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การพัฒนาเสนใยชนิดใหมจากเศษรังไหมและใยพืช 
The Development of New Mixed Fiber from Waste Cocoon 

and Other Plant Fibers 

กิตติศักดิ์ อริยะเครือ1* 
1นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34109 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตเสนใยผสมชนิดใหมจากเศษรังไหมและใยพืช 

โดยทำการทดลองการผลิตแบบหัตถกรรม จากผลการวิจัย พบวา เศษรังไหมที่ทำการผสมกับเสนใยพืชชนิดอื่น 

จำนวน 5 ชนิด เปนการผสมทีละชนิด คือ ใยฝาย ใยลินิน ใยรามี ใยสับปะรด และใยกัญชง มีสมบัติทางกายภาพ  

โดยไดผลดังนี้ คาคงทนตอแรงฉีกขาด (Breaking Strength) ลำดับที่ 1 คือ ผาผืนท่ีทอจากเสนดายผสมระหวาง 

เศษรังไหมกับใยลินิน ไดคาแรง 155 CN/tex ลำดับที่ 2 คือ ผืนผาที่ทอจากเสนใยผสมระหวางเศษรังไหมกับ 

ใยกัญชง ไดคาแรง 149 CN/tex ลำดับที่ 3 คือ ผืนผาที่ทอจากเสนใยผสมระหวางเศษรังไหมกับใยฝาย ไดคาแรง 

142 CN/tex ลำดับที่ 4 คือ ผืนผาที่ทอจากเสนใยผสมระหวางเศษรังไหมกับใยสับปะรด ไดคาแรง 108 CN/tex  

ลำดับที่ 5 คือ ผืนผาที่ทอจากเสนใยผสมระหวางเศษรังไหมกับใยรามี ไดคาแรง 103 CN/tex ผลการวิจัย พบวา  

ผืนผาที่ทอจากเสนใยผสม 5 ชนิดที่กลาวมา มีศักยภาพนำไปประยุกตใชในการสรางผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอ 

Abstract 

 The purpose of this project is to develop the production Process of the blend fibers from  

the remnants of waste cocoons and plant fibers by the experiment of the handicraft products.  

The result showed that the remnants of cocoons and 5 types of blends and the other plant  

fibers were mixed; namely cotton fibers, linen fibers, ramie fibers, pineapple fibers and the hemp 

fibers. The physical properties were performed as follow: the first breaking strength, 

the breaking strength of the woven fabric from the remnants of cocoons and linen fibers  

were 155 CN/tex. The second breaking strength of the woven fabric from the remnants of  

waste cocoons and the Indian hemps were 149 CN/tex. The third breaking strength of  

woven fabric from the remnants of waste cocoons and cotton fibers were 142 CN/tex. The forth  

breaking strength of woven fabric from the remnants of cocoons and pineapple fibers was  

108 CN/tex. The result showed that the woven fabric from the 5 types of these blends had the  

potential to be applied in the household textile products.  

คำสำคัญ : เศษรังไหม  เสนใย  เสนใยผสม 
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1. º·¹Ó 

 ปจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรผูประกอบ 

อาชีพดานการปลูกหมอนเลี้ยงไหม ประมาณ  

148,754 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกหมอนประมาณ  

1,614,430 ไร สวนใหญประมาณรอยละ 80 เปน 

เกษตรกรอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนที่ 

เหลือกระจายอยูในภาคอ่ืน ๆ เชน ภาคเหนือ  

ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต เพื่อผลิต 

รังไหม สูภาคอุตสาหกรรมในป 2546 ผลผลิต 

ไหมภายในประเทศผลิตไดปละ 14,000 ตัน (นิธิมา 

ศิริโภคากิจ, 2548.) 

 การผลิตไหมและผลิตภัณฑที่ทำจากไหม ได 

มีการผลิตจากครัวเรือนมาเปนโรงงาน มีการใช 

เคร่ืองจักรที่ทันสมัยเขามาชวยผลิตในบางขั้นตอน 

เพื่อขยายกำลังการผลิตและจำหนายสินคาทั้งใน 

และตางประเทศ ไหมไทยนับวามีชื่อเสียงอยูใน 

ตลาดโลก จากการสำรวจ พบวา มีโรงงานทั้ง

ขนาดเล็กและขนาดใหญ หลายพันรายกระจาย

อยูทั่วประเทศ โดยแหลงผลิตที่ใหญและสำคัญ

ที่สุดอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การผลิตผา

ไหมไทยเปนการแสดงออกถึงศิลปะพ้ืนบานและ

เอกลักษณของทองถิ่นทั้งดานกรรมวิธีการทอ 

ลวดลาย และรูปแบบของผาซึ่งเปนเอกลักษณ

ตาง ๆ เหลานี้ สวนรถใชเปนตัวกำหนดถึงแหลง

การผลิตไดจากผลผลิตที่ประเทศไทยมีเศษรังไหม 

ที่ไมไดใชประโยชนอยางคุมคาปละประมาณ 317 

ตัน หากจำหนายเปนวัตถุดิบจะมีมูลคาเพียง 41-

95 ลานบาท แตถานำมาเปนผลิตภัณฑตาง ๆ จะ

มีมูลคาเพิ่มอีก 5-10 เทา รวมทั้งยังเปนการเพิ่ม

โอกาสของการผลิตรังไหมหรือเล้ียงไหมเปนการ

เพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร เศษรังไหมที่เหลือใน

เกษตรกรรมการปลูกหมอนเลี้ยงไหมในภาคอีสาน

ในแตละปมีเศษรังไหมเหลือและนำไปแปรรูปเปน 

ผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ไมคุมคาเกษตรกรมีวิธีการ

แปรรูปที่จำกัดดวยกระบวนการตาง ๆ โดยทำให 

เศษรังไหมที่เหลือทิ้งกลับมีมูลคาเพ่ิมซึ่งจะนำเอา 

เศษรังไหมมาผสมกับเสนใยพืชที่ เหลือทาง 

เกษตรกรรมเพื่อใหเกิดเสนใยใหม 

 ดังนั้น การพัฒนาเสนใยจากเศษรังไหมเพ่ือ 

ใหไดเสนใยที่สามารถทำการพัฒนาผลิตภัณฑ โดย 

อาศัยการศึกษากระบวนการกรรมวิธีการผลิต  

การออกแบบผลิตภัณฑซึ่งเปนการแกปญหาอีก 

ทางหนึ่งสำหรับเกษตรกรที่ปลูกหมอนเลี้ยงไหม  

พัฒนาและประยุกตใชในการสรางสรรคผลิตภัณฑ  

นอกจากจะเปนการเพิ่มมูลคาใหแกผลิตภัณฑ  

ในทองถิ่นแลวงานหัตถกรรมสิ่งทอที่ทำจากเศษ 

รังไหมนั้นยังเปนผลิตภัณฑที่มีศักยภาพสูงสามารถ 

สรางตลาด สรางแรงงาน สรางรายไดใหแกชุมชน 

ทั้งนี้จะตองมีการพัฒนาเสนใยจากเศษรังไหม 

ในดานกระบวนการกรรมวิธีการผลิตและการ 

ออกแบบ เพ่ือการพัฒนาเสนใยจากเศษรังไหม 

เพ่ือให ได เสนใยที่ เหมาะสมกับงานออกแบบ 

ผลิตภัณฑที่มีความเหมาะสมกับยุคสมัย  

2. วิธีการทดลอง 

2.1 วัสดุและสารเคมี 

 เศษรังไหมพันธุพื้นเมืองที่เหลือจากการปน 

ปกติ เสนใยฝาย เสนใยลินิน เสนใยรามี เสนใย 

สับปะรด เสนใยกัญชง น้ำสบูเทียม โซเดียมคาร- 

บอเนต 

2.2 อุปกรณและเครื่องมือ 

 เครื่องปนดาย (เครื่องเข็นดาย) เครื่อง 

ทดสอบแรงดึง Tensile Strenting Tester  
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เคร่ือง Comb sorter เครื่องสางเสนใย MDTA 

3 (Sdlatlas Textile Testng) บริษัท Svessen 

เคร่ืองชั่งสารเคมีทศนิยม 4 ตำแหนง บริษัท 

Pioneer เครื่องอบ Rapid Lapid Labontex 

Co,ltd ปเปต เคร่ือง Twist tester เครื่อง 

Mieroscope Nikon รุน DIGTAL SIGHT DS-

FII  

2.3 วิธีการหาขนาดของการตัดเศษรังไหมที่เหมาะสม 
 สำหรับการปนดาย 

 2.3.1 การเตรียมเศษรังไหมในข้ันตอนที่จะ 

ทำการตัดโดยใชวิธี 3 วิธี ตอไปนี้ 

  วิธีที่ 1 ทำการตมเศษรังไหมโดยไม

ทำการตัด 

  วิธีที่ 2 ทำการตมเศษรังไหมโดยการ

ตัดแบงใหเปน 4 สวนเทา ๆ กันของเศษรังไหม 1 

รัง  

  วิธีที่ 3 ทำการตมเศษรังไหมใหมี

ขนาด 0.2 X 0.2 เซนติเมตร 

 2.3.2 การตมรังไหมโดยการศึกษาวิธีการ 

ตมรังไหม ดังนี้ 

  วิธีที่ 1 ตมเศษรังไหมโดยไมใสสาร

เคมี มีอัตราสวนของเศษรังไหมตอกรัม (g:ml) 

เทากับ 1:100  

  วิธีที่ 2 ตมเศษรังไหมโดยใสสารเคมี 

แยกเสนใยพรอมลอกกาวไหมที่อยูในเศษรังไหม

โดยผานกระบวนการทางเคมี คือ นำน้ำสบูเทียม 

2 กรัมตอลิตร โซเดียมคารบอเนต 5 กรัมตอลิตร  

ทำการตมที่จุดเดือดที่ 100 องศาเซลเซียลเปน 

เวลา 30 นาที 

 2.3.3 การสางเสนใยของเศษรังไหมดวย 

เครื่องสางเสนใย MDTA 3 ดังนี้ 

 เตรียมเศษรังไหมที่นำไปตมและอบแหงแลว 

ทำการสางใหมีน้ำหนักและวิธีการตัดที่แตกตางกัน 

ทั้ง 3 วิธีที่กลาวมาขางตนดวยน้ำหนักเสนใย (g)  

คือ 0.2, 0.3, 0.4, 0.6 และ 0.7 กรัม ตามลำดับ 

นำเศษรังไหมเขาเครื่องสางใย 

 2.3.4 การปนดวยเครื่องเข็นดายเปนการปน 

โดยใชเครื่องปนฝายแบบหัตถกรรมทำการปน ดังนี้  

นำเสนใยที่ผานกระบวนการสางมาทำการปนโดย 

ปอนเสนใยเขาเคร่ืองเข็นดายพรอมทั้งผสม ใยพืช  

5 ไดเสนใยฝาย เสนใยลินิน เสนใยรามี เสนใย 

สับปะรด และเสนใยกัญชง ชนิดในอัตราสวน 

50:50  

 2.3.5 การหาความยาวของเสนใย ทำการ 

ทดสอบตามมาตรฐาน BS 4044:1989 Identifier, 

Methods for Determination of Fiber Length  

by Comb Sorter diagram ดวยการเตรียม 

เสนใยที่ผานการสางมาทำการทดสอบโดยการให 

เสนใยเรียงขนานเปนแนวเดียวกันบนเครื่อง  

Comb sorter และคำนวณผลการทดลอง  

 2.3.6 การหาจำนวนเกลียวตอนิ้วของเสน 

ดาย โดยคูมือการใชงาน Electronic Twist  

Tester SDL 220 B ดวยเสนดายจำนวน 10 เสน 

ที่มีความยาว 5 นิ้ว 

 2.3.7 การทดสอบความคงทนตอแรงดึง  

ตามมาตรฐาน ASTM D2256 Standard test  

Method For Tensile Properties of Yarns by  

the Single - Strand Method นำเสนดายไหม 

ผานการปรับสภาวะ 24 ช่ัวโมงเพ่ือทดสอบความ 

คงทนของแรงดึงตามน้ำหนักของเสนดาย (g) คือ 

คือ 0.2, 0.3, 0.4, 0.6 และ 0.7 กรัม ตามลำดับ 
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 2.3.8 การทอดวยกี่ทอมือเปนการทอใน 

ระบบหัตถกรรมโดยการนำเสนดายที่ผสมกับ

เสนใยพืช 5 ชนิดมาทอดวยลายขัดแลวนำไป

ทดสอบความทนตอแรงดึงและการยืดตัว (มอก. 

121. เลมที่ 9-2518) 

 2.3.9 การทอดวยระบบอุตสาหกรรมเปน 

การทอดวยเครื่องจักรโดยการนำเสนดายยืนจาก 

เศษรังไหมและพุงดวยเสนใยพืชจำนวน 5 ชนิด 

ที่กลาวมาขางตนทอดวยลายสองและลายกางปลา 

แลวนำไปทดสอบความคงทนตอแรงฉีกขาดและ 

การยืดตัว (มอก.121. เลมที่ 9-2518) 

3. ผลการทดลองและวิจารณผล 

 3.1 จากผลการทดลองการหาขนาดของ 

เศษรังไหมจะทำการตัดเศษรังไหมที่เหมาะสมโดย 

การใชสารเคมีเพราะมีการกระจายตัวของเสนใย 

ไดดีกวา การตมเศษรังไหมดวยน้ำเปลาอีกทั้งสาร 

เคมียังสามารถลอกกาวไหมจากเศษรังไหมทำให 

ไมเกาะกัน 

 3.2 จากผลการทดลองการตัดรังไหม 3 วิธี 

ดังกลาวเพื่อนำไปตมกับสารเคมีนั้น พบวา เศษ 

รังไหมที่ทำการตัด 4 สวนจะมีการกระจายและ 

เรียงตัวไดดี 

 3.3 จากผลการทดลองวิธีการตัดเศษรังไหม  

เพ่ือนำไปทำสไลเวอรหรือปนเสนใยอยางละเอียด 

พบวาวิธีที่รังไหมไมทำการตัด เมื่อนำไปทำการสาง 

เสนใยเกิดการติดที่ลูกกลิ้งมาก หลังการสางเหลือ 

เสนใยเปนสไลเวอร ปริมาณนอย สวนวิธีที่ตัด 

รังไหมท่ีทำการตัด 4 สวนเมื่อนำไปทำการสาง 

เสนใยที่ไดหลังจากการสางมีปริมาณใกลเคียงกับ 

กอนท่ีจะทำการสางและสวนวิธีที่ทำการตัด 

รังไหมแบบละเอียดประมาณ 0.2 เซนติเมตรนั้น 

เมื่อทำการสางเสนใยมีความสั้นเกินไปจึงถูกแยก 

ทิ้งเปนเศษใยสั่นมากกวาที่จะเปนสไลเวอร 

 3.4 จากผลการทดลองการปนดายดวย 

เครื่องเข็นดายในระบบหัตถกรรมโดยการนำเสนใย 

ที่ผานกระบวนการสางมาทำการปนพรอมทั้งผสม 

เสนใยพืช 5 ชนิดที่กลาวมาใยอัตราสวน 50:50  

พบวา เสนใยที่ผสมเขากันไดดีกับเศษรังไหมตาม 

ลำดับ คือ ลำดับที่ 1 ไดแก เสนใยฝาย ลำดับที่ 2  

ไดแก เสนใยลินิน ลำดับที่ 3 เสนใยรามี ลำดับที่ 

4 เสนใยสับปะรด และลำดับที่ 5 เสนใยกัญชง 

 3.5 จากผลการศึกษาการหาความยาวของ 

เสนใย พบวา ความยาวของเสนใยจากเศษรังไหม

ที่ไมทำการตัดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.6 เซนติเมตร  

ความยาวของเศษรังไหมท่ีทำการตัด 4 สวนมี 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.46 เซนติเมตรและความยาว 

ของเสนใยจากเศษรังไหมที่ทำการตัดละเอียด 

ไมสามารถหาความยาวของเสนใยได เพราะ 

เสนใยมีความสั้นเกินไป 

 3.6 จากผลการทดลองหาจำนวนเกลียว

และการหาเบอรเสนดาย พบวา เบอรเสนดายใน 

ระบบ Tex เม่ือเพ่ิมปริมาณเสนใยมากขึ้นทำให 

เบอรดายมีขนาดใหญขึ้น ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการทดลองหาจำนวนเกลียว และ 

 หาเบอรเสนดาย 

 น้ำหนักเสนใย เบอรดาย เบอรดาย 

 กอนสาง (g) (Tex) (Ne) 

 0.2 192.02 3.08 

 0.3 293.79 2.46 

 0.4 414.57 1.42 

 0.5 512.98 1.15 

 0.6 612.02 0.96 

 0.7 692.98 0.85 
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 3.7 จากผลการทดสอบความคงทนตอแรง 

ดึงของเสนใยไหมใยส้ันที่ผานกระบวนการการตัด 

แยกรังไหมแบบทำการตัด 4 สวน พบวา เมื่อเพิ่ม 

น้ำหนักเสนดายขึ้นทำใหความแข็งแรงเสนดาย 

เพ่ิมขึ้นตามขนาดของเสนดาย ดังตารางที่ 2 

 3.8 จากผลการศึกษาการทอดวยกี่มือเปน 

การทอในระบบหัตถกรรม พบวา เสนใยผสมที่นำ 

ไปทอดวยลายขัด แลวนำไปทดสอบความคงทน 

ตอแรงฉีกขาดไดผล ดังนี้ ลำดับที่ 1 เศษรังไหม 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความคงทนตอแรงดึงของเสนใยแบบทำการตัด 4 สวน 

ครั้งที่ 

น้ำหนักเสนดาย (กรัม) 

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

ความ 
แข็งแรง 

(N) 

ความ 
ยืดตัว 
(mm) 

ความ 
แข็งแรง 

(N) 

ความ 
ยืดตัว 
(mm) 

ความ 
แข็งแรง 

(N) 

ความ 
ยืดตัว 
(mm) 

ความ 
แข็งแรง 

(N) 

ความ 
ยืดตัว 
(mm) 

ความ 
แข็งแรง 

(N) 

ความ 
ยืดตัว 
(mm) 

ความ 
แข็งแรง 

(N) 

ความ 
ยืดตัว 
(mm) 

 1 15.67 67.89 18.09 78.90 24.01 90.20 29.34 105.90 34.51 113.90 36.77 119.20 

 2 15.01 68.00 19.34 79.40 24.76 89.80 29.56 105.80 33.98 114.30 37.89 119.00 

 3 15.08 66.09 19.97 79.30 24.87 89.30 29.45 105.30 33.99 115.00 37.34 118.80 

 4 14.98 67.08 18.77 78.20 25.00 89.90 30.32 106.00 34.00 113.40 38.00 119.00 

 5 15.01 66.98 20.00 79.40 24.63 89.00 29.63 106.70 34.56 114.50 37.34 118.20 

 6 15.00 67.00 18.56 80.00 25.00 87.90 29.86 106.30 34.00 115.30 36.67 118.50 

 7 14.78 66.98 19.07 78.90 24.99 88.00 29.83 107.20 34.52 114.50 36.97 119.00 

 8 15.00 68.00 20.00 79.30 24.56 90.70 30.20 105.60 34.83 113.80 37.46 118.3 

 9 14.76 67.12 19.76 79.60 25.03 90.00 30.12 106.50 33.98 113.00 38.00 119.30 

 10 15.01 68.70 18.56 80.00 24.56 91.90 29.57 107.80 34.56 113.10 36.55 118.70 

 คาเฉลี่ย 15.03 63.38 19.21 79.30 24.74 89.67 29.78 106.31 34.29 114.08 37.30 118.80 

 SD 0.25 0.75 0.71 0.54 0.32 1.20 0.33 0.76 0.33 0.78 0.55 0.37 

ผสมเสนใยลินิน ลำดับที่ 2 เศษรังไหมผสมเสนใย 

กัญชง ลำดับที่ 3 เศษรังไหมผสมเสนใยฝาย  

ลำดับที่ 4 เศษรังไหมผสมเสนใยสับปะรด และ 

ลำดับที่ 5 เศษรังไหมผสมเสนใยรามี  
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 ผลการทดสอบความยืดตัวไดผล ดังนี้ ลำดับ 

ที่ 1 เศษรังไหมผสมเสนใยลินิน ลำดับที่ 2 เศษ 

รังไหมผสมเสนใยสับปะรดกับเศษรังไหมผสมรามี  

และลำดับที่ 3 เศษรังไหมกับเสนใยฝายกับเศษ 

รังไหมผสมเสนใยกัญชง  

 
ตัวอยาง

 คาแรง ระยะยืด 

  (นิวตัน) (มิลลิเมตร) 

 1. เศษรังไหมผสมเสนใยลินิน 28.30 48.45 

 2. เศษรังไหมผสมเสนใย 21.06 21.05 

  กัญชง 

 3. เศษรังไหมผสมเสนใยฝาย 14.30 41.20 

 4. เศษรังไหมผสมเสนใย 2.44 22.15 

  สับปะรด 

 5. เศษรังไหมผสมเสนใยรามี 1.95 27.85 

 ตัวอยางเสนใย คาแรง (N) หมายเหตุทอระบบหัตถกรรม 

 เศษรังไหมผสมลินิน 155 ผาขาด 3 ใน 4 ที่เหลือลื่นหลุด 

 เศษรังไหมผสมกัญชง 149 ผาขาด 2 ใน 3 ที่เหลือลื่นหลุด 

 เศษรังไหมผสมฝาย 142 ผาขาด 2 ใน 3 ที่เหลือลื่นหลุด 

 เศษรังไหมผสมสับปะรด 108 มีเสนดายลื่นหลุดเล็กนอย 

 เศษรังไหมผสมรามี 103 มีเสนดายลื่นหลุดมากกวาปกติ 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความคงทนตอแรงฉีกขาด 
 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความยืดหยุน 

  

 จากผลการทดลองความคงทนตอแรงดึง

ของเสนใยผสม (เสนดายที่ปนในระบบหัตถกรรม)  

ใหผลการทดลอง ดังนี้ ลำดับที่ 1 เศษรังไหมผสม 

เสนใยลินิน ลำดับที่ 2 เศษรังไหมผสมเสนใย 

กัญชง ลำดับที่ 3 เศษรังไหมผสมเสนใยฝาย  

ลำดับที่ 4 เศษรังไหมผสมเสนใยสับปะรดและ 

ลำดับที่ 5 เศษรังไหมผสมรามี 

 

 

 
ตัวอยาง

 ระยะการโคงงอ (ซม.) 

  1 2 3 4 เฉลี่ย 

 1. เศษรังไหมผสม 1.7 2.0 2.3 2.1 2.0+ 

  เสนใยลินิน 

 2. เศษรังไหมผสม 2.7 2.1 3.1 2.2 2.5+ 

  เสนใยรามี  

 3. เศษรังไหมผสม 2.5 2.7 2.4 2.3 2.5+ 

  เสนใยสับปะรด 

 4. เศษรังไหมผสม 2.4 3.1 2.2 2.8 2.6+ 

  เสนใยฝาย 

 5. เศษรังไหมผสม 2.8 2.4 2.3 2.8 2.6+ 

  เสนใยกัญชง 

 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความคงทนตอแรงดึงของ 

 เสนดาย 
 

 ระยะยืดบอกถึงความสามารถในการยืดตัว

ของเสนดายกอนขาด 

 3.9 จากผลการศึกษาการทอดวยเครื่องจักร 

โดยนำเสนดายยืนจากเศษรังไหมและพุงดวย 

เสนใยพืชจำนวน 5 ชนิด ดวยการทอลายสอง 

และลายกางปลา พบวา คาคงทนตอแรงฉีกขาด 

(Breaking Strength) ลำดับที่ 1 คือ เสนใยจาก 

เศษรังไหมกับใยกัญชง คาแรง 194 CN/tex  

ลำดับที่ 2 คือ เสนใยจากเศษรังไหมกับรามี  

คาแรง 149 CN/tex ลำดับที่ 3 คือ เสนใยจาก 

เศษรังไหมกับลินิน คาแรง 146 CN/tex ลำดับที่  
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4 คือ เสนใยจากเศษรังไหมกับสับปะรด คาแรง  

145 CN/tex และลำดับที่ 5 คือ เสนใยผสมจาก 

เศษรังไหมกับฝาย คาแรง 143 CN/tex คาเฉลี่ย 

การยืดตัว (Mean Elongation) ลำดับที่ 1 คือ  

เสนใยจากเศษรังไหมกับใยกัญชง 2.30 เซนติเมตร 

ลำดับท่ี 2 คือ เสนใยผสมจากเศษรังไหมกับฝาย  

2.32 เซนติเมตร ลำดับที่ 3 คือ เสนใยจากเศษ 

รังไหมกับรามี 2.77 เซนติเมตร ลำดับที่ 4 คือ 

เสนใยจากเศษรังไหมกับลินิน 3.42 เซนติเมตร  

และลำดับที่ 5 คือ เสนใยจากเศษรังไหมผสมกับ 

เสนใยสับปะรด 3.43 เซนติเมตร 

4. สรุป 

4.1 สรุปผลการทดลอง 

 เสนใยชนิดใหมจากเศษรังไหมและใยพืช 

ที่ผานกระบวนการปนดวยระบบอุตสาหกรรม  

กระบวนการทอดวยระบบหัตถกรรมและการทอ 

ดวยเครื่องจักรผืนผาที่ ไดมีความออนนุมตาม 

สมบัติทางกายภาพของใยพืชแตละชนิดผลการ 

ทดลองการทอทั้ง 2 แบบท่ีกลาวมา พบวา ผาที่ 

ทอจากเสนใยผสมชนิดใหมจากเศษรังไหมและ 

ใยพืช 5 ชนิด มีศักยภาพนำไปประยุกตใชในการ 

สรางผลิตภัณฑประเภทเคหะสิ่งทอและเหมาะ

สำหรับผลิตเปนเสื้อผาและเครื่องแตงกาย 

5. กิตติกรรมประกาศ 

 บทความวิจัยฉบับนี้สำเร็จไดโดยสมบูรณ 

ดวยความกรุณาดูแลเอาใจใสใหความรู เปนที่ 

ปรึกษาใหคำแนะนำแนวทาง ตลอดจนชวงระยะ 

เวลาของการศึกษาโดยมี ศาสตราจารย  

ดร.ประกอบ วิ โรจนกูฏ เปนประธานสอบ  

รองศาสตราจารย ดร.ธาดา สุทธิธรรม เปน 

ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ไดใหคำแนะนำ 

ชวยเหลือตลอดจนแกไขเพ่ิมเติมขอเสนอแนะ 

ขอขอบพระคุณคณาจารยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

และออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลพระนคร ที่ทำใหวิทยานิพนธฉบับนี้ 

สำเร็จไดดวยดีและความอนุเคราะหเสนใยและผล 

การทดสอบจากบริษัท ชินาโน เคนชิ (ประเทศไทย) 

จำกัด ขอบคุณบริษัท พรีเมียร เท็กซไทล อินดัสทรี 

จำกัด ที่ใหความอนุเคราะหเคร่ืองทอ 
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