 persons or 40%. Results of the study on 
satisfaction in contemporary Thai costumes from denim fabric for female adolescents found that 
contemporary Thai costumes adapted from Thai Chakri received the highest satisfaction rating with an 
average of 4.75 (SD = 0.3), followed by contemporary Thai dress adapted from Thai Ruen Ton with an 
average score of 4.64 (SD = 0.32), and contemporary Thai costume adapted from Thai Dusit costume with 
an average score of 4.57 (SD = 0.3). Nevertheless, satisfaction for these three style of the contemporary Thai 
costumes from denim fabric for female adolescents were at the highest level.  

 

Keywords: Contemporary Thai costume, Female adolescent, Denim fabric 

 
บทน า  
 

“ชุดไทยพระราชนิยม” ถือเป็นชุดประจ าชาติไทยอย่างเป็นทางการส าหรับสตรีซึ่งสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นผู้ริเริ่มให้มีชุดประจ าชาติของสตรีไทย เพื่อทรงใช้ในการโดยเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช เยือนประเทศสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป เป็นระยะเวลานานถึง 6 เดือน ในพ.ศ. 
2503 โดยทรงศึกษาค้นคว้าข้อมูลร่วมกับนักออกแบบชาวไทยเกี่ยวกับการแต่งกายตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ 
ทรงเลือกแบบและน ามาผสมผสานจนเกิดเป็นฉลองพระองค์ ชุดไทยพระราชนิยม มีทั้งหมด 8 แบบ ได้แก่ ชุดไทยจักรพรรดิ 
ชุดไทยจักรี ชุดไทยดุสิต ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยอมรินทร์ ชุดไทยศิวาลัย ชุดไทยจิตรลดา และชุดไทยเรือนต้น  [1] ชุดไทย
พระราชนิยมทั้ง 8 แบบนั้นมีรูปแบบเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน เช่น ชุดไทยที่ตัวซิ่นเป็นแบบป้าย ได้แก่ ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทย
จิตรลดาและชุดไทยอมรินทร์ ส่วนชุดไทยพระราชนิยมที่เหลือทั้ง 5 แบบ ตัวซิ่นเป็นจีบหน้านางมีชายพก ชุดไทยแบบที่เป็น
แขนยาว ได้แก่ ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยอมรินทร์ ชุดไทยศิวาลัย ชุดไทยจิตรลดา และชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยท่ีไม่มีแขนและ
ห่มทับด้วยสไบ ได้แก่ ชุดไทยจักรพรรดิ ชุดไทยจักรี เนื่องจากชุดไทยพระราชนิยมแสดงเอกลักษณค์วามเป็นไทยได้อย่างชัดเจน
จึงส่งผลให้ถูกน าไปสวมใส่ได้ในโอกาสส าคัญต่างๆ [2] รวมทั้งสามารถน าไปเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ได้ เช่น ของที่ระลึกชุดประจ าชาติไทย [3] อย่างไรก็ตามชุดไทยพระราชนิยมส่วนใหญ่มักถูกน าไปใช้ในงานพิธีที่ เป็นทางการ
หรือโอกาสพิเศษ เช่น งานพระราชพิธีหรืองานพิธี งานหมั้น งานมงคลสมรส งานศพ เป็นต้น [4] ส่วนการแต่งกายของสตรีไทย
ในปัจจุบันโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นนั้นนิยมสวมใส่เสื้อผ้าส าเร็จรูปที่มีการออกแบบและตัดเย็บที่ทันสมัยสามารถสะท้อนตัวตน 
[5,6] รูปแบบการด าเนินชีวิตและการประกอบกิจกรรมของผู้สวมใส่ รวมทั้งการแต่งกายตามกระแสนิยมจากกลุ่มเพื่อน  
สื่อสารมวลชนในช่องทางต่างๆ เช่น แฟช่ันสไตล์ดารานักร้องเกาหลี ญี่ปุ่นหรือแม้แต่แบบตะวันตก [7] ในขณะเดียวกันก็ยังมี
กลุ่มคนท่ีมีความนิยมชมชอบในการน าศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมมาประยุกต์ให้เข้ากับแฟช่ันสมัยใหม่ ผ่านการน าอัตลักษณ์ของชุด
ไทยพระราชนิยมมาใช้ในการออกแบบเครื่องแต่งกาย [8] ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมที่ถือ
ได้ว่าเป็นชุดประจ าชาติของสตรีไทยให้มีความร่วมสมัยเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่นสตรี โดยการน าผ้าเดนิมที่ ทอด้วยลายสองจาก
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เส้นด้ายฝ้าย [9] ที่มีสมบัติทนทานต่อการใช้งาน ดูแลรักษาง่ายและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในการผลิตเป็นเครื่องแต่งกาย
ของทั้งบุรุษและสตรี [10] มาใช้ในการออกแบบและตัดเย็บชุดไทยร่วมสมัยส าหรับวัยรุ่นสตรี โดยวัตถุประสงค์การวิจัย 
ประกอบด้วย 1) เพื่อการศึกษาสมบัติของผ้าเดนิมที่ใช้ในการตัดเย็บ 2) เพื่อออกแบบและตัดเย็บชุดไทยร่วมสมัยส าหรับวัยรุ่น
สตรีจากผ้าเดนิม และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของวัยรุ่นสตรีต่อชุดไทยร่วมสมัยจากผา้เดนิม  คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ผลการวิจัยนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเสื้อผ้าส าหรับวัยรุ่นสตรี โดยการน าอัตลักษณ์ของชุดไทยพระราชนิยมมาประยุกต์ 
ผสมผสานกับแฟช่ันในยุคปัจจุบัน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันได้ นอกจากนี้
ยังส่งผลให้วัฒนธรรมการแต่งกายอย่างไทยสามารถด ารงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน 
 

วิธีการศึกษา 

 
การวิจัยการพัฒนาชุดไทยร่วมสมยัส าหรับวัยรุน่สตรีจากผ้าเดนิม แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ตอนหลัก ดังต่อไปนี้ 

1. การศึกษาสมบัติของผ้าเดนิมที่ใช้ในการออกแบบตัดเย็บ  
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ชนิดของเส้นใยเชิงคุณภาพของผ้าตามมาตรฐาน AATCC Test Method 20-2004 Fiber 

Analysis: Qualitative  การทดสอบจ านวนเส้นด้ายต่อหน่วยความยาวของผ้าทอ ตามมาตรฐาน ISO 7211-2: 1984 
Textiles-Woven Fabrics-Construction-Method of Analysis-Part 2: Determination of Number of threads per unit 
length การทดสอบน้ าหนักผ้าต่อหน่วยพื้นที่ตามมาตรฐาน ASTM D 3776-1996  Methods for Mass Per Unit Area 
(Weight) of Fabric และการทดสอบความหนาของผ้าตามมาตรฐาน ASTM D 1777- 1996 Standard Test Method for 
Thickness of Textile Materials 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) แบบที่ 1    (ข) แบบท่ี 2 

ภาพที่ 1 แบบชุดไทยร่วมสมัยดดัแปลงจากชุดไทยเรือนต้น 

ด้านหน้า   ด้านหลัง ด้านหนา้   ด้านหลัง 
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2. การออกแบบและตัดเย็บชุดไทยร่วมสมัยส าหรับวัยรุ่นสตรีจากผ้าเดนิม  

การออกแบบชุดไทยร่วมสมัยทั้งหมด 6 แบบ ประกอบด้วยชุดไทยร่วมสมัยดัดแปลงจากชุดไทยเรือนต้น 2 แบบ ดัง
แสดงในภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่า แบบท่ี 1 เป็นชุดกระโปรงติดกันเข้ารูป ตัดต่อบริเวณใต้อกมีการปักตกแต่งด้วยเลือ่มโดยรอบ ซิป
หลัง ตัวเสื้อเป็นคอปีน (Funnel Neckline) ผ่าหน้า ติดกระดุมหลอก แขนยาวจีบรูดปลายแขนติดขอบปลายแขน กระโปรง
ทรงเอบานน้อยความยาวระดับเข่าป้ายด้านหน้าแบบขวาทับซ้าย แบบที่ 2 ชุดเสื้อกระโปรงคนละท่อน ตัวเสื้อเข้ารูป คอกลม 
(Round Neckline) ผ่าหน้าติดกระดุม 5 เม็ด ตัดต่อระบายบริเวณช่วงเอว แขนยาวเย็บรูดหัวแขน กระโปรงทรงสอบป้าย
ด้านหน้าแบบขวาทับซ้าย โดยรอบชายกระโปรงปักตกแต่งด้วยเลื่อม  

ส าหรับชุดไทยร่วมสมัยดัดแปลงจากชุดไทยจักรี 2 แบบ ดังแสดงในภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่า แบบที่ 1 เป็นชุดกระโปรง
ติดกันเข้ารูป ซิปหลัง คอเสื้อมีไหล่ด้านเดียว (One-Shoulder Neckline) โดยเปิดไหล่ด้านขวา ด้านหลังของไหล่ด้านซ้ายตกแต่ง
ด้วยสไบท่ีมีการปักด้วยเลื่อม กระโปรงทรงสอบความยาวระดับเข่าป้ายด้านหน้าแบบขวาทับซ้ายมีจีบระบายด้านซ้าย แบบท่ี 2 
เป็นชุดกระโปรงติดกันเข้ารูป ซิปหลัง คอเสื้อมีไหล่ด้านเดียว (One-Shoulder Neckline) เปิดไหล่ด้านขวา เช่นเดียวกับแบบท่ี 1 
ไหล่ด้านซ้ายทั้งด้านหน้าและหลังตกแต่งด้วยสไบท่ีมีการปักด้วยเลื่อม กระโปรงทรงสอบความยาวระดับเข่า ผ่าหลัง บริเวณเอว
มีจีบระบายด้านหน้าขวา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

  
 

 
 
 
 
 

 
 

 ภาพที่ 2 แบบชุดไทยร่วมสมัยดดัแปลงจากชุดไทยจักร ี

(ข) แบบท่ี 2 (ก) แบบที่ 1 

ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านหนา้ ด้านหลัง 
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ส าหรับชุดไทยร่วมสมัยดัดแปลงจากชุดไทยดุสิต 2 แบบ ดังแสดงในภาพที่ 3 จะเห็นได้ว่า แบบที่ 1 เป็นชุดกระโปรง

ติดกันเข้ารูป ซิปหลัง แขนกุด ตัวเสื้อคอกลมกว้าง (Scoop Neckline) รูปแบบปกมีลักษณะราบไปตามเส้นคอแนบกับตัวเสื้อ มี
การปักเลื่อมตกแต่งโดยรอบของตัวปก กระโปรงทรงสอบมีความยาวระดับเข่า โดยรอบบริเวณเอวมีการปักเลื่อมและตกแต่ง
ด้วยระบายที่ด้านหน้าซ้าย แบบที่ 2 เป็นชุดกระโปรงติดกันเข้ารูป ซิปหลัง แขนกุด ตัวเสื้อผ่าด้านหน้า คอกลมกว้าง (Scoop 

Neckline) รูปแบบปกมีลักษณะตั้งจากเส้นรอบคอและไม่มีส่วนที่พับตลบลงมามีการปักเลื่อมตกแต่งโดยรอบของตัวปก 
กระโปรงทรงเอความยาวระดับเข่า จีบกระทบโดยรอบบริเวณเอว มีการตกแต่งด้วยการปักเลือ่ม รูปแบบที่กล่าวมาข้างต้นไดร้บั
การพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ จากคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ท้ังหมด 3 ท่าน เลือกชุดละ 1 แบบ จากนั้นท าการสร้างแบบตัดและตัดเย็บจากแบบชุดไทยร่วมสมัยที่ได้รับการคัดเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แบบชุดไทยร่วมสมัยดดัแปลงจากชุดไทยดุสติ 

(ก) แบบที่ 1 (ข) แบบท่ี 2 
ด้านหนา้ ด้านหลัง ด้านหนา้ ด้านหลัง 
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3. การประเมินความพึงพอใจของวัยรุ่นสตรีต่อชุดไทยร่วมสมัยจากผ้าเดนิม  
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาหญิงสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ

แฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวนทั้งสิ้น 49 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ระดับความพึงพอใจต่อชุดไทยร่วมสมัยส าหรับวัยรุ่น
สตรีจากผ้าเดนิม 3) ข้อเสนอแนะ ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการศึกษา 

 
การพัฒนาชุดไทยร่วมสมัยส าหรับวัยรุ่นสตรีจากผ้าเดนิม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมบัติของผ้าเดนิม 2) ออกแบบ

และตัดเย็บชุดไทยร่วมสมัยส าหรับวัยรุ่นสตรีจากผ้าเดนิม 3) ศึกษาความพึงพอใจของวัยรุ่นต่อชุดไทยร่วมสมัยส าหรับวัยรุ่น
สตรีจากผ้าเดนิม มีผลการวิจัยดังนี้ 

 
1. ผลการศึกษาสมบัติของผ้าเดนิม  

พบว่าผ้าเดนิมมีโครงสร้างการทอลายสองแบบขึ้น 2 ลง 1 (Twill Weave) เส้นด้ายยืนย้อมสีน้ าเงิน เส้นด้ายพุ่งสีขาว ซึ่ง
ตรงตามกับค าจ ากัดความของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของผ้าเดนิมฝ้าย [9] การทดสอบน้ าหนักของผ้าต่อหน่วยพื้นที่ 
พบว่าผ้าเดนิมมีน้ าหนักเฉลี่ย 306.5 กรัม/ตารางเมตร มีความหนาเฉลี่ย 0.80 มิลลิเมตร จึงถือได้ว่าผ้าเดนิมที่น ามาใช้ในการ
ออกแบบและตัดเย็บชุดไทยร่วมสมัยส าหรับวัยรุ่นสตรีนั้นมีเนื้อปานกลางซึ่งจะมีน้ าหนักเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 272 ถึง 465 กรัม/
ตารางเมตร [9]  การทดสอบจ านวนเส้นด้ายต่อหน่วยความยาว พบว่าผ้าเดนิมมีจ านวนเส้นด้ายยืน 28 เส้นต่อเซนติเมตร 
จ านวนเส้นด้ายพุ่ง 22 เส้นต่อเซนติเมตร และการทดสอบชนิดของเส้นใยทั้งแนวเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง พบว่า สามารถ
ละลายในกรดซัลฟูริกมีความเข้มข้น 70 % อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 20 นาที แสดงว่าผ้าเดนิมที่ใช้ผลิตจากเสน้
ใยฝ้าย 100 เปอร์เซ็นต์  
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ภาพที่ 4 ผลการคัดเลือกแบบจากผู้เชี่ยวชาญแสดงเป็นค่าร้อยละ

แบบท่ี 2 แบบท่ี 1
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2. ผลการคัดเลือกแบบของชุดไทยร่วมสมัยส าหรับวัยรุ่นสตรีจากผ้าเดนิม  

พบว่าชุดไทยดัดแปลงจากชุดไทยเรือนตน้ แบบท่ี 1  ชุดไทยดัดแปลงจากชุดไทยจักร ีแบบท่ี 2  ชุดไทยดัดแปลงจากชุด
ไทยดุสิต แบบที่ 2 ได้รับการเลือกจากผู้เชี่ยวชาญคิดเป็นร้อยละ 100 67 และ 67 ตามล าดับ ดังแสดงในภาพที่ 4 หลังจากได้
แบบท่ีผู้เชี่ยวชาญคัดเลือกแล้วคณะผู้วิจัยได้ท าการสร้างแบบตัดและตัดเย็บตามแบบ ดังแสดงในภาพที่ 5 ซึ่งจะเห็นได้ผ้าเดนิม
ที่น ามาตัดเย็บเป็นชุดไทยร่วมสมัยส าหรับวัยรุ่นสตรีนั้นมีเนื้อปานกลางท าให้สามารถเย็บเข้ารูปทรงได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง
สามารถจับจีบได้อย่างสวยงาม ดูไม่เทอะทะหรืออึดอัดเวลาสวมใส่ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับผ้าเดนิมที่มีน้ าหนักผ้ามาก [11] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจชุดไทยร่วมสมัยส าหรับวัยรุ่นสตรีจากผ้าเดนิม  

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาหญิงสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 20 - 21 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 61 อยู่ใน
ระดับชั้นปีท่ี 3 จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 41 ส าหรับผลประเมินความพึงพอใจต่อชุดไทยร่วมสมัยส าหรับวัยรุ่นสตรีจากผ้า
เดนิม แสดงในตารางที่ 1 พบว่าหัวข้อการประเมินรูปแบบมีความหลากหลายของชุดไทยร่วมสมัยดัดแปลงจากชุดไทยเรือนต้น 

(ข) 

(ค) 
ภาพที่ 5 ชุดไทยร่วมสมยัส าหรับวยัรุ่นสตรีจากผ้าเดนิม (ก) ชุดไทยรว่มสมัยดัดแปลงจากชุดไทยเรือนตน้ 

        (ข) ชุดไทยร่วมสมัยดัดแปลงจากชุดไทยจักรี และ (ค) ชุดไทยร่วมสมัยดดัแปลงจากชุดไทยดสุิต 

(ก

)
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มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.37 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส าหรับหัวข้อการประเมินอ่ืนๆของชุดไทยร่วมสมัยดัดแปลง
จากชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจักรีและชุดไทยดุสิต มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.50-5.00 ถือว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยโดยรวมของชุดไทยร่วมสมัยส าหรับวัยรุ่นสตรีจากผ้าเดนิม พบว่า 
ชุดไทยร่วมสมัยดัดแปลงจากชุดไทยจักรีมีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด รองลงมา คือ ชุดไทยร่วมสมัยดัดแปลงจากชุดไทยเรือน
ต้นและล าดับสุดท้าย คือ ชุดไทยร่วมสมัยดัดแปลงจากชุดไทยดุสิต ดังแสดงในภาพที่ 6 คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในช่วง 4.50-5.00 ถือว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

 

ตารางท่ี 1 ผลคะแนนความพึงพอใจต่อชุดไทยร่วมสมัยส าหรับวัยรุ่นสตรีจากผ้าเดนิม 
หัวข้อการประเมินความพึงพอใจตอ่ 
ชุดไทยร่วมสมัยส าหรับวัยรุ่นสตรจีาก 
ผ้าเดนิม 

ชุดไทยร่วมสมัย
ดัดแปลงจากชุดไทย
เรือนต้น 

ชุดไทยร่วมสมัย
ดัดแปลงจากชุดไทย
จักร ี

ชุดไทยร่วมสมัย
ดัดแปลงจากชุดไทย
ดุสิต 

การออกแบบมีความทันสมัย X SD X SD X SD 
สามารถสื่อถึงการประยุกต์ชุดไทย 4.59 0.50 4.76 0.43 4.59 0.54 
รูปแบบเหมาะสมส าหรับวัยรุ่น 4.78 0.47 4.86 0.41 4.65 0.52 
รูปแบบมีความหลากหลาย 4.76 0.48 4.65 0.52 4.53 0.50 
ต าแหน่งการปักเหมาะสมกับชุด 4.37 0.53 4.69 0.47 4.49 0.54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทสรุป  

 
จากผลการวิจัยการพัฒนาชุดไทยร่วมสมัยส าหรับวัยรุ่นสตรีจากผ้าเดนิมจะเห็นได้ว่าผู้วิจัยได้เลือกดัดแปลงชุดไทย

พระราชนิยมที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจักรีและชุดไทยดุสิต เพื่อให้สามารถน า
ผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบเครื่องแต่งกายส าหรับวัยรุ่นสตรีได้อย่างแท้จริง คณะผู้วิจัยได้เพิ่มการปักเลื่อม
และลูกปัดให้ชุดไทยร่วมสมัยในต าแหน่งที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อเพิ่มจุดเด่นและความน่าสนใจให้กับชุดมากยิ่งขึ้น เมื่อพิจารณา

4.64

4.75

4.57

4.45 4.5 4.55 4.6 4.65 4.7 4.75 4.8

ชดุไทยร่วมสมยัดดัแปลงจากชดุไทยเรือนตน้

ชดุไทยร่วมสมยัดดัแปลงจากชดุไทยจกัรี

ชดุไทยร่วมสมยัดดัแปลงจากชดุไทยดสุิต

ภาพที่ 6 คะแนนความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยของชุดไทยร่วมสมยัส าหรับวัยรุน่สตรีจากผา้เดนิม
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คะแนนความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยจะเห็นได้ว่า ชุดไทยร่วมสมัยทั้ง 3 แบบ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งผลการวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟช่ันของคนเมืองในยุคปัจจุบันที่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่นิยมดีไซน์ล้ า
ยุคหรือย้อนยุค รวมทั้งกลุ่มที่นิยมดีไซน์แบบเรียบง่ายก็ตามแต่สิ่งที่มีความคล้ายคลึงกัน คือ สินค้าแฟช่ันที่ ได้รับความนิยมนั้น
จะต้องให้มีความเป็นธรรมชาติหรือให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ เช่น เส้นใยจากธรรมชาติหรือเลียนแบบธรรมชาติ ใช้โทนสีที่มี
ความกลมกลืน มีการน าเอาศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมมาประยุกต์ให้เข้ากับแฟช่ันสมัยใหม่ ผ่านรูปทรงของเสื้อผ้าที่จะต้องไม่รัดรูป 
สวมใส่สบาย และเทคนิคการปักทีสามารถช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้าแฟช่ันได้ [8] และผลการวิจัยยังเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการสร้างสรรค์ชุดไทยดั้งเดิมจากตัวละครนางด้วยเศษผ้ายีนส์ซึ่งได้รับการยอมรับอยู่ในระดับดีมาก [11]  ดังนั้นการ
น าแนวทางการดัดแปลงชุดไทยพระราชนิยมด้วยผ้าเดนิม โดยอาศัยภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันของชุดไทยพระราชนิยมที่สื่อถึง
ความอ่อนช้อย ประณีต งดงาม และผ้าเดนิมที่สื่อถึงความแข็งแรง ทะมัดทะแมง และความทันสมัย น ามาสร้างสรรค์ให้เกิด
ความลงตัวด้วยชุดไทยร่วมสมัยส าหรับวัยรุ่นสตรี โดยใช้โทนสีฟ้า สีน้ าเงินประกอบกับการใช้เทคนิคการปักเพื่อให้เกิดความโดด
เด่น สามารถน าไปใช้ได้จริง ท้ังนี้เพื่อเป็นการต่อยอดอาจน าหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับชุดไทยพระราชนิยมร่วมกับ
เทคนิคการปักแบบอื่นๆรวมทั้งการเลือกออกแบบส าหรับกลุ่มผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันออกไป เพื่อให้เกิดการพัฒนา ใน
อุตสาหกรรมแฟช่ันท่ีต้องการเพิ่มจุดขายและตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการแยกเส้นใยและปรับปรุงคุณภาพเส้นใยกล้วยหอมทองและกล้วย
น้้าว้า ทดสอบสมบัติทางกายภาพของเส้นใยกล้วยหอมทองและกล้วยน้้าว้า ศึกษาการปั่นเส้นด้ายและทอผืนผ้าจากเส้นใยกล้วย
ในระบบอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์แฟช่ันเครื่องแต่งกาย และถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาเส้นใยกล้วยในงานแฟช่ัน
เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอสู่อุตสาหกรรมและเกษตรกร วิธีด้าเนินการวิจัย คือ ศึกษากระบวนการแยกเส้นใยด้วยเครื่องแยก
เส้นใยเชิงกล และปรับปรุงคุณภาพเส้นใยกล้วยหอมทองและกล้วยน้้าว้า จากนั้นออกแบบชุดท้างานส้าหรับสตรีจ้านวน 4 ชุด 
โดยศึกษาแนวโน้มแฟช่ันฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อนปี 2021 จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลแนวโน้มแฟช่ันดับเบิ้ลยู จี เอส เอ็น (WGSN) 
พบว่ารูปแบบมินิมัลลิสม์ได้กลับมาอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคให้ความสนใจกับชุดท้างานท่ีเรียบ
ง่าย และสามารถใส่ได้ทุกฤดูกาล โดยผลจากการสอบถามทัศนคติและความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจชุดท้างานจาก
นวัตกรรมจากเส้นใยกล้วย จ้านวน 30 คน เพื่อน้าข้อมูลไปพัฒนารูปแบบชุดท้างานพบว่ากลุ่มผู้บริโภคมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ด้านคุณค่าและความสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 3.85) ด้านรูปแบบและความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.92) ด้าน
ประโยชน์และโอกาสใช้สอย (ค่าเฉลี่ย 4.19) ด้านการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.11) และด้านการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ 
(ค่าเฉลี่ย 4.07) 
  

ค าส าคัญ: ผ้าเส้นใยธรรมชาติ เสน้ใยกล้วย ชุดท้างาน แนวโน้มแฟช่ัน 

  

Abstract  
The aims of this research are: to study the fiber extraction and quality improvement processes 

of Gros Michel and Pisang Awak banana fibres to conduct experiments on the physical properties of Gros 
Michel and Pisang Awak banana fibres, to study the yarn spinning and fabric weaving of banana fibers in 
the industrial system, to design fashion garment products and disseminate the knowledge on banana 
fiber development to the industry and agriculturists through fashion garment and home fashion events. 
This study’s research methodology examined the process of fiber separation using the mechanical fiber 
separator, and quality improvement of the Gros Michel and Pisang Awak banana fibres. Following that, 4 



 

FIBER FABRIC & FASHION RESEARCH JOURNAL Vol. 1 No. 1 (2021) 
32 

 

 

outfits of working women’s wardrobe were designed, through examining the Spring and Summer 2021 
trend obtained from the online database of the WGSN fashion trends. It was found that Minimalism forms 
have revived to influence the purchasing behavior of consumers, because consumers are interested in 
simple, elegant and classic working wardrobe that is not wild, which can be worn every season. 
Questionnaire results were obtained from 30 respondents on the attitude and satisfaction of consumers 
who are interested in innovative textiles from banana fiber, which will be used for developing the working 
wardrobe. It was found that consumer satisfaction overall was at a positive level, value and aesthetic 
(average 3.85), form and suitability (average 3.92), function and occasion (average 4.19), product care 
(average 4.11) and commercial production (average 4.07).  

 

Keywords: Natural fiber fabric, Banana fiber, Working wardrobe, Fashion trends

 

บทน า  
 

กล้วย (Musa Sapientum Linn.) เป็นพืชไม้ผลเขตร้อนล้มลุกขนาดใหญ่ จัดอยู่ในตระกูล Musaceae มีถิ่นก้าเนิด
ในแถบตะวันออกเฉียงใต้ เจริญเติบโตได้ดีในดินแทบทุกชนิด โดยเฉพาะอากาศอบอุ่นและชุ่มชื้น เป็นพืชปลูกง่าย ไม่ยุ่งยากใน
การบ้ารุงรักษาและให้ผลผลิตตลอดปี จึงมีการขยายพันธุ์กันอย่างแพร่หลาย และเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนและมี
ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตไทยอย่างมาก [1]  นักวิชาการไทยได้ท้าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพันธุ์และชนิดของกล้วย คือ ใน พ.ศ. 
2510 [2] ได้ท้าการรวบรวมพันธุ์กล้วยที่พบในประเทศได้ 125 สายพันธุ์ และจากการจ้าแนกจัดกลุ่มแล้ว พบว่ามี 20 พันธุ์ 
หลังจากนั้น ปี  พ.ศ. 2523 - 2526 เบญจมาศ ศิลาย้อย และฉลองชัย แบบประเสริฐ [3] แห่งภาควิชาพืชสวน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ท้าการส้ารวจพันธุ์กล้วยในประเทศไทย และรวบรวมพันธุ์ไว้ที่สถานีวิจัยปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา โดยรวบรวมได้ทั้งหมด 323 สายพันธ์ุ แต่เมื่อจ้าแนกชนิดแล้ว พบว่ามีอยู่เพียง 53 พันธุ์ หลังจากสิ้นสุดโครงการ 
ยังได้ท้าการรวบรวมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน พบว่ามีอยู่ 71 พันธุ์ รวมทั้งกล้วยป่าและกล้วยประดับ ทั้งนี้ไม่นับรวมพันธุ์กล้วยที่
ได้มีการน้าเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งมีอีกหลายพันธุ์ 

กล้วยหอมทองเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพในการส่งออก ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกทั้งประเทศทั้งหมด 
103,000 ไร่ มีผลผลิตส่งออกประมาณ 2,000–2,500 ตันต่อปี [4] ส่วนกล้วยน้้าว้า ปี 2559 เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิตของ
ประเทศไทยเท่ากับ 181,902.34 ไร่ เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 918,539 ตัน ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 5,049.63 กิโลกรัมต่อไร่ และ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 12.98 บาทต่อกิโลกรัม โดยกล้วยน้้าว้าเป็นพืช ที่สามารถปลูกได้ทั่วไป จึงท้าให้มีพื้นที่ปลูก
กระจายอยู่ทั่วประเทศ ช่องทางการจ้าหน่ายมีทั้งผลสด และแปรรูป มีหลากหลายผลิตภัณฑ์มากกว่ากล้วยชนิดอื่น ๆ เช่น 
กล้วยตาก กล้วยเบรคแตก กล้วยฉาบรสชาติต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้้าว้าสามารถส่งไปจ้าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ [5] หลัง
เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วล้าต้นได้น้าใช้ประโยชน์ได้เพียงแค่เป็นปุ๋ยบนดิน ซึ่งหากมีการน้าเศษวัสดุเหลือทิ้งในส่วนของกาบจาก
กล้วยหอมทองและกล้วยน้้าว้า มาแยกสกัดเส้นใย ศึกษาลักษณะและสมบัติทางกายภาพของเส้นใย การปรับปรุงคุณภาพ 
จากนั้นน้ามาปั่นเป็นเส้นด้าย เนื่องจากเส้นใยกล้วยมีสมบัติเด่นในด้านความแข็งแรง และเงามัน สามารถขึ้นรูปเป็นเส้นด้าย
รวมทั้งทอเป็นผืนผ้าและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครือ่งแต่งกายและเคหะสิ่งทอ ถือเป็นการลดวัตถุดิบเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิต
กล้วย สร้างมูลค่าด้านการพัฒนาเส้นใยในอุตสาหกรรมสิ่งทอ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มทางเลือกใช้ผ้าจากเส้นใยธรรมชาติให้กับ
ผู้ประกอบการด้านเครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ ในการผลิตเสื้อผ้าจากเส้นใยกล้วย ซึ่งเป็นแนวโน้มในการผลิตเสื้อผ้าที่เป็น
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มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly) อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋าถือ หมวก และรองเท้า เป็นต้น นอกจากน้ียังสามารถน้าเส้นใยกล้วย
ไปประยุกต์ท้าเป็นผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ (home textile)  [6] ซึ่งสามารถก่อให้เกิดประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย และภาคเกษตรกรต่อไป  

วิธีการแยกใยกล้วยในประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีหลักฐานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 โดยจะเก็บเกี่ยวเฉพาะยอดของต้นกล้วย
และใบกล้วยมาท้าการแยกด้วยมือ ขั้นตอนเริ่มจากการลอกเปลือกช้ันนอกออกเป็นแผ่นบางๆ ก่อนจะแยกเส้นใย ทั้งนี้เส้นใยที่
ได้จะมีความอ่อนนุ่มมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความแก่อ่อนของวัตถุดิบ จากนั้นน้าเปลือกที่ลอก แล้วมาต้มในน้้าผสมขี้เถ้า
จากฟางข้าว ซึ่งเป็นสารละลายด่างชนิดหนึ่งเพื่อก้าจัดกัม (Gum) หรือเพคติน ขั้นตอนนี้ต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์ในการสังเกต
ลักษณะเปลือกท่ีต้ม เนื่องจากหากต้มนานเกินไปเส้นใยจะเสยีสภาพ เมื่อเปลือกถูกต้มจนกระทั่งได้ลักษณะที่ต้องการแล้วนา้ไป
แช่ในน้้าสะอาดเป็นเวลาหนึ่งถึงสามคืน เพื่อให้ได้ความนุ่มตามที่ต้องการ จากนั้นน้าเปลือกท่ีนุ่มแล้วมาขูดด้วยมีดไม้ไผ่เพื่อให้
ได้เส้นใยกล้วยซึ่งเรียกว่า Bashofu [7] ส้าหรับการแยกเส้นใยกล้วยในประเทศไทยด้วยมือเพื่อใช้ท้าสิ่งทอมีมาไม่นานนัก โดย
ใช้กล้วยน้้าว้าหรือกล้วยป่าเนื่องจากหาได้ง่าย แยกโดยการลอกผิวของกาบแข็งด้านนอก จากนั้นแยกเส้นใยจากเยื่อกล้วย
ดังกล่าวด้วยมือ วิธีนี้จะได้เส้นใยสีขาวละเอียด ความยาวตามความยาวของเยื่อกล้วยที่น้ามาแยกใย มีขนาดเล็กคล้ายเส้นไหม 
แต่ปริมาณที่ได้นับว่ามีอัตราส่วนน้อยมากต่อปริมาณวัตถุดิบ [8]  โดยบุษรา [9-10] ระบุว่า การแยกเส้นใยกล้วยด้วยมือจะได้
ปริมาณเส้นใยแห้งราว 1.3% ของน้้าหนักสด 

ปัจจุบันความส้าคัญของการผลิตสินค้าที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีด้านคุณค่าและความสวยงาม ด้านรูปแบบและความเหมาะสม ด้านประโยชน์และโอกาสใช้สอย ด้าน
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ และด้านการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ โดยเน้นกระบวนการและสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากนวัตกรรมการ
ผลิต ส่งเสริมการสืบทอดด้านภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตามแนวโน้มแฟช่ันเพื่อให้
เกิดอัตลักษณ์ ความร่วมสมัย รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้กลุ่มบริโภค สร้างมูลค่าด้านราคา และการผลิตที่
ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง 

 

วิธีการศึกษา 

 
 ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มแฟช่ันจากเว็บไซต์ฐานข้อมูลแนวโน้มแฟช่ันดับเบิ้ลยู จี เอส เอ็น (WGSN) ปี 2021เพื่อ
รวบรวมข้อมลู จากนั้นน้าแนวความคิดดังกล่าวมาออกแบบชุดท้างาน โดยมีขั้นตอนดังนี้   

1. ออกแบบและพัฒนาชุดท้างานส้าหรับสตรี จ้านวน 4 ชุด  
2. ตัดเย็บผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
3. ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคโดยส้ารวจทัศนคติและความคิดเห็นท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ: ชุดท้างาน

ส้าหรับสตรี จ้านวน 4 ชุด โดยการใช้แบบสอบถามที่ใช้ในการส้ารวจทัศนคติและความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้านสถิติ ความถี่ และร้อยละ โดยผู้ตอบแบบสอบถามคือ กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง หรือ
สาวประเภทสอง อาชีพรับจ้าง ประกอบธุรกิจส่วนตัว และข้าราชการ อายุ 30-40 ปี ที่ช่ืนชอบการแต่งกาย รักสิ่งแวดล้อม 
ต้องท้างานกับผู้คนหลากหลาย ชอบท่องเที่ยว มีรายได้ 30,000-40,000 บาท จ้านวนกลุ่มของผู้ตอบแบบสอบถามจ้านวน 30 
คน  

 

ผลการศึกษา 
 
เทรนด์เปรียบได้กับคู่คิดของนักธุรกิจที่ช่วยตีกรอบการวางแผนในการท้างานพร้อมกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ เตรียม 
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รับมือ ตั้งแต่จุดตั้งต้นในการเลือกวัตถุดิบเรื่อยไปจนถึงงานบริการที่สอดรับพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  เว็บไซต์
ฐานข้อมูลแนวโน้มแฟช่ันดับเบิ้ลยู จี เอส เอ็น (WGSN) หรือ เวิลด์  โกลบอล สไตล์ เน็ตเวิร์ค (World Global Style 
Network) นอกจากจะเป็นฐานข้อมูลที่ แบรนด์ใหญ่ๆจากทั่วโลกใช้พัฒนาสินค้าและงานบริการแล้ว ยังมีข้อมูลรูปแบบการ
บริโภคของแต่ละเจนเนอเรช่ัน การตลาด ธุรกิจค้าปลีก เรื่อยไปจนถึงแนวโน้มนวัตกรรมโลก เกี่ยวกับข่าวสาร บทวิเคราะห์ 
การพยากรณ์ แนวโน้มทางการตลาด รวมไปถึงงานวิจัย ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ัน เครื่องประดับ ผ้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
กราฟิก รวมไปถึงการตกแต่งภายในและธุรกิจการค้าปลีกท่ีมีข้อมูลของเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแฟช่ันท่ัวโลก คือ 
โตเกียว ลอนดอน มิลาน และแพรีส โดยเป็นฐานข้อมูลที่ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา โดยจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลแฟช่ัน
ย้อนหลังและล่วงหน้าประมาณ 2 ปี ซึ่งฐานข้อมูลนี้มีความเช่ียวชาญการพยากรณ์แนวโน้มด้านการออกแบบตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1998 [11] 
 
1. แรงบันดาลใจจากการศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มแฟชั่นฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน ปี 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 แรงบันดาลใจ 
 
Casual Urban ได้รับแรงบันดาลใจจากความเรียบง่ายและประโยชน์ของกล้วย ความสงบ ราบเรียบ และสติ เหมาะ

กับผู้หญิงที่ชอบธรรมชาติ ความสงบ เรียบง่าย แข็งแรง และทะมัดทะแมง เรียกว่า “ธรรมชาติและธรรมดา” มีองค์ประกอบ
การออกแบบ วัสดุที่น้ามาออกแบบ เนื้อผ้า โครงสร้างผ้า ลายผ้า และวัสดุอุปกรณ์ แบบตัดและวิธีการเย็บ โดยมุ่งเน้นการผลิต
ในระบบอุตสาหกรรมแฟช่ัน ให้กลายเป็นเสื้อผ้าส้าเร็จรปูในชุดท้างานส้าหรบัสตรี วัย 25-40 ปี ที่นิยมสวมใส่เสื้อผ้าสีธรรมชาติ 
สีครีม สีขาว เสื้อผ้ามีรูปแบบกึ่งทางการ กึ่งล้าลอง สุภาพ เรียบ ไม่ตกแต่งบนตัวเสื้อ เน้นเสื้อตัวหลวม ตัดเย็บประณีต ให้
ความรู้สึกคล่องแคล่ว ทะมัดทะแมง เหมาะแก่การสวมใส่ไปท้างานได้ รายละเอียดดังภาพที่ 1  
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2. ภาพร่างรูปแบบชุดท างาน 
ชุดท้างานที่ออกแบบทั้ง 4 ชุด แสดงได้ดังภาพที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วย ชุดที่ 1 ชุดเดรสปกตั้งทรงหลวมตัดต่อปลาย

แขนจับจีบพอง ชุดที่ 2 ชุดเดรสปกเช้ิตทรงหลวมแต่งชายโค้ง ชุดที่ 3 เสื้อเช้ิตแต่งปกบัว ทรงหลวม ผ่าหน้า ใส่คู่กับกางเกงทรง
ตรง ชุดที่ 4 เสื้อเช้ิตตัวยาว แต่งกระเป๋า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  
  หลังจากด้าเนินการออกแบบเสร็จสิ้น ได้น้าผ้าจากเสนใยกล้วยไปด้าเนินการตัดเย็บเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ออกมา โดยปรากฏดังภาพที่ 3 และ ภาพที่ 4 หลังจากนั้นน้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปด้าเนินการประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม
ผู้บริโภคโดยส้ารวจทัศนคติและความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

 
 
 

ภาพที่ 3  ภาพผลติภณัฑต์้นแบบ ชุดที่ 1-2 ตามล้าดับ 

 
 
 

ภาพที่ 2  ภาพร่างรูปแบบชุดท้างาน 
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ภาพที่ 4  ภาพผลติภณัฑต์้นแบบ ชุดที่ 3-4 ตามล้าดับ 

 

ผลการศึกษา  
 

โดยผลจากการสอบถามทัศนคติและความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจชุดท้างานจากนวัตกรรมจากเส้นใยกล้วย 
จ้านวน 30 คน เพื่อน้าข้อมูลไปพัฒนารูปแบบชุดท้างานพบว่ากลุ่มผู้บริโภคมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดี ด้าน
คุณค่าและความสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 3.85) ด้านรูปแบบและความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.92) ด้านประโยชน์และโอกาสใช้สอย 
(ค่าเฉลี่ย 4.19) ด้านการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.11) และด้านการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ (ค่าเฉลี่ย 4.07) ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1: ผลการประเมินรูปแบบผลติภณัฑ์นวัตกรรมผ้าจากเส้นใยกล้วยสู่ชุดท้างานส้าหรับสตรี จากแนวโน้มแฟช่ันฤดูใบไม้
ผลิ และฤดรู้อน ปี 2021 โดยกลุม่ผู้บริโภค 

นวัตกรรมผ้าจากเส้นใยกล้วย 
สู่ชุดท้างานส้าหรับสตร ี

จากแนวโน้มแฟช่ันฤดูใบไมผ้ลิ และฤดู
ร้อน ปี 2021 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ด้านคุณคา่และความสวยงาม 3.85 มาก 
ด้านรูปแบบและความเหมาะสม 3.92 มาก 
ด้านประโยชน์และโอกาสใช้สอย 4.19 มาก 
ด้านการดูแลรักษาผลติภณัฑ ์ 4.11 มาก 
ด้านการผลติสู่เชิงพาณิชย ์ 4.07 มาก 
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บทสรุป 
 
 จากผลการวิจัยพบว่าชุดท้างานที่จะเป็นที่นิยมควรมีรูปแบบกึ่งทางการ กึ่งล้าลอง สุภาพ เรียบ และถูกกาลเทศะ 
เพื่อช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ดูเป็นมืออาชีพ อีกทั้งให้ความรู้สึกยั่งยืนในขณะที่โลกเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดย
การออกแบบควรค้านึงถึงการท้าให้น้อยแต่ได้ผลดีขึ้น ลดการตกแต่งที่ฟุ่มเฟือย แต่ให้มีรูปแบบการตกแต่งที่น้อยแต่ดูแล้ว
น่าสนใจ ความเรียบแต่ดูมีเอกลักษณ์ที่เกิดจากการตัดเย็บและรูปทรงที่ดูสง่างาม และท้าให้ภาพลักษณ์โดยรวมดูเป็นวิถีชีวิต
คนเมืองที่ใส่ใจธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และยิ่งไปกว่านั้นควรประยุกต์ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ เพื่อการขยายสิ่ง
ทอจากวัสดุเหลือใช้ และเป็นแนวทางในการไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการต่อยอดการออกแบบและสร้างสรรค์งาน 
อาทิ ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟช่ัน หมวก กระเป๋า รองเท้า และผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ ยิ่งไปกว่านั้น การน้าเส้นใยไปใช้ประโยชน์อย่างมี
แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Function Textiles) และสิ่งทอเทคนิค (Technical Textiles) ถือเป็น
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้วัสดุธรรมชาติ สร้างจิตส้านึกต่อธรรมชาติ เสื้อผ้าจากเส้นใยกล้ วยเป็นสินค้าประเภทสินค้า
แฟช่ันจากนวัตกรรมใหม่ (Value Proposition) ยังไม่มีคู่แข่งทางการตลาด โดยการน้าวัตถุดิบเหลือใช้มาแปรรูปให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ สื่อโฆษณา สื่อออนไลน์ และการแสดงสินค้า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดการน้าสินค้าไปผลิต จ้าหน่ายเชิงพาณิชย์ต่อไป  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาเส้นใยกล้วยในงานแฟช่ันเครื่องแต่งกาย และเคหะสิ่งทอ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกสว) 
หน่วยบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ี (ABC) ภายใต้โครงการทุนท้าทายไทย เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่
ด้วยการใช้นวัตกรรม:เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการของเสียและการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานี รวมทั้งจังหวัดปทุมธานี ได้สนับสนุนงบประมาณถ่ายทอดความองค์ความรู้ต่อยอดงานวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนา
พื้นที่ตามแนวพระราชด้าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอขอบคุณ บริษัท วัน บา
นาน่า จ้ากัด ที่สนับสนุนวัสดุหลักในการวิจัย กลุ่มแม่บ้านแสงตะวันท่ีสนับสนุนแรงกาย แรงใจร่วมกันพัฒนาผ้าใยกล้วย และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร ชลสาคร ท่ีให้การช่วยเหลือทุกอย่างเสมอมา 
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การเตรียมพอลิบิวธิลีนซคัซิเนตนอนวูฟเวนที่มีขนาดละเอียดด้วยค๊อตตอนแคนดี้เมลโบรนด์ 
Preparation of Ultra-fine Polybutylene Succinate Nonwoven via Cotton-candy 

Meltblown Process 
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บทคัดย่อ  

 กระบวนการค๊อตตอนแคนดี้เมลโบรนถูกน ามาใช้ในการศึกษาเพื่อขึ้นรูปพอลิบิวทิลีนซัคซิเนนอนวูฟเวนให้มีขนาด
ละเอียด เพื่อการใช้งานป้องกัน ช่วยเสริมและประกอบกับผลิตภัณฑ์นอนวูฟเวนหลักเพื่อเสริมประสิทธิภาพการน าไปใช้งาน 
ส าหรับการเตรียมขึ้นรปูแผ่นนอนวูฟเวนสภาวะที่ใช้ในการขึ้นรูปแผน่เมลโบรนส าหรับการศึกษานี้ถูกออกแบบการตั้งค่าตัวแปร
ต่างๆ โดยบนพื้นฐานของการตรวจสอบสมบัติพฤติกรรมทางความร้อน (DSC) และค่าอัตราการไหล (MFI) ทั้งนี้การตั้งค่าถูก
ก าหนดให้อุณหภูมิ แรงลมร้อน ระยะทางระหว่างหัวฉีดถึงชุดม้วนเก็บและความเร็วในการม้วนเก็บคงที่ โดยปรับเปลี่ยนค่า
ความเร็วสกรูให้เพิ่มขึ้น เพื่อสังเกตุความเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความสามารถในการขึ้นรูปของกระบวนการ การทดสอบต่าง ๆ 
แสดงผลการวิเคราะห์ช้ีให้เห็นว่า เนื้อพอลิเมอร์ที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อการฟอร์มเส้นใยในโครงสร้างผ้า การกระจายตัวของขนาด
เส้นใย น้ าหนักผ้า อีกทั้งยังส่งผลต่อค่าการซึมผ่านของอากาศ  ดังนั้นแนวคิดการผลิตแผ่นเมลโบรนจากพอลิเมอร์ทางชีวภาพที่
เป็นวัสดุที่เป็นเป็นกับสิ่งแวดล้อมอาจสามารถขยายการผลิตเชิงพานิชย์ได้ 
 
ค าส าคัญ: เส้นใยขนาดนาโน, การขึ้นรูปแบบเป่าลมร้อน, พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต, เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
 

Abstract  
Cotton-candy meltblown process was adopt for polybutylene succinate nonwoven production with ultra-
fine fiber, in order to utilize as a barrier and support some efficiency of main product. For sample 
preparation, melt-spinning condition of meltblown process was set according to verification of thermal 
properties such as thermal behavior (DSC) and melt flow index (MFI). Spinning temperature, hot-air jet, 
distance from spinneret to collector and collector speed were fixed while adjustment of screw speed was 
increased for observing processability. Result suggested that tendency of mass flow rate affected on 
formation of ultra-fine fiber in nonwoven structure including distributed fiber, basis weight and air 
permeability. Therefore, a concept of eco-friendly nonwoven from biobased polymer could be expand into 
commercial manufacture.   
 
Keywords: Nanofiber, meltblown process, polybutylene succinate and eco-friendly 
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บทน า  
เมลโบรนด์นอนวูฟเวนหรือเป็นการขึ้นรูปแบบเป่าลมร้อน เป็นเทคโนโลยีที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายส าหรับการขึ้นรูป

นอนวูฟเวนที่ต้องการสมบัติเฉพาะทาง ขนาดเส้นใยในโครงสร้างผ้าละเอียดมักถูกใช้ในงานที่ต้องใช้แล้วทิ้ง (disposable 
product) เช่น การกรอง การดูดซับ และ/หรือ การใช้งานท่ีต้องการพื้นท่ีผิวสัมผัสมาก เป็นต้น เนื่องจากเป็นกระบวนการผลติ
ที่ได้ผลิตภัณฑ์นอนวูฟเวนปริมาณมาก (high productivity) และประหยัดพลังงาน (save energy) เมื่อเปรียบเทียบกับ
กระบวนปั่นแบบสารละลาย [1]–[3] โดยพอลิเมอร์ที่สามารถน ามาใช้ผลิตในกระบวนการนี้จ ากัด และ มีสมบัติจ าเพาะ ได้แก่ 
พอลิพรอพิลีนที่มีอัตราการไหลสูงพิเศษ (>800 g/ 10 min หรือมากกว่า) และมีค่าการกระจายตัวของน้ าหนักโมเลกุลแคบ 
(Narrow molecular weight) เพื่อให้สามารถหลอมเหลวได้อย่างสมบูรณ์ และมีความหนืดที่เหมาะสมมากพอจะถูกเป่าด้วย
ลมร้อน ยืดตัวและฟอร์มเป็นแผ่นนอนวูฟเวนท่ีมีความสม่ าเสมอได ้เป็นท่ีทราบว่าพอลิพรอพิลีนนั้น ย่อยสลายได้ยาก จึงมักพบ
ขยะจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้จ านวนมาก  
 ในงานวิจัยนี้จึงมีความสนใจอย่างยิ่งท่ีจะพัฒนาแผ่นเมลโบรนด์นอนวูฟเวนท่ีพผลิตจากพอลิเมอร์ทางชีวภาพประเภท

ที่สามารถย่อยสลายได้เรว็กว่า “พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต” หรือ PBS เป็นหนึ่งในกลุ่มของโคพอลิเมอร์ของพอลิเอสเทอร์ที่มีสายโซ่

ตรงระหว่างกรดซัคซินิกและ1,4 บิวเทนไดออลเป็นมอนอเมอร์ ซึ่งเป็นโคพอลิเมอร์ที่สารมารถย่อยสลายได้ที่สภาวะที่เหมาะสม

[4-5] ส าหรับกระบวนการขึ้นรูปโดยการหลอมด้วยความร้อน PBS มีค่าอุณหภูมิการหลอมเหลวช่วง 120-132 องศาเซลเซียส 

และค่าอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว -32 องศาเซลเซียส จึงเป็นอีกหนึ่งความท้ายทายในการทดลองเพื่อหาสภาวะที่

เหมาะสมส าหรับการขึ้นด้วยเทคนิคการเป่าลมร้อน มีรายงานการวิจัยที่ผ่านเกี่ยวกับพอลิเมอร์ชนิดโคพอลิเมอร์ แสดงให้เห็น

ว่า ความสามารถในการขึ้นรูปเส้นใยค่อนข้างต่ าเนื่องจากค่าการบวมตัวและความแข็งแรงขณะหลอมเหลวสูง [6-7] เพื่อที่จะ

ได้รับแผ่นนอนวูฟเวนที่ผลิตจากพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่มีขนาดเส้นใยละเอียดผ่านกระบวนการขึ้นรูปเป่าแบบลมร้อนด้วย

เครื่องค๊อตตอนแคนดี้เมลโบรนด์ โดยศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสม ทดสอบวิเคราะห์หาสมบัติพื้นฐานของแผ่นนอนวูฟเวนท่ีขึ้น

รูปได้ เป็นโจทย์หลักในการพัฒนาแผ่นนอนวูฟเวนเมลโบรนด์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปัญหามลภาวะจากขยะรวมทั้งเพื่อ

เป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมนอนวูฟเวนทางเลือกเชิงพานิชน์ในอนาคต 

วิธีการศึกษา  
1. วัตถุดิบ 
   1.1 เม็ดชิฟพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (MFR: 22 g/10 min, Density 1.31 g/cm3) 
 
2. อุปกรณ์และเคร่ืองมือ  
   2.1 เครื่องขึ้นรูปแผ่นนอนวูฟเวนค๊อตตอนแคนดี้เมลโบรนด์ 
   2.2 เครื่องทดสอบการไหลของพอลิเมอร์ (Melt Flow index, MFI) 
   2.2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM ) 
   2.3 เครื่องทดสอบสมบัติทางความร้อน (DSC, NETZSCH 200F3) 
    2.4 เครื่องทดสอบการซึมผ่านของอากาศ (air permeability, TEXTEST instrument) 
 
3. ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
      3.1 ศึกษาการเตรียมและสภาวะทีเ่หมาะสมต่อการขึ้นรูปแผน่นอนวูฟเวนเมลโบรนด์จากพอลบิิทิลีนซัคซิเนตก่อนท าการ
ขึ้นรูป PBS ถูกอบด้วยความร้อนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 6 ช่ัวโมง เพื่อลดความช้ืนสะสมในเม็ดชิฟ โดยการขึ้น
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รูปตัวอย่างแสดงดังภาพที่ 1 สภาวะการหลอมเพื่อขึ้นรูปแผ่นนอนวูฟเวนตัวแปรต่าง ๆ  ถูกตั้งค่าดังตารางที่ 1 ดังนี้ อุณหภูมิการ
หลอมพอลิเมอร์ที่หัวฉีด คือ 230 องศาเซลเซยีส, ระยะทางการเก็บฟอร์มเส้นใยจากหัวฉีดไปยังตัวเกบ็และความดันลมร้อนเพื่อ
เป่ายืดเส้นใยถูกตั้งให้คงท่ีที่ 35 เซนติเมตร, 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ตามล าดับ ความเร็วของชุดม้วนเก็บคงที่ท่ี 2.5 เมตรต่อนาท ี
ตัวแปรที่ปรับเปลี่ยนคือความเร็วสรูส าหรับป้อนเนื้อพอลิเมอร์ คือ 6.7, 12 และ 22 รอบต่อนาที ทั้งนี้สภาวะการขึ้นรูปดังกล่าว
เป็นสภาวะที่สามารถข้ึนรูปแผ่นไดอ้ย่างต่อเนื่อง ลักษณะตัวอย่างแผน่พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่ขึ้นรูปไดแ้สดงดังภาพที่ 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงการชุดเป่าลมร้อนและการฟอร์มแผ่นเมลโบรนนอนวูฟเวน 

 
ตารางที่ 1 แสดงการตั้งค่าและสภาวะการขึ้นรูปแผ่นเมลโบรนนอนวฟูเวน 

ตัวแปร การตั้งค่า (สัญลักษณ)์ 

Spinning temperature (C) 230 (T230) 

Screw speed (rpm) 6.7, 12 and 22 
Spinneret to collector distance (cm) 35 (D35) 
Blowing-air pressure (psi) 40 (A40) 
Conveyer velocity (m/min) 2.5 

 

 
       3.2 การทดสอบลักษณะทางความร้อนและกายภาพของเม็ดชิฟและแผ่นเมลโบรนนอนวูฟเวน 
                      3.2.1 ทดสอบสมบัติทางความร้อนของเม็ดชิฟพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตก่อนท าการขึ้นรูปด้วยการหาค่าดัชนีการไหล 
(MFI) ด้วยมาตรฐาน ASTM D 1238  
 3.2.2 วิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อนของเม็ดชิฟพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตก่อนท าการขึ้นรูปด้วยเครื่องDifferential 
Scanning Calorimetor (DSC) ด้วยอัตราการเพิ่มและลดอุณหภูมิ 5 องศาต่อนาที ช่วงอุณหภูมิระหว่าง 30-200 องศาเซลเซียส  
 3.2.3 ทดสอบลักษณะของเส้นใยกล้วยด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron 
Microscope, SEM) ก าลังขยายภาพสูง ระหว่าง 50 เท่า และ 2000 เท่า  
 3.2.4 หาน้ าหนักผ้าที่รู้พื้นที่ท่ีแน่นอน (Basic weight, กรัมต่อตารางเมตร) ด้วยมาตรฐาน D 3776-96 
                       3.2.5 ทดสอบความสามารถในการซึมผ่านของอากาศ (air permeability) ด้วยมาตรฐาน ASTM D 737 
 
 
 

https://www.nanotec.or.th/th/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab/differential-scanning-calorimetry-dsc
https://www.nanotec.or.th/th/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab/differential-scanning-calorimetry-dsc
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ผลการศึกษา  
 
1. ผลการทดสอบค่าพลังงานทางความร้อนด้วยเทคนิค DSC 

จากผลการทดสอบการดูดและคายพลังงานความร้อนของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต แสดงดังภาพที่ 2 พบว่า ค่าอุณหภูมิ
การหลอมเหลวที่ (Tm) 116.4 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิการเกิดผลึก (Tc) ที่ 73 องศาเซลเซียส ดังนั้นในการขึ้นรูปจึง
จ าเป็นต้องค่าอุณหภูมิสูงกว่า Tm ค่อนข้างมากกว่ากระบวนการปกติเพื่อปรับการไหลให้เหมาะสมต่อเทคนิคเป่าลมร้อน 

 

 
ภาพที่ 2 กราฟเทอร์โมแกรมแสดงพฤติกรรมทางความร้อนของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต
ภายใต้การเพิ่มและลดอุณหภูมิด้วยอัตราคงท่ี 5 องศาต่อนาที 

 

2. ผลของอุณหภูมิที่มีต่ออัตราการไหลของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต 
  ภาพที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิต่อพฤติกรรมการไหลของพอลิบิวทิลีนขณะหลอมเหลวท่ี 
อุณหภูมิต่างกันต่อความสามารถในการขึ้นรูปด้วยเทคนิคเป่าลมร้อนนั้น พบว่า ค่าอัตราการไหลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิ
เพิ่มขึ้นจาก 200 ถึง 240 องศาเซลเซียส โดยส าหรับการขึ้นรูปมักพบไม่ต่อเนื่องของพอลิเมอร์หลอมเมื่อขึ้นรูปที่อุณหภูมิต่ า
กว่า 220 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามเมื่ออุณหภูมิมากกว่า 230 องศาเซลเซียส พอลิเมอร์แสดงค่าอัตราการไหลสูง (> 80 
กรัม/ 10 นาที) ซึ่งสามารถขึ้นรูปได้ค่อนข้างต่อเนื่องในทุก ๆ การเพิ่มขึ้นของความเร็วรอบสกรู ( 6.7, 12 และ 22 รอบต่อนาที 
ตามล าดับ) ดังกล่าวในข้างต้น 
 

 
ภาพที่ 3 ค่าอัตราการไหลของพอลิบิวทิลีนซัคซเินตที่อุณหภูมติ่าง ๆ กัน 
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  ส าหรับการขึ้นรูปด้วยเทคนิคเป่าลมร้อน นั้นต้องการพอลิเมอร์หลอมที่มีค่าอัตราการไหลที่สูงพิเศษเพื่อช่วยในการ
ไหลยืดตัวขณะร้อน [8] ส าหรับพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่ขึ้นรูปด้วยอุณหภูมิสูง มากกว่า 230 องศาเซลเซียส สามารถขึ้นรูปได้
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามส าหรับการทดลองนี้เลือกที่ 230 องศาเซลเซียส คืออุณภูมิที่ต่ าที่สุดที่สามารถขึ้นรูปได้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเสื่อมสลายทางความร้อน 
  
3. ผลวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของแผ่นเมลโบรนที่ขึ้นรูปได้ 

ภาพที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานของแผ่นเมลโบรนนอนวูฟเวนที่ขึ้นรูปได้ โดยท าการปรับเปลี่ยน 
ความเร็วรอบสกรูเพื่อเพิ่มเนื้อพอลิเมอร์หลอมเหลวท่ีไม่เท่ากันจากน้อยไปมาก(ตัวแปรอื่น คงที่) พบว่า ท่ีความเร็วสกรูต่ า (a) 
และ (b) การกระจายตัวของขนาดเส้นใยในโครงสร้างมีขนาดเล็ก (<1 ไมครอน ถึง 5 ไมครอน) อย่างไรก็ตามถึงแม้ขนาดเส้น
ใยมีจะขนาดเล็กลักษณะแต่มักพบเม็ดบีทหรือหยดในโครงสร้างแผ่นตัวอย่าง โดยเมื่อเพิ่มความเร็วสกรูเพื่อเพิ่มเนื้อพอลิเมอร์
เป็น 22 รอบต่อนาที พบว่าการการหยดในแผ่นตัวอย่างน้อยลงและขนาดเส้นใยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (<1 ไมครอน ถึง >10 
ไมครอน)  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปริมาณเนื้อพอลิเมอร์ที่เพิ่มขึ้นช่วยการไหลให้สม่ าเสมอมากขึ้นเมื่อถูกเป่าร้อนความร้อนที่มี
ความดันสูง ลักษณะโดยทั่วไปของแผ่นเมลโบรนที่ขึ้นรูปได้มีความเรยีบและสม่ าเสมอที่สภาวะการขึ้นรูปตา่ง ๆ กัน มองด้วยตา
เปล่าไม่สามารถเห็นการเกิดหยดหรือบีทได้ (ภาพที่ 5 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4  ลักษณะสัณฐานของแผน่เมลโบรนพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตทีข่ึ้นรูปด้วยความเร็วรอบสกรตู่างกนั (a) 6.7 รอบต่อ
นาที  (b) 12 รอบต่อนาที และ (c) 22  รอบต่อนาที 
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างแผ่นเมลโบรนพอลิบิวทิลีนซัคซเินตที่ข้ึนรูปได้ 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักผ้าและค่าการซึมผา่นอากาศของตัวอย่างเมลโบรนท่ีสภาวะขึ้นรูปต่างกัน 

ตัวอย่างทดสอบ น้ าหนักผ้า (กรัมต่อตารางเมตร) ค่าการซึมผ่านอากาศ (cm
3
/cm

2
/s) 

PBS_T230_TP6.7_D35_A40 62.36 +5.65 56.3 + 1.2 
PBS_T230_TP12_D35_A40 92.31 +7.14 45.1 + 0.8 
PBS_T230_TP22_D35_A40 121.1 + 12.96 39.2 + 1.7 

 
การตรวจสอบความสามารถการซึมผ่านของอากาศผ่านแผ่นเมลโบรนพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่มีการฟอร์มความ

หนาแน่นของเส้นใยต่อตารางพื้นที่ต่างกันหรือมีน้ าหนักผ้าต่อตารางเมตรที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 2 
พบว่าแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของน้ าหนักผ้าเป็นไปตามการเพิ่มปริมาณเนื้อพอลิเมอร์หลอม (เพิ่มความเร็วรอบสกรู ตั้งแต่ 6.7  12 
และ 22 รอบต่อนาที ตามล าดับ) ค่าน้ าหนักผ้าที่วัดได้คือ 62.36, 92.31 และ 121.1 กรัมต่อตารางเมตร ในทางกลับกัน ค่า
การซึมผ่านอากาศลดลง จาก 56.3  45.1 และ 39.2 ตามล าดับ อาจกล่าวได้ว่าความหนาแน่นของเส้นใยที่แพคตวัในโครงสรา้ง
ผ้าที่เพิ่มขึ้น ลดความสามารถในการซึมผ่านของอากาศ อีกนัยยะหนึ่งคือ อาจส่งผลต่อความสามารถและความเหมาะสมต่อ
การใช้งานของแผ่นเมลโบรนท่ีใช้งานในประเภทต่าง ๆ กัน  

 

บทสรุป 
 การเตรียมแผ่นเมลโบรนด้วยผ่านกระบวนการขึ้นรูปแบบเป่าลมร้อน (Cotton-candy melt-blown process) 
สามารถท าได้ส าเร็จที่อุณหภูมิการขึ้นรูปมากกว่า 230 องศาเซลเซียส โดยค่าอัตรากาไหลที่อุณหภูมช่ิวงขึ้นรูปดังกล่าวส่งผลตอ่
การไหลขณะหลอมเหลวท่ีต่อเนื่องและสม่ าเสมอมากพอท าให้สามารถเตรียมตัวอย่างได้อย่างต่อเนื่อง (good processability)  
ผลการทดสอบช้ีให้เห็นว่า การเพิ่มขึ้นของเนื้อพอลิเมอร์หลอม  (เพิ่มความเร็วสกรู) ค่าน้ าหนักผ้าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าการซึม
ผ่านของอากาศลดลง  อีกทั้งช่วยการฟอร์มตัวของเส้นใยในโครงสร้างเมลโบรนท่ีสม่ าเสมอมากขึ้น  
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Abstract 

In this study, we examined the effectiveness of eco-label based on how the 

environmental performance information presented in the fashion products and understanding 

of consumers to such information.  Effective eco-labels implied that it increases the purchasing 

intention of the consumers’ and lead them to make buying decision. In addition, successful 

eco-labels alarm consumer’s eco-friendly awareness after they read the information about the 

design and the meaning of fashion products.  

Keywords: Consumer, Eco-label, Environmental performance, Fashion products 

 
INTRODUCTION  
 

Eco-label is an important green marketing tool on green goods and services [1 ] .  

Recently, there are increasing trend of using eco-labels for promoting and identifying the eco-

friendly products [2]. According to Sammer and Wustenhagen [3] , eco-labels is the vital tool 

to provide and list the information of products between buyers and sellers. Also, eco-labels 

provide two main functions to consumers, which are information function and value function. 

Information function: noticing consumer about intangible products’ features such as quality; 

Value function: adding value on products e.g. creditability.  In addition, eco-label information 

helps consumers make green purchasing decision and also show them how the products are 

made [4, 5].  In this study, consumers’ perception on the environmental performance of fashion 

products associated with eco-label would be examined. 

 
METHODOLOGY 

 
Hypothesis. The environmental performance of products is positively associated with eco-

label. 

 

Survey. Questionnaire survey was conducted and two groups of questions, eco-label 

(ECOLABEL) and environmental performance of product (Performance) were asked.  The 

questions were listed below and the questions were measured on 6 point Likert-type scale, in 

which 1 represents strongly disagree and 6 represents strongly agree. The target group was with 

the age ranged 18-28. 
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Questions on eco-label 

ECOLABEL 1: Eco-label provides information on quality and performance with respect 

to environmental issues. 

ECOLABEL 2:  Eco-label is effective to understand the products environmental 

performance.  

ECOLABEL 3: Eco-label indicates products have been manufactured under 

environmentally friendly conditions. 

ECOLABEL 4: Eco-label indicates products have been manufactured from 

environmentally friendly materials. 

ECOLABEL 5: Eco-label indicate products do not pose any threat to human health.    

ECOLABEL 6: Eco-label enhances the environmental market differentiation of a 

brand’s products. 

ECOLABEL 7: I trust that information on eco-labels of products is true.  

ECOLABEL 8: I have learnt about environmental performance of the product from eco-

labels.  

 

Questions on environmental performance of products 

Performance 1:  I like the idea of green products. 

Performance 2: I consider about buying environmentally friendly products.  

Performance 3: I concern about social and environmental impacts of the products in 

fashion industry. 

Performance 4:  Environmental performance of product is important to me. 

Performance 5: Environmental performance of products plays an important role in the 

consumers’ purchasing decisions. 

Performance 6: Environmental performance of products influences my purchase 

decisions.  
 

Data Analysis. SPSS (Statistical Package for Social Science) v.20 was used for data analysis. 

 

RESULT AND DISCUSSION  

 

Survey. Total 206 questionnaires were collected within three weeks in social media platform 

and after screening and eliminating invalid questionnaires, 199 valid questionnaires were 

finally collected for further analysis. 

 

Descriptive Statistics.  Table 1 and Table 2 show the descriptive statistics on eco-label and 

environmental performance of products respectively.  Table 1 shows the mean and standard 

deviation of variable of eco-label in which the mean of eight questions are higher than 4 (the 

slightly agree). It indicates that most of the respondents had positive agreement to use of eco-

label.  Table 2 shows the mean and standard deviation of variable of environmental 

performance of product where the mean of three out of six questions are higher than 4 and 

others are nearly 4 (the slightly agree). It indicates that environmental performance of product 

is most important information provided by eco-labels.  
 

Reliability Analysis. Table 3 shows the reliability analysis results.  For the reliability test on 

eco-label, there are eight questions on eco-label for measurement. The value of Cronbach’s 

Alpha is 0.877, which is within the accepted range of 0.7-0.95.  Therefore, the results of eco-

label have a great reliability and the scale has high consistency. It could be suitable to have 

further analysis.  In case of reliability test on environmental performance of products, there are 

six questions on environmental performance of products for measurement. The value of 
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Cronbach’s Alpha is 0.852, which is within the accepted range of 0.7-0.95. Therefore, the 

results of eco-label have a great reliability and the scale has high consistency. It could be 

suitable to have further analysis. 

 
Table 1. Descriptive statistics on eco-label 

Questions Mean Standard Deviation N 

ECOLABEL 1 4.271 0.908 199 

ECOLABEL 2 4.201 1.049 199 

ECOLABEL 3 4.276 0.100 199 

ECOLABEL 4 4.372 1.060 199 

ECOLABEL 5 4.035 1.148 199 

ECOLABEL 6  4.312 1.027 199 

ECOLABEL 7 4.236 1.020 199 

ECOLABEL 8 4.020 1.235 199 
 
               Table 2. Descriptive statistics on the environmental performance of products 

Questions Mean Standard  Deviation N 

Performance 1 4.628 0.923 199 

Performance 2 4.080 1.084 199 

Performance 3 4.080 1.075 199 

Performance 4 3.975 1.089 199 

Performance 5 3.910 1.219 199 

Performance 6 3.869 1.130 199 

 

              Table 3. Reliability test results 

Item Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 

Eco-label 0.877 0.879 

Environmental 

performance of 

products 

0.852 0.847 

 

             Table 4. Correlation between eco-label and environmental performance of products 

 Performace mean 

ECOLABEL mean 

Pearson Correlation 0.649** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

N 199 

      **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlation Test. Eco-label and environmental performance of products are the two variables 

included in the hypothesis. From Table 4, it presents the result on hypothesis.  The significance 

level of two variables is 0.000 as shown in the Correlation Table which is less than 0.05 (A 

significance level of 0.05 reflects a 95% confidence interval). The value of Pearson correlation 

value is 0.649 at 0.01 significance level which is close to 1. It indicates that there is positive 
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relationship between eco-label and environmental performance of products Therefore, 

hypothesis is supported by correlation result. 

 

Simple Linear Regression Analysis. Eco-label and environmental performance of products 

are the two variables in hypothesis. The null and alternative hypothesis would be shown as 

below: 

H0: Environment performance of products has no linear relationship with eco-label. 

H1: Environment performance of products has linear relationship with eco-label. 

 

Table 5. ANOVA Table of H1a 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 56.884 1 56.884 143.384 0.000b 

Residual 78.155 197 0.397   

Total 135.039 198    

a. Dependent Variable: Performace mean 

b. Predictors: (Constant), ECOLABEL mean 

 

Table 6. Coefficant Table of H1a 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Standard 

Error 

Beta   

1 

(Constant) 1.180 0.247  4.776 0.000 

ECOLAB

EL mean 

0.690 0.058 0.649 11.974 0.000 

a. Dependent Variable: Performace mean 

 

Table 7. Model Summary Table of H1 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Sandard 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 0.649
a 

0.421 0.418 0.630 0.421 143.384 1 197 0.000a 

a. Predictors: (Constant), ECOLABEL mean 

 

From ANOVA Table in Table 5, the p-value of the F test is 0.000 which is less than 0.05 (i.e. 

rejects the H0 that regression coefficient is zero).  As a result, the environmental performance 

of products has significant linear relationship with eco-label at a significance level of 0.05.  

Moreover, the Coefficient Table in Table 6 shows the p-value of t test for the environmental 

performance of products associated with eco-label is 0.000 which is less than 0.05. Thus, it 

could claim that environmental performance of products has linear relationship with eco-label 

at a significance level of 0.05.  According to the Model Summary Table in Table 7, the 

coefficient of determination R2 (R Square) is 0.421. It shows that 42.1% of the variation in the 

environmental performance of products could be interpreted by the variable of eco-label.   

There is 42.1% of coefficient determination and the overall linear relationship of the model is 

also considered by significant value (p-value of F test and t test<0.05). The hypothesis is 
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supported.   

 

CONCLUSIONS  

 

We explored the impact of eco-labels on environmental performance of products. The 

eco-labels allow consumers to differentiate the green products and non-green products by 

informing them the environmental effects, which have high attractiveness on environmental 

consumerism. According to the results, it showed that eco-labels have a significant positive 

relationship with products’ environmental performance. It can be further confirmed that eco-

labels could provide the consumers with the environmental performance of products during the 

purchasing.  
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Abstract 
            The property of water vapor transmission is of high importance for textile products, 

especially for sportswear products. The objective of the present study is to investigate the 

properties of water vapor transmission of some sportswear products (OUDIKE, NIKE and an 

unknown brand bought from the boutique) on the market. It was found that the samples bought 

from boutique showed the best water vapor transmission properties, while this property for 

NIKE sportswear samples was the lowest. 

 

Keywords: Water vapor transmission, Sportswear, Fabric weight, Fabric thickness 

 
INTRODUCTION  
 

In the history of sportswear, the most commonly used materials for sportswear was 

cotton due to the properties of comfortable soft hand, good strength and good absorbency [1]. 

However, the poor wicking properties limit the application of cotton fiber in the development 

of sportswear products. Hence, the synthetic fibers such as polyester and spandex have been 

attracting tremendous attention due to the excellent wicking properties, which can move the 

moisture away from the skin to the outer surface of garment and keep the body of athletes at a 

lower temperature [2]. 

To enhance the quality of the sportswear, a wide range of international brands are 

designing and investigating numerous innovative products. For example, Nike is one of the 

leading brands which can produce the polyester microfibers to provide a comfortable feeling 

for the athletes and keep their temperature at an appropriate range [3]. At the same time, some 

brands also provide some similar products which are introduced as good wicking properties to 

bring the perspiration away from the human body. 

The property of water vapor transmission of fabrics is closely related with the 

characteristics of fabric, such as fabric weight and thickness. The term water vapor 

transmission is defined as “the steady water vapor flow in unit time through unit area of a body, 

normal to specific parallel surfaces” in standard testing atmosphere [4-6]. The invisible 

moisture in the form of vapor passes through the air gap between yarns in a fabric from inner 

layer to outer layer. With high moisture transmission, the perspiration will not be accumulated 

on the skin, and the skin can become dry and feel comfortable.  
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This study aims to compare and evaluate the properties of moisture transmission of 

some mainstream sportswear products on the market. Three popular brands of sportswear with 

different composition and prices on the Hong Kong market were obtained from online shops 

and boutique. 
 

METHODOLOGY 
 

Fabric specimen 

Three brands of sportswear with different price and material were selected in this study, 

as shown in Figure. 1, i.e., OUDIKE, NIKE and an unknown brand bought from the boutique. 

For the OUDIKE samples (a, b), both specimen were made up of 86% Terylene and 14% 

Elastane, while the samples of unknown brand were composed of 89% Polyester and 11% 

Spandex (c, d). The composition of two specimen of NIKE were different, one of which 

consisted of 100% Polyester and another which was made of 84% Polyester and 16% Spandex 

for Body, 92% Polyester and 8% Spandex for Back.  

All samples were conditioned with the temperature at 20 ± 2℃ and the relative 

humidity at 65 ± 2% for 24 hours before testing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Photos of sportswear of different brands: OUDIKE (a, b; both 86% Terylene and 

14% Elastane); unknown brand (c, d; both 89% Polyester and 11% Spandex); and NIKE (e, 

100% Polyester; f, 84% Polyester and 16% Spandex for Body, 92% Polyester and 8% 

Spandex for Back). 
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Water vapor transmission evaluation 

The aim of the water vapor transmission test is to determine the efficiency water vapor 

transmission of the textile material and the ability of evaporating the liquid moisture from the 

textile material. To obtain the value of the water vapor transmission of the specimens, the 

permeability of water vapor pass through the samples is important for calculating the weight 

loss of water in a specific period and comparing the initial weight of the water. 

The standard test method ASTM E96 was used to measure the ability of permeation of water 

vapor through the textile material. Water vapor transmission test was undergone at the standard 

condition for 24 hours with the standard temperature 21°C and the standard humidity 65%. The 

open mouth cup was covered by the test specimen with the smaller air space between the 

specimen and water. The distilled water in the cup would be evaporated and the moisture would 

be transferred to the environment by the pores of the textile material. The results were 

determined by the time of water vapor transmission per unit area of material. The unit was 

expressed as g/h・m2. 

 

The procedures to measure water vapor transmission was as follows: 

 

(i) The size of specimen should be cut as same size of the open-mouth cup in the circular 

form. 

(ii) The distilled water was added to the cup to leave 1 cm air space between the fabric 

surface and distilled water and thus preventing the fabric contact to the water or moisture. 

(iii) The back side of the specimen was required to adhere to the open mouth of the cup by 

using glue in order to prevent the water vapor and the moisture loss to the atmosphere. 

(iv) Each sample should be prepared two specimens for testing the results. The following 

step was to weigh the sealed cup and the distilled water and record the data. 

(v) The sealed cup was placed in the standard condition for 24 hours. 

(vi) The sealed cup with the distilled water should be weighed again and calculated the loss 

of the water vapor and moisture through the period. 

 

The performance of water vapor transmission of test specimen was calculated by equation 

(1). The higher the value, the better the ability of water vapor transmission. 

 

𝑊𝑉𝑇 =
𝐺

A x T
 (g / m2h)                                                                 (1) 

 

Where, WVT: Rate of water vapor transmission; G: Weight change (g); T: Time, 24 

hours (h); A: Area of cup mouth (m2). 

 

RESULT AND DISCUSSION  

 

Fabric Characteristics 

Water vapor transmission property of textiles is greatly influenced by the fabric 

characteristics, such as fabric weight and thickness. In this study, the fabric weight of 

specimens were tested by the standard test method and the fabric thickness was tested by the 

method ASTM D1777. In order to make the measurement more accurate, 10 specimens for 

each sample was tested and the results were shown in Table 1. As can be clearly seen, sample 

b (OUDIKE) had the highest fabric weight, whereas the weight for sample e (NIKE) was the 

lowest. Analogously, sample a (OUDIKE) showed the highest fabric thickness, while the 

thickness for sample f (NIKE) was the lowest.  
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           Table 1. Fabric thickness of each specimen. 

Specimen 
Mean fabric weight 

(g/m²) 

Fabric thickness 

(mm) 

OUDIKE (Sample 1) 228 0.78 

OUDIKE (Sample 2) 269 0.68 

Unknown brand 

(Sample 3) 
174 0.57 

Unknown brand 

(Sample 4) 
166 0.59 

NIKE (Sample 5) 132 0.69 

NIKE (Sample 6) 161 0.54 

 

Water vapor transmission analysis 

Water vapor transmission test aims to find out the degree of how water vapor moisture and 

human perspiration can transmit through the fabric. The loss of the water represents the water 

vapor passing through the fabric. The greater value of the loss of the water means that the 

higher efficiency of the water vapor transmitting through the textile material. The results of 

water vapor transmission of the samples were shown in Figure. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Mean of Water Vapor permeability between different brands. 
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It can be clearly seen that the sample bought from the boutique had the highest water vapor 

permeability rate, reaching up to 171.89g/h*m² and 115.48g/h*m² for Samples 3 and 4, 

respectively. Compared to the unknown brand, the samples of OUDIKE had the poorer water 

vapor transmission, while this property for the NIKE samples was the lowest. The reason may 

be related to the fabric and weight and thickness.  

 

CONCLUSIONS  

 

The property of water vapor transmission is of high importance for textile products, 

especially for sportswear products. In this study, the water vapor transmission of some famous 

brands of sportswear products in Hong Kong market were explored. It was found that the 

samples bought from boutique showed the best water vapor transmission properties, while this 

property for NIKE sportswear samples was the lowest. 
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Abstract 
            It suffices to say back in the past, for garment measurement, traditional anthropometric 

methods had generally been selected for fitting garment; however, 3D body scanning systems, 

nowadays, have been widely accepted and preferred by many scholars and researchers due to 

its speediness in terms of body size measurement and this could productively be as part of 

improving fitting garment production process. The purpose of this study was to compare 3D 

body scanning measurement of senseTM2 3D scanner and terminology with a traditional 

anthropometric method in this case, tape measurement. Concerning this research procedures, 

the experimental work was conducted by determining point marks based on EN 13402-3 

standard on the upper part of a female mannequin and capturing mannequin images ten times 

by senseTM2 3D scanner and end up by using the Blender software to analysis and compare the 

body measurement. Based on the data collected from testing, 3D scanner had the Coefficient 

of Variation (CV%) range approximately 0.10-0.33%, while the measured girth results had 

CV% double higher than the results from 3D images. Nevertheless, values of body measure 

results between two methods are significantly close ranging 0.20-0.41% of error. It could be 

found from the results that 3D scanner was more precise than the tape when measured and this 

could lead to a conclusion that 3D body scanning method of female body was found to be more 

accurate in terms of measurement than the traditional anthropometric one. 

 

Keywords: Body measurement, 3D body, 3D body scanning, Anthropometric, Body shape 

and Body scan. 

 
INTRODUCTION  
 

The body scanner as a tool offers the opportunity to capture a snapshot of an individual 

in time, in a fixed pose, and to then create a 3D image representation [1-4]. The female human 

body has complex shape and difficult to find out its precise measurement by means of manual 

method especially when female body possesses different positions of body curves including 

bust, underbust, waist and hip parts. With this reason, a 3D scanner as one of the suitable 

solution for analyzing body measurement for accurate fit when making clothing patterns is 

offered [5-6]. 

The aim of the study is to conduct an experiment on measuring body size of female 

mannequin by applying two sets of methods including manual measuring tape method and 

calculation method provided by 3D image senseTM2 3D scanner and then compare their results 

for the best method of body measurement. The method will assist establish landmarks on the 

female mannequin and takes the measurements should be established so that standardization of 

the data capture can be realized [7]. 
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Referring, the EN 13402-1[8]. the experiment defines a standard list of body dimensions 

on upper part of female body which were used namely bust girth, underbust girth and waist 

girth. However, the upper bust girth is not in their list of the standard, and therefore the focus 

of experiment will base its analysis and comparison on the upper bust girth. Concerning the 

unit for measuring the body size EN 13402-2 standard species a primary dimension, a body 

measurement in centimeters [8] and use on language-neutral clothes labels, EN 13402-1 species 

a pictogram for each body dimension as shown in the Figure 1 which represent the pictogram 

base on European standard sizing system 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. A pictogram for each body dimension [9] 

 

 

MATERIALS AND METHODS 

Materials 

This research will focus its study on body measurement of female and hence, mannequin 

according to European standard sizing system 38 of upper part female body will be selected 

for testing. Referring to its properties, mannequin will be in full female body size with rigid 

surface texture that has geometric characteristics of human female body. This life-size model 

of the human body will be selected for investigation by applying 3D capturing technologies 

SenseTM2 3D scanner so as to find out the somatotype of the body which can further provide 

more details of the body measurement.   

 

Methods 

The procedure of this research determined the importance point marks on the mannequin 

according to the standard method of body measurement EN 13402-3 on the upper part of a 

female body [8]. Subsequently, the first method used a manual measuring tape to measure the 

mannequin body size base on the point marks were fixed on it. The second method used the 

3D scanner for capturing the mannequin in order to analyses the 3D body images and calculate 

the mannequin body size by using Blender software. Those methods used ten times of 

measuring body by a manual measuring tape and ten times of 3D scanner for capturing a 

mannequin. Last but not least, the study investigated the results of body size measurement 

between the measuring methods and calculating method by senseTM2 3D scanner method their 

calibration with the statistic. 

 The procedure during scanning should be concerning with four mains tips and tricks as 

follows: 1) Lighting should set the light shines with equal intensity over the subject being 

scanned. 2)  Positioning for scanning the mannequin should set the area 360° around it for 

capturing and keep the scanner within its optimal distance range of the subject, which is 
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approximately 0.45m - 2m. 3) A close observation on motion during scanning should be 

conducted with concentration and caution the 3D view monitor status should be checked in 

order to help a quality of the 3D image. 

 

RESULT AND DISCUSSION  

 

The results of the experiment consider the female mannequin according to European 

standard sizing system 38 and the second method of the experiment used 3D body scanning 

using senseTM2 3D scanner for capturing the body measurement as shown in the Figure 2. 

  

   

(a) Front view (b) Back view (c) Side view 

Figure 2. The 3D images with fixing point marks using 3D scanner 

 

Referring in the Figure 2 the small dots on the mannequin were called mark points where 

determined the important parts of study namely Upper bust, bust, underbust, and waist. Then 

the 3D image used the blender software to analyses the body cross section with different part 

of the body as shown in the Figure 3. 

 

 
 

Figure 3. The images processing of body cross sections 

 

Concerning procedures of producing line graph of body cross sections as shown in Figure 

4(a), blender software in Figure 3 was used to analyze cross sections of body and those lines 

were then transferred to Microsoft excel for creating line graph. It could be assumed from the 

analysis that body cross sections will be very helpful to analyze the pattern construction for the 

future work. Through this experiment, the measurement of body girth using the convex hall 

instead of the body cross sections was conducted  due to the fact that the software created the 

girth line from the contact measuring of the body was similar to the one using tape measuring 
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method as shown in the Figure 4(b). At the later stage, the distance of the girth in Figure 4(b) 

was then calculated by applying the Euclidean distance between two points in 2 dimensional 

spaces which is a geometrically shortest distance on the straight line passing through both the 

points as mentioned in equation 𝐷(𝑥, 𝑦) =  √∑ (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2𝑛
𝑖=1  [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Body cross section with different parts (b) Body grit with different parts 

Figure 4. The graphs of cross sections and girth of the body 

 

The results of body size by manual measuring tape and 3D images analysis as shown the 

Table1 illustrates the comparison of the body girth values at the four parts of the body. It can 

be seen from mean values of the method 1 that it is slightly higher than mean values of the 

method 2. Moreover, the values of Standard Deviation (SD) and the percent Coefficient of 

Variation (CV%) from the method 1 are double times as wide as the method 2 when applying 

with 3D scanner.     

Table 1. The comparison the vales of the body measurement 

Body girth 

Method 1 

(Measured values: cm.) 

Method 2 

(Calculated values: cm.) 

Means SD CV% Means SD CV% 

Upper bust 79.16 0.40 0.51% 78.84 0.18 0.23% 

Bust 86.81 0.50 0.57% 86.64 0.18 0.21% 

Underbust 72.91 0.53 0.73% 72.63 0.13 0.18% 

Waist 71.75 0.36 0.50% 71.49 0.07 0.10% 

 

In Figure 5, results of values in Table 1 were evaluated and presented as in bar graph. 

Obviously, values of the two methods were equivalent in terms of their girth values resulted 

from different parts of the mannequin. While the standard deviation error bar from method 1 

were wider than method 2 in terms of their measured values. It could also be assumed from the 

results that taping method is not precisely enough as it is difficult to measure parallel lines 

along the horizontal axis and therefore, with the technique, the length of girth body was 

inconsistent. 
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Figure 5. The graph comparison the results of two methods of the body girth values with 

different parts 

 

For the second method, using the 3D scanner device and the Blender software and 

analyzing body cross section in order to create the girth body on the line graph tended to be 

more accurate as shown in the Figure 4(b) Those results of body girths in the line graph could 

be calculated from the width and the thickness of the body as shown in the Table 2. Moreover, 

presenting in the result table, the largest body width is at the upper bust part of the body. While, 

the width value at the underbust and waist parts possess very close values at 25.09 cm and 

25.08 cm respectively.  

 

Table 2. The body width and thickness of the body measurement 

Body girth 
Body width (cm) Body thickness (cm.) 

Means SD CV% Means SD CV% 

Upper bust 26.41 0.15 0.58% 19.83 0.06 0.31% 

Bust 25.50 0.18 0.70% 21.29 0.06 0.30% 

Underbust 25.09 0.18 0.70% 18.73 0.04 0.20% 

Waist 25.08 0.14 0.57% 18.05 0.05 0.29% 

The thickness of the female body of the mannequin at the bust part had the highest 

thickness at 21.29 cm. On the other hand, the waist part possessed the lowest thickness at 18.05 

cm. It could be concluded from the results of this experiment that the 3D image method using 

the 3D scanner was applicable for analyzing the patternmaking for the future use of clothing. 

 

CONCLUSIONS  

 

Conclusively, it could be implied from the data shown in the results that both methods 

are comparable for measuring girths on different parts of the body and when compared   the 

values from method 1 and 2 were found to have only 0.2-0.41% measurement errors. In case 

of the method 1, it is considered to be a basic form of measurement so called a manual tape 

method.  This particular type is easier to conduct a measurement but the user must be cable of 

understanding and conscious of the definition of the standard body measurement in order to 
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achieve measuring parts of the body. For 2nd method, it could be concluded that 3D scanner 

used for creating the 3D image captured from the mannequin was too complicate in terms of 

their inputting and processing   procedures to find out the results of body measurement. 

Nevertheless, with the method, precise calculations of values results of girth on different part 

of the body could be conducted as shown with 0.10-0.23 CV%. Overall, the efficacy of 3D 

scanner possesses more precision than anthropometric measurement and therefore, it is more 

applicable to be applied in garment industries. 
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