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รวมเว็บไซตเกี่ยวกับ Technical Textiles
เวบ็ไซตของผูพิมพหนังสือ Technical Textile Markets หากตองการสั่งซื้อสามารถซื้อ online ได ถาตองการจะ
อานเอกสารจะตองสมัครสมาชิก
http://www.textilesintelligence.com/tisttm/

เวบ็ไซตของผูผลิต Borealis เสนใย เชือก แถบพลาสตกิ มีโปรแกรมแปลงหนวยดเีนียรเปนเดซิเท็กซ แถมดวย
การคนหา สวนใหญเปนผลิตภัณฑ PP หรือ PE มไีฟลเกี่ยวกับสารเคมีที่บริษัทขาย
http://www.borealisgroup.com/public/customer/fibre/technical_textile_fibres/MainPage.jsp

http://www.textilesintelligence.com/tisttm/
http://www.borealisgroup.com/public/customer/fibre/technical_textile_fibres/MainPage.jsp
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เวบ็ไซตแนะนํ าหนังสือเกี่ยวกับ Technical Textiles ราคาคอนขางแพง แตนาจะครอบคลุมเนื้อหาดาน
Technical Textile
http://www.textileworld.com/Products.htm?CD=16&ID=65

ขาวเกี่ยวกับ Technical Textile ป 2004 โดยมีการแบงเปนป ตั้งแต 2001-2004 จัดทํ าโดยสํ านักพิมพ Textile
World
http://www.textileworld.com/News_Archives.htm?CD=2230

http://www.textileworld.com/Products.htm?CD=16&ID=65
http://www.textileworld.com/News_Archives.htm?CD=2230
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เวบ็บอรดของ Textile Institute สหราชอาณาจักร สํ าหรับ Technical Textile Supply Chain
http://www.textileinstitute.org/Forum/forum-view.asp?forumid=5

The US Market for Technical Textiles May 2002 เปนเวบ็ไซตของเอกสาร 35 หนา ที่เกี่ยวกับงาน Technical
Textile ท่ีมเีน้ือหาคอนขางละเอียดสํ าหรับทํ าใหเขาใจงาย อยางไรก็ตามเอกสารนี้มีตัวเลขที่คอนขางเกาเล็กนอย
(5 ดาว)
http://www.sbtdc.org/pdf/textiles.pdf

http://www.textileinstitute.org/Forum/forum-view.asp?forumid=5
http://www.sbtdc.org/pdf/textiles.pdf
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เว็บไซตของบริษัท DuPontSA ผูผลิตเสนใย และเสนดาย ท่ีนํ าไปใชงานดานสิ่งทอเทคนิค
http://www.dupontsa.com/fibres/technical_textile.html
Automotive (car seats and headliners)
Traffic (panels, filters, composites, furniture , coated substrates, cable)
Building / construction
Geo-textile / Agrotech
Protection / safety wear
Industry (filtration, cleaning, cable wrapping, insulation)
Medical (medical hygiene and surgical)
Environmental (Recycling, Disposal)
Packaging
Sport / Active wear

http://www.dupontsa.com/fibres/technical_textile.html
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LITHUANIAN TEXTILE INSTITUTE (LTI), แนะนํ าเว็บไซตเกี่ยวกับสิ่งทอที่เกี่ยวของ
http://www.lpia.lt/index.cfm?fuseaction=Links&langparam=EN

Textile Development Association: Technical Textile and Medical Device industries แหลงความรูเกี่ยวกับ
ส่ิงทอเทคนิค
http://www.texdev.com/

http://www.lpia.lt/index.cfm?fuseaction=Links&langparam=EN
http://www.texdev.com/
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The Synthetic and Art Silk Mill’s Research Association (SASMIRA) เวบ็ไซตเกี่ยวกับขาวเกี่ยวกับสิ่งทอ
เทคนิค
http://www.sasmira.org/technicaltextile.htm

Technical Textiles in China: Opportunity or Threat? เวบ็ไซตวิเคราะหจากบทความของ Textiles
Intelligence (www.textilesintelligence.com) การวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับการตลาดของสิ่งทอเทคนิค
http://www.maquilaportal.com/editorial/editorial313.htm

http://www.sasmira.org/technicaltextile.htm
http://www.textilesintelligence.com/
http://www.maquilaportal.com/editorial/editorial313.htm
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Department of Trade and Industry, UK (DTI ) เปนแหลงขอมูลดานส่ิงทอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง national
Strategy อุตสาหกรรมเส้ือผา และพรม ของสหราชอาณาจักร โดยเว็บไซตมีฟงกชัน่คนหาดวย (3 ดาว)
http://www.dti.gov.uk/sectors_textiles.html

Technical Textiles – Growth Potential and Prospects in India เขียนโดย Prof. Dr. V.K.
Kotkari IIT ประเทศอินเดีย มีจํ านวน 4 หนา อยางไรก็ดีเปนเน้ือหาท่ีเขียนมานานแลว ขอมูลอาจ
จะไมทันสมัยเทาท่ีควร (2 ดาว)
http://www.ft.vslib.cz/indoczech-conference/conference_proceedings/abstract/India_02.pdf

http://www.dti.gov.uk/sectors_textiles.html
http://www.ft.vslib.cz/indoczech-conference/conference_proceedings/abstract/India_02.pdf


8

Technical Textile and Industrial Nonwoven End-Use Products and their Components จาก David
Rigby Associates ราคาคอนขางแพงมาก เปนการส ํารวจตลาด และความตองการของผูบริโภค มีหลายเลม จะ
ตองเลือกใหถูกตอง หากตองการขอมูลสิ่งทอเทคนิคในเชิงลึก สามารถสั่งซื้อ online ได (1 ดาว)
http://www.dratex.co.uk/

New Technology for Europe Year 2005 เวบ็ไซตนี้เปน Powerpoint ในรูปของ PDF File จ ํานวน 36 หนา ขอ
มลูบางอยางสามารถนํ ามาประยุกตใชงานกับกลยุทธการตลาดของประเทศไทยไดเชนกัน (3 ดาว)
http://en.unige.it/ricerca/news/zobbi.pdf

http://www.dratex.co.uk/
http://en.unige.it/ricerca/news/zobbi.pdf
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Knitting Shells in the third dimension เปนงานวิจัยที่อยูใน JTATM ทํ าใหเกิด 3D Shell ในงานส่ิงทอเทคนิค
(3 ดาว)
http://www.tx.ncsu.edu/jtatm/volume3issue4/Articles/Power/power_full_79_03.pdf

ขอมลูเกีย่วกับแนวโนม และการพัฒนาส่ิงทอเทคนิคในตลาดโลก-ดานเคหะสิ่งทอ โดย David Rigby ทํ าให
สามารถเขาใจดานสิ่งทอเทคนิคหัวขอเคหะสิ่งทอไดเปนอยางดี
http://www.bharattextile.com/library/art100.php

http://www.tx.ncsu.edu/jtatm/volume3issue4/Articles/Power/power_full_79_03.pdf
http://www.bharattextile.com/library/art100.php
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Technotextil: System solutions using technical textiles ตัวอยางสินคาส่ิงทอเทคนิคท่ีสามารถนํ าไปใชงาน
ไดหลายแบบ หากสนใจสินคาสามารถขอแผนพับแนะนํ าได (2 ดาว)
http://www.huesker.com/usa/technotextil.html

The Karl Mayer Guide to Technical Textiles เน้ือหาคอนขางละเอียดเกี่ยวกับการผลิตสิ่งทอ
เทคนิค เปนไฟล pdf จํ านวน 36 หนา ไฟลคอนขางใหญพอสมควร เพราะมีรูปมาก (5 ดาว)
http://www.karlmayer.de/pdf/Technical_Textiles.pdf

http://www.huesker.com/usa/technotextil.html
http://www.karlmayer.de/pdf/Technical_Textiles.pdf
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Advanced Composites Manufacturing Centre (ACMC), University of Plymouth Centre of Expertise
เวบ็ไซตนี้มีการรวบรวมหนังสือที่เขียนโดยบุคลากรของ ACMC คอนขางเปนเรื่องวิชาการมาก (3 ดาว)
http://www.tech.plym.ac.uk/sme/acmc/index.htm

Bio medical Clothes, Smart Textile การบรรยายใน MINATEC 2003 ดวย powerpoint ในรูป
ของ pdf file มีจํ านวน 28 หนา มีภาพประกอบคอนขางจํ านวนมาก เนื้อหาคอนขางเหมาะสมไม
ยากเกินไป (5 ดาว)
http://www.minatec.com/minatec2003/act_pdf/1_MONDAY_DEGUILLEMONT.pdf

http://www.tech.plym.ac.uk/sme/acmc/index.htm
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รายงานของรัฐบาลออสเตรเลียเกี่ยวกับการวางแผนการดํ าเนินงานดานสิ่งทอเทคนิคในประเทศออสเตรเลีย มี
จ ํานวน 57 หนา รูปแบบของ PDF File (ขอมูลป 1999)
http://www.industry.gov.au/assets/documents/itrinternet/TCFLTechnical.pdf

Design and CAD Innovation in Woven Textile Research เปนเวบ็บทความของอาจารยจาก University of
Ulster at Belfast ใหค ําแนะนํ าเก่ียวกบัการออกแบบดวยโปรแกรมออกแบบลายผา แลวนํ ามาตัดเย็บเปนสิ่งทอ
เทคนิค
http://www.point.ac.uk/articles/jsoden.htm

http://www.industry.gov.au/assets/documents/itrinternet/TCFLTechnical.pdf
http://www.point.ac.uk/articles/jsoden.htm
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Global Trade ของโลก รวบรวมโดยเว็บไซตจากประเทศฟลิปปนส แบงเปนหมวดหมูที่ชัดเจน พรอมกับสถานท่ี
ติดตอกับบริษัทน้ันๆ (2 ดาว)
http://www.wand.com/100/english/queries/3_type_menu.asp?spkg=1

เวบ็ไซตของ Autex Research Journal ซึง่มเีน้ือหาเกีย่วกับงานวิจัยดานสิ่งทอ เคมีส่ิงทอ จํ านวนมาก เปดให
ดาวนโหลดฟรี ในรูปแบบของ PDF File สํ าหรับผูทีภ่าษาอังกฤษไมแตกฉาน อาจจะยากสักนิด เพราะคอนขาง
เปนภาษาอังกฤษทางวชิาการมากๆ (4 ดาว)
http://www.autexrj.org/No4.htm

http://www.wand.com/100/english/queries/3_type_menu.asp?spkg=1
http://www.autexrj.org/No4.htm
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วารสารท่ีอธิบายเกี่ยวกับสิ่งทอเทคนิคแบบงายๆ จากประเทศสหราชอาณาจักร มีจ ํานวน 3 หนา อยูในรูปแบบ
ของ PDF File (4 ดาว)
http://www.emda.org.uk/documents/TechTextilesToday1.pdf

SATRA Spotlight August 2004 เน้ือหาฉบับน้ีเก่ียวกับท่ีน่ังในสนามกีฬา (3 ดาว)
www.ifc.net.au/news/ifcprof.pdf

http://www.emda.org.uk/documents/TechTextilesToday1.pdf
http://www.ifc.net.au/news/ifcprof.pdf
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เวบ็ไซตของวารสาร t3 เกีย่วกบัส่ิงทอเทคนิค และมีบางสวนใหดาวนโหลดฟรี (2 ดาว)
http://www.t3-online.com/

เวบ็ไซตของ DRA ประเทศสหราชอาณาจกัร มีขอมูลเกี่ยวกับสิ่งทอเทคนิคจ ํานวนมาก ในรูปแบบของ PDF File
แตบางบทความจะเกาสักนิด มองรวมๆ ถือวายังดีกวาไมมีขอมูลอะไร ถาตองการขอมูลที่ใหมลาสุด คงตองส่ัง
ซือ้ (5 ดาว)
http://www.davidrigbyassociates.co.uk/drahtml/technicaltextilesarticles.html

-----------------------------------------------------

จัดทํ าโดย ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตุลาคม
2547 (หมายเหตุ ไมการันตี และรับผิดชอบเก่ียวกับเน้ือหาในเว็บไซตท่ีแนะนํ า)

http://www.t3-online.com/
http://www.davidrigbyassociates.co.uk/drahtml/technicaltextilesarticles.html

