อาหารสมอง ชื่อ

สถานที่ติดตอ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทร. (02) 5493450 โทรสาร (02) 5493452

จัดทําโดย
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(สงวนลิขสิทธิ์)

นี่เพื่อน ! กินอาหารบํารุงรางกายซะเยอะเชียว
วาแตไดอาหารบํารุงสมองรึยังละ

อิ่มจัง
อาหารสมองอะไรของนาย ?
ไมเห็นเขาใจเลย

วาว! สิ่งทอเปน

ของใกลตัว ที่เรา
ตองใชไมวาเวลา
หลับหรือตื่นเลย
นะนี่

เสื้อผาก็คือสิ่งทอ ประเภท
หนึ่ง ซึ่งทําจากเสนใย
ผานกระบวน การผลิต
หลายขั้นตอน

สิ่งทอ แบงได เปน 3 ประเภท
1. สิ่งทอประเภทเครื่องนุงหม
(เสื้อผา, ผาพันคอ, หมวก, ถุงมือ, ถุงเทา)

2. สิ่งทอที่เปนเครื่องเรือน

(ผามาน, พรม, ผาหุมเบาะหรือ เกาอี้)

3. สิ่งทอเชิงเทคนิค

อาหารสมองก็คือ ความรู
ตางๆ ที่จะเสริมใหเรา
สามารถดํารงชีวิตอยูได
อยางมีความสุข

(ผาออมเด็ก, ผาพันแผล)

ลําดับ “อุตสาหกรรม

ผังแสดงขั้นตอนการผลิตสิ่งทอ
เสนใย

ตนน้ํา
เราชอบหาความรูเกี่ยวกับปจจัยสี่ในการดํารงชีวิต
นี่!! นายเคยสังเกตไหมวา เรามีเสื้อผาหอหุมตัว
เปนเสมือนผิวหนังชั้นที่สองของเราเลย ?

ใช ใช…..
เราอยากมีความรูเกี่ยวกับ
เสื้อผาจัง นายแนะนํา
เราไดบางไหมละ?

เสนใยธรรมชาติ

เสนใยสังเคราะห

เสนดาย
ผาผืน

ไดซิ ….

ผาไมทอ

เราศึกษามานิดหนอย พอเปนความรูร อบตัวนะ

ปลายน้ํา

ผาทอ

ผาถัก
ผลิตภัณฑสิ่งทอ ทั้ง 3 ประเภท
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เสนใย

ในกระบวนการผลิตสิ่งทอ มี “เสนใย”
เปนวัตถุดิบเริ่มตน นํามาผานกระบวน
ปนเปนเสนดาย จากนั้นทอหรือถัก เปน
ผืนผา เพื่อทําเปนผลิตภัณฑตางๆ

เสนใย และ เสนดาย

ตกแตง สีสัน
ใหสวยงาม

ในปจจุบัน มีการทําผลิตภัณฑ
สิ่งทอ โดยไมผานกระบวนการ
ปน, ทอหรือถัก ไดผลิตภัณฑที่
เรียกวา “ผาไมทอ” ซึ่งเกิดจาก
การนําเสนใยมาอัดเปนผืน
ตัดเย็บ ตามรูปแบบตางๆ
ผา ประกอบดวยเสนดาย
เสนใย

ถัก, ทอ เปนผาแบบตางๆ

ผลิตภัณฑสําเร็จรูป

เสนใย (Fibers) หมายถึง วัสดุท่มี ีลักษณะเปนเสน

เล็กๆ มีอัตราสวนพื้นที่ภาคตัดขวางตอความยาวสูง
โดยเฉลี่ย 1:1000 สามารถโคงงอได , มีความ
แข็งแรง และยืดหยุนได
เสนใยธรรมชาติ แบงเปน

เสนดาย ประกอบดวยเสนใย

เราสามารถแบงเสนใยไดเปน 2 ประเภท
ตามแหลงกําเนิด คือ
1) เสนใยธรรมชาติ และ
2) เสนใยสังเคราะห

เสนใย แบงตามความยาว ไดเปน
1) เสนใยสั้น (Staple fibers) คือ เสนใย
ที่มีความยาวตั้งแต 10 ถึง 500 มม.
2) เสนใยยาว (Filament fibers) คือ เสน
ใยที่มีความยาวตอเนื่องไมจํากัด
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เสนใยจากพืช ไดแก ฝาย, เสนใยจากสัตว ไดแก
ไหม, ขนสัตว ฯลฯ
นุน, ปาน, ปอ ฯลฯ

เสนใยสังเคราะห แบงเปน

º เสนใยกึ่งสังเคราะหจากโพลีเมอรธรรมชาติ
ไดแก เสนใยเรยอน, เสนใยจากยาง เปนตน
º เสนใยสังเคราะหจากโพลีเมอรสังเคราะห
ไดแก เสนใยโพลีเอสเตอร, เสนใยไนลอน
เปนตน

เสนใย
จากพืช

เสนใยจาก
ขนสัตว

เสนใยจาก
รังไหม
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เสนใยกึ่งสังเคราะห
เสนใยสังเคราะห
เกิดจากการนํา
เกิดจากการนําผลิตภัณฑ
โพลีเมอรธรรมชาติ
จากปโตรเคมีไปผาน
ไปผานกระบวนการ
กระบวนการทางเคมี
ทางเคมี จากนั้นอัดรีด จากนัน้ อัดรีดเปนเสนใย
เปนเสนใย

ประเภทของผา แบงตามวิธีการผลิต ได

การผลิตเสนดาย



เกลียวเสนดาย มี 2 ชนิด คือ

เสนดาย (Yarns) หมายถึง

วัสดุที่เกิดจากการเกาะตัวของ
เสนใยตอเนื่องกันไปตลอด

แผงเสนใยสั้น

ลดขนาดแผงเสนใย

ขนาดแผงเสนใยเล็ก
ลงเปนเสนดาย

มวนเก็บ

แสดงลักษณะการผลิตเสนดาย

ประเภทเสนดาย

การผลิตเสนดาย
จากใยสั้น

เสนดายที่เกิดจากการนําเสนใยสั้น
มาเขาเกลียว (Spun yarns)
เสนดายจากใยยาวตอเนื่องหลายๆ
เสนรวบเขาหากันโดยไมเขาเกลียว

(Flat filament yarns)
การผลิตเสนดาย
จากใยยาวหลายเสน

การผลิตเสนดาย
จากใยยาวเสนเดียว
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ผาถัก

ผาไมทอ

เสนดายขัดกันเกิดเปนผืนผา

เสนดายคลองเปนหวงตอไปเรื่อยๆ

เสนใยเกาะตัวกันเปนผืน มีทิศทาง
การเรียงตัวที่ไมแนนอน

ผาทอ เกิดจากการสานขัดกันของเสนดาย 2 กลุม คือ

ดายยืน (Warp yarns)

ดายยืน (Warp yarns) และดายพุง (Weft yarns)
ดายพุง
(Weft yarns)

ดายยืน คือ เสนดายที่เรียงตัวเปนแนวขนานกับริมผา
ดายพุง คือ เสนดายที่เรียงตัวเปนแนวตั้งฉากกับริมผา

ลูกกลิ้งนําดายยืน

ลูกกลิ้งควบคุม ตะกอ
แรงตึงดายยืน

ฟนหวี
แกนรองผา

เสนดายใยยาวตอเนื่องหลายๆ
เสนเขาเกลียว (Twisted multi-

filament yarns)

เสนดายจากใยยาวตอเนื่องเพียง
เสนเดียว (Mono-filament)
เสนดายที่เกิดจากการนําเสนดาย
2 เสนหรือมากกวามาเขาเกลียว
ลักษณะดาย Folded และ Double yarns

ผาทอ

(Folded or piled yarns)

ดายยืน
แกนมวนดายยืน

ดายพุงในกระสวย

ลักษณะของเครื่องทอผา
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แกนมวนผา

ผาถัก เกิดจากการที่เสนดาย

หนึ่งเสนหรือมากกวาคลอง
เปนหวงตอกันไปเรื่อยๆ

ผาถักแนวเสนพุง

แบงเปน 2 ชนิด

ไมผานการทําเปนเสนดาย

ผาถักแนวเสนยืน
เปรียบเทียบลักษณะของผาถักทั้ง 2 ประเภท
สมบัติตางๆ
การเรียงตัวของเสนดาย
การหลุดของเสนดาย
ลักษณะของหวง

ผาถักแนวเสนพุง

ผาถักแนวเสนยืน

เสนดายถูกปอนตามแนวความ
กวางของผา

เสนดายถูกปอนตามแนวยาวของ
ผา

เมื่อหวงเสนดายขาด จะทําให
หวงถัดไปในแถวหลุดดวย

โดยปกติ เมื่อหวงใดขาด จะไมทํา
ใหหวงอื่นหลุดตาม

แขนหวง

หัวหวง
ขาหวง

หัวหวง

แขนหวง

ขาหวง

การคลองกันของหวงตาม
แนวนอน (course)
การคลองกันของหวงตาม
แนวตั้ง (Wale)
ความคงตัวของผา

ผาสามารถยึดหดไดมาก จึงทํา
ใหถักผาเขารูปรางได

ผาคอนขางคงตัว ไมยืดหดมาก

ผลิตภัณฑ

เสื้อกันหนาว, ถุงเทา, ถุงนอง,
ผาถักสองชั้น ฯลฯ

ผาลูกไม, ผาตาเม็ดพริกไทย (ผา
มุง), ผาตัดเสื้อชั้นใน, ผาขนสัตว
เทียม (ผาเฟอรเทียม)
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ผาไมทอ เกิดจากการนําเสนใย แบงตามการเกาะตัวของ
มาทําใหเกาะกันเปนผืน โดย

เสนใยได เปน 3 ชนิด คือ

ใชแรงกลทําใหเสนใยเกาะตัวกันเอง
ใชเสนดายเย็บใหเสนใยยึดติดกัน
ใชสารเคมีทําใหเสนใยยึดติดกัน

เปรียบเทียบลักษณะของผาไมทอชนิดตางๆ
ชนิดของผาไมทอ
ผาไมทอที่ขึ้นรูปโดยการใชเข็ม
ปก (Needle-punched

nonwovens)

ผาไมทอที่ขึ้นรูปโดยการใช
แรงดันน้ํา (Hydro-entangled

nonwovens)

ผาไมทอที่ขึ้นรูปโดยการใชดาย
เย็บ (Stitched bonded

nonwovens)

ลักษณะของผา
ลักษณะผลิตภัณฑ
แผนใยกันความรอน, ผาบุรถยนต
ผามีลักษณะนุม, เนื้อแนน,
ผากันกระแทก, ผารองพรม ฯลฯ
ผิวสัมผัสไมเรียบ (คลาย
สกอตไบร)
ผามีลักษณะนุม, เนื้อแนนกวาผา ผาออม, เครื่องใชเด็กออนบาง
Neelde-punched nonwovens, ชนิด, ผาซับของเหลวในงานทาง
การแพทย ฯลฯ
ผิวสัมผัสนุม
ผามีเนื้อแนน มีรอยเย็บและ
ผานวม, ทีน่ อน ฯลฯ
เสนดายเย็บบนผา

ผาชนิดนี้เกิดจากการอัดรีดเสน เปนวัสดุหอของ, ธรณีสิ่งทอ ฯลฯ
(Spunded bonded nonwovens) ใยสังเคราะหใหเสนใยโรยลง
บนสายพาน เมื่อเสนใยเย็นตัวจะ
เกาะกันเปนแผนบาง
ผามีเนื้อแนนและแข็ง มีความ ผารองในตางๆ (คอปก, สาบเสื้อ,
ผาไมทอที่ขึ้นรูปโดยการใช
คงตัวสูง
ขอบแขน, ขอบกางเกง หรือ
สารเคมี (Chemical bonded
nonwovens)
กระโปรง), แผนรองในรองเทา,
ปฏิทิน ฯลฯ
ถุงนอน, แผนรองในเสื้อกันหนาว
ผาไมทอที่ขึ้นรูปโดยการใชความ ผามีความพองตัวสูง (คลาย
วัสดุยัดในเครื่องเรือน ฯลฯ
ฟองน้ํา)
รอน (Thermo bonded
ผาไมทอชนิดสปนบอนด

nonwovens)

ในปจจุบัน มีการดัดแปลงวิธีการผลิตผาไมทอซึ่งใชเทคนิคการทําใหเสนใยยึดเกาะกันมากกวาหนึ่งวิธี เชน
การใชทั้งเข็มปกและดายเย็บในการทําผาเย็น
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การเตรียมผา
การตกแตงผา คือ การทําใหผามีสมบัติเหมาะแกการใชงาน เชน มีสีสันสวยงาม,
ผาที่ผานการทอ หรือ การถัก (ที่เรียกวาผาดิบ) มักจะมีสารลงแปงหรือน้ํามันติดมากับผา
ทําใหมีสมบัติตานทานการดูดซึมน้ํา ซึ่งจําเปนตองกําจัดออก ทั้งนี้ เพื่อใหน้ําและ
สารเคมีสามารถซึมเขาสูเนื้อผาได

มีผิวสัมผัสนุม หรืออาจจะมีสมบัติสะทอนน้ํา
การทําใหผามีสีสันสามารถทําได 2 วิธี

ขั้นตอนการเตรียมผา
ขั้นตอนที่ 1) การเผาขน (Singeing) เปนการใหผาวิ่งผานเปลวไฟเพื่อเผาปลายขนของ
เสนใยที่อยูบนผืนผา จากนั้นวิ่งผานน้ําอยางรวดเร็ว การกําจัดขนผานี้เปน
การลดโอกาสที่ปลายเสนใยจะเกาะกันเปนปม (pill) บนผืนผา
ขั้นตอนที่ 2) การลอกแปง (Desizing) เปนการกําจัดสารลงแปงที่ติดอยูบนดายยืนออก
เพื่อใหผาสามารถดูดซึมน้ําและสารเคมีได
ขั้นตอนที่ 3) การทําความสะอาดผา (Scouring) เปนการกําจัดสิ่งสกปรกประเภทไขมัน
ที่ติดบนผิวผาออกไป ทําใหสิ่งแปลกปลอม เชน เปลือกฝาย หรือฝุนผงที่
ติดมาระหวางการขนยายและจัดเก็บ หรือหลุดออกจากผาได
ขั้นตอนที่ 4) การฟอกขาว (Bleaching) เนื่องจากสีของเสนใยธรรมชาติโดยมากไมใชสี
ขาว จึงจําเปนตองทําการฟอกขาวผา
ขั้นตอนที่ 5) การชุบมันผาฝาย (Mercerization) เปนการปรับสภาพเสนใยฝาย ทําใหมี
สมบัติทางดานกายภาพ และทางเคมีดีขึ้น เชน ผิวเรียบเงามากขึ้น

การตกแตงผา
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การยอม
คือ การทําใหผาทั้งผืนมีสีเดียวกัน
การยอมสามารถทําไดในลักษณะ
ของเสนใย, เสนดาย, ผืนผา และ
เสื้อผาสําเร็จรูป

การพิมพ
คือ การยอมเฉพาะที่ ใชหลักการ
กําหนดพื้นที่ที่จะทําใหเกิดสีแตละสี
ทําใหสามารถกําหนดตําแหนงของสี
บนผาเกิดเปนลวดลายได
เราจะสังเกตไดวา ผาสองดานจะมีสี
ตางกัน เชน ผาพื้นขาวก็จะเห็นผา
ดานหนามีลายเปนสีสันสวยงาม สวน
ดานหลังยังเห็นเปนพื้นสีขาวอยู
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การตัดเย็บเครือ่ งนุงหม

การออกแบบ

การทําแบบตัด

การออกแบบ

ออกแบบชิ้นงาน

การทําแบบตัด

ทําการสรางแบบ

การตัด
การตัด

การทําสําเร็จ

การเย็บ

ผูบริโภค

การบรรจุหีบหอ

ตัดตามชิ้นสวนรูปแบบงาน

การเย็บ

การทําสําเร็จ/
บรรจุหีบหอ

เย็บประกอบชิ้นสวน

ติดกระดุม รีด ใสถุง กลอง

ผูบริโภค
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ประเภทของสิ่งทอ
1) สิ่งทอประเภทเครื่องนุงหม เปนสิ่งทอที่อยูใกลตัวเรามากที่สุด ไดแก เสื้อผา,
ผาพันคอ, หมวก, ถุงมือ, ถุงเทา, ผาเช็ดตัว เปนตน
ผลิตภัณฑในกลุมนี้ มักจะตองทําใหมีผิวสัมผัสนุม, สีสันสวยงาม, ระบายอากาศ
และดูดซึมน้ําไดดี เพื่อใหผูสวมใสรูสึกสบายตัว
2) สิ่งทอที่เปนเครื่องเรือน หรือ เคหะสิ่งทอ ไดแก ผามาน, พรม, ผาหุมเบาะ
หรือเฟอรนิเจอร
ผลิตภัณฑในกลุมนี้ มักตองตกแตงใหกันน้ํา และกันไฟ เพื่อปองกันไมใหสกปรกงาย
ทั้งนี้ เนื่องจากผลิตภัณฑเหลานี้ มักจะไมคอยไดรับการทําความสะอาด
ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑเหลานี้ เปนเชื้อไฟไดดี จึงตองตกแตงใหมีสมบัติในดาน
ตานทานการติดไฟ
3) สิ่งทอเชิงเทคนิค เปนสิ่งทอที่มีสมบัติเฉพาะทาง เชน ผาที่ใชเปนแผนรองรองเทา
(insole), ผาปูพื้นถนน (geotextiles), ผาบุหลังคารถ (automobile headliner), ผาอนามัย
และผาออมสําเร็จรูป, ผาที่ผูปวยใชเปนแผนรองน้ําเหลืองน้ําเลือดหลังการผาตัด, แผน
กรองอากาศในเครื่องปรับอากาศ หรือแผนกรองละอองน้ํามันในเครื่อง ดูดควันของ
หองครัว เปนตน
ผลิตภัณฑในกลุมนี้ เปนผลิตภัณฑที่เนนสมบัติการใชงานเปนหลัก จึงตองเลือกใช
วัสดุใหตรงตอการใชงาน ซึ่งอาจจะมีการตกแตงเพื่อปรับสมบัติใหเหมาะแก
การใชงานนั้นๆ
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ที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร
มีการเรียนการสอนเฉพาะดานสิ่งทอ โดยแบงเปน 3 สาขาวิชาดังนี้
1) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
เปนหลักสูตรที่เรียนรูเกี่ยวกับการเตรียมเสนใย, กระบวนการปน, การถัก, การทอ
เมื่อสําเร็จหลักสูตรนี้ สามารถเขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมการปนดาย, ทอผา,
และถักผา เปนตน
2) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ มี 2 แขนงวิชายอย
• แขนงวิชาการยอมสีและตกแตงสิ่งทอ เปนหลักสูตรที่เรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการ
ฟอกยอม, การพิมพ, การตกแตงสําเร็จบนผลิตภัณฑสิ่งทอ
เมื่อสําเร็จหลักสูตรนี้ สามารถเขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมการฟอกยอมสี
สิ่งทอ การพิมพสิ่งทอ การตกแตงสําเร็จ
• แขนงวิชาการผลิตเสนใยสังเคราะห เปนหลักสูตรที่เรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิต วัสดุเสนใยสังเคราะห การขึ้นรูปเสนใยสังเคราะหใหไดสมบัติตามการใชงาน
เมื่อสําเร็จหลักสูตรนี้ สามารถเขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเสนใย
สังเคราะห
3) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุงหม เปนหลั
 กสูตรที่เรียนรูเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิต การจัดการอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม
เมื่อสําเร็จหลักสูตรนี้ สามารถเขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม
การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป
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