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บทคัดย่อภาษาไทย 

630420011 : ศิลปะการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : ผ้าทอใยกล้วย, ต้นแบบสิ่งทอแฟชั่น, ป้องกันยูวี, เส้นใยเกล็ดปลา 

นางสาว รสริน ต านานธารา: นวัตกรรมผ้าทอป้องกันรังสียูวีโดยการประสานเส้นใยกล้วย
กับเส้นใยเกล็ดปลาทะเล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ปรีชา ปั้นกล่ า 

 
    ปัจจุบันงานหัตถกรรมจากเส้นใยธรรมชาติในประเทศไทย ได้รับความสนใจจากผู้คนเป็น

อย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ ประเทศไทยมีการผลิตเส้นใยกล้วย ซึ่งปัจจุบัน
มีการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ผลิตเส้นใยกล้วย มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อ
เผยแพร่และสนับสนุนการผลิตเส้นใยกล้วยสู่สากล ในขณะเดียวกันก็ยังประสบปัญหาด้านคุณภาพ
และรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ตรงตามความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภค  เนื่องจากเส้นใย
กล้วยมีขนาดเส้นใยที่ค่อนข้างใหญ่ ถ้าเทียบกับเส้นใยธรรมชาติชนิดอื่น ๆ และเป็นเส้นใยชนิดใยสั้น 
จึงท าให้ลักษณะผ้าทอที่ได้ค่อนข้างกระด้างและหนา ไม่สบายต่อการสวมใส่ จึงมีข้อจ ากัดในการผลิต
เสื้อผ้าในรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามอิทธิพลของกระแสนิยม
ที่มองหาทางเลือกใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการ ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจึงเป็นสิ่งจ าเป็น
อย่างยิ่งในปัจจุบัน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเลือกใช้เส้นใยฟิลาเจนเป็นตัวประสานใน
การปั่นเข้าเกลียวเป็นเส้นด้าย และใช้เส้นใยฟิลาเจนเป็นเส้นด้ายยืนเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผ้าทอ 
เส้นใยฟิเจนเป็นเส้นใยที่ใช้นวัตกรรมสกัดคอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลท าให้เส้นใยฟิลาเจนมี
คุณสมบัติพิเศษ 4 ประการ ได้แก่ รักษาความชุ่มชื้นแก่ผิวพรรณ ก าจัดและปกป้องกลิ่นกาย ป้องกัน
รังสียูวี สูงสุดถึง 50 และให้อุณหภูมิผิวสัมผัสที่เย็น นอกจากนี้คุณสมบัติของคอลลาเจนจะคงทน 
ปริมาณของคอลลาเจนจะไม่ลดปริมาณลงแม้จะผ่านการซักล้าง ตลอดจนเส้นใยฟิลาเจนยังผลิตมา
จากวัสดุธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ ท าให้สามารถย่อยสลายเองได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
ผสมผสานดังกล่าวจะท าให้ผ้าทอใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้น ดังนั้นผลการวิจัยนี้ นอกจากการ
ปรับปรุงคุณสมบัติผ้าทอให้ได้ตรงตามความต้องการผู้บริโภคแล้ว  ยังได้มีการพัฒนารูปแบบการ
ออกแบบที่ร่วมสมัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีจุดเด่น แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป เพื่อส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยธรรมชาติ หรือเส้นใยกล้วยให้มีคุณภาพและออกแบบได้อย่างมีมาตรฐาน 
สามารถสู่ตลาดทั้งใน และต่างประเทศอย่างมีคุณภาพ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

630420011 : Major DESIGN ARTS 
Keyword : BANANA FIBER, FASHION TEXTILE PROTOTYPE, UV PROTECTION, FISH SCALE 
FIBER 

MISS ROSSARIN TAMNANTARA : INNOVATION BANANA AND MARINE FISH 
SCALES FIBER FOR FABRIC UV PROTECTION THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR 
PREECHA PUN-KLUM 

   People are paying a lot of attention to natural fiber handicrafts in Thailand. It 
also has a tendency to increase continually. Thailand produces banana fiber, which is 
currently expanding and pushing banana fiber manufacturers to gain a large assortment of 
merchandise to disseminate and promote banana fiber manufacturing across the world. 
Simultaneously, there are issues with product quality and appearance that do not fulfill 
the demands and desires of consumers. When compared to other natural fibers, banana 
fibers are particularly thick. The woven cloth is quite hard and thick as well as difficult to 
wear, given the limited fibers. As a result, there are constraints in the manufacture of 
various types of clothes, as well as changes in consumer behavior as a result of trends that 
seek new alternatives to fulfill demand. As a result, textile product development is critical 
nowadays. The researcher chose filagen yarn as a binder for spinning into yarn. and using 
filaments as warp yarns to increase the woven fabric's flexibility as a solution to the 
difficulty described above. It's a collagen-extracting fiber made from the scales of marine 
fish. Filaments have four distinctive properties as follows: It can preserve skin hydration, 
eliminate and protect body odor with UV protection up to SPF50, and provide a cool 
surface temperature. Furthermore, collagen's properties are long-lasting. Even after 
washing, the amount of collagen remains constant, and the collagen fibers are still made 
entirely of natural elements. It's biodegradable and safe for the environment. This 
combination will increase the versatility of woven fabrics. The results of this research have 
developed a contemporary design pattern and product development to be distinctive to 
promote products woven from natural fibers or banana fibers with quality and 
standardized design and able to market both domestically and internationally with quality, 
in addition to improving the properties of woven fabrics to meet the needs of 
consumers.           
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ตลอดระยะเวลาการด าเนินการวิจัย ข้าพเจ้าประสบพบเจอกับอุปสรรคในการด าเนินงาน 
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นท าให้ข้าพเจ้าเกิดความไขว้เขวและท้อแท้ กังวลกับปลายทางที่อาจไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวังไว้ แต่เพื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้น ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าท าหากแม้ท าให้มีความ
เปลี่ยนแปลงเพียงน้อยนิดก็ถือได้ว่าบรรลุเป้าหมายในระดับหนึ่งแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาของข้าพเจ้าคอย
ย้ าอยู่เสมอว่า “ให้เชื่อมั่นในสิ่งที่ท า” เป็นสิ่งที่คอยเตือนใจข้าพเจ้าให้ด าเนินงานจนส าเร็จลุล่วงในครั้งนี ้

ข้าพเจ้ากราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล่ า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้
กรุณาให้ค าแนะน า อบรมสั่งสอน ให้ก าลังใจ เพื่อให้งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ข้าเจ้ากราบขอบพระคุณ
ประธานและกรรมการทุกท่านในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อภิสักก์ สินธุภัค ที่สละเวลาอันมีค่าให้ความรู้และค าแนะน า ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้
ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ประสานงานต่าง ๆ จนการวิจัยครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 

ข้าพเจ้าขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ร่วมเรียนกันมา คอยช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ให้ก าลังใจ ตลอด
ระยะเวลา 2 ปีการศึกษานี้ และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ท าให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้เรียนรู้
จนส าเร็จการศึกษาในครั้งนี ้

  
  

นางสาว รสริน  ต านานธารา 
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บทที่ 1  
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 กระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้รับความสนใจจากผู้คนป็นอย่าง
มาก และมีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างขึ้น เรื่อย ๆ จะเห็นได้จากทั้งภาครัฐ และเอกชนหันมาให้
ความส าคัญกับ การกระตุ้นจิตส านึกของผู้บริโภค และผู้ประกอบการให้ตื่นตัวมากขึ้นเช่นการส่งเสริม
และสนับสนุนสินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม การจัดงานแฟร์ต่างๆเป็นการกระตุ้นให้
ผู้บริโภคสนับสนุน และเลือก ซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมมากขึ้น อันเนื่องมาจากผลกระทบที่
เกิดจากการ เสื่อมโทรมของ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ เห็นได้อย่างชัดเจน สภาวะอากาศที่
เปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน หลายประเทศ มลภาวะที่ส่งผล กระทบต่อสุขภาพอย่าง
เห็นได้ชัด การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมจึง เป็นส่วนหนึ่งในการ กระตุ้น
จิตส านึกและตอบ สนองความต้องการของผู้บริโภค นวัตกรรม สีเขียว (Eco-Innovative Textiles) 
คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระ บวนการผลิตใน อุตสหกรรมให้เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยลด
ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมด้วยความรู้และเทคโนโลยี รวมทั้งมุ่งพัฒนา อุตสาหกรรม สิ่ งทอสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอสีเขียวนั้น สามารภท าได้หลาก หลาย รูปแบบและการ
จัดการกับของเสียที่เกิดจากการผลิตหรือเหลือใช้ก็ถือเป็นหลักการหนึ่งที่สามารถน ามา พัฒนา
นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียวได้โดยนักวิจัย หรือนักออกแบบสามารถน าความรู้ และความเชี่ยวชาญมา 
ประยุกต์กต์ใช้ ในการพฒันาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตงานสิ่งทอ ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น(สถาบันพัฒนาสิง่ทอ,2561)  
 กล้วย เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนาน เนื่องจากกล้วยมีถิ่น
ก าเนิดใน เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นพืชที่ปลูกง่าย สามรถพบเห็นได้ทั่วไปใน
พื้นที่ประเทศไทย กล้วยน้ าว้าเป็นกล้วยที่มีการปลูกมากที่สุดในประเทศไทยเนื่องจากปลูกง่าย คนไทย
รับประทานและใช้ ประโยชน์จากกล้วยน้ าว้า มากกว่ากล้วยชนิดอื่น หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว 
เกษตรกรจะตัดทิ้งท าให้มีเศษวัสดุ เหลือทิ้งจึงมีการน ากาบกล้วยมาแยกสกัดเป็นเส้นใยกล้วยได้จาก
กาบกล้วยสดซึ่งเป็นพืชที่หาได้ง่ายใน ท้องถิ่น เส้นใยกล้วยมีลักษณะเป็นเส้นยาว หนาประมาณ 0.1-
0.2 ซม. เป็นเส้นแห้ง มีความเหนียวปานกลาง สีน้ าตาลอ่อน เมื่อโดนความชื้นจะอ่อนตัว ต้องน าไปตี
เกลียวผสมกับเส้นใยชนิดอื่น เช่น ฝ้าย เพื่อเสริมความ แข็งแรงในการ ใช้งาน น าไปทอผ้าได้เนื้อผ้าที่
โปร่งสบาย ระบายอากาศได้ดี เส้นใยกล้วย มีสมบัติพิเศษคือ เป็น เส้นใยที่มีความมัน เงาสวยงาม 
แข็งแรง เหนียว และทนทาน (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบประเทศ ไทย  TCDC, 2564)  ด้วย
คุณสมบัติดังกล่าว มีการน าเส้นใยกล้วยมาต่อ ยอดทอเป็นผืนผ้า และตัดเย็บเครื่อง แต่งกายรวมถึง
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ผลิตภัณฑ์สิ่งทอชนิดอื่นๆ เป็นการลดวัดสดุเหลือทิ้งจากการปลูกกล้วย และต่อยอดให้เกิด มูลค่าใน
การผลิตเส้นใยธรรมชาติ การผลิตเส้นใยกล้วยถือเป็นงานหัถศิลป์ที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน งาน
หัตถศิลป์จากเส้นใยธรรมชาติในประเทศไทยก าลังได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆจะเห็นได้จากการรายงาน
ความเปลี่ยนแปลงของ งานหัตถศิลป์ภายในประเทศ และโครงการพัฒนาศักยภาพงานหัตถศิลป์ต่าง 
ๆ เพื่อ การส่งออกในแต่ละปีของ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อ
เผยแพร่และสนับ สนุนการ ผลิตเส้นใยกล้วยสู่กากล แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังประสบปัญหาด้าน
คุณภาพและรูปลักษ์ของ ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ตรงตามความต้องการและรสิยมของผู้บริโภค เนื่องจากเส้น
ใยกล้วยมีขาดเส้นใยที่ค่อนข้าง ใหญ่ ถ้าเทียบกับ เส้นใยธรรมชาติชนิดอื่นๆ และเป็นเส้นใยชนิดใยสั้น 
จึงท าให้ลักษณะผ้าทอที่ได้ค่อนข้าง กระด้างและหนา ไม่สบายต่อการสวมใส่ จึงมีข้อจ ากัดในการผลิต
เสื้อผ้าในรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้ง พฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนไปตามอิทธพลของกระแส
นิยมมองหาทางเลือกใหม่เพื่อตอบสนองความ ต้องการ ดังนั้น การพัฒนา ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเลือกการผสมพสาน การทอด้วย
เส้นใยฟิลาเจนเพื่อปรับปรุงคุณภาพผ้าทอใยกล้วย เส้นใยฟิลาเจน ได้จากภาคอุตสาหกรรมอาหาร 
และประมงโดยน าเกล็ดปลาที่ทิ้งแล้วจากอุตสาหกรรมดังกล่าว มาท าความ สะอาด และแปรรูปให้อยู่
ใน รูปแบบของเหลวด้วยการน าประโยชน์ของ “คอลลาเจน เปปไทด์” ที่สกัดจาก เกล็ดของปลามิลค์
ฟิช หรือปลานวลจันทร์ทะเล ซึ่งเป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม ประเภทยา 
เครื่องส าอาง และ อาหารเสริม  ผสมผสานกับเซลลูโลสจากเปลือกไม้ที่ ที่มาจากอุตสาหกรรม ระบบ
การจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน น ามาพัฒนาจนกลายมาเป็นนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอในชื่อเรียกว่า 
“ฟิลาเจน” เส้นใยฟิลาเจนจะท าให้ เครื่องนุ่งห่มที่ใช้เส้นใยนี้มีความนุ่ม เงางาม เหมือนไหม อ่อนโยน
ต่อ ผิวกาย  และยังให้คุณสมบัติโดดเด่น สามารถดูแลและปกป้องผิวของผู้ใช้งานต่าง ๆ มีคุณสมบัติ
พิเศษ 4 ประการ ได้แก่ รักษาความชุ่มชื้นแก่ ผิวพรรณ ก าจัดและปกป้องกลิ่นกาย ป้องกันรังสียู วี
สูงสุดถึง UPF50 และให้อุณหภูมิผิวสัมผัสที่เย็น นอกจาก นี้คุณสมบัติของคอลลาเจนจะคงทน 
ปริมาณของคอลลาเจนจะไม่ลดปริมาณลงแม้จะผ่านการซักล้าง ตลอดจน เส้นใยฟิลาเจนยังผลิตมา
จากวัสดุธรรมชาติร้อยเปอร์ เซ็นต์ ท าให้สามารถย่อยสลายเองได้ เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม อีกทั้งช่วย
ให้ผ้าทอมีลักษณะที่นุ่มขึ้น และใช้ ประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้น ฟิลาเจนสามารถ ผสมผสานในสิ่ง
ทอในทุกรูปแบบในทุกผลิตภัณฑ์ได้โดย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อทั้งมนุษย์และสัตว์ นอกจาก ช่วยลด
การทิ้งขยะจากอุตสาหกรรมอาหารได้แล้ว ยังเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สามารถดูแล และปกป้อง 
ผิวให้กับผู้สวมใส่ ช่วยดูแลในเรื่องสุขภาพผิว และดูแลสุขภาพโลกได้อีกด้วย 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจปรับกระบวนการพัฒนาผ้า
ทอ ใยกล้วย เพื่อให้ได้ลักษณะ ผ้าทอเบาขึ้น น าไปใช้ได้หลากหลายมากขึ้น โดยได้ปรับกระบวนการ
แยกเส้นใย กล้วยให้ละเอียดมากขึ้น และขึ้นเกลียวผสมกับเส้นใยฟิลาเจน เส้นใยนวัตกรรมจาก
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เกล็ดปลาทะเล ซึ่งเป็น เส้นใยธรรมชาติประเภท Eco-Innovative Textiles ด้วยกระบวนการป้ันด้าย
แบบวงแหวน Ring Spinning จะท าให้เส้นด้ายที่ได้มีขนาดเล็กน าไปใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น และ
ปรับรูปแบบการทอด้วย การทอลายซาติน (satin) จะช่วยให้ผิวสัมผัสนุ่มลื่นขึ้น และเพิ่มคุณสมบัติ
เด่นในด้านการป้องกันรังสียูวี การผสมผสาน  ดังกล่าวจะช่วยให้ ผ้าทอมีคุณสมบัติเด่นขึ้นแตกต่าง
จากผ้าทอใยธรรมชาติทั่ว ๆ ไปและใช้ประโยชน์ได้ หลากหลายมากขึ้น ดังนั้นผลการวิจัยนี้ นอกจาก
การปรับปรุงคุณสมบัติผ้าทอให้ได้ตรงตามความต้องการ ผู้บริโภคแล้วยังได้มีการพัฒนารูปแบบการ
ออกแบบที่ร่วมสมัยและ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีจุดเด่นแตกต่าง จากท้องตลาดทั่วไปเพื่อส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยธรรมชาติ หรือเส้นใยกล้วยให้มีคุณภาพ และ ออกแบบได้อย่างมีมาตรฐาน 
สามารถสู่ตลาดทั้งในและ ต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพ 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 การวิจัยเรื่อง นวัตกรรมผ้าทอป้องกันรังสียูวีโดยประ สานเส้นใยกล้วยกับเส้นใยเกล็ดปลา
ทะเล ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ ไว้ดังนี ้
 1 .เพื่อการศึกษาองค์ความรู้ของเส้นใยนวัตกรรมจากเกล็ดปลาทะเล ที่มีคุณสมบัติเด่นใน
ด้าน การป้องกันรังสียูวี  
 2. เพื่อการทดลองการผลิตเส้นด้ายใยสั้นชนิดยาวจากกล้วยที่มีเส้นใยนวัตกรรมจาก
เกล็ดปลาเป็นตัว 
ประสาน เพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้กับใยกล้วยในด้านการป้องกันรังสียูวี 
 3. เพื่อยกระดับผ้าทอใยกล้วยรูปแบบเดิม ให้เป็นผ้าทอที่สามารถป้องกันรังสียูวี และ
ออกแบบให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของผ้าทอ  
 

สมมมติฐานของการศึกษา 
 ผ้าทอนวัตกรรมผ้าทอป้องกันรังสียูวีโดยประสานเส้นใยกล้วยกับเส้นใยเกล็ดปลาทะเล มีประ
สิทธิ ภาพในการป้องกันแสงแดดได้ดี สามารถน ากระบวนการผลิตเส้นใยกล้วยมาต่อยอดในเชิง
อุตสาหกรรม และ  สามารถยกระดับการทอผ้าใยกล้วย รูปแบบเดิม ของชาวบ้านให้มีจุดเด่น มี
ศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น 
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ขอบเขตการศกึษา 
  ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการศึกษา นวัตกรรมผ้าทอป้องกันรังสียูวีโดยประสานเส้น
ใยกล้วยกับเสน้ใยเกล็ดปลาทะเล ไว้ดังนี้ 
 1. ศึกษาข้อมลูพ้ืนฐานเกี่ยวกับกล้วย โดยเก็บข้อมูลใน ด้านคุณลักษณะคุณค่าทางเศรษกิจ 
และวัสดุ เหลือทิ้งหลังการเก็บเกี่ยว 
     1.1 เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเส้นใยกล้วย คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี  
     1.2 เก็บข้อมูลด้านการแยกเส้นใยกล้วย และการท าความสะอาด 

  1.3 เก็บข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเส้นด้ายจากใยกล้วย เพื่อน ามาเป็นวัตถุดิบหลัก
ในการประสานกับเส้นใยฟิลาเจน จากน้ันน าเส้นด้ายทอเป็นผืนผ้า  

 2. ศึกษาข้อมลูเกี่ยวกับคุณสมบัติของเส้นใยฟิลาเจน องค์ประกอบของเส้นใย และเก็บข้อมูล
ด้านการป้องกันรังษียูว ี
 3. ศึกษาเกี่ยวกับลักษรณะผา้ทอที่มีผลต่อประสิทธิภาพการป้องกันแสงแดด 
 4. ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค ์
 5. ศึกษารูปแบบแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบสิ่งทอแฟช่ันร่วมสมัย 
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ขั้นตอนการศกึษา 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและ กระบวนการการเลือกใช้และถักทอที่
เหมาะสมในการใช้เส้นใยฟิลาเจนเพื่อน ามาปรับใช้ในด้านการป้องกันยูวี 
 2. ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยกล้วยที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดด ตอบ
โจทย์ใน ด้านการเพิ่มขึ้นของรังษียูวีจากภาวะโลกร้อน 
 3. ได้องค์ความรู้วิธีการออกแบบผ้าทอ และรูปแบบการออกแบบที่เหมาะสมกับคุณสมบัติ
ของผ้าทอใยกล้วย 
 
 
 

สิ่งทอแฟชั่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
Eco Innovative Fashion 

ปรับปรุงคุณภาพเส้นใยกล้วย 
ด้วยสารออกซิไดร์ (oxidizing agents) ไดร์ และน าไป
ทอแบบการปรับเส้นด้ายยืนให้มีความหนาแน่นมากขึ้น 

 

น าเส้นใยฟิลาเจนเป็นตัวประสานในการปั่นเกลียว
ด้าย และเพิ่มคุณสมบัติการป้องกันยูวีให้กับผ้าทอ 

 

ต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอแฟชั่น 
ที่มีคุณสมบัติเด่นด้านการป้องกันรังษียูวี 

 

ภาพที่ 1 : แสดงภาพกรอบแนวความคิด 
ที่มา  : รสริน ต านานธารา, 2565 
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นิยามศัพท ์
 1. ผ้าทอใยกกล้วยใย ผ้าทอที่ทอด้วยเส้นใยกล้วยผสมเส้นใยฟิลาเจน เพื่อเสริมคุณสมบัติเด่น
ด้าน การป้องกันรังษียูวี  
 2. ต้นแบบสิ่งทอแฟชั่น ผ้าทอที่ทอด้วยเส้นใยกล้วยผสมเส้นใยฟิลาเจน ที่ทอด้วยกี่ทอมือ 
แบบชาวบ้าน ร่วมกับรูปแบบการออกแบบที่ร่วมสมัย ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่นิยมตามกระแส มี
คุณสมบัติเด่นเฉพาะด้าน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. ป้องกันยูว ีผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูว ี
4. เส้นใยเกล็ดปลา เส้นใยนวตัตกรรมจากเกล็ดปลาทะเล  
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บทที่ 2  

ทบทวนวรรณกรรม 

 
 งานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมผ้าทอป้องกันรังสียูวีโดยประสานเส้นใยกล้วยกับเส้นใยเกล็ดปลา
ทะเล ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
 1. ทฤษฎีเกี่ยวกับกล้วย 
 2. ทฤษฎีเกี่ยวกับเส้นใยฟิลาเจน เส้นใยนวัตกรรมจากเกลด็ปลา 
 3. ทฤษฎีเกี่ยวกับรังษียูวี  
 4. ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสกัดเส้นใยจากพืช 
 5. ทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับปรุคุณภาพเส้นใย 
 6. ทฤษฎีเกี่ยวกับเส้นด้าย 
 7. ทฤษฎีเกี่ยวกับการทอผ้า 
 8. ต้นแบบผลติภัณฑ์สิ่งทอ 
 9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ทฤษฎีเกี่ยวกับกล้วย 
 ปัจจุบันมีการบริโภคกล้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากกระแสรักสุขภาพก าลังได้รับความ
นิยม จึงมี การน ากล้วยมาแบ่งหวีขายในแพคเกจจิ้งที่สวยงาม ทั้งในร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า 
จึงท าให้ เข้าถึงผู้บรโภคได้ง่ายขึ้น รวมทั้งกับสามารถน าไปเป็นส่วนผสมวัตถุดิมในการท าขนม เบเกอรี่ 
ไอศครีม จึงท าให้การ บริโภคกล้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด กล้วยเป็นพืชอาหารของโลกที่มีปลูก
อยู่มากกว่า 135 ประเทศ ทั้งใน เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน ประเทศไทยมีพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 
149.26 ล้านไร่ เป็นพื้น ที่สวนไม้ผลไม้ ยืนต้น 34.92 ล้านไร่ คิดเป็น 23.4 เปอร์เซ็นต์ (สศก., 2561) 
ในปี 2560 มีพื้นที่ปลูกกล้วย ประมาณ 481,639 ไร่ โดยเป็น พื้นที่ปลูกกล้วยน้าว้ามากที่สุด 328,456 
ไร่ ผลผลิต 184,251 ตัน พื้นที่ปลูก กล้วยไข่ 63,233 ไร่ ผลผลิต 32,159 ตัน และ พื้นที่ปลูกกล้วย
หอม 62,252 ไร่ผลผลิต 30,082 ตัน (กรมส่งเสริมการเกษตร ,2561) ประเทศไทยเป็น แหล่ง
พันธุกรรมกล้วยหลากหลายชนิด พันธุ์กล้วยของไทย มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งในด้าน รสชาติ กลิ่น ใน
ภาพรวมประเทศไทยมีจุดแข็ง ในการผลิตกล้วยโดยมีสภาพ ภูมิประเทศที่เหมาะสมสามารถขยาย
พื้นที่ปลูกได้ จากการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ท าให้กับสมากสหกรณ์ และเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 
ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ สุโขทัย พิษณุโลก ตาก ก าแพงเพชร และอุตรดิตถ์ สามารถด าเนินธุรกิจแปร
รูป กล้วยน้ าว้าส่งตลาดทั้งในและต่างประเทศ มีปริมาณ การผลิต 11,322.73 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า
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กว่า 1,132.2 ล้านบาท แบ่งออกเป็นตลาดในประเทศ คิดเป็น 70 เปอร์เซ็น เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ 
เชียงราย แพร่ นครสวรรค์ ตาก โดยมีปริมาณ 7,925.91 ตัน มูลค่า 984.7 ล้านบาท และ ตลาด
ต่างประเทศ คิดเป็น 30% ได้แก่ จีน และเกาหลี โดยมีปริมาณ 3,396.82 ตัน มูลค่า 147.5 ล้านบาท 
และ ใช้ช่องทางการจ าหน่าย ออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ก และไลน์ อีกด้วย ปัจจุบันไทยส่งออกสินค้ากล้วย 
เป็นอันดับ ที่ 2 ของอาเซียน (รองจากฟิลิปปินส์) และเป็นอันดับที่ 18 ของโลก เนื่องจากได้เปรียบ
ด้าน สภาพภูมิ ประเทศ และภูมิอากาศ ที่สมบูรณ์ และแต้มต่อจากเอฟทีเอ โดยในช่วง 7 เดือนแรก
ของปี 2563 (ม.ค.-ก.ค.) ไทยส่งออกกล้วยสดไป ประเทศคู่เอฟทีเอ มูลค่า 6.9 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น
สัดส่วน 99.47% ของการส่ง ออกกล้วยสดทั้งหมด ตลาดส่ง ออกส าคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น อาเซียน 
ส าหรับกล้วยแปรรูป อาทิ กล้วยฉาบ และกล้วยเชื่อม ไทยส่งออกไป มูลค่า 0.62 ล้านดอลลาร์ 
ขยายตัว 27% จากช่วงเวลาเดียวกันของ ปีก่อนหน้า โดยตลาดส่งออกส าคัญ ได้แก่ สหราชอาณาจักร 
ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา (Thamonton Jang กันยายน 14, 2563)  
 

 1. กล้วย 
 เกษร (2545) อธิบายไว้ว่า ก้วยเป็นไม้ล้มลุกขนาดใหญ่ อายุหลายปี จัดอยู่ในตระกุล 
Musaceae เมื่อโตเต็มที่อาจสูงตั้งแต่ 2 เมตรจนึง 7 เมตร กล้วยมีล าต้นอยู่ในดินเรียกว่า ไรโซม มี
การเจริญแบบ ซิมโปเดียล ที่ล าต้นของกล้วยมีตาอยู่ทางด้านข้าง โดยมีกาบใบหุ้มอยู่ ใจกลางของล า
ต้นแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของเซ็นทรัล ไซลินเดอร์ และคอร์เท็กซ์ โดยมีท่อน้ าอาหารเป็นตัวเชื่อม 
เนื้อเยื่อของล าต้นประกอบด้วย เซลพาเรนไคมา ซึ่งบรรจุด้วยแป้งอยู่เต็ม ส่วนล่างเป็นที่เจริญเป็นจุดที่
สร้างดอก และใบ ในการสร้างใบ ก่อให้เกิดล าต้นเทียม การเกิดช่อดอกมีการแบ่งเซลแบบไมโตซิส้กิด
เป็นช่อดอกแทงขึ้นสู่ด้านบนโดยส่วนที่ ชูช่อดอกขึ้นมาเป็นส่วนที่พยุงล าต้นไม่ให้เคลือกล้วยล้ม การ
จัดเรียงของกาบใบจะเกิดซ้อน ๆ กันที่บริเวณ โคนต้น ส่วนปลายไม่ซ้อน แต่มีการ เรียงใบแตกต่าง
ตามอายุของต้นก้วย  
 1.1 ล าต้นเทียม เป็นส่วนล าต้นกล้วยที่เหน็อยู่ทั้วไป ล าต้นเทียมไม่ใช่ตน้กล้วย เป็นเพียงกาบ
ในกล้วยที่ โอบเข้ามาประกบกันแน่น ซ้อนๆกันหลายๆกาบ กาบใบแรกอยุ่รอบนอกเป็นใบแคบ ริม
กาบใบที่ขนานกัน มาเรื่อย ๆ จะค่อยเรียวเข้าหากันที่ปลาย ท าให้กาบแข็แรง 
 

https://www.bltbangkok.com/author/thamonton-j/


  10 

 
 
  
 1.2 เหง้ากล้วย เหง้าใต้ดินคือล าต้นใต้ดินหรือล าต้นแท้ ลกัษณะของเหง้าประกอบด้วยโคน
เทียม ตากล้วย มีอยู่ทั่วไปบนเหง้า เฉพาะตาที่อยู่ใจกางของเหง้าที่จะเจริญเติบโตไปเป็นช่อดอก ตา
อื่น ๆ จะโตไปเป็น เหง้าอ่อน จากนั้ จึงจะเติบโตแทงหน่อออกมาเป็นต้นกล้ว ดังนั้นล าต้นแท้คือเหง้า 

 
 
 
  

ภาพที่ 2 : ต้นกล้วย 
ที่มา : technologychaoban, เข้าถึงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2565, เข้าถึงได้จาก

https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_17557 
 

ภาพที ่3 : เหง้ากล้วย 
ที่มา : Wikipedia, เข้าถึงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2565, เข้าถึงได้จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/กล้วย 
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 1.3 หน่อกล้วย เป็นส่วนที่แทงออกมาจากเหง้า และกลายเป็นต้นอ่อนของกล้วย ต้นอ่อนมี 4 
ประเภท คือ ต้นอ่อน (Peepers) หน่อยอายุน้อย มีขนาดเล็ก ใบเป็นเกลียวอยุ่เหนือดิน สูงประมาณ 
10 เซ็นติเมตร หน่อใบแคบ (Sword Suckers) เป็นต้นอ่อนที่แข็งแรง เกิดจากเหง้าที่สมบูรณ์อยู่ลึกใน
ใต้ดิน  กาบคลีย่าว แคบ ๆ เหมาะส าหรับการขยายพันธ์ สูง 75 เซ็นติเมตร หน่อแก่ (Median 
Suckers) โตต่อจากหน่อใบแคบ อายุประมาณ 5-6 เดือน ตาหน่อแก่พร้อมที่จะออกช่อดอก หน่อใบ
กว้าง (Water Suckers) หน่อที่เกิดจาก ตาเหง้าที่ไม่แข็งแรง และอู่เหนือดิน ลักษณะใบแผ่กว้างต้ังแต่
อายุน้อย สูง 75 เซ็นติเมตร ไม่เหมาะแก่การ ขนายเพาะพันธ์   

 
 
  
 1.3 ราก ต้นกล้วยเริ่มต้นจะมรรากแก้วสีขาวจากนั้นเจริญเติบโตเป็นรากฝอย ระยะต้นอ่อน 
จะเป็น รากฝอยสีขาว เมื่อต้นเริ่มแก่จะกลายเป็นรากฝอยสีน้ าตาล กระจายอยู่ใต้ดินเป็นวงกว้าง 

 
 
 

ภาพที ่4 : หน่อกล้วย 
ที่มา : lazada, เข้าถึงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2565, เข้าถึงได้จาก 

https://www.lazada.co.th/products/30-i1000988759.html 

ภาพที ่5 : รากกล้วย 
ที่มา : webebananas, เข้าถึงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2565, เข้าถึงได้จาก 

http://webebananas.com/culture.html 
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 1.4 ใบกล้วย หรือใบตอง มีลักษณะยาวรี กว้าง 50-70 เซ็นติเมตร ใบยาว 1.5-4 เมตร ส่วน
ของก้าน ถึงตัวใบยาว 50 เซ็นติเมตร ลักษณะเส้นใบจะเรียงขนานกัน เมื่ออายุต้นกล้วยมากขึ้น ใบจะ
ค่อย ๆ เรียวเล็ก ลงจนแห้งไป ใบใหม่จะขึ้นมาทดแทนทุก 7-10 วัน ต้นกล้วยจะมีใบหมุนเวียนชั่ว
อายุขัย 35-50 ใบ  
 1.5 ช่อดอก แต่ละช่อประกอบด้วยกลุ่มดอก กลุ่มดอกแต่ละกลุ่มมีใบประดับ การเจริญของ
กลุ่มดอก จะเจริญจากทางซ้ายไปขวา และมี 2 แถว และมีกาบดอกสีอแดงรูปวงรีรองรับอยู่ ส่วน
บนสุดของช่อดอก เป็นดอกตัวเมีย ส่วนด้านปลายเป็นดอกตัวผู้ และมีดอกกระเทยอยู่ตรงกลาง  

  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 : ช่อดอกกล้วย 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6 : ใบกล้วย 
ที่มา : rawpixel, เข้าถึงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2565, 

เข้าถึงได้จาก
https://www.rawpixel.com/image/2264536/p

remium-photo-image-banana-tree-leaf-
texture-detailed 

ภาพที่ 7 : ช่อดอกกล้วย 
ที่มา : flickr, เข้าถึงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 

2565, เข้าถึงได้จาก 
https://www.flickr.com/photos/craigje

well/2262993408/in/set-
72157626093991872/ 
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1.5 ดอกกล้วย ลักษณะไม่ได้สัดส่วน กลับเลี้ยงและดอกไม่ได้แยกจากกัน มีกลีบสีเหลืองครีม 
สองชั้น ชั้นกลีบรวมประกอบด้วยกลีบใหญ่ 3 กลีบ และกลีบเล็ก 2 กลีบเชื่อติดกัน ดอกตัวเมียยาว
ประมาเซ็นติเมตร ดอกตัวผู้ยาวประมาณ 6 เซ็นติเมตร มีเกษรตัวผู้ 5 อัน และเกษรตัวเมีย 3 อัน 
ลักษณะฟูละมีละออง 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 1.6 ผลกล้วย ผลกล้วยเจริญเติบโตขึ้นหลังจากเกิดช่อดอก อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 90 วัน 
ผลแก่มีเล็ดสีด า อยู่ข้างใน กล้วยหนึ่งเครือมีจ านวนกล้วยประมาณ 5-15 หวี แต่ละหวีมีผลกล้วย
ประมาณ 5-20 ผล ผลสุกจะเป็นสีเหลือง หรือ ออกแดง แล้วแต่ชนิดของพันธ์กล้วย  
   
 
 

ภาพที ่8 : ดอกกล้วย 
ที่มา : webebananas, เข้าถึงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2565, เข้าถึงได้จาก 

http://webebananas.com/culture.html 
 

ภาพที ่9 : ผลกล้วย 
ที่มา : livestrong, เข้าถึงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2565, เข้าถึงได้จาก 

https://www.livestrong.com/article/49266-eliminate-salt-body-potassium/ 
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 1.7 องค์ประกอบของกาบใบกล้วย มีองว่างอากาศประมาณค่งหนึ่งและต่อกันเป็นท่อยาว มี
ท่ออาหาร เรียงต่อเนื่องกัน ผิวด้านนอกเมีความเงาเพราะมีสารลิกนินเคลือบอยู่ ส่วนก้านใบมีลักษณะ
กลมมน และเป็น ร่องทางด้านบน และทางด้านล่างของแผ่นใบจะมีท่อน้ าอาหาร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. พันธ์กล้วยในประเทศไทย  
  ในปัจจุบันทั่วโลกมีกล้วยประมาณ 200-300 สายพันธุ์แต่ส าหรับพันธุ์กล้วยใน
ประเทศไทย “Silayoi, Babprasert and Riveta” ได้ท าการเก็บรวบรวมพันธุ์กล้วยและปลูกไว้เมื่อปี 
2524 ที่สถานีฝึก นิสิต เกษตร (สถานีวิจัย) อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ท าการศึกษาลักษณะ
และประเมินคุณค่า ของกล้วย เพื่อการใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ได้รายงานเกี่ยวกับพันธุ์กล้วยไว้ โดยแบ่งเป็น 
5 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ กล้วยป่า ออร์นาตา (wild orange : Musa balbis) กล้วยป่าอคิวมินาตา (wild 
acuminita : Musa acuminita) กล้วยป่าบาบิเซียนา (wild babisiana) กล้วยในสายพันธุ์อคิวมินา
ตา (acuminita cultivars) กล้วยลูกผสม อคิวมินาตา กับบาบิ เซียนา (acuminita babisiana)  
(สมศักดิ์, มปป.) 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่10 : กาบกล้วย 
ที่มา : chiangmainews, เข้าถึงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2565, เข้าถึงได้จาก 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1045703/ 
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  กล้วยป่าออรน์าตา (wild orange : Musa balbis)  
  กล้วยป่ากลุ่มนี้ปลูกกันในแถบภาคเหนือ เรียกว่า กล้วยบัว หรืออาจเรียกว่ากล้วยป่า 
(ล าปาง) 
  กล้วยป่าอคิวมินาตา (wild acuminita : Musa acuminita)  
  กล้วยป่ากลุ่มนี้มี 5 ชนิด ได้แก่ กล้วยทอง (สงขลา) กล้วยแข (แพร,่ อุตรดิตถ์ และ
ล าปาง)  
  กล้วยป่าบาบเิซียนา (wild babisiana) 
  กล้วยป่าในกลุ่มนี้เรียกว่า กล้วยตานี หรือกล้วยพองลา (นครศรีธรรมราช) กล้วยป่า 
(แพร,่ ล าปาง) มีอยู่แพร่หลายทั่วประเทศไทย 
  
  กล้วยในสายพันธุ์อคิวมินาตา (acuminita cultivars) 
  กล้วยในกลุ่มนีม้ีอยู่หลายพันธุ์ ได้แก่  
  กล้วยเล็บมือนาง กล้วยหมาก (นครศรีธรรมราช)  
  กล้วยทองหมาก (พัทลุง) กล้วยเล็บมือ (นครสวรรค)์ 
  กล้วยไข่ (ก าแพงเพชร) หรือเรียกว่าเจ็กบง (สุรินทร)์ 

กล้วยท้องร่วง เป็นกล้วยที่ผลหลุดง่ายเมื่อสุก เรียกว่ากล้วยไข่ท้องร่วง 
(นครศรีธรรมราช) กล้วยค่อมเบา (สงขลา) 

  กล้วยหอม พบเห็นมากในภาคตะวันออกเียงเหนือ 
  กล้วยหอมทองลาน พบเห็นมากในภาคอีสาน 
  กล้วยสา พบเห็นมากในภาคใต้ 
  กล้วยนมสาว พบเห็นมากในภาคใต ้
  กล้วยลาย พบเห็นมากในภาคใต ้
  กล้วยทองกาบด า พบเห็นมากในภาคใต้ 

กล้วยนาก สีเปลือแดงอมม่วง  หรือเรียกว่ากล้วยน้ าครั่ง (พะเยา, แพร)่ กล้วยกุ้ง 
(นครศรีธรรมราช) กล้วยครั่ง (สุรินทร)์ 

  กล้วยหอมเขียว หรือเรียกว่า กล้วยคร้าว (แพร่) กล้วยเขียวคอหัก 
   (นครศรีธรรมราช) กล้วยหอมค้าว (พะเยา) 

กล้วยกุ้งเขียว เป็นลูกผสมของกล้วยนาก หรือเรียกว่ากล้วยหอมทอง (แพร่, 
อุบลราชธานี) 

  กล้วยไข่บอง ผลจะใหญ่กว่ากล้วยไข่ กรือเรยีกว่ากล้วยไข่พระตะบอง (นครราชศีมา) 
  กล้วยดอกไม้ ผลสุกเปลือกจะเป็นสีทอง อยู่ในพวกเดียวกับกล้วยหอมทอง 
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  กล้วยลูกผสมอคิวมินาตา กับบาบิเซียนา (acuminita babisiana) 
  กล้วยในกลุ่มนีม้ีอยู่หลายพันธุ์ ได้แก่ กล้วยลังกา หรือกล้วยจีน (พัทลุง) 

กล้วยเงิน กล้วยทองเดชกล้วยนางนวล เป็นพันธ์ุกล้วยหายาก พบเห็นได้มากใน
สงขลา 

  กล้วยน้ าพัด หรือกล้วยน้ ากาบด า (จันทบุร)ี 
  กล้วยไข่โบราณ เป็นพันธุ์กล้วยหายาก มีอยู่เฉพาะในจังหวัดตราด 

กล้วยย้ า หรือกล้วยนางนวล (คฃนครนายก) กล้วยแก้ว (นครราชศีมา) กล้วย
หอมจัทร์ (กาฬสินธ์ุ) กล้วยหอมเล็ก (ยโสธร) 

  กล้วยขม มีรสชาีขม พบเห็นมากในภาคใต้ 
  กล้วยร้อยหวี  หรือปัซังเซเรบู 
  กล้วยนมหมี หรือกล้วยพม่าแหกคุก (อ่างทอง) 
  กล้วยหักมุก นิยมน ามาแปรรูป 

กล้วยปลวกนาง พบมาในภาคอีสาน หรือเรียกว่ากล้วยน้ าไทย (นครนายก) กล้วยส้ม 
(ยโสธร) กล้วยทิพย์ใหญ่ (อุบลราชธาน)ี 

  กล้วยน้ าว้า มีอยู่แพร่หลายในประเทสไทย 
กรมส่งเสริมการเกษตร (2544) ได้อธิบายไว้ว่า กล้วยที่พบในประเทศไทยมีหลาย
พันธ์ุ ด้วยกัน แต่พันธุ์ที่รู้จักกันดีและนิยมปลูกกันแพร่หลายมีอยู่ไม่กี่พันธุ์ ได้แก่  

  
  กล้วยหอมทอง 
  ชื่อสามัญ  Gros Michel 
  ชื่อพ้อง   กล้อยหอม 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (AAA group) “Kluai Hom Tong” กลุ่มย่อย 
Gros Miche 
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ลกัษณะทั่วไป 
  ต้นสูงประมาณ 2.5-3.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางากกว่า 20 เซ็นติเมตร กาบและล า
ต้นชั้นนอก กระมีจุกด า ด้านในสีเขียวอ่อน มีเส้นลายชมพู ก้านใบมีร้ีองกว้าง เส้นกลางใบสีเขียว ปลี
รูปไข่ ค่อนข้างยาว ปลายแหลม หนึ่งเครือมี 2-6 หวี หนึ่งหวีมี 12-16 ผล กว้าง 3-4 เซ็นติเมตร ยาว 
21-25 เซ็นติเมตร เปลือกบาง เมื่อสุกสีเหลืองทอง กลิ่นหอม มีรสหวาน 
   

กล้วยหอมเขียว 
  ชื่อสามัญ  Pisang Masak Hijau 
  ชื่อพ้อง   กล้อยหอมเขียว 
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Musa (AAA group) “Kluai Hom Khieo” 
  ลกัษณะทั่วไป 
  ต้นสูงประมาน 3.5-4.5 เมตร เส้นผ่านศุนยก์ลาง 20-22 เซ็นติเมตร ล าต้นชั้นนอกมี
กระด า ก้านใบมีร่องกว้าง  ปลีรูปไข่ ค่อนข้างยาว ปลายแหลม หนึ่งเครอืมี 8-10 หวี  หนึ่งหวีมี 14-
18 ผล กว้าง 3-4 เซ็นติเมตร ยาว 21-25 เซ็นติเมตร เปลือกหนากว่ากล้วยหอมทอง เมือ่สุกสีเขียวอม
เหลือง กลิ่นหอมค่อนข้าง แรง มีรสหวาน 
   
  กล้วยน้ าว้า 
  ชื่อสามัญ  Pisang Awak 
  ชื่อพ้อง   กล้อยน้ าว้าเหลือง กล้วยใต้ กล้วยอ่อง 
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Musa (ABB group) “Kluai Nam Wa” 
  ลกัษณะทั่วไป 
  ต้นสูงประมาน 3.5 เมตร เส้นผ่านศุนย์กลาง 15 เซ็นติเมตร กาบชั้นนอกมีีเขียวอ่อน 
มีกระด าเล็กน้อย ก้านใบมีร่องแคบ  ปลีรูปไข่ ค่อนข้างป้อม ปลายป้าน หนึ่งเครือมี 7-10 หวี  หนึ่งหวี
มี 10-16 ผล ก้านผลยาวเปลือกหนา เมื่อสุกสีเหลือง  
  กล้วยไข ่
  ชื่อสามัญ  Pisang Mas 
  ชื่อพ้อง   กล้อยกระ กลว้ยเจ็กบอง 
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Musa (AAgroup) “Kluai Khai” 
  ลกัษณะทั่วไป 
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ต้นสูงประมาน 2.5-3 เมตร เส้นผ่านศุนย์กลาง 16-20 เซ็นติเมตร กาบชั้นนอกมีเขียว ปนเหลือง มี
กระสีน้ าตาลอ่อน  ก้านใบมีร่องแคบ  ปลีรูปไข่ ม้สนงอขึ้น ปลายแหลม หนึ่งเครือมี 6-7 หวี  หนึ่งหวี
มี 14 ผล ผลค่อนข้างเล็ก ก้านผลสั้นเปลือกบาง  เมื่อสุกสีเหลืองสดใส มีจุดด าเล็กประปราย รสหวาน 
   

กล้วยตาน ี
  ชื่อสามัญ  Wild Balbisiana 
  ชื่อพ้อง   กล้อยป่า กล้วยพองลา กล้วยนตานีใน กล้วยชะนีใน  
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Musa Balbisiana Colla  “Kluai Tha Nee” 
  ลกัษณะทั่วไป 
  ต้นสูงประมาน 3.5-4 เมตร เส้นผ่านศุนย์กลาง 20 เซ็นติเมตร ปลีรูปร่างป้อม  
ปลานมน กาบปบีกางขึ้น ไม่ม้วนงอ หนึ่งเครือมี 8 หวี  หนึ่งหวีมี 10-14 ผล ผลค่อนข้างใหญ่ มี
เหลี่ยม ปลายทู่ เมื่อสุก สีเหลือง มีรสหวาน มีเมล็ดจ านวนมาก เปลือกหนาแข็ง 
  กล้วยเล็บมือนาง 
  ชื่อสามัญ  Banana 
  ชื่อพ้อง   กล้วยข้าว กล้วยหมาก 
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Musa (AA group)  “Kluai Lep Mu Nang” 
 ลกัษณะทั่วไป 
  ต้นสูงประมาน 2.5 เมตร เส้นผ่านศุนย์กลาง15 เซ็นติเมตร ปลีรูปร่างป้อม ปลานมน 
กาบนอกมีสีชมพูอมแดง ก้านใบสีชมพูอมแอง มีร่องกว้าง  หนึ่งเครือมี 6-7 หวี  หนึ่งหวีมี 10-16 ผล 
ผลเล็กโค้งงอ ปลายแหลม  เมื่อสุกสีเหลืองทอง เปลือกหนา กลิ่นหอมแรง มีรสหวาน 
 

 3. ลักษณะโครงสร้างของเสน้ใยกล้วย 
  วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา (2542) อธิบายไว้ว่า เส้นใยธรรมชาติจากพืชทุกชนิดเป็นเส้น
ใย ประเภทเซลลูโลสที่มีองค์ประกอบทางเคมีด้วยธาตุหลัก คือ คาร์บอน 44.4% ไฮโดรเจน 6.2% 
และ ออกซิเจน 49.4% ต่อกันเป็นโซ่โมเลกุล แต่ละหน่วยของกลูโคสประกอบด้วยหมู่ไฮดรอกซิล
ทั้งหมด 3 หมู่ซึ่งเหมือนกับโครงสร้างของน้ีาตาลทั่วไป แต่เนื่องจากโมเลกุลต่อกันเป็นลูกโซ่ท าให้ไม่
ละลายน้ีา เหมือนกับ ท่ีเกิดกับน้ีาตาล โครงสร้างทางเคมีนี้นับว่ามีบทบาทอย่างยิ่งต่อการก าหนด
สมบัติของ เส้นใย กล่าวคือ หมู่ไฮดรอกซิล (-HO) จะเป็นตัวดึงดูดน้ีาท้าให้มีความสามารถในการดูด
ซึมและ ความชื้นได้ดี และมีผลท้าให้เส้นใย มีความแข็งแรง  
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 เส้นใยธรรมชาติเซลลูโลส สามารถพบได้ในส่วนต่างๆของพืช เช่น ล าต้น เมล็ด ผล เส้นใย
กล้วย เป็นเส้นใยธรรมชาติชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้ในส่วนชั้นนอกของต้นกล้วย เรียกว่ากาบกล้วย มี
เซลล์ต่อ ซ้อนกันเส้นใยกล้วยในไม่ได้มีอยู่เพียงแค่ในส่วนของกาบ มีกระจายอยู่ทั่ว ตั้งแต่ใบจนถึงก้าน 
เส้นใยส่วนที่มีคุณภาพดีที่สุดอยู่บริเวณด้านหน้าของกาบ ลักษณะกาบหนา มีน้ าหนัก ไม่อ่อนและไม่
แก่จนเกินไป  

 4. คุณสมบัติของเสน้ใยกล้วย 
  คุณสมบัติทางกายภาพ 
  รูปร่างเส้นใยตามยาว มีกลุ่มเส้นใยเล็กๆ เรียงกันเป็นรูปทรงกรวย ปลายแหลม เส้น
ใยตรง เป็นเส้นใยประเภทใยสั้น รูปร่างเส้นใยตามขวาง รูปรีค่อนข้างกลม มีลูเมน และผนังเซล
ค่อนข้างบาง 
  เส้นใยกล้วยแข็งแรงและกระด้าง สามสรถลดความกระด้างของเส้นใยด้วยการต้มใน
น้ าสบู ่
  เส้นใยกล้วยมีความัน คล้ายไหม โดยเฉพาะเส้นใยแยกสดมีความมันมากกว่าเส้นใยที่
ได้ จากการแยกหมัก 
  เส้นใยกล้วยมีสีตามรรมชาติ สีขาวนวล สะอาดถ้าเป็นเส้นใยแยกด้วยการหมักจะมีสี 
น้ าตาล 
  เส้นใยกล้วยมีความยืดหยุ่นเล็กน้อย 1 นิ้ว 16.12% - 20.26 % 
  เส้นใยกล้วยสามารถดูดซึมน้ าได้ดีกว่าฝ้าย แต่ใช้ระเวลานานกว่า ดังนั้น การย้อมสี
เส้นใย กล้วยจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานขึ้น  
  เส้นใยกล้วยมีความเหนียว สามารถต้านแรงดึงได้ดี 713.80-1231.02 กิโลกรัม/กรัม 
เส้นในส่วนปลายกาบมีความเหนียวมากกว่า  
  คุณสมบัติทางเคมี 
  ปฏิกิริยาต่อการเผาไหม้ เส้นใยติดไฟง่าย ลุกไหม้เร็ว กลิ่นเหมือนกระดาษไหม้ เถ้าสี
เทาอ่อน ปฏิกิริยาเดียวกันกับฝ้าย 
  ปฏิกิริยาต่อสารเคมี ใยกล้วยไม่ทนต่อกรดเข้มข้น สามารถละลายได้ในกรด 
ไฮโดรคอลิก และ กรดซัลฟูริก ทั้งขณะร้อนและเย็น แต่ทนต่อกรดเจือจางและด่าง ยกเว้นกรดน้ าส้ม
เข้มข้นไม่เป็น อันตรายต่อ เส้นใย 
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เส้นใยกล้วยเป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน เส้นใย
กล้วยสามารถฟอกไขมันสิ่งสกปรกได้พร้อมกัน เมื่อฟอกแล้วเส้นใยที่ได้หลังจาก น าไปซักจะมีสีขาว
อ อ ก น ว ล ถ้ า เ ติ ม น้ า ย า รั บ ผ้ า นุ่ ม ล ง ไ ป  เ ส้ น ใ ย จ ะ มี ค ว า ม นุ่ ม ม า ก ขึ้ น  
(บุษราและกฤตพร,2543)  
 
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบเคมีของใยกล้วย 

สารประกอบ  มูลเลอร์ (ร้อยละ) 
เทินเนอร์ (ร้อย
ละ) 

ความช้ืน 11.85 10.00 

เถ้า 1.02 - 

น้ า 0.79 1.40 

ไขมันและขี้ผึ้ง 0.63 0.20 

ลิกนิน - 2.10 

เซลลูโลส 46.72 63.20 

เฮมิเซลลูโลส - 19.60 

เปกติน - 0.50 

สารประกอบเปกติน 21.83 - 

 100.00 100.00 

  
 
 

ตารางที่ 1 : ส่วนประกอบเคมีของใยกล้วย 
ที่มา        : หนังสือความรู้เรื่องผ้า, 2539  
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ทฤษฎีเกี่ยวกับเส้นใยฟิลาเจน เส้นใยนวตักรรมจากเกล็ดปลา 
 ในปัจจุบันขยะจากอุตสาหกรรมอาหารและการประมง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจนท าให้
เกิด ปัญหา ขยะในมหาสมุทรซึ่งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตของสัตว์ทะเล เพื่อลดปัญหาขยะจากภาค
อุตสาห กรรม อาหารและประมง โดยน าเกล็ดปลาที่ทิ้งแล้วจากอุตสาหกรรมดังกล่าว มาท าความ
สะอาดและแปรรูป ให้อยู่ในรูปแบบของเหลวผสมผสานกับเซลลูโลสจากเปลือกไม้ที่ ที่มาจาก
อุตสาหกรรมระบบการจัดการ ป่าไม้แบบ ยั่งยืนจนกลายมาเป็นนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอในชื่อ
เรียกว่าฟิลาเจนที่มีผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่เส้นใย เส้นด้าย ผ้า ตลอดจนสามารถร่วมผสมผสานกับผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปต่างๆเพื่อเพ่ิมคุณค่าให้กับ ผลิตภัณฑ์นั้นๆ   
 ฟิลาเจน “FILAGEN” เป็นเส้นใยผสมคอลลาเจน จากการใช้นวัตกรรมสกัดคอลลาเจนจาก
เกล็ด ปลาทะเลท าให้เส้นใยฟิลาเจนมีคุณสมบัติพิเศษ 4 ประการ ได้แก่ รักษาความชุ่มชื้นแก่
ผิวพรรณ ก าจัดและ ปกป้อง กลิ่นกาย ป้องกันรังสียูวี สูงสุดถึง SPF50 และให้อุณหภูมิผิวสัมผัสที่เย็น
พอเหมาะ นอกจากนี้ คณสมบัติของคอลลาเจนจะคงทน ปริมาณของคอลลาเจนจะไม่ลดปริมาณลง
แม้จะผ่านการซักล้าง ตลอด จนเส้นใยฟิลาเจน ยังผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ ท าให้
สามารถย่อยสลายเองได้ เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม สามารถ น าเส้นใยฟิลาเจนผผสานในสิ่งทอในทุก
รูปแบบผสมและถักทอร่วมกับผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ผ้าไหม ขนแกะ และผ้าเส้นใยสังเคราะห์อีกหลายชนิด 

ภาพที่ 11 : ภาพตารางเปรียบเทียบขนาดเส้นใยธรรมชาติ 
ที่มา : ประจักษ์ แอกทอง, 2565 
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เพื่อสร้างสรรค์เป็นเสื้อผ้า ชุดชั้นใน เสื้อกีฬา ชุดเครื่องนอน และชุดประดับ ตกแต่งต่าง ๆ อีก
หลากหลายประเภท ที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นของเส้นใย ฟิลาเจน เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ และให้ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ความต้องการของ ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่อไป ในทุกผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย ต่อทั้งมนุษย์ และสัตว์ นอกจากช่วยลดการทิ้งขยะ
จากอุตสาห กรรมอาหารได้แล้ว ยังเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ ที่สามารถดูแลและปกป้องผิวให้กับผู้
สวมใส่ช่วยดูแลใน เรื่องสุขภาพผิวและดูแลสุขภาพโลกได้อีกด้วย 
 
 
 
  
  
          
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 12 : ภาพแสดงเกล็ดปลาที่น ามาผลิตเส้นใย 

ที่มา : oknation, เข้าถึงเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2565, เข้าถึงได้จาก 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=1032169 

 

ภาพที่ 13 : ภาพแสดงส่วนผสมที่น ามาผลิตเส้นใย 
ที่มา : oknation, เข้าถึงเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2565, เข้าถึงได้จาก 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=1032169 
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ภาพที่ 14 : ภาพแสดงประสิทธิภาพของคุณสมบัติเส้นใย 
ที่มา : oknation, เข้าถึงเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2565, เข้าถึงได้จาก 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=1032169 

ภาพที่ 15 : ภาพแสดงการทดสอบการรักษาความชุ่มชื้นบนมะเขือเทศของผ้าทอฟิลาเจน 
ที่มา : oknation, เข้าถึงเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2565, เข้าถึงได้จาก 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=1032169 

 

ภาพที่ 16 : ภาพแสดงการทดสอบการรักษาความชุ่มชื้นของผ้าทอฟิลาเจน 
ที่มา : oknation, เข้าถึงเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2565, เข้าถึงได้จาก 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=1032169 
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ทฤษฎีเกี่ยวกับรังสียูว ี
 พญ .พู่กลิ่น (2555) กล่าวว่า แสงแดดประกอบไปด้วยรังสีทั้งที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
(Visible light) และไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ส าหรับรังสีที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั้น หาก
เรามองผ่าน อุปกรณ์ที่ เรียกว่าปริซึม (Prism) เราจะพบว่ารังสีนั้นสามารถแยกออกได้ถึง 7 สี คือ ม่วง 
คราม น้ าเงิน เขียว เหลือง แสด และแดง ส่วนรังสีท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแบ่งเป็นรังสี
เหนือม่วง หรือ อัลตร่าไวโอเลต (Ultraviolet) เรียกสั้นๆว่า รังสียูวี (UV) และรังสีใต้แดง หรือ
อินฟราเรด (Infra-red) ซึ่งทั้งรังสียูวี และรังสี ใต้แดงมีความยาวคล่ีนที่ต่างกัน แต่ดวงตาของมนุษย์มี
ขีดจ ากัดไม่สามารถมองเห็นแสงทั้งสอง ชนิดนี้ได้ ในแสงแดดประกอบไปด้วยรังสีที่ไม่สามารถมองเห็น
ได้ ที่เรียกว่าว่ารังสียูวี (UV) หรือรังสีอัลตร่าไวโอเลต (ultraviolet) หากได้รับในปริมาณที่มากเกินไป 
หรืออยู่ในพื้นที่แดดจัดแม้เพียงชั่วครู่ สามารถ ได้รับสารอนุมูล อิสระที่ท าลายเซลล์เนื้อเยื่อของผิวได้ 
ซึ่งส่งผลให้คอลลาเจนในผิวเสื่อมสภาพลง และอาจ จะตามมาด้วยการ ก่อให้เกิดโรคผิวหนังต่างๆ  

 1. ชนิดของรังสียูวี (UV) 
 รังสีที่อยู่ในแสงแดดมี 3 ชนิด คือ รังสียูวีเอ (UVA) รังสียูวีบี (UVB) และรังสียูวีซี (UVC) 
    1. รังสียูวีเอ (UVA) เป็นรังสียูวีที่มีความยาวคลื่นยาวท่ีสุด คืออย่ีระหว่าง 320 – 400 นา
โนเมตร สามารถทะลุไปถึงชั้นผิวหนังก าพร้าและชั้นหนังแท้ได้  แม้ว่าอาการที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถ
รู้สึกหรือสัมพัส ได้ ชัดเจนทันทีแต่มีผลในระยะยาว จะเกิดอนุมูลอิระในผิวสาเหตุของการเกิดฝ้า จุด
ด่างด า คอนลาเจนในผิว เสื่อมลงท าให้ผิวหนังเหี่ยวย่นและเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควร สีผิวคล้ า 
    2. รังสียูวีบี (UVB) เป็นรังสียูวีที่มีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 290 – 320 นาโนเมตร ไม่
สามารถ ทะลุ ผ่านชั้นผิวหนังเท่ารังสียูวีเอ แต่ก็สามารถท าให้ผิวหนังเสียความชุ่มชื้นได้ เกิดอาการ
แดงแสบร้อน และสามารถกลายเป็นมะเร็งผิวหนังได้ ให้ได้รับแสสงแดดนานๆ 
    3. รังสียูวีซี (UVC)  เป็นรังสียูวีท่ีมีความยาวคลื่นส้ีนที่สุด คือ อยู่ระหว่าง 210 – 290 นา
โนเมตร ถูกกรองไว้โดยชั้นโอโซน ในอดีตไม่สามารถผ่านมาถึงบรรยากาศของโลกได้ แต่ปัจจุบันพบว่า
รังสียูวีซี สามารถทะลุชั้นโอโซนมายังโลกมากขึ้น 
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 2. ค่า UPF (Ultraviolet Protection Factor ) ในผลิตภัณฑ ์                            
 ค่า UPF จะใช้เรียกประสิทธิภาพการป้องกันยูวีของผ้าทอ เป็นการแสดงให้เห็นถึงผ้าชนิด
นั้นๆสามารถป้องกัน UVA และ UVB ได้ดีแค่ไหน โดยค่า UPF 15-50 วัดจากปริมาณรังสียูวีที่
สามารถผ่านเนื้อผ้าได้ โดยค่า UPF 15-20 อยู่ในหมวดสามรถป้องกันแสงแดดได้ดี ค่า UPF 25-35 
อยู่ในหมวดสามรถป้องกันแสงแดดได้ดีมาก ค่าUPF 40-50+ อยู่ในหมวดป้องกันแสงแดดได้ยอดเยี่ยม  
 

Classification Category Rating UV Blocked 

Good UV Protection UPF 15 - 24 93.3% - 95.9% 

Very Good UV Protection UPF 25 - 35 96.0% - 97.4% 

Excellent UV Protection UPF 40 - 50+ 97.5% -98.0% 

                
 
  ที่มา    : textilefoodcolorchem, เข้าถึงเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2565, เข้าถึงได้จาก 
https://textilefoodcolorchem.wordpress.com/2018/03/25/ค่า-ultraviolet-protection-
factor-ของสิ่งทอ/ 
  
 ทั้งนี้ในด้านของเสื้อที่สามารถป้องกันแสงแดดได้มีปัจจัยในด้านการเลือกใช้สีของเสื้อผ้า และ
วิธีการถักทอด้วยจะเห็นได้ว่าเสื้อผ้าที่สามารถป้องกันแสงแดดได้จะมีสีเข้มเพราะสามารถป้องกัน
แสงแดด มากกว่าเสื้อสีขาวหรือสีอ่อนถึง 5 เท่า และมีการถักทอที่แน่นชิดกันเพื่อไม่ให้แสงท าลุผ่านได้
แม้ในวันที่ ไม่มีแดด ฝนตก หน้าหนาว ยังคงมีรังสียูวีสามารถส่องผ่านมาได้ หากยังมีแสงสว่างมากพอ
ให้มองเห็นได้ ดังนั้น ผลจากการ ได้รับรังสียูวีในระยะยาวไม่เพียงจะท าให้ผิวเสื่อมสภาพก่อนวัยอัน
ควรยังสามารถท าให้ เกิดโรคผิวหนังชนิด ต่าง ๆ ได้ด้วย การปกป้องผิวจากรังสียูวีจึงเป็นปัจจัยส าคัญ
เพื่อรักษาความอ่อนเยาว์ ของผิวการสวมเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวีก็
เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เช่นกัน 
 

ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสกัดเสน้ใยจากพืช 
 การแยกสกัดเส้นใยพืชให้มีคุณภาพ หมายถึง การเลือกวิธีแยกเส้นใยที่เหมาะสมกับพืชชนิด
นั้น ๆ เนื่องจากอาจมีผลต่อสมบัติของเส้นใยได้ การแยกสกัดเส้นใยกัญชง สับปะรด กล้วย ตาล และ
หมาก เป็นพืช ที่ก าลังได้รับความนิยมด้านการผลิตสิ่งทอในปัจจุบัน การสกัดเส้นใยธรรมชาติจากพืช
แต่ละชนิด สามารถ ประยุกต์ใช้ได้ เพื่อให้ได้ผลผลิตและคุณภาพที่เหมาะสม 

ตารางที่ 2 : ตารางเปรียบเทียบค่า UPF กับความสามารถในการกันแสงยูว ี                                 
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 1. การแยกเสน้ใยกัญชง (Hemp Fiber extraction) 
 เส้นใยกัญชงถือเป็นเส้นใยธรรมชาติจากพืชที่ได้รับความนิยมมาเป็นระยะเวลานาน นับตั้งแต่
อดีต จนถึงปัจจุบัญ กัญชงเป็นพืชล้มลุกที่ปลูกได้ง่ายในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาว การแยกสกัดใย
กัญชง หมายถึง กระบวนการแยกเส้นใยกัญชงเกิดข้ีนหลังจากการเก็บเกี่ยวต้นกัญชง นิยมตัดเป็น
ท่อนแล้วตากแดด ให้แห้ง ประมาณ 4 วันจากนั้นน าไปเข้ากระบวนการแยกเส้นใย ได้ 3 วิธี (สาคร 
ชลสาคร, 2558) คือ 
  1.1 การแยกเส้นใยด้วยมือ เป็นการแยกเส้นใยของชนเผ่าม้งโดยมีกรรมวิธีเริ่มจาก 
การลอก เปลือกของต้นกัญชงสดมาตากแห้ง เมื่อเปลือกแห้งสนิทน ามาฉีกด้วยมือเป็นเส้นเล็กๆ ก่อน
น าไปต าด้วย ครก กระเดื่อง แล้วจึงน าไปล้างน้ าเพื่อให้เปลือกนอกที่ยึดติดเส้นใยเข้าด้วยกกันหลุด
ออกไป คงเหลือแต่ เส้นใยที่จะน ามาใช้ทอผ้า จากนั้นจึงน าไปตากแห้งเส้นใยดังกล่ าว จะน าไปต่อตี
เกลียว และกรอเป็นเส้นด้าย กัญชง  
  1.2 การแยกเส้นใยโดยการแช่ฟอก มีสองแบบคือ แบบแช่หมักในน้ า (Water 
retting) ซึ่งเป็นการแช่เส้นใยในน้ าสะอาดทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่งและการย่อบยตามธรรมชาติในแปลง 
(Field/dew retting) ซึ่งจะท าใหสิ่งที่ยึดติดกับเส้นใยถูกย่อยสลายด้วยชื้ออรา และแบคทีเรียโดย
อาศัยความชื้นจากธรรมชาติ ผลผลิตที่ได้จากทั้งสองกระบวนการสามารถน าไปแยกเส้นใยด้วยยกรรม
วิธีเชิงกลและเคมีต่อไป มีการวิจัยการแช่เปลือกกัญชงด้วยน้ าสะอาดเป็นเวลา 6 วันขึ้นไปก่อนน าไป
ผ่านเครื่งเค้นเส้นใย สามารถลดปริมาณ สารแทรกระหว่างเส้นใยได้ในระดับหนึ่งซึ่งมีผลท าให้ปริมาณ
แอลฟาเซลลูโลสในเปลือกกัญชงสูงขึ้นอีก 
  1.3 การแยกเส้นใยด้วยเครื่องจักรในอุตสาหกรรมนิยมใช้วิธีการแยกเส้นใยด้วย
เครื่องจักร โดยใช้ในไอน้ าช่วย เรียกว่า Thermo mechanical pulping โดยเปลือกต้นจะถูกน าไป
อบไอน้ าแรงดันสูง ให้นุ่มขึ้น จากนั้นท าการแยกเส้นใยให้แตกตัวด้วยแรงอัด เรียกว่า เครื่อง 
Recycling และอัดจากเครื่อง Roller card เพื่อให้เส้นใยกัญชงกระจายตัวออกโดยในระหว่าง
ขบวนการจะมีการอบไอน้ าแรงดันสูงอย่างต่อเนื่อง กรรมวิธีนี้นอกจากจะใช้ส าหรับการแยกเส้นใยยาว
จากเปลือกต้นแล้วยังนิยมน าไปใช้ในนี้การผลิตเส้นใย สั้นส าหรับอุตสาหกรรมเเยื่อกระดาษจากแกน
กัญชงอีกด้วย  

 2. การแยกสกัดเสน้ใยสับปะรด (Pineapple fiber extraction) 
  เส้นใยสับปะรด เป็นเส้นใยธรรมชาติจากพืชที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เนื่องจากหลัง
การ เก็บเกี่ยวผลแล้วล าต้นและใบที่เหลือมีปริมาณมาก ซึ่งเส้นใย สับปะรดจะประกอบด้วยเส้นใย 3 
แบบ คือ 1.เส้นใยละเอียดมาก (Finest fiber หรือ Liniuan) ซึ่งมีปริมาณน้อยมาก (น้อยกว่า 1% 
ของเส้นใยทั้งหมด) 2.เส้นใยละเอียด (Fine fiber หรือ Pinarupok) ซึ่งมีปริมาณประมาณ 25% ของ
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เส้นใยทั้งหมดมีลักษณะเป็น เส้นใยละเอียดสีขาวนวลขนาดเล็กและนุ่ม มีความมันและเงางามคล้าย
ไหม มีความเหนียวและทนต่อการ หักพับ และ 3.เส้นใยหยาบ (Coarse fiber หรือ Bastos) มีสี
น้ าตาล มีความเหนียวมาก มีปริมาณประมาณ 75% ของเส้นใย ทั้งหมด สามารถการแยกสกัดได้ 3 
วิธีคือ การแยกเส้นใยด้วยมือ (Scraping) การแยกโดย วิธีการแช่ฟอก (Retting) และ การแยกโดย
เครื่องจักรกล (Decorticating machine) (ศรัณย์ จันทร์แก้ว, 2562) 
  2.1 การแยกเส้นใยด้วยมือเป็นวิธีการแยกเส้นใยที่ได้คุณภาพมากที่สุด เนื่องจากจะ
ได้เส้น ใยละเอียดมากและเส้นใยละเอียดเป็นส่วนใหญ่แต่สิ้นเปลืองเวลา และแรงงานมากอีกทั้งการ
แยกเส้นใยได้ดี จะต้องมีทักษะสูง นิยมใช้กันมากในประเทศฟิลิปปินส์ การแยกเส้นใยด้วยวิธีนี้ จะต้อง
ท าการขูดใบทันทีที่ ตัด โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้ขูดเป็นมีดทื่อ ๆ เศษถ้วยชามแตก เปลือกหอย หรือ 
กะลามะพร้าวที่มีริมเรียบเสมอกัน การขูดจะเริ่มจากการตัดริมใบแล้ววางบนแผ่นไม้ผิวเรียบ โดยเริ่ม
ขูดจากโคนใบ จนกระทั่งเห็นเส้นใยหยาบ แล้วดึงเส้นใยที่โผล่ขึ้นมาจากใบ จากนั้นขูดต่อจนกระทั่ง
เห็นเส้นใยละเอียดแล้วดึงออกมาจากใบ และใช้หวี สางให้เส้นใยแยกจากกันในระดับหนึ่งก่อนล้างน้ า
ขณะล้างจะท าการขูดเส้นใยให้เรียงตัวไปในทิศทาง เดียว กันแล้วน าไปตากในร่มจนกระทั่งหมาด 
จากนั้นน าไปตีด้วยท่อนไม้กลมเพื่อแยกเส้นใยเพิ่มเติมเส้นใยที่ได้ จะมีลักษณะ ขาวนวล ปริมาณเส้น
ใยท่ีได้ราว 1.5 % ของน้ าหนักสด 
  2.2 การแยกเส้นใยโดยวิธีการแช่หมัก เป็นการท าลายเนื้อเยื่อใบส่วนที่ไม่ต้องการ 
ให้เน่า เปื่อยเด้วยน้ าหรือสารละลายซ่ีงเป็นการท าให้แพคตินที่ยึดเส้นใยถูกขจัดออกไปก่อนท าการ
แยกเส้นใยด้วย กรรมวิธีทางกลได้ง่ายขึ้น วิธีนี้สามารถใช้ได้กับใบสดเท่านั้น และควรจะตัดขอบใบ
สับปะรดก่อนแล้วจึงน า ไปแช่ทันที ปัจจุบันเป็นวิธีที่นิยมใช้ผลิตเส้นใยสับปะรดในประเทศอินเดีย 
โดยใช้ควบคู่ไปกับการขูดเนื้อใบออกบางส่วน  
  2.3 การแยกเส้นใยโดยเครื่องจักรกล เครื่องขูดใบสับปะรดใช้หลักการเดียวกับเครื่อง
ขูด เส้นใยป่านศรนารายณ์โดยใช้หลักการหมุนขูด และการขูดแบบเส้นตรงเพื่อขูดเนื้อใบออก จากนั้น
ใช้มือดึง เส้นใยออกผ่านร่องของใบมีดเป็นการสางเส้นใยไปในตัว เครื่องจักรประเภทน้ีเป็นเครื่องจักร
ท างานแบบกึ่งอัตโนมัติโดยมีคนเป็นผู้ป้อนวัถุดิบซึ่งเป็นวิธีที่พบว่าเหมาะส าหรับการผลิตเส้นใย
สับปะรด ระบบอุตสา หกรรมมากที่สุด โดยเครื่องขูดใบสับปะรดที่ออกแบบและผลิตเองเครื่องแรก
ของไทยเป็นเครื่องขูด ที่ออกแบบและ ประดิษฐ์โดย นายวิบุลย์ น้อยใจบุญ  จากสถาบันเทคโนโลยรีา
ชมงคล วิยาเขตเทคนิค กรุงเทพฯ ในปี 2522 โดยได้รับเงินสนับสนุนเงินทุนจากสภาวิจัย และได้มีการ
ปรับปรุงและออกแบบใหม่ อีกครั้ง โดยสุชาดาและคณะ (2547) พบว่าการขูดเนื้อใบออกได้หมดและ
มีอัตราการขูดเส้นใยอยู่ที่ 2.82 กิโลกรัมต่อชั่วโมง โดยที่ความยาว ของใบสับปะรดท่ีท าการทดสอบมี
ความยาวราว 1-1.5 เมตร ลักษณะ ของเส้นใยดิบ (Crude fiber) ที่ได้มี ลักษณะเป็นแพ ๆ ละ
ประมาณ 2-8 เส้น เส้นใยยาวเฉลี่ย 80 เซนติเมตร ลักษณะหยาบกระด้าง เนื่องจาก ได้ทั้งเส้นใย
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ละเอียดและเส้นใยหยาบปนกันโดยเส้นใยดิบจากกระบวนการ นี้จะปั่นเป็นเส้นด้ายเองไม่ได้ จะต้อง
ปรับปรุงคุณภาพของเส้นใยก่อน ผลผลิตเส้นใยอยู่ะหว่าง 4-8 % ของน้ าหนักกับใบสดเแตกต่างกัน 
ตามพันธ์ และคุณภาพของใบสัปปะรถ อย่างไรก็ตามเครื่องจักรดังกล่าวมี ขนาดใหญ่ และน้ าหนักมาก
ท าให้ ยากต่อการเคลื่อนย้าย อีกทั้งต้นทุนผลิตเครื่องยังอยู่ในเกณฑ์สูง 

 3. การแยกสกัดใยกล้วย (Banana fiber extraction)  
 กล้วยในประเทศไทยถือเป็นพืชเหลือใช้ในทาง การเกษตรที่มีการเพาะปลูกและสร้างรายได้
ให้แก่ เกษตรกรมาอย่างช้านาน โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงประโยชน์ ของกล้วย ทุกคนก็จะรับรู้ถึงคุณค่า
นานา ประโยชน์ซึ่งในแต่ละด้านมีความจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันไม่ว่าจะ เป็นแหล่งชุมชน บ้าน วัด 
ภัตตาคาร ร้านอาหารหรือ สถานที่อื่นๆภูมิปัญญาดั้งเดิมนิยมน าใบตอง มาเป็นบรรจุ ภัณฑ์อาหาร 
ปัจจุบันมี แนวโน้ม การใช้ Eco textiles ก าลังเป็นที่นิยมการน าเส้นใยกล้วยมาพฒันาเป็นเส้นใย ใน
งานสิ่งทอจึงเป็นสิ่งที่น่าสน ใจโดยเฉพาะ อย่างยิ่งเส้นใยกล้วยได้ถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงในหลาย ๆ 
เวทีของ การเสวนาเพื่อมุ่งเน้นการ พฒันาเส้นใยพืช จากวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตร การแยกสกัดใย
กล้วยปัจจุบัน มีกรรมวิธี 3 วิธี คือ การแยก เส้นใยด้วยมือ การแยกเส้นใยด้วยการแช่ฟอก และการ
แยกเส้นใยด้วยเครื่องจักร หรือวิธีทางกล ซึ่งจะกล่าว ถึงทั้งเส้นใย กล้วยกินผล (Banana fiber) และ
เส้นใยกล้วยอะบาก้า (Manila hemp)  
  3.1 การแยกเส้นใยด้วยมือเป็นวิธีการแยกเส้นใยกล้วยในประเทศญี่ปุ่นมีหลักฐานมา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 โดยจะเก็บเกี่ยวเฉพาะยอดของต้นกล้วยและใบกล้วยมาทาการแยกด้วยมือ 
ขั้นตอนเริ่มจาก การลอกเปลือกชั้นนอกออกเป็นแผ่นบาง ๆ ก่อนจะแยกเส้นใย ทั้งนี้เส้นใยที่ได้จะมี
ความอ่อนนุ่มมากน้อย เพียงใดขึ้นอยู่กับความแก่อ่อนของวตัถุดิบจากนั้นน าเปลือกที่ลอกแล้วน ามา
ต้มในน้ าผสมขี้เถ้าจากฟางข้าวซึ่งเป็นสารละลายด่างชนิดหนึ่ง ขั้นตอนนี้ต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การสังเกตลักษณะเปลือกที่ต้มเนื่องจากหากต้มนานเกินไปเส้นใยจะเสื่อมสภาพ เมื่อเปลือกถูกต้ม
จนกระทั่งได้ลักษณะที่ต้องการแล้วน า ไปแช่ในน้ าสะอาด เป็นเวลา 1 ถึง 3 คืน เพื่อให้ได้ความนุ่ม
ตามที่ต้องการจากนั้นน าเปลือกที่นุ่มแล้วมาขูด ด้วยมีด ไม้ไผ่ เพื่อให้ได้ เส้นใยกล้วย เรียกว่า 
Bashofu ส าหรับการแยกเส้นใยกล้วยในประเทศไทย ด้วยมือ เพื่อใช้เป็นสิ่งทอมีมาไม่นานนักโดยใช้
กล้วยน้ าว้าหรือกล้วยป่า เพราะหาได้ง่ายมีกรรมวิธีการแยกเส้นใย โดย เริ่มจากการลอกกาบแข็งของ
ผิวด้านนอกจากนั้นแยกเส้นใยจากเยื่อกล้วยดังกล่าวด้วยมือ วิธีนี้ จะได้เส้นใยขาวละเอียด ความยาว 
เหยียดตรง และมีขนาดเล็กคล้ายเส้นไหม แต่ปริมาณที่ได้มีอัตราน้อย กว่ามากต่อปริมาณวัตถุดิบ 
และการ แยกเส้นใยกล้วยด้วยมือจะได้ปริมาณเส้นใยแห้งราว 1.3 % ของ น้ าหนักสด ใยกล้วยอะ
บาก้าในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ผลิตในประเทศฟิลิปปินส์ ใช้การแยกด้วยมือเป็นหลัก โดยกาบใบชั้นนอก
จะถูกตัดออกเป็นชิ้นยาวๆ กว้างประมาณสองนิ้ว จากนั้นน าไปเข้าแท่นขูดซึ่งประกอบ ด้วยท่อนไม้
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วางแนวขวางสูงประมาณ 4 ฟุตเหนือพื้น ด้านบนมีไม้แข็งขัดเรียบเป็นแท่นยึด การขูดจะใช้มีด ที่
เรียกว่า โบโล (Bolo) มีใบยาวประมาณ 1 ฟุตกับ ที่จับใบมีดยาวประมาณ 15 น้ิว ขูดด้วยมีดเอาเนื้อ
กาบใบ ออกเหลือแต่เส้นใยสีขาวจะน าไปล้างให้สะอาด และตากแห้ง 
  3.2 การแยกเส้นใยด้วยการแช่หมัก เป็นกระบวนการแช่ฟอกเพื่อแยกเส้นใยกล้วย 
พบใน แถบเอเชียใต้ โดยเฉพาะประเทศเนปาลและอินเดีย โดยกาบกล้วยด้านนอกจะถูกเก็บเกี่ยว
จากนั้นจะถูกตัด เป็นชิ้น ๆ แล้วทุบให้นิ่ม แช่ในน้ าสะอาดและปล่อยให้เน่าสลายตามธรรมชาติ 
จากนั้นจึงท าการขูดเนื้อกาบ ใบออกจนเหลือแต่เส้นใยแล้วจึงน าเส้นใยที่ได้ล้างด้วยน้ าสะอาด น าไป
ปั่นเป็นเส้นด้ายด้วยมือต่อไป นอกจากนี้พบว่า สามารถแยกเส้นใยกล้วยด้วยการต้มใน NaOH 2% 
เป็น เวลา 90 นาที  
  3.3 การแยกเส้นใยด้วยเครื่องจักร เป็นกรรมวธิีการแยกเส้นใยกล้วยด้วยเชิงกล ใน
ประเทศ ไทยเป็นแบบที่ใช้ Deteriorating machine ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยบุษราและคณะ (2552) 
โดยเครื่องแยก เส้นใยกล้วยมีลักษณะเป็นเครื่องจักรขนาดเล็กท างานแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้
แรงงานคนเป็นผู้ป้อนชิ้น ส่วน กาบด้านในของต้น กล้วย เครื่องจักรจะทางานเป็นสองขั้นตอนคือ
ขั้นตอนแรก การกลิ้งกาบกล้วยที่ป้อนเข้า ตัวเครื่องให้แบนราบเพื่อให้ง่ายต่อการขูดเนื้อกาบใบออก
ด้วยชุดลูกกลิ้ง จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนที่สองโดย ขูดเนื้อกาบกล้วยด้วยใบมีดลักษณะเป็นใบมีดหลาย
ชิ้นติดบนวงล้อกาบกล้วยที่ถูกขูดจะเคลื่อนที่ผ่านชุด ล าเลียงเพื่อน าไปท าความสะอาดในขณะที่เนื้อ
กาบกล้วยจะตกลงสู่แผ่นรองรับด้านล่าง เครื่องจักรดังกล่าว สามารถประหยัดเวลาและแรงงานคนได้
เป็นอย่างมาก โดยสามารถขูดเส้นใยกลว้ยจากกาบกลว้ยสดได้ถึง 40 กิโลกรัมต่อชั่วโมงใน
ขณะเดียวกันการแยกเส้นใยกล้วยด้วยเครื่องจักรแบบ Deteriorating machine ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะ
สามารถให้ปริมาณเส้นใยสดที่สามารถใช้ในงานสิ่งทอได้ประมาณ 25-30 % ของน้ าหนัก สด และยัง
สามารถเก็บเกี่ยวเส้นใยสั้นแบบเปียกส าหรับการผลิตกระดาษได้อีกประมาณ 25-30 % ของ  
น้ าหนักสด  

 4. การแยกสกัดใยตาล (Borassus fruit fiber extraction) 
 ใยตาลถือเป็นเส้นใยจากวัสดุท่ีเหลือทิ้งจากการเกษตร รัตนพล และคณะ (2557) ได้ศึกษา
เส้นใย จากวัสดุทางการเกษตรสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคคือ เส้นใยจากผลตาล เพื่อการผลิตแผ่นก
กันความร้อน โดยใช้วิธีการแยกสกัดเส้นใยตาลด้วยวิธีทางเชิงกล และได้พัฒนาเครื่องแยกเส้นใยจาก
ผลตาลขึ้นมาใช้ตัว เครื่องแยกมีลัษณะเป็นทรงกระบอกโดยบริเวณจานที่อยู่ตรงฐาน ของตัวเครื่องจะ
มีการติดตั้งหนาม หลัก การท างานของเครื่องแยกเส้นใยตาลใช้หลักการแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง เมื่อ
ใส่ผลตาลลงไปในเครื่องแยก เส้นใย จานที่อยู่ตรงฐานของตัวเครื่องจะหมุนเหวี่ยงผลตาลให้ไปกระทบ
กับหนามที่อยู่รอบ ๆ ถัง และตัว หนามก็จะท าการเกี่ยวและดึงเส้นใยให้หลุดออกจากกะลาตาล 
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เครื่องแยกใยตาลน้ีสามารถใส่ผลตาลได้ 240 ผล (40 กิโลกรัม) ต่อชั่วโมง จะได้เส้นใยตาลปริมาณ 
2.5 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เส้นใยตาลที่ ได้จากเครื่องแยก เส้นใยจะมี ความยาวประมาณ 19.03 
เซนติเมตร ปริมาณเส้นใยที่ได้จากผลตาลประมาณร้อยละ 3-4 ของ น้ าหนักผลตาล ซึ่งเครื่อแยกเส้น
ใยตาลน้ีมีประสิทธิภาพสามารถดึงเส้นใยให้หลุดออกจากกะลาตาลได้ถึง ร้อยละ 95 % ของ ปริมาณ
เส้นใยจากผลตาล เส้นใยตาลโดยทั่ว ไปจะได้จากผลตาลโตนด (Palmyrah or toddy palm) ที่แก่ 
เต็มที่แล้ว เส้นใยที่ได้จะมีสีน้ าตาลเข้ม และกลายเป็นสีเหลืองออกน้ าตาล เมื่อน ามาล้าง ด้วยน้ าเปล่า
เส้นใยที่ ลอกได้ประกอบด้วยเส้นใยหยาบ ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ติดดกกับปลือกผลตาล และเส้นใย 
ละเอียด เป็นส่วนที่อยู่กับกะลาตาล หลังจากการปอกเปลือกสีด าของผลตาลสุกออกจะมีส่วนของเส้น
ใยตาล และเนื้ออตาล ที่มีลักษณะ เป็นเนื้ออสีเหลืองอมส้มห่อหุ้มเมล็ดไว้ 3-4 เมล็ดตรงกลางระหว่าง

เมล็ดจะมีแกน กลางเป็นเส้นใยรวมกันเป็น กลุ่ม ชาวบ้านเรียกว่า “ดีตาล” เป็นส่วนที่เชื่อมระหว่าง
ขั้วกับผล ดีตาลมีรสขม มากจะต้องก าจัดออกก่อนใช้ หรือก่อนการยีเนื้อตาลขนาดของผลตาลที่มี
น้ าหนักต่างกันมีผลท าให้ส่วน ประกอบต่าง ๆ ของผลตาลได้แก่ ขั้วผล เปลือก เมล็ด เส้นใยตาล และ
เนื้อตาลแตกต่างกัน โดยส่วนประ กอบร้อยละของผลตาลสุกเมื่อแยกตาม ขนาดประกอบไปด้วย
เปลือกตาลที่มีสีน้ าตาลจนถึงด าร้อยละ 4.6-6.8 ขั้วตาลร้อยละ 3.0 - 8.5 เส้นใยตาล ร้อยละ 23.5-
37.5 เนื้อตาลร้อยละ 31.5-34.3 และเมล็ดตาลร้อยละ 29.8-35.8 สมบัติทางเคมี และทาง กายภาพ
ของเส้นใยลูกตาลพบว่าเส้นใยลูกตาลมีปริมาณความชื้อ6.87 %, ปริมาณเถ้า 0.86 %, ปริมาณไขมัน 
และขี้ผึ้ง 1.50 %, ปริมาณลิกนิน 8.20% ปริมาณเซลลูโลส 59.90 %, ปริมาณเฮมิเซลลูโลส 12.42 
% และปริมาณเพคติน 13.25 % ลักษณะของเส้นใยลูกตาลจากกล้องจุลทรรศน์ พบว่าลักษณะ
ภายนอกรูปร่างเส้นใยตามความยาวประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใยเล็ก ๆ เรียงความยาวของ เส้นใยเป็น
รูปทรงกรวย มีลักษณะ เป็นกิ่งแตกออกจากเส้นใยหลักและมีรอยหยิกงอ จัดอยู่ในประเภท เส้นใยสั้น
รูปทรง ภาคตัดขวางของเส้นใย (Cross–Section) จากกล้องจุลทรรศน์พบว่าลักษณะภาคตัดขวาง 
ของเส้นใยตาลก่อนการหมักทางชีวเคมี มีลักษณะเป็นรูปรีเกือบกลม มีลูเมนเห็นได้ชัดเจน ผนังเซลล์ 
ค่อน ข้างบาง นอกจากนี้ยังมีภาพแสดงลักษณะ เส้นใยของผลตาลสุก ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่าง 
ผลตาลสุกที่ ไม่ผ่านการก าจัดแป้งและที่ผ่านการก าจัดแป้ง  
    นอกจากนี้สมบัติทางกายภาพของเส้นใยผลตาลในด้านความยาว (Fiber length) พบว่า
เส้นใยตาล มีความยาวไม่สม่ าเสมอกัน ทั้งนี้อาจเน่ีองมาจากอิทธิพลของปัจจัยสภาพแวดล้อม ผลจาก
การสังเกตพบว่า ความยาวของเส้นใยตาลมีความผันแปรตามขนาดผลตาล ถ้าผลตาลมีขนาดใหญ่จะ
ให้เส้นใยยาวกว่าผลตาล ขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยมีความยาวประมาณ 11.15 เซนติเมตรแต่ความยาวของ
เส้นใยและการที่เส้นใยมีลักษณะ เป็นกิ่งแตกออกจากเส้นใยหลักและมีรอยหยิกงอจะไปมีผลต่อ
กระบวนการปั่นเส้นด้าย แบบ Open end ได้นอกจากนั้นผลการวิเคราะห์หาค่าความละเอียดของ
เส้นใยตาล พบว่าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 9.58 ดีเนียร์ และ เส้นใยตาลมีค่าความเหนียว (Tenacity) โดย
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เฉล่ีย 12.32 กรัม แรงต่อดีเนียร์ และมีค่าการยืดตัวขณะขาด (Elongation) โดยเฉลี่ย 43.50 % 
(พิทักษ์ อุปัญญ์ และคณะ, 2553)  
 

ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเสน้ใย 
 กระบวนการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย หมายถึง กรรมวิธีที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพเส้นใยพืช
เพื่อให้ เส้นใยมีขนาดเล็กลง มีความละเอียดมากขึ้น และอ่อนนุ่มขึ้น โดยทั่วไปกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพ เส้นใยพืช พัฒนาต่อจากวิธีการแยกสกัดเส้นใยพืชแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นกระบวนการที่ง่ าย 
ต้นทุนการผลิต่ า ประกอบด้วย 4 วิธีคือ กระบวนการเชิงกล กระบวนการเคมี กระบวนการชีวภาพ 
และ กระบวนการเชิงกล เคมี (สาคร ชลสาคร, 2560 ) 

 1. กระบวนการเชิงกล (mechanical refining)  
เป็นการปรับปรุงเส้นใยธรรมชาติจากพืชด้วยกรรมวิธีทางเชิงกล กับเส้นใยโดยตรง เพื่อขนาดของกลุ่ม 
เซลลูโลส ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ 
    1.1 การใช้แรงกล (mechanical treatment) เป็นวิธีที่ม าให้เส้นใยมรขนาดเล็กลง เช่น 
การทุบ การบด การโม่ และการเขย่าวัตถุดิบเป็นต้น ความสามารในการลดขนาดขึ้นอยู่กับขนาด
สุดท้ายของวัสดุ และสมบัติเฉพาะของวัสดุ  
    1.2 การย่อยสลายด้วยความร้อน  (heat treatment) เป็นการอบที่ ใช้ความร้อนสูง 
เรียกว่า ไพโรไลซิส (pyrolysis) ท าให้เส้นใยเป็นไอหรือของแข็ง ต้องมีความร้อนและอุณหภูมิที่คงที่
และเหมาะสม ถึงจะได้สมบัติของเส้นใยที่ดีการใช้ความร้อนเป็นการปรับสภาพเส้นใยด้วยการท าลาย
เนื้อเยื่อของเซลลูโลส โดยส่วนใหญ่จะอุณหภูมิ อยู่ที่ 150-180 องศาเซลเซียส ต้องท าให้วัสดุมีขนาด
เล็กลงก่อนจึงเข้าสู่กระ บวนกา ย่อยด้วยความร้อน 

 2 กระบวนการเคมี (chemical refining)  
 เป็นการปรับปรุงเส้นใยด้วยการใช้เคมี เป็นวิธีการที่มี ประสิทธิภาพ สามารถสลายลิกนินและ 
เฮมิ เซลลู โลสในพืชได้ดี   แต่มีค่าใช้จ่ายสูง (Sun and Cheng, 2002) นิยมใช้สารออกซิ ไดร์ 
(oxidizing agents) ด่ างที่ ใช้ ได้ แก่  โซ เดี ยม ไฮดรอกไซด์  (sodium hydroxide) แอมโม เนี ย 
(ammonium sulfite) กรดที่ใช้ได้แก่ กรดซัลฟูริก (sulphuric acid) กรดไฮโดรครอริก (hydro 
chloricacid) กรดฟอสฟอริก (phospholic acid) แก๊สที่ใช้ได้แก่ คลอรีนไดออกไซด์ (cholorine 
dioxide) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (nitrogen dioxide)  
    2.1 การใช้ด่าง เป็นการลดผนึกของเวลลู โลส แยกโครงสร้างระหว่างลิกนินกับ
คาร์โบไฮเดรต จากงานวิจัยของ kim et al. (2008) ศึกษาสภาพข้าวบาร์เลย์ด้วยแอมโมเนีย ความ
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เข้มข้นร้อยละ 15 อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 24-72 ชั่วโมง สามารถสกัดแยกนิกนินได้ 50-
66 % 
    2.2 การใช้กรด เป็นการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยเพื่อให้ได้น้ าตาลปริมาณที่สูงจากเส้นใย 
การใช้ กรด เจือจาง มี 2 วิธี คือ 1) ปริมาณสารตั้งต้นน้อย ร้อยละ 5-10 โดยน้ าหนัก อุณหภูมิสูง T> 
433 องศาเคลวิน 2) ปริมาณสารตั้งต้นมาก ร้อยละ 10-40 โดยน้ าหนัก อุณหภูมิต่ า T< 433 องศา
เคลวิน พบว่าใช้เวลาน้อย และ พบปริมาณเซลลูโลสสูง  

 3. กระบวนการชีวภาพ (biological refining)  
 เป็นการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยด้วยจุลินทรีย์เพิ่ม ประสิทธิภาพสกัดด้วยเอนไซ์ ย่อยสลาย
นิกนิน และเฮมิเซลลูโลส แต่ย่อยเซลลูโลสได้น้อย เนื่องจากมีความต้าน ทานจุลินทรีย์ย่อยได้มาก 
จุลินทรีย์ที่ใช้ ได้แก่ เชื้อราสีน้ าตาล เชื้อราสีขาว และเชื้อราอ่อน ในปัจจุบันมีการใช้เอนไซม์กับสิ่งทอ
เพือ่สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการแช่หมัก ในโรงงานอุตสาหกรรมนิยมใช้การย่อยด้วยกรดมากกว่า เพราะ
การย่อยด้วยเอนไซม์ ต้องบ่มก่อนถึงจะให้ผลผลิตสูง และการบ่มท าให้มีค่าใช้จ่ายสูง 

 4. กระบวนการเชิงกลเคมี (chemical-machanical refining)  
 เป็นกระบวนการปรับปรุงคุรภาพ เส้นใยด้วยเชิงกลร่วมกับเคมี 
 สามารถสลายสารลิกโนเซลลูโลสได้ดี และท าให้การผลิตผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่ม (value-added 
products) วิธีการนี้ท าให้การใช้เอนไซม์ต่าง ๆ ได้ผลดีขึ้น วิธีการคือ ย่อยสลายด้วยน้ าร้อน (liquid 
hot water) ในอุณหภูมิ 170-230 องศาเซลเซียส ความดัน 5 MPa เวลา 5 นาที เฮมิเซลลูโลสใน 
ชานอ้อย เส้นใยข้างโพด และฟางข้าว สามรถสลายได้ถึงร้อยละ 45-65 
    4.1 การระเบิดด้วยไอน้ า (steam explosion) จะท าในอุณหภูมิ 160-260 องศาเซลเซียส 
ความดัน 0.69-4.82 เมกะปาสคาล ข้อดีของวิธีการนี้คือ การศูนย์เสียพลังงานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ
การ ใช้วิธีทางกล  

ทฤษฎีเกี่ยวกับเส้นด้าย 
 ความหมายของเส้นด้าย  
 เส้นด้าย (Yarn) หมายถึงกล่ีมของเส้นใยท่ีรวมกันหรือฟิลาเมนต์ที่มีความยาวต่อเนื่อง มี
คุณสมบัติ และคุณลัษณะที่เหมาะสมจะนามาใชในสิ่งทอ กล่าวคือ มีความเหนียว (Strength) และ
ความโค้งงอ (Flexibility) ในตัวเองดีพอสมควร เส้นด้ายเป็นวัสดุที่เกิดจากการที่แถบเส้นใยถูกจัดวาง
ให้เรียงตัวขนานกัน อย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้เส้นใย (Fibers) ทั้งที่มาจากเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใย
ที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมตัวและยึดเกาะติดกันเป็นเส้นยาวต่อเนื่องกันไปตลอด ซ่ีงเส้นด้ายจะมีความยาว
เพียงพอและมีภาพตัดขวาง ค่อนข้างเล็ก (อจัฉราพร ไศละสูต, 2539)  
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 1. ประเภทของเสน้ด้าย  
 การแบ่งชนิดของเส้นด้ายสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือแบ่งตามลกัษณะการใช้งาน 
และแบ่งตาม ลักษณะการเข้าเกลียว   

 ชนิดของเส้นด้ายตามลัษณะการใช้งาน แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ 
  1. เส้นด้ายยืน (Warp Yarn) คือ เส้นด้ายที่ท าเป็นเส้นด้ายยืนในผืนผ้าเส้นด้ายชนิด
น้ี จะต้องใช้เส้นใยที่มีความยาวและคุณภาพดี มีจ านวนเกลียวและความเหนียวสูงเพื่อทนต่อแรงดึง 
และการ เสียดสี ของฟันหวีบนเครื่องทอผ้า 
  2. เส้นด้ายพุ่ง (Weft yarn) คือ เส้นด้ายที่ท าเป็นเส้นด้ายพุ่งในผืนผ้าไม่จ าเป็นต้องมี 
จ านวนเกลียว และความเหนียวเท่ากับเส้นด้ายยืนแต่จะมีความอ่อนนุ่มได้มาากกว่า เพื่อให้ได้ผ้าที่มี
ความเรียบ สม่ าเสมอ  
  3. เส้นด้ายถัก (Knitted yarn) คือ เส้นดเยที่น าไปใช้ในการถัก จะต้องมีจ านวน
เกลียว น้อยกว่าเส้นด้ายยืน และเส้นด้ายพุ่ง เพื่อให้เส้นด้ายมีความอ่อนนุ่มได้มากในขณะที่ เส้นด้าย
ถักผ่านเข้าไป ในเข็มถักและอุปกรณ์อื่น ๆ ของเครื่องถัก เส้นด้ายจะต้องมีความเหนียวและสม่ าเสมอ
มาก  
  4. เส้นด้ายเย็บ (Sewing thread) คือ เส้นด้ายที่น าไปใช้ในงานผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป
จะต้องผ่านกรรมวิธีที่พิเศษเพื่อเพิ่มความเหนียว ความเรียบสม่าเสมอและความละเอียด  
  ชนิดของเส้นด้ายตามลักษณะการเข้าเกลียว แบ่งออกได้ 2 ชนิด ดังนี ้
  1. เส้นด้ายธรรมดา (Simple yarn) หมายถึง ด้ายที่มีลกัษณะเหมือนกันตลอดทั้ง
เส้น แบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก ่

1.1 เส้นด้ายเดี่ยว (Single yarn) คือ เส้นด้ายยเพียงเส้นเดียวที่ได้จากการน าเส้น
ใย มาปัน่เกลียวให้เส้นใยยึดเกาะกัน 

1.2 เส้นด้ายควบ (Ply yarn) คือ เส้นด้ายท่ีเกิดจากการน าเส้นด้ายเดี่ยวตั้งแต่ 2 
เส้นขึ้นไปมาเข้าเกลียวรวมกันเพื่อเพิ่มความเหนียว การเข้าเกลียวจะเข้าเกลียวตรง
ข้ามมของแต่ละเส้น เช่น ด้าย เดี่ยวเข้าเกลียวแบบ S Turn ด้ายควบจุเข้าเกลียว
แบบ Z Turn เป็นต้น การเข้าเกลียวของด้าย ควบจุเรียงจากจ านวนเส้นด้ายเดี่ยวท่ี
น ามาเข้าเกลียวรวมกัน เช่น ถ้ามีด้ายเดี่ยว 2 เส้น เรียก 2 Ply  

1.3 เส้นด้ายเชือกหรือเคเบิล (Cord or cable yarn) คือ เส้นด้ายที่เกิดจากการ
น า เส้นด้ายครบตั้งแต่ 2 เส้น มาควบเกลียวอีกคร้ีง  

          5. เส้นด้ายแฟนซีหรือเส้นด้ายแบบพิเศษ หมายถึง ด้ายที่มีลักษณะไม่เรียบ มีขนาด
ไม่เท่า กันตลอดเส้นบางตอนเข้าเกลียวแน่นบางตอนเข้าเกลียวหลวมหรือมีลักษณะเป็นห่วงเป็นปุ่ม
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ปม และเส้นใย อาจมีสีต่างกัน ด้ายชนิดนี้ถูกผลิตมาเพื่อให้ที่ได้มีผิวสัมผัสต่างกัน เนื้อผ้าต่างกัน เกิด
ความแปลกสวยงาม ทนทาน และมีประโยชน์ใช้สอยกว้างขวางออกไป 
  6. ขนาดของเส้นด้าย (Yarn Size) ขนาดของเส้นด้ายมีบทบาทส าคัญต่อการ
ก าหนดการใช้  งาน และผิวสัมผัสเป็นอย่างยิ่ง ขนาดหรือเบอร์ของเส้นด้ายเป็นตัวบ่งชี้ถึงความ
ละเอียดอ่อน เบอร์ของขนาด ด้ายสามารถวัดได้ด้วยระบบวัดหลายแบบเช่น เลขด้าย (Yarn 
number) ดีเนียร์ (Denier) และเท็กซ์ (Tex)  
     1. ระบบการวัดแบบเลขด้าย (Yarn number) มักใช้กับด้ายที่ท าด้วยเส้นใยสั้น 
(Spun yarn) โดยเป็นค่าความยาว (หลา) ต่อน้ าหนัก 1 ปอนด์ของด้าย หน่วยวัดความยาวที่ใช้ใน
ระบบนี้คือ แฮงค์ (Hank) โดย 1 แฮงค์ ยาว 840 หลา ด้ายที่มีขนาดเล็กก็จะมีค่าเลขด้ายสูงกว่าด้ายที่
มีขนาดใหญ่ 
     2. ดีเนียร์ และเท็กซ์ (Denier and tex) ใช้กับด้ายที่ท าด้วยเส้นใยยาว เป็นการ
วัดค่า น้ าหนัก (กรัม) ต่อความยาว 9,000 เมตร เช่นเดียวกับที่ใช้กับเส้นใย (ศูนย์ทคโนโลยีโลหะ
และวสัดุแห่งชาต,ิ 2561)  
  7. กระบวนการผลิตด้าย (Yarn Manufacturing) ด้ายประกอบด้วยเส้นใยหลาย ๆ 
เส้นรวม กันโดยอาจมีการขึ้นเกลียว หรือไม่ก็ได้ กระบวนการผลิตด้ายแบ่งเป็นด้ายจากเส้นใยสั้น และ
ด้ายจากเส้นใย ยาวดังนี้  
     1. ด้ายจากเส้นใยสั้น (Spun yarn) ประกอบด้วยเส้นใยสั้นที่ขึ้นเกลียว (Twist) 
เพื่อให้ ยึดติดกันเป็นเส้นด้ายปวมักจะไม่เรียบเนื่องจากมีปลายใยโผล่ออกมาจากการผลิตเส้นใยสั้น 
(Spun yarn) มีกระบวนการผลิตดังนี้  
    1.1 ระบบเปิด (Opening) เป็นการท าให้เส้นใยที่อัดอยู่ในกอง (Bale) มีการเปิด
และ กระจายตัว รวมทั้งทาการผสมเส้นใยให้ทั่วถึง (Uniform) มากขึ้น 
    1.2 ระบบสางใย (Carding) เป็นการท าให้เส้นใย เรียงตัวไปในทิศทางเดียวกัน 
เส้นใยมี การสานกันไปมาเป็นใย (Web) บางๆ  
    1.3 ระบบการดึง (Drawing) เป็นการเพิ่มการจัดทิศทางของเส้นใยให้ขนานกัน
มากขึ้นโดยใยที่ได้จะถูกดึงผ่านลูกกลิ้งที่มีความเร็วต่างกัน ท าให้เกิดเป็นเส้นด้ายที่มีการรวมตัวของ
เส้นใย อย่างหลวม  
    1.4 ระบบขึ้นเกลียว (Roving) เป็นการดึงเพิ่มเติมเพื่อจัดเส้นใยให้มีการเรียงตัวไป
ใน ทิศทางเดียวกันมากขึ้น มีการขึ้นเกลียวนิดหน่อยเพื่อเพิ่มแรงดึงระหว่างเส้นใย  
     1.5 การปั่นเส้นด้าย (Spinning) เป็นการน าเอาด้ายที่มีการขึ้นเกลียวเล็กน้อยมา
ขึ้นเกลียวเพิ่มเพื่อให้ได้เส้นด้ายที่มีความแข็งแรง  
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  2. ด้ายจากเส้นใยยาว (Filament yarn) ประกอบด้วยเส้นใยยาว (Filament) ที่
รวมกันเป็น กลุ่มโดยอาจจะมีการขึ้นเกลียวเพียงเล็กน้อย ผิวมีลักษณะเรียบ เส้นใยอาจมีลักษณะเป็น
เส้นตรงรียงกัน หรือมีลัษณะฟู (Bulky) เนื่องจากการท าหยัก (Crimp) บนเส้นใยยาว (ศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาต,ิ 2561)  
 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการทอผ้า  
 จากการศึกษาพบว่า ประเภทของผ้าทอสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท (นางสาววรรณา วุฒฑะ
กุล และนางสาวยุรารัตน์ พันธุ๋ยุรา , 2536) แบ่งตามวัตุที่ใช้ในการทอ และแบ่งตามกรรมวิธีในการทอ 
ผ้าทอมีความ ส าคัญเพื่อสนองความจ าเป็นขั้นพื้นานของการด ารงชีวิต เพราะผ้าทอเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ 
ผ้าเป็นการแสดงถึงฐานะของผู้สวมใส่ ท าเป็นการแบ่งหน้าที่ระหว่างชายและหญิง อีกทั้งยังชี้ให้เห็นถึง
ความเป็นหญิงอย่างเด่นชัด เพราะการทอผ้าต้องใช้ความขยัน ความอดทน ความพยายาม ความป
ราณิตละเอียดอ่อน ซึ่งเป็นอุป นิสัยของผู้หญิง การทอผ้าเป็นเครื่องแสดงถึงความพร้อมในวัยที่จะมี
ครอบครัว ประโยชน์ของการทอผ้าในชีวิตประจ าวันและใช้ใช้ในพิธีกรรมตั้งแต่เกิดจนตาย เมื่อสงครม
โลกครั้งที่สองยุติลง ปรากฏว่าอุตสาห กรรมผ้าทอของยุโรปซึ่งเจริญก้าวหน้าได้แพร่ขยายเข้ามาสู่
สังคมไทย ผ้าทอมือดังกล่สมีเนื้อแน่นสีไม่ตก มีราคาถูก ซึ่งหาได้ง่าย ประหยัดเวลา และไม่ต้อง
เสียเวลา ในการทอด้วยมือ ชาวบ้านจึงนิยมใช้ผ้าทอจากเครื่องจักราแทนผ้าทอมือ  

 1. แบ่งตามวัตถุดิบที่ใช้ในการทอ                                                                            
 1.1 ฝ้าย ฝ้ายที่ใช้ในการท าเส้นฝ้ายมี2พันธุ์ คือพนัธุ์ใหญ่และพันธุ์เล็ก พันธุ์ใหญ่เรียกอีกชื่อ
หนึ่งว่าพันธุ์พื้นเมือง ดอกฝ้ายมีลักษณะเป็นปุยขนาดใหญ่พองฟู มีสีขาวนวล เมล็ดสีด าเกาะติดกับปุย
ฝ้าย ส่วนพันธุ์เล็กดอกจะมีขนาดเล็ก ลักษณะปุยไม่พองแต่มีความหนาแน่น การจับตัวของปุยฝ้าย 
โครงสร้างของฝ้ายมีความยาวที่ต่อเนื่องกันและมีความเหนียวทนทานจึงเหมาะที่จะน ามาท าเป็นเส้น
ยืนและเส้นพุ่ง ส าหรับการทอผ้าเมื่อชาวบ้านเก็บดอกฝ้ายแล้ว ก็จะน าดอกฝ้ายไปตากแดดให้แห้ง
สนิทก่อนเพื่อให้ดอกฝ้ายพองฟูและเพิ่มความเหนียวของปุยฝ้าย จากนั้นจึงแยกเมล็ดออกจากปุยฝ้าย
เรียกว่า หีบฝ้าย โดยใช้อุปกรณ์แยกเมล็ดออกจากปุยฝ้ายเรียกว่า อิ้ ว การแยกเมล็ดออกจากปุยฝ้าย
เป็นการแยกอย่างละเอียดซ่ีงมีการแบ่งทั้งเมล็ดและปุย ในขณะที่แยกเมล็ดออกจากปุยนั้นก็จะได้มล็ด

พันธ์ุเพื่อท าการปลูกในครั้งต่อไป เมื่อได้ปุยฝ้ายแล้วน ามาดัดและคลึงปุยฝ้ายกับไม้กระดานให้เป็นแท่ง 
ต่อจากนั้นน ามาปัน่ท าฝ้ายให้เป็นเส้น (ภาณุพงศ์ ข้างจะงาม,2552)    

1.2 ไหม การสาวไหมคือการดึงเส้นใยขนาดเล็กออกจากรังไหมโดยน ารังไหมไปต้ม การต้มรัง
ไหมมีวัตถุประสงค์เพ่ีอท าให้ Sericin หรือกาวไหมอ่อนตัวแล้วจะดึงเอาเส้นใยออกจากรังไหมได้ง่าย
ขึ้น เส้นใยสามารถคลายตัวออกอย่างเป็นระเบียบ และสางหาเงื่อนได้สะดวก เส้นไหมด้มาจากการดึง
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เส้นใยจากหลาย ๆ รังรวมกันเป็นเส้นเดียวในการสาวคราวเดียวกัน เพื่อให้เส้นไหมของแต่ละรังพันกัน
เป็นเกลียวท าให้เกิดการเกาะยึดซึ่งกักและกัน มีความเหนียวทนทาน เนื้อเส้นไหมกระชับแน่นและมี
การสะท้อนแสงและหักเหไปในทิศทางต่างกัน ดูสวยงามเป็นมันวาวเมื่อทอเป็นผืนผ้าไหม ก่อนสาว
ไหมให้คัดเลือกรังไหมที่จะสาวก่อนโดยแยกรังดีออกจากรังเสียเพื่อให้ได้เส้นไหมที่มีคุณลกัษณะเส้น
กลมและขนาดสม่ าเสมอ หลักการส าคัญของการสาวไหมคือการพันเกลียวระหว่างรอบสาวไหมเพื่อให้
เส้นใยหลายๆเส้นที่สาวมาจากหลาย ๆรัง ดึงมารวมเป็น เส้นเดียวนั้นเกิดการรัดตัวแน่น เส้นไม่แตก 
และเส้นกลม เมื่อสาวเสร็จแล้วให้น าเส้นไหมออกจากภาชนะที่ใส่ออกมาตากผึ่งลมให้แห้ง โดยน าเส้น
ไหมไปกรอท าเข็ดไหมหรือไจไหมแยกชนิดต่าง ๆ ของเส้นไหมเช่น ไหม หลืบ ไหมสาวเลยหรือไหม
น้อย โดยใช้เครื่องท าไจไหมซึ่งชาวบ้านเรียกว่า  “เหล่ง” เพื่อให้สะดวกแก่ผู้ ใช้ (ศิริพรบุญชู
และนนัทวรรณรักพงษ์,2555)  

 2. แบ่งตามกรรมวิธีการทอ                                                                                       
 กรรมวิธีทอผ้าคือ การท าให้เกิดลวดลายบนผืนผ้าในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่ซับซ้อนและไม่
ซับซ้อน กรมมวิธีการผลิตลวดลายสามารถแบ่งเป็น 3 วิธีใหญ ่ๆ คือ                                                                  
 2.1 การย้อมสีเพื่อท าให้เกิดลวดลาย ได้แก่ ผ้ามักหมี่ หรือผ้าหมี่ โดยใช้ฝ้ายหรือไหมในการ
ย้อม ซึ่งผู้ทอจะต้องออกแบบลวดลายก่อนท าการย้อมสี โดยน าเชือกกล้วยผู้มัดป้องกันไม่ให้สีหลังๆ
ซึมเข้าไปเปื้อน ซึ่งการย้อมจะต้องท าการย้อมหลายๆ ครั้ง เรีกว่า “ล า” ล าหนึ่งมี 4 6 หรือ 8 เส้น 
การทอมัดหมี่แต่ละผืนต้องใช้เวลา และความประณีต จัดเรียงเส้นด้ายให้สม่ าเสมอคงที่ และกรรมวิธี
ต้องเรียงล าดับก่อนหลังพื่อให้เกิด ลวดลายสวยงาม ถูกต้อง ลวดลายส่วนใหญ่จะใช้การจดจ าสืบต่อมา
จากบรรพบุรุษ มัดหมี่แบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือหมี่ลวด หมายถึงผ้ามัดหมี่ที่มัดและทอด้วย
ลวดลายเดียวกันตลอดทั้งผืน หมี่คั่น หมายถึง ผ้ามัด หมี่ที่ทอลวดลายสับกันกับการทอด้วยเส้นด้ายร

รมดาที่ไม่มีลายสลับกันตลอดผืน     
2.2 การเพิ่มเส้นพุ่งพิเศษเพื่อให้เกิดลวดลาย ผ้าขิด หรือผ้าลายขิด เกิดจากกรรมสิธีการท า

ลวดลายโดยวิธีเพิ่มเส้นด้ายพุ่งพิเศษ เพื่อให้เกิดลวดลายที่ยกตัวตัวนูนสูงกว่าพื้น หรือสีที่แตกต่างกัน 
โดยใชอุปกรณ์เขี่ยหรือสะกิด เรียกว่า ไม้เก็บขิด เพื่อช้อนเส้นด้ายยืนขึ้น แล้วสอดเส้นพ่ีงไปตามแนว
เส้นยืนที่ถูกจัดซ้อนขึ้นนั้น จังหวะการสอดเส้นด้ายพุ่งที่ไม่เทากัน ท าให้เกิดลวดลายรูปแบบต่าง ๆ  
(มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543) ผ้าขิดเป็นผ้าที่นิมยมใช้เฉพาะส่วนประกอบของวัสดุเครื่องใช้ที่เป็นของ
สูง เช่น หมอน ผ้าปูกราบ ผ้าเบี่ยง หรือถ้าเป็นเครื่องนุ่งห่ม ก็จะเป็นท่อนบนเท่านั้น                 
  2.2.1 ผ้าจก มีกรรมวิธีคล้ายกับผ้าขิด แตกกันที่การใช้สีในผ้าจกมีกระบวนการที่
ซับซ้อนกว่า และวิธีการเพ่ิมด้าบพุ่งพอเศษเข้าเป็นช่อง ๆ ไม่ติดต่อกันตลอดทั้งหน้ากว้างของผ้า แต่จะ
ใช้หลายสีเป็นช่อง ๆ โดยการสอดเส้ยด้ายเหล่านั้นให้เป็นลวดลาย การสอดด้ายสีเป็นลวดลายต้องใช้
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ไม้ไผ่ หรือขนเม่นช่วยในการสอด “จก” หมายถึงล้วง หรือควัก การทอผ้าจกต้องใช้เวลามาก จึงไม่
นิยมทอเป็นผืน ผ้าจกจึงนิยมใช้เป็นส่วนประกอบของชายผ้า ถ้าใช้เย็บต่อผ้าซิ่น เรียกว่า “ตีนจก”   
  2.2.2 ผ้าแพรวา เป็นกรรมวิธีการผ้าเพื่อให่เกิดลวกลายเป็ฯลักษณะการผสมผสาน
ร าหว่างลายขิดกับลายจก การทอแพรวาจะทอโดยมีลายขั้นกลางระหว่างดอกตามขางไปเรื่อยๆ จนถึง
เชิงผ้า จากนั้นจึงจะเป็นเชิงผ้า ซึ่งจะเป็นลายอีกประเภท อยู่ปลายสุดของผ้าเป็นการจบลาย บางครั้ง
เรียกว่าขิดไหม นิยมท ากันในหมู่ชาวผู้ไท “แพรวา” เป็นชื่อที่รู้จักใหม่ ชาวผู้ไทเรียกว่าผ้าเบี่ยง หรือ
ผ้าแพรเบี่ยง เพราะเป็นผ้าที่ผู้หญิงใช้เบี่ยงสะพายพาดหน้าอก ถ้าเป็นผู้ชายก็จะใช้พันคอ หรือใช้ปู
กราบที่บุชาพระ หรือเป็นผ้าโพกศรีษะ เป็นผ้าที่สืบเนื่องมาจากความเชี่ยวชาญของชาวผู้ไท จึงเป็นผ้า
ที่ใช้กับการนุ่งห่มส่วนบนของร่างกายเท่านั้น 

 3. อุปกรณ์ส าหรับการทอผา้                                                                                    
การทอผ้าของคนไทยมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือส าคัญในการทอ คือ เครื่องทอ การเรียกชื่อเครื่องทอผ้า
นั้นแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค โดยภาคเหนือและภาคอีสานเรียกว่า กี่ หรือ หูก ภาคใต้เรียกว่า เก 
ซึ่งเป็นการเรียกเครื่องทอผ้าทั้งหลัง ส่วนช้ินส่วนและอุปกรณ์ประกอบเครื่อง ทอผ้า มีดังนี ้     
 1. ฟืม ฟรือ ฟันหวี มีลักษณะคล้ายหวี ยาวเท่ากับความกว้าของหน้าผ้า ท าด้วยโลหะ มี
ลักษณะเป็นซ่ีเล็ก ๆ มีกรอบท าด้วยไม้ หรือ โลหะ แต่ละซี่ของฟืมจะเป็นช่องส าหรับสอดด้ายยืนเข้า
ไปเป็นการจัดเรียง   ด้ายยืนให้ห่างกันตามความละเอียดของเน้ือผาี เป็นส่วนท่ีใช้ไม้กระทบให้เส้นด้าย
ที่ทอเรียงติดกันแน่นเป็นผืน ผ้า ฟืมสมัยโบราณท าด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปนกหรือลวดลายต่าง ๆ 
อย่างสวยงาม                                          
 2. เขา หูก หรือ ตะกอ/ตระกอ คือส่วนที่ใช้สอดด้ายเป็นเส้นยืน และแบ่งด้วยยืนออกเป็นหมู่ 
ๆ ตามต้องการเพื่อที่จะพุ่งกระสวยเข้าหากัน ได้สะดวก เขาหูกมีอยู่ 2 อัน แต่ละอันเวลาสอดด้ายต้อง
สอดสลับกัน ไปเส้นหนึ่งเว้นเส้นหนึ่ง ที่เขาหูกจะมีเชือกผูก แขวนไว้กับด้านบน โดยผูกเชือกเส้นเดียว
สามารถจะเลื่อนไปมาได้ ส่วนล่างผูกเชือกติดกับคานเหยียบหรือตีนเหยียบไว้ เพื่อเวลาต้องการดึงด้าย
ให้เป็นช่องก็ใช้เท้าเหยียบคานคานเหยียบจะเป็นตัวดึงเขาหูกให้เลื่อนขึ้นลง ถ้าหากต้องการทอเป็น
ลาย ๆ ก็ต้องใช้คานเหยียบหลายอัน เช่น ลายสองใช้คานเหยียบ 4 อันเรียกว่าทอ 4 ตะกอ ลายสาม
ใช้คานเหยียบ 6 อัน เรียก 6 ตะกอ ทั้งนี้ผ้าผืนใดที่ทอหลายตะกอ ถือว่าเป็นผ้าคุณภาพดีมีลวดลาย
ละเอียดสวยงามและมีราคาแพง                   
 3. กระสวย คือ ไม้ที่เป็นรูปเรียวตรงปลายทั้งสองข้าง ตรงกลางใหญ่และมีร่องส าหรับใส่
หลอดด้ายพุ่ง ใช้ส าหรับพุ่งสอดไปในช่องด้ายยืนระหว่างการทอผ้า หลังจากที่ช่างทอเหยียบคาน
เหยียบใหเีขาหูกแยกเส้นด้ายยืนแล้ว        
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 4. ไม้แกนม้นผ้า เป็นไม้ส าหรับม้วนผ้าที่ทอแล้ว ไม้แกนม้วนผ้ามีขนาดความยาวเท่ากับกี่ 
หรือเท่ากับ ความกว้างงของหน้าผ้า        
 5. คานเหยียบ เป็นไม้ใช้ส าหรับเหยียบเครื่องบังคับตะกอเพื่อใหเีชือกที่โยงต่อมาจากเขาหูก 
หรือตะกอดึงด้ายยืนให้แยกออกเป็นหมู่ ขณะที่ช่องทอพุ่งกระสวยด้ายพุ่งเข้าไปขัดด้ายยืนให้เกิดเป็น
ลวดลายต่างๆ  
          6. สายกระตุก หรือ เชือกดึง เวลาพุ่งกระสวยจึงเกิดศัพท์ว่า “กี่กระตุก” โดยช่างทอ้าจะใช้
มือข้างหนึ่งกระตุกสายเชือกนี้ กระสวยก็จะแล่นไปแล่นมาเอง และใช้มืออีกข้างดึงฟืมให้กระแทก
เนื้อผ้าที่ทอแล้วให้แน่น         
          7. ระหัดถักด้าย เป็นไม้ระหัดส าหรับม้วนด้ายยืน       
          8. หลอดด้ายพุ่ง เป็นหลอดไม่ไผ่ที่ใช้บรรจุด้ายสีต่างๆ สอดอยู่ในรางกระสวยเพื่อใช้พุ่งไป
ขัดด้ยยืน ในขณะที่ช่างทอก าลังทอผ้าและกระตุกสายกระตุกไป หลอดเส้นด้ายพุ่งก็จะพุ่งไปขัดกับ
เส้นด้ายยืน เกิดเป็นลายผา้ตามต้องการ      
          9. หลอดด้ายยืน เป็นหลอดด้ายหลักที่ขึงอยู่ในกี่โดยสอดผ่านฟืมเรียบร้อยแล้ว มีลักษณะอยุ่
ในแนวตั้ง  
         10. ผัง เป็นไม้ส าหรับค้ าความกว้างของผ้าให้หน้าตึงพอดีกับฟืม เพื่อว่าจะได้สะดวกเวลาทอ 
และเส้นด้ายตรงลายไม่คดไปมา ด้านหัวและดา้นท้ายของผังจะผูกเข็มไว้เพื่อใช้สอริมผ้าทั้งสองข้าง 
         11. ไนปั่นด้าย เป็นอุปกรณ์ที่แยกออกมาจากกี่ทอผ้า  ใช้ส าหรับปั่นด้ายเข้ากระสวยและปั่น
ด้ายยืน เข้าระหัดถักด้าย  
 

 ต้นแบบผลิตภณัฑ์สิ่งทอ                                                                        
 ต้นแบบ หมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้นเป็นแบบฉบับ ใช้เป็นต้นเค้าส าหรับสร้างสิ่งอื่นให้มีลักษณะ 
เดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน (ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ., 2542) ต้นแบบผลิตภัณฑ์จึงเป็นชิ้นงานที่สร้าง
ขึ้นเป็น แบบฉบับ เพื่อสร้างชิ้นงานอื่นให้มีลักษณะเดียวกัน มีรูปทรง ขนาด สัดส่วน โครงสร้างที่แสดง
รายละเอียด สามารถใช้ งานได้ตามที่ออกแบบไว้ทุกประการ วัสดุที่น ามาสร้างต้นแบบอาจเป็นวัสดุที่
ใช้จริงหรือวัสดุ ทดแทนก็ได้ (การสร้างต้นแบบเบื้องต้น, 2561)    
 ต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เป็นสิ่งสาคัญที่จะตอบโจทย์ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยต้นแบบนั้น 
จะช่วยให้ ผู้ผลิตค านวณวัตถุดิบตามรูปทรง ขนาดสัดส่วน โครงสร้างและรายละเอียดอื่น ๆ ของ
ผลิตภัณฑ์ ได้ส่วนผู้ บริโภคนั้นการได้เห็นได้สัมพัสชิ้นงาน ตลอดจนรูปทรงโครงสร้างและรายละเอียด
อื่น ๆ ก็จะส่ง ผลต่อการยอมรับ หรือปฏิเสธผลิตภัณฑ์สิ่งทอนั้น ๆ ซึ้งจะเป็นแนวทาง ความเป็นไปได้
ทางการตลาดของ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอใน โอกาสต่อไป (ศรัณย์ จันทร์แก้ว, 2562) 
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 1. ประเภทของต้นแบบ  
  1. ต้นแบบชนิดปะติดปะต่อ ต้นแบบชนิดนี้เป็นการน าหน้าที่การท างานของระบบ
แต่ละ ส่วนมาผสมเข้าด้วยกัน เพื่อให้ระบบสามารถท างานได้แต่ไม่ค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบ 
โดยแต่ละ ส่วนนั้นยังไม่ สามารถน ามาใช้งานได้จริง  
  2. ต้นแบบชนิดไม่สามารถท างานได้จริง เป็นการสร้างต้นแบบเพื่อนาไปใช้ในการ
ทดสอบ หรือส ารวจถึงปัญหาเฉพาะจุดบางอย่าง แต่แท้จริงแล้วยังไม่สามารถน ามาใช้งานได้จริง เช่น 
การแสดงผล ข้อมูลทางจอภาพว่าเป็นอย่างไรล าดับการท างานเป็นอย่างไร และเอาต์พุตที่ได้ซึ่งน ามา
เสนอให้เพียง เห็นภาพแต่ไม่มีส่วนของการประมวลผล  
  3. ต้นแบบการใช้งานได้เพียงส่วน เป็นการสร้างต้นแบบที่คล้ายกับเป็นต้นแบบน า
ร่องก่อนน าไปใช้งานกับผู้ใช้ในบางสาขาก่อนพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่ตามมา ก่อนที่จะนาไปใช้และ
ติดตั้งจริง ในทุกสาขา เช่น การน าเครื่องเอทีเอ็มไปติดตั้งใช้งานในบางสาขา เพื่อศึกษาผลกระทบต่าง 
ๆ ที่จะตามมา จากนั้นก็น าผลกระทบนั้นไปแก้ไขปัญหาเมื่อระบบสามารถปัตฎิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ 
จึงค่อยไปติดตั้งใน ทุกสาขาธนาคร เป็นต้น        
  4. ต้นแบบที่เลือกบางส่วนมาท างาน เป็นต้นแบบที่ถูกสร้างข้ีนมาสาหรับขั้นตอน
ส าคัญ ๆ ของระบบงานเท่านั้น แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เช่น ระบบงานทั่วไปสามารถดาเนินการเพิ่ม ลบ 
ปรับปรุง แก้ไข และพิมพ์รายงาน แต่ต้นแบบประเภทน้ีจะน าเสนอเพียงบางส่วนเท่านั้น เช่น การเพิ่ม 
การลบ และการพิมพ์ รายงานด้วยการน าหน้าที่หลักบางส่วนไปใช้งานก่อน  

 2. การสร้างตน้แบบเบื้องตน้  
 การสร้างต้นแบบบื้อองต้น (Prototyping construction) หมายถึง การน ารายละเอียด การ
ออกแบบเปลี่ยนแปลงรูปร่างของผลิตภัณฑ์ และการน าเข้าสู่กระบวนการสร้างต้นแบบ เพื่อทดสอบ 
แก้ไข การออกแบบรวมถึงการทดสอบซ้ า (การสร้างต้นแบบเบ้ีองต้น , 2561) โดยมี กระบวนการดังน
น้ี 
 1. รูปแบบผลิตภัณฑ์ (Form) เป็นการออกแบบรูปร่างทางกายภาพภายนอกของผลิต ภัณฑ์
ที่สามารถมองเห็นได้ ได้แก่ รูปร่าง สี ขนาด สไตล์ และความสวยงาม  
 2. การออกแบบการใช้งาน (Functional design) เป็นความน่าเชื่อถือในการท าหน้าที่ ของ
ส่วนประกอบต่างๆที่น ามาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ หรือระบบ โดยชิ้นส่วนทั้งหมดจะต้องท าหน้าที่ 
เพือ่ให้ ผลิตภัณฑ์หรือระบบนั้นเกิดการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. การออกแบบการผลิต (Production design) เป็นการออกแบบที่ท าให้ผลิตภัณฑ์นั้นมี 
ความทนทานและมีการลงทุนใช้ทรัพยากรที่ต่ าลงแต่ยังคงคุณภาพเหมือนเดิม เป็นต้น  
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 3. การแปรรูปผลิตภัณฑ์  
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอสามารถประกอบเป็นอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
ได้ หรือในรูปแบบอุตสาหกรรมชุมชน ในกระบวนการแปรรูป จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้าน การออกแบบ การควบคุมการผลิต การจัดการและการวางแผนการผลิต 
อุตสาหกรรมประเภทนี้จะแบ่งตาม รูปแบบลัษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น ในชุมชนผลิตเสมือนผ้าทอมือที่
ใช้ฝีมือแรงงานชาวบ้าน และคนในท้อง ถิ่นการแปรรูปผืนผ้าที่ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กระเป๋า หมวก 
รองเท้า หรือในรูปแบบเคหะสิ่งทอจ าพวก โซฟา หมอนอิง ฉากกั้น หรือโคมไฟเป็นต้น เป็นวิีทางการ
ออกแบบของหลุยส์ สุลิแวน (Louis Sulivan อ้างถึงใน เสาวนีย์ อารีจงเจริญ, 2556) ที่นิยมประโยชน์
ใช้สอยเป็นหลัก (Functionalism) ภายใต้ปรัชญาที่ว่า ประโยชน์ใช้สอยต้องมาก่อนความงามเสมอ 
และถูกน ามาใช้อธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติการเพื่อการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตจ านวนมาก โดยให้ความสาคัญกับการออกแบบที่ สอดคล้องกับการท างาน ของเครื่องจักร 
การประหยัดวัสดุ ความสะดวกในการใช้งาน การคงคลัง และการ ขนส่ง เป็นต้น แนวคิดดังกล่าว
ตรงกันข้ามกับปรัชญาที่มองความงามของรูปทรงมาก่อนสิ่งใด  

 4. คุณสมบัติของผลิตภัณฑท์ี่ดี 
 การออกแบบผลิตภัณฑ์มีปัจจัยมากมาย (Designfactors) ที่ต้องใช้เกณฑ์ในการพิจารณา 
สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้และเป็นตัวก าหนดองคป์ระกอบ
ของงาน ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญ (หลักการออกแบบผลิตภัณฑ,์ 2561) ได้แก่  
 1. ความแปลกใหม่ (Innovative) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ าซากมีการนาเสนอความแปลกใหม่ 
ในด้านต่าง ๆ เช่น ประโยชน์ใช้สอยที่ต่างจากเดิม รูปแบบใหม่ วัสดุใหม่ หรืออื่น ๆ ที่เหมาะสมกับ
สภาพ ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดนั้น  
 2. หน้าที่ใช้สอย (Function) ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องมีหน้าที่ใช้สอย ถูกต้องตาม เป้า 
หมายที่ตั้งไว้ คือสามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยตามที่ผู้บริโภคต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
หนึ่ง ผลิตภัณฑ์นั้นอาจมีหน้าท่ีใช้สอยเพียงอย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ได้ แต่หน้าที่ใช้สอยจะดีหรือไม่
นั้น ต้องใช้ งานไประยะหนนึ่งจึงจะทราบข้อบกพร่อง  
 3. ความสวยงามน่าใช้ (Aesthetics or sales appeal) ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมานั้นจะ ต้องมี 
รูปทรง ขนาด สีสันสวยงามน่าใช้ตรงตามรสนิยมของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เป็นวิธีการเพ่ิมมูลค่าผลิต 
ภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและได้ผลดีเพราะความสวยงามเป็นความพึงพอใจแรกที่คนเราสัมผัสได้ก่อน
มักเกิด มาจากรูปร่าง และสี เป็นหลัก ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นจ าเป็นต้องดึงข้อมูล และ
กฎเกณฑ์ผสมสม ผสานขอกับรูปร่างและสีสัน ระหว่าง ทฤษฎีทางศิลปะและความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคเข้าด้วยกัน ถึงแม้ว่า มนุษย์จะมีการรับรู้ และพึงพอใจในเรื่องของความงามได้ไม่เท่ากัน และ
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ไม่มีกฎเกณฑ์การตัดสินใจใด ๆ ที่ เป็นตัวชี้ขาดความถูก ความผิด แต่คนเราส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มที่จะ
มองเห็นความงามไปในทิศทางเดียวกันตามธรรมชาติ เช่น ของตกแต่งบ้านต่าง ๆ ความสวยงามก็คือ 
หน้าที่ใช้สอย และความสวยงามจะสร้างความ ประทับใจแก่ผู่บริโภค ให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้  
 4. ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomics)การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นจะต้องเข้าใจ 
กายวิภาคเชิงกลเกี่ยวกับ ขนาด สัดส่วน ความสามารถและขีดจ ากัดที่เหมาะสมของผู้ใช้ การเกิด
ความรู้สึก ที่ดี และสะดวกสบายในการใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งทางด้านจิตวิทยา (Psychology) และ สรีระวทิ
ยา (Physiology) ซึ่งแตกต่างกันไปตามลกัษณะเพศ เผ่าพันธุ์ ภูมิลาเนา และสังคมแวดล้อมท่ีใช
ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นข้อบังคับใน การออกแบบ การวัดคุณภาพทางด้านกายวิภาคเชิงกล (Ergonomics) 
พิจารณาได้จากการใช้งานได้อย่าง กลมกลืนต่อการสัมผัส เช่น การออกแบบเก้าอี้ต้องมีขนาดสัดส่วน
ที่นั่งแล้วสบายโดยอิงกับมาตรฐาน ผู้ใช้ของชาวตะวันตกมาออกแบบเก้าอี้ส าหรับชาวเอเชีย เพื่อความ
สะดวกในการใช้งาน  
 5. วัสดุ (Materials) การออกแบบควรเลือกวัสดุท่ีมีคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความใส ผิว
มันวาว ทนความร้อน ทนกรดด่าง ไม่ลื่น ฯลฯ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ต้อง 
พิจารณาถึงความง่ายในการดูแลรักษา รวมถึงจิตสานึกในการรณรงค์ช่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการ
เลือกใช้ วัสดุที่หมุนเวียนกลบั มาใช้ใหม่ได้ (Recycle) เป็นสิ่งท่ีนักออกแบบต้องตระหนักถึง ในการ
ออกแบบร่วม ด้วยเพื่อช่วยลดปริมาณขยะของโลก งานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีจะต้องผสมผสานปัจจัย
ต่าง ๆ ทั้งรูปแบบ (Form) ประโยชน์ ใช้สอย (Function) กายวิภาคเชิงกล (Ergonomics) และอื่นๆ
ให้เข้ากับวิถีการด าเนินชีวิต แฟชั่น หรือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับ ผู้บริโภค มีความกลมกลืนลงตัว มี
ความสวยงามโดดเด่น มีเอกลกัษณ์ เฉพาะตัวส่วนการให้ล าดับความส าคัญ ของปัจจัยต่าง ๆ ขึ้นอยู่
กับ จุดประสงค์และการน าไปใช้งานของ ผลิตภัณฑ์นั้น เช่น การออกแบบเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าตาม
แฟชั่นนั้นอาจพิจารณาที่ประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกสบายในการใช้ และความสวยงาม เป็นหลัก 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ศึกษาเรื่อง ผ้าไทย
สายใย แห่งภูมิปัญญา...สู่คุณค่าเศรษฐกิจไทย ผ้าไทยเป็นหัตถกรรมสิ่งทอที่มีวิวัฒนาการสืบทอดมา
ยาวนานเป็นศิลปะที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตครอบครัวและสังคมไทยแต่ละภูมิภาค รวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่าง ขนบ ธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเส้นใยแห่งผ้า
ทอพื้นบ้าน การทอผ้าในแต่ละท้อง ถิ่นของประเทศจะมีลักษณะของตนเอง ทั้งในด้านเทคนิคการทอ 

วัตถุดิบที่ใช้ สีสัน ลวดลาย และรูปแบบการใช้สิ่งทอนั้นๆ ในปัจจุบันผ้าไทยมีประโยชน์ใช้สอยใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น ตัดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งงห่มแล้ว ยังใช้ในการผลิตเคหะสิ่งทอและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตาม
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ความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและสินค้าส่ง ออกตลาดต่างประเทศที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น ภูมิ

ปัญญาการทอผ้าของคนไทย ผ้าไทยเป็นมรดกสายใยแห่งภูมิปัญญาที่เป็นมรดกอันทรงคุณค่าของ
ประเทศไทย เป็นองค์ความรู้ที่ีได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมาด้วยสายใยแห่งความรัก ความสัมพันธ์อัน
ใกล้ชิดในครอบครัวและเครือญาติ โดยเฉพาะในอดีตนั้น ลักษณะครอบครัวของคนไทยจะอยู่ร่วมกัน
เป็นครอบครัวใหญ่และอาศัย ใกล้ชิดกันเป็นเครือญาติ มีป่ี ย่า ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา การเรียนรู้และ
สืบทอดภูมิปัญญาในการทอผ้า ซึ่งสังคมจัดให้เป็นหน้าที่ของผู้หญิงไทยทุกคน จึงมีโอกาสสั่งสมข้อมูล
ภูมิปัญญาในเรื่องการทอผ้า ซึ่งได้เห็นย่า ยาย พี่ ป้า น้า อา สร้างสรรค์ทอผ้าไทยอันงดงามผืนแล้วผืน
เล่าจากภาพคุ้นตาตั้งแต่วัยเยาว์         
 บุษรา สร้อยระย้า กฤตพร ชูเส้ง และ อัชชา ศิริพันธุ์ (2550) ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เส้นใยกล้วยในเชิงอุตสาหกรรม สามารถใช้ประโยชน์จากกล้วยได้ทุกส่วนของกล้วย ไม่ว่าจะ
เป็น ใบกล้วย หรือใบตอง น ามาท างานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ภาชนะ และงานบรรจุภัณฑ์ ผลกล้วยน ามา
พัฒนาเป็นแป้งกล้วย และผลิตภัณฑ์ขนมไทยและขนมอบ ส่วนล าต้น น ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เส้น
ใยกล้วย ดังนั้นเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยกล้วยในรูปแบบของอุตสากรรม เพื่อส่งเสริมงานพัฒนา
งานวิจัยผลิตภัณฑ์เส้นใยกล้วยที่ยั่งยืนสู่ธุรกิจของประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับเส้นใยกล้วย     

วัฒนะ จูฑะวิภาต (2555) ศึกษาเรื่อง ผ้าทอกับชีวติคนไทย  ผ้าทอกับชีวิตคนไทย โดยศึกษา
ประเภทกรรม วิธิีผลิตผ้าทอ ลวดลายที่สาคัญๆ การใช้ผ้าทอในประเทศไทยโดยครอบ คลุมในพื้นที่
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพื่อประโยชน์ในการออกแบบเครื่อง  
แต่งกาย เครื่องประดับ การอนุรักษ์และการน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันในปัจจุบัน ผลการศึกษาพบว่า 
ประเภทของผ้าทอสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ แบ่งตามวัตถุดิบที่ใช้ในการทอ แบ่งตามกรรมวิธิใน
การทอ ความละเอียดของลวดลาย ความประณีต ความงดงามของลวดลายล้วนได้มาจากกระบวนการ
ถ่ายทอดกันในครอบครัว รุ่นต่อรุ่น ตั้ งแต่ผู้ทอยังเด็ก ฝีมือและลวดลายการทอจะพัฒนาผ่าน

ประสบการณ์ ระยะเวลาที่เพาะบ่มโดยผู้ทอเองจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มทั่วประเทศไทย ผ้า
ทอมีความส าคัญโดยสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต และสังคมไทยแต่ละภูมิภาค รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เกิดจนตาย ในปัจจุบัน ผ้าทอมีประโยชน์ใช้สอยใน
ชีวิตประจ าวัน ด้วยการน ามาตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม โดยการออกแบบบให้เหมาะสมกับคุณสมบัติ 
ดังนั้นผ้าทอไทยจึงต้องได้รับการอนุรักษณ์ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน   

สาคร ชลสาคร (2560) ศึกษาเรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติ 
การปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืช (Refining Plant Fiber) เป็นขั้นตอนส าคัญในการแก้ไขปัญหาการน า
เส้นใยธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเนื้ออหาเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืชมุ่งเน้นการให้
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ความรู้และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสิ่งทอต้นน้ า ที่มีสมบัติเฉพาะตัวของเส้นใยที่ธรรมชาติสร้าง
ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีจุดแข็งของสินค้าสิ่งทอและแฟชั่นในอนาคต 
สามารถสร้างสรรค์คุณค่าและความแตกต่างของสิ่งทอให้มีความหลากหลาย ในการปรับปรุงคุณภาพ
เส้นใยจะช่วยให้ได้เส้นด้ายและผืนผ้าที่มีคุณภาพและแก้ไขปัญหาการผลิตเส้นด้ายจากเส้นใยพืช 
กรรมวิธีที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพเส้นใยพืชประกอบ ด้วยกระบวนการทางเชิงกล กระบวนการทาง
เคมี กระบวนทางชีวภาพ และกระบวนการทางเชิงกลเคมี แต่ละกระบวนการจะช่วยให้เส้นใยพืชมี
ขนาดเล็กลงหรือมีความละเอียดและอ่อนนุ่มขึ้น และจะช่วยให้องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติทาง
กายภาพของเสน้ใยมีคุณภาพ และใช้ประโยชน์ได้ดขีึ้น นอกจาก นี้ในด้านการใชป้ระโยชน์ เส้นใยพืชที่
ผ่านการปรับปรุงคุณภาพมีกรณีศึกษาหลายกรณี อาทิ การพัฒนาเสื้อผ้าจากเส้นใยจากใบข้าวโพด 
การพัฒนาเส้นด้ายจาก เส้นใยเปลือกมะพร้าว และเส้นดา้ยจากเส้นใยใบสับปะรดผสมฝ้าย ซึ่งถือ เป็น
การเพิ่มคุณภาพและสมบัติที่พึงประสงค์ให้กับเส้นด้ายตามลักษณะและสมบัตของเส้นใย สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่ม และสมบัติเด่น ผิวสัมพัส อัตลักษณ์ หรือคุณค่า และลดต้นทุนการผลิต สามารถน ามา
ต่อยอดการออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งทอ อาทิ ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่น หมวก กระเป๋า รองเท้า และ
ผลิตภัณฑเีคหะสิ่งทอ ยิ่งไปกว่านั้นการน าเส้นใยไปใช้ประโยชน์อย่างมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษ(functionaltextiles) และสิ่งทอเทคนิค (technical textiles) ถือเป็น
ประโยชน์ที่จะไดร้ับจากการใชว้ัสดุธรรมชาติ  
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บทที่ 3  
ขั้นตอนการด าเนินการวจิัยและวิธีการสร้างสรรค์ 

 
การพัฒนาผ้าทอใยกล้วย ด้านนวัตกรรมเส้นใยจากจากเกล็ดปลาทะเลเพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้าน

การ ป้องกันรังษี UV สร้างสรรค์ดังนี ้
 ลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือที่ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 2 และ 3 คือ เรื่อง
การทด ลองใช้เส้นใยนวัตกรรมจากเกล็ดปลาในการปั่นด้าย เพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้กับผ้าทอใย
กล้วย และตระ หนักถึงผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้แดด UV ค่อนข้างแรง ท าให้คนเป็นมะเร็ง
ผิวหนังมากขึ้น และ  ผิวเสียง่าย จึงหันมาใส่ใจผิวพรรณ และเส้นนวัตกรรมจากเกล็ดปลาจะช่วย
ชะลอการเหี่ยวย่นของผิว ช่วยให้ ผิวชุ่มชื่น ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาเส้นเส้นใยตั้งต้น ใยกล้วยมี
คุณสมบัติที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมาก ขึ้น ขณะเดียวกันมีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
พัฒนาเส้นใยตั้งต้น โดยท าการศึกษาให้ได้ครบถ้วน มากที่สุด หลังจากนั้นน าข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ 
ก าหนดแนวทางในการทดลอง การวิจัยครั้งนี้เป็นการ บูรณาการระหว่างการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย 
และการออกแบบสิ่งทอแฟชั่น ผู้วิจัยจึงให้ความส าคัญใน เรื่องของประโยชน์ ใช้สอย (Functional) 
ด้านการป้องกันแสงแดดยูวี อีกทั้งได้ออกแบบการทอรูปแบบใหม่ ในการทอด้วยกี่ทอผ้า เพื่อ
ประสิทธิภาพสูงสุดของ คุณสมบัติของเส้นใยตั้งต้นใยกล้วย และเส้นใยตัวประ สานเส้นใยนวัตกรรม
จากเกล็ดปลา 
  

ตัวแปรในการวิจัย 
 ก าหนดตัวแปลที่ใช้ในการวิจยั / สร้างสรรค ์ดังนี ้
    ตัวแปรต้น ได้แก่ เส้นใยกล้วย เส้นใยฟิลาเจน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยกล้วย 
    ตัวแปรตาม ได้แก่ รูปแบบการทอ รูปแบบการออกแบบชุดแฟชั่น เพื่อการออกแบบผ้าทอ
ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันยูวี จากกระบวนการทดลองทอโดยการปรับเส้นด้ายยืน และการ
ประสานของเส้นในของเส้นใยกล้วยและเส้นใยฟิลาเจน  
 

วิธีวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีที่ใช้ในการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. ศึกษาองค์ความรู้ของเส้นใยนวัตกรรมจากเกล็ดปลาทะเล ที่มีคุณสมบัติเด่นในด้าน การดูด
ซับ ความชื้น การรักษาความชุ่มชื้นแก่ผิวพรรณ การก าจัดและปกป้องกลิ่นกาย การป้องกันรังสียูวี 
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และให้อุณห ภูมิผิวสัมผัสที่เย็น ผู้วิจัยได้ศึกษาเพิ่มเติมเชิงลึกในด้านการป้องกัยรังษียูวี ปัจจัยที่จะได้
ประสิทธิภาพสูงสุด ในการป้องกันแสงแดด ลักษณะการทอ และสีที่มีผลต่อการป้องกันแสงแดด  
 2. ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการและปัจจัยที่มีผลต่อความอ่อนนุ่มของเส้นใยกล้วย เพื่อน ามาป่ันเข้า
เกลียว กับเส้นใยฟิลาเจน 
 3. ทดลองทอเส้นด้ายใยกล้วยด้วยภูมปัญญาพื้นบ้านในการทอ โดยใช้กี่ทอมือในระบบ
หัตถกรรม โดยใช้เส้นใยฟิลาเจนเป็นด้ายยืน และเส้นด้ายใยกล้วยผสมฟิลาเจนเป็นด้ายพุ่ง และน าไป
ท า Eco-print (การพิมพ์ถ่ายโอนสีและลวดลาย จากใบไม้ ดอกไม้จริง โดยการบ่มความร้อน) เพื่อให้
ผืนผ้ามีความน่าสนใจในการน าไปใช้  
 

ขั้นตอนการด าเนนิการวิจัย 

 
 

ภาพที่ 17 : แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
ที่มา  : รสริน ต านานารา, 2565 
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 โครงการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมผ้าทอป้องกันรังสียูวีโดยประ สานเส้นใยกล้วยกับเส้นใย
เกล็ดปลาทะเล ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า ทฤษฎี  เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ได้แบ่งขั้นตอนกรด าเนินกสรวิจัย ดังนี ้

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาคน้คว้า 
 เก็บรวบรวมข้อมูล แนวคิดและ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยกล้วย และสิ่งทอ
จากเส้นใยธรรมชาติในปัจจุบัน เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย และเพิ่ม
คุณสมบัติเด่น รวมถึงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยกล้วย ด้วยการผสมผสานเส้นใย
กล้วยเข้ากับเส้นใยฟิลาเจน จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี ้   
  1. ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Research) ได้แก่  หนังสือ บทความ เอกสาร 
วารสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ ์
  2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ได้แก่   
        2.1 ดร.สุภาวนี จรุงเกยีรติกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน Textiles and Fabric design 
      2.2 ผู้ประกอบการด้านสิ่งทอ บริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จ ากัด 
        2.3 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมวัตถุดิบ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจแหล่งวัตถุดิบ กระบวนการสกัดเส้นใยกล้วย การเลือกลักษณะกาบกล้วย
เพื่อน ามาขูดเป็นเส้นใย มีวิธีการเตียมเส้นใยกล้วย ดังนี ้
  1. น าต้นกล้วยที่ตัดเครือแล้ว มาลอกกาบนั้นนอกสุดออก 3-4 กาบ คัดเลือกเฉพาะ
กาบกลาง ที่ไม่แก่ และไม่อ่อนจนเกินไป มาตัดหัวท้ายให้เท่ากัน  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18 : แสดงภาพต้นกล้วยก่อนแยกกาบกล้วย 
ที่มา : รสริน ต านานารา, 2565 
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  2. น ากาบกล้วยที่ เตรียมไว้เข้าเครื่องขูด เพื่อก าจัดเยื่อจากกาบกล้วยให้เหลือ
เฉพาะตัวเส้นใย จากนั้นน าไปตากแดด 2-3 วัน จากนั้นน ากลับมาเข้าเครื่องขูดอีกครั้ง เพื่อท าความ
สะอาดเส้นใย  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 19 : แสดงภาพกาบกล้วยพร้อมเข้าเครื่องแยก 
ที่มา  : รสริน ต านานารา, 2565 

 

ภาพที่ 20 : แสดงภาพเส้นใยกล้วยตาก 
ที่มา : รสริน ต านานารา, 2565 
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 3. น าไปต้มด้วยซัลฟูลิกส์ (sulfuric acid) มีฤทธิ์เป็นกรด ในอัตราส่วน 1 G/ ใช้กับอัตรา 
ส่วนใยกล้วยกับน้ า1:10 (ใยกล้วย 1 ส่วน : น้ า 10 ส่วน) ในอุณหภูมิ 100o C เวลา 60 นาที จากนั้น
น าไปต้มด้วยโซเดี้ยมไฮดรอกไซด์ (sidiam hydroxode) มีฤทธิ์เป็นด่าง ในอัตราส่วน 5 G/L ใช้กับ
อัตราส่วนใยกล้วยกับน้ าน้ า 1:10 (ใยกล้วย 1 ส่วน : น้ า 10 ส่วน) ในอุณหภูมิ 100o C เวลา 60 นาที 
จากนั้นน าไปฟอกด้วย 1. ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ (hudrogenperoxide) ในอัตราส่วน 8 G/L 2. โซ
เดี้ยมไฮดรอกไซด์ (sidiam hydroxode) ในอัตราส่วน 5.0 G/L 3. ซีเควสต์ (sequestering) ใน
อัตราส่วน 1.0 G/L  ใช้กับอัตราส่วนใยกล้วยกับน้ าน้ า 1:10 (ใยกล้วย 1 ส่วน : น้ า 10 ส่วน) ใน
อุณหภูมิ 100o C เวลา 60 นาที  จากนั้นน าไปต้มด้วยสารช่วยให้เส้นใยนุ่ม 1. แอซีติก (acetic acid) 
ในอัตราส่วน 0.5 G/L 2. ลาโนเท็กซ์ (lanotex CWN-10 cat soft) ในอัตราส่วน 8.0% 3.PE Soft 
(peramlube ne 450) ในอัตราส่วน 3.0 % ในอุณหภูมิ 50o C เวลา 30 นาท ี
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 21 : แสดงภาพเส้นใยกล้วยตัด 5 เซ็นติเมตร 
ภาพท่ี 22 : แสดงภาพเส้นใยกล้วยหลังผ่านกระบวนการ 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 21 : แสดงภาพเส้นใยกล้วยตัด 5 เซ็นติเมตร
ที่มา  : รสริน ต านานารา, 2565 

 

ภาพที่ 22 : แสดงภาพเส้นใยกล้วยหลังผ่าน
กระบวนการ 

ที่มา : รสริน ต านานารา, 2565 
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ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ตัดเส้นใยกล้วยความยาว 5 เซนติเมตร จากปกติตัด 7-10 เซ็นติเมตร ก่อน
เข้าสู่กระบวนการปรับปรุงเส้นใย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารอ๊อกซไดร์ในการสลายลิกนินในเส้นใย
กล้วย หลังจากเส้นใยกล้วยผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยด้วยสารออกซิไดร์ (oxidizing 
agents) ที่มีฤทธ์เป็นกรด ด้วยซัลฟูลิกส์ (sulfuric acid) มีฤทธิ์เป็นกรด โซเดี้ยมไฮดรอกไซด์ (sidiam 
hydroxode) มีฤทธิ์เป็นด่าง และต้มฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ (hudrogenperoxide) เส้นใย
กล้วยมีความอ่อนนุ่ม และสะอาดมากขึ้น  
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ภาพเปรียบเทียบ ก่อนและหลังกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยกล้วย 
 

  
 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 24 : แสดงภาพเส้นใยกล้วย
หลังผ่านกระบวนการจากการตัดใย
กล้วย 7 cm. 
. 

ภาพที่ 23 : แสดงภาพเสน้ใยกล้วย
ตัดความยาว 7 cm. 
 

ภาพที่ 26 : แสดงภาพเส้นใยกล้วย
หลังผ่านกระบวนการต้มกรด ด่าง 

ภาพที่ 25 : แสดงภาพเส้นใยกล้วย
ตัดความยาว 5 cm. 

ภาพที่ 23 : แสดงภาพเสน้ใยกล้วยตัดความ
ยาว 7 cm. 

ที่มา : รสริน ต านานธารา 

ภาพที ่24 : แสดงภาพเส้นใยกล้วยหลังผ่าน
กระบวนการจากการตัดใยกล้วย 7 cm. 

ที่มา : รสริน ต านานธารา 
 

ภาพที ่25 : แสดงภาพเส้นใย
กล้วยตัดความยาว 5 cm. 

ที่มา : รสริน ต านานธารา 

ภาพที่ 26 : แสดงภาพเส้นใยกล้วยหลังผ่าน
กระบวนการต้มกรด ด่าง 
ที่มา : รสริน ต านานธารา 

 

ภาพที ่27 : แสดงภาพเส้นใยกล้วยหลังผ่านกระบวนการต้มฟอก 
ที่มา : รสริน ต านานธารา 

ภาพที่ 27 : แสดงภาพเส้นใยกล้วย
หลังผ่านกระบวนการต้มฟอก 
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 ขั้นตอนที่ 3 การแปรรูป  
น าเส้นใยกล้วยที่ผ่านขั้นตอนการเตรียมขั้นต้นมาแล้ว น ามาปั่นเข้าเกลี่ยวผสมกับเส้นใยฟิลาเจน ใน
อัตราส่วนเส้นใยกล้วย 20 ต่อ เส้นในฟิลาเจน 80 ปั่นเข้าเกลียวแบบวงแหวน (Ring Spinning) 
ก าหนดขนาดเส้นด้ายเบอร์ 30  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ขั้นตอนที่ 4 รปูแบบการทอ  
ในการทดลองครั้งที่หนึ่ง ได้ทดสอบการทอโดยใช้กี่ทอมือ 4 ตะกอ ร้อยเส้นด้ายยืน 3 ลักษณะ  
เพื่อก าหนดความหนา บางของผ้าทอ ด้ายยืนเป็นเส้นด้ายใยฟิลาเจน 100 % และด้ายพุ่งเป็นใยกล้วย
ผสมฝ้ายอัตราส่วน 20/80 ที่ยังไม่ผ่านการต้มด้วยซัลฟูลิกส์ (sulfuric acid), โซเดี้ยมไฮดรอกไซด์ 
(sidiam hydroxode) และฟอกด้วยโซเดี้ยมไฮดรอกไซด์ (sidiam hydroxode) ก าหนดให้ ภาพ (ก) 
ร้อยเส้นด้ายยืน 88 epi. ภาพ (ข) ร้อยเส้นด้ายยืน 44 epi. ภาพ (ค) ร้อยเส้นด้ายยืน 22 epi. โดย
ทั้ง 3 แบบ ใช้เส้นด้ายพุ่งชนิดเดียวกัน และท าการปรับผ้านุ่มฟูด้วย Texamina 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 29 : แสดงเส้นด้ายใยกล้วยผสมฟลิาเจน 

ภาพที่ 28 : แสดงภาพเส้นใยกล้วยหลังผ่าน
กระบวนการจากการตัดใยกล้วย 7 cm. 

ภาพที่ 28 : แสดงเส้นด้ายใยกล้วยผสมฟลิาเจน
ที่มา   : รสริน ต านานารา, 2565 

 

ภาพที่ 29 : แสดงเส้นด้ายใยกล้วยผสมฟลิาเจน
ที่มา : รสริน ต านานารา, 2565 
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ภาพ (ก) 

ภาพ (ข) 

ภาพที่ 30 : แสดงภาพการทดลองทอแบบเส้นยืน ฟิลาเจน 88 epi. พุ่งด้วยเส้นด้ายกล้วย 
ที่มา : รสริน ต านานธารา, 2565 

 

ภาพที ่31 : แสดงภาพการทดลองทอแบบเส้นยืน ฟิลาเจน 44 epi. พุ่งด้วยเส้นด้ายกล้วย 
ที่มา : รสริน ต านานธารา, 2565 
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 การทดลองครั้งที่ 2 ได้วิเคราะห์จากผลการทดลองครั้งที่ 1 พบว่า การทอแบบ 44 epi. มี
ความเหมาะสมที่สุด ก าหนดให้เส้นด้ายยืนเป็นเส้นด้ายใยฟิลาเจน 100 % และเส้นด้ายพุ่งเป็นใย
กล้วยผสมฟิลาเจนในอัตราส่วน 20/80  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาพ (ค) 

ภาพที่ 33 : แสดงภาพตัวอย่างผ้าทอใยกลว้ยผสม 
ฟิลาเจน 
ที่มา    : รสริน ต านานารา, 2565 
 

ภาพที ่32 : แสดงภาพการทดลองทอแบบเส้นยืน ฟิลาเจน 22 epi. พุ่งด้วยเส้นด้ายกล้วย 
ที่มา : รสริน ต านานธารา, 2565 

 



  54 

 ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบ  
น าผ้าทอในการทดลองครั้งที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันยู วี UPF (Ultraviolet 

Protectine Factor) ทั้งรังสี UVA และ UVB  
 ผลทดสอบการป้องกันยูวีของผ้าทออยู่ที่ UPF 27.2 เท่ากับมีประสิทธิภาพป้องกัน UV 97% 
ประสิทธิภาพการป้องกัน UVA 92.3% ประสิทธิภาพการป้องกัน UVB 97 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 34 : แสดงผลการทดสอบการป้องกันแสงแดด UPF 
ที่มา : สภาบันสิ่งทอ, 2565 
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 ขั้นตอนที่ 6 การออกแบบ 
 แนวทางในการออกแบบ ผู้วจิัยได้วิเคราะห์จาก เอกสาร บทความ งานวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 35 : แสดงแนวคิดในการออกแบบ 
ที่มา  : รสริน ต านานารา, 2565 
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 1. รูปแบบของการออกแบบ ผู้วิจัยได้ศึกษาและน ามาวิเคราะห์จากที่มาของผ้าทอ ซึ่ง
วิเคราะห์จากวัตถุดิบ เส้นใยฟิลาเจนที่ได้จากเกล็ดปลาทะเล และใยกล้วย ในการผสมเพื่อเข้าเกลียว
เส้นด้ายและทอเป็นผืนผ้า น าเอาทั้งสองอย่างมาตีความใหม่ในเชิงศิลปะ เพื่อสร้างสรรค์เป็นต้นแบบ
สิ่งทอแฟชั่น โดยน าเอารูปทรงของปะการัง สิ่งมีชีวิตใต้ทะเล มาเป็นแนวทางในการออกแบบ และ
เทคนิคการพับซ้อนเรียงต่อกันของใบตองมาใช้ในการออกแบบชุด เพื่อให้เกิดความน่าสนใจผู้วิจัยได้
น าผ้าทอท า Eco-print 
 2. ความงามในการออกแบบ ผู้วิจัยได้น ารูปทรงที่เกิดจากความเครื่องไหวของหางปลา คลื่น
ทะเล ปะการัง น ามาผสมผสานกับการพับซ้อนเรียงต่อกันของใบตอง และเพิ่มลวดลายสีสันด้วยการ
ท า Eco-print 
ให้เกิดแปลกใหม่แต่ยังคงความสมดุลของช้ินงาน ให้เกิดการรับรูปรูปลักษณ์ภายนอกที่น่าสนใจ 
 3. ประโยชน์ในการใช้สอย ผู้วิจัยได้ท าน าเส้นด้ายที่ผ่านการทดลอง มาทอในหลากหลาย
รูปแบบ เช่น 1.การทอให้เฉดสีเรียงกันโดยเรียงเฉดสีของเส้นยืน 2. การทอให้ผ้าทอมีขนฟ ู
 4. การท า Eco-print ซึ่งทั้งรูปแบบมีประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดด  (การพิมพ์ถ่าย
โอนสีและลวดลายจากใบไม้ ดอกไม้จริง โดยการบ่มความร้อน) เพื่อให้ผืนผ้ามีความน่าสนใจ เป็น
แนวทางในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
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ภาพที่ 36 : แสดงภาพร่างรูปแบบชุดแฟช่ัน 
      ที่มา : รสริน ต านานารา, 2565 
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ภาพที่ 37 : แสดงภาพร่างรูปแบบชุดแฟช่ัน 
     ทีม่า : รสริน ต านานารา, 2565 
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ภาพที่ 38 : แสดงภาพร่างรูปแบบชุดแฟช่ัน 
ที่มา : รสริน ต านานารา, 2565 
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ผู้วิจัยได้ศึกษาและน ามาวิเคราะห์จากที่มาของผ้าทอ ซึ่งวิเคราะห์จากวัตถุดิบ เส้นใยฟลิาเจนที่ได้จาก
เกล็ดปลาทะเล และใยกล้วย ในการผสมเพือ่เข้าเกลียวเส้นด้ายและทอเป็นผืนผ้า น าเอาทั้งสองอย่าง
มาตีความใหม่ในเชิงศิลปะ เพ่ือสร้างสรรค์เป็นต้นแบบสิ่งทอแฟช่ัน โดยน าเอารูปทรงของการเครื่อง
ไหวของหางปลา คลื่นทะเล มาเป็นแนวทางในการออกแบบ และเทคนคิการพับซ้อนเรียงต่อกันของ
ใบตองมาใช้ในการออกแบบโคมไฟต้ังโต๊ะตามภาพที่ 32 
 

ภาพที่ 39 : แสดงภาพร่างโคมไฟ 
                                         ทีม่า  : รสริน ต านานารา, 2565 
 
 

TABLE LAMP INSPIRED 

     BY F ISH TAIL  

F R O N T  

S I D E  
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ภาพที่ 40 : แสดงภาพร่างโคมไฟด้านหน้าและข้าง 

ที่มา : รสริน ต านานารา, 2565 
 
 
  



  62 

บทที่ 4  

การวิเคราะห ์

 
 การวิจัยเรื่อง นวัตกรรมผ้าทอป้องกันรังสียูวีโดยประสานเส้นใยกล้วยกับเส้นใยเกล็ดปลา
ทะเล จากการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตเส้นใยกล้วย ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
 1. เพื่อการศึกษาองค์ความรู้ของเส้นใยนวัตกรรมจากเกล็ดปลาทะเล ที่มีคุณสมบัติเด่นใน
ด้าน การดูดซับความชื้น การรักษาความชุ่มชื้นแก่ผิวพรรณ การก าจัดและปกป้องกลิ่นกาย การ
ป้องกันรังสียูวี และให้อุณหภูมิผิวสัมผัสที่เย็น 
 2. เพื่อการทดลองการผลิตเส้นด้ายใยสั้นชนิดยาวจากกล้วยที่มีเส้นใยนวัตกรรมจาก
เกล็ดปลา เป็นตัวประสาน เพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้กับใยกล้วยในด้านการป้องกันรังสียูว ี
 3. เพื่อยกระดับผ้าทอใยกล้วยรูปแบบเดิม ให้เป็นผ้าทอที่สามารถป้องกันรังสียูวี และ
ออกแบบให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของผ้าทอใยกล้วย  
 ได้ผลการทดลองดังนี ้
 

การวิเคระห์การทอ 
 ผลการทดลองทอแบบแบ่งเส้นยืน 3 ลักษณะ 
 โดยก าหนดให้เส้นใยกล้วยเป็นวัตถุดิบหลัก และเส้นใยฟิลาเจน เป็นเส้นยืน เพื่อน ามาทอเป็น
ผืนผ้าในระบบหัตถกรรม ตามจ านวนเส้นด้ายยืนที่แตกต่างกัน (epi) เพื่อให้ได้ลักษณะผ้าทอที่ต่างกัน 
และเพิ่มความนุ่มฟูให้กับผ้าทอผ่านกระบวนการ ปรับนุ่มด้วย Texamina สามารถสรุปได้ดังนี ้

 1. การร้อยเส้นด้ายแบบ 22 epi ได้ลักษณะผ้าทีม่ีความโปร่ง ฟู หลังผ่าน
กระบวนการปรับนุ่มด้วย Texamina ผ้ามกีารหลุดลุ่ยจากแรงเหว่ียงเส้นด้ายยืนในลักษณะที่ค่อนข้าง
ห่างไม่เหมาะส าหรับกระบวนการปรับนุ่ม เส้นด้ายใยกล้วยที่ไม่ผ่านกระบวน การต้มด้วยโซเดียมไฮดร
อกไซด์ยังคงมีความกระด้าง   
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ภาพที่ 41 : แสดงภาพการทดลองทอแบบเส้นยืน ฟิลาเจน 22 epi. พุ่งด้วยเส้นด้ายกล้วย 

 ที่มา : รสริน ต านานธารา, 2565 
 

 
ภาพที่ 42 : แสดงภาพการทดลองทอแบบเส้นยืน ฟิลาเจน 22 epi. พุ่งด้วยเส้นด้ายกล้วย 

หลังผ่านกระบวนการปรับนุ่มด้วย Texamina 
ที่มา : รสริน ต านานธารา, 2565 
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2. การร้อยเสน้ด้ายแบบ 44 epi ได้ลักษณะผ้าที่มีความละเอียดมากขึ้น ผ้ามีความเบา เมื่อ
ผ่าน กระบวนการปรับนุ่มด้วย Texamina ลักษณะผ้ายังคงปกต ิการร้อยเส้นด้ายในลักษณะนี้ได้ผา้ที่
ไม่หนามากเกินไป เหมาะส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ได้หลาก   

 

 
ภาพที่ 43 : แสดงภาพการทดลองทอแบบเส้นยืน ฟิลาเจน 44 epi. พุ่งด้วยเส้นด้ายกล้วย                                                

ที่มา : รสริน ต านานธารา, 2565 
 

3. การร้อยเส้นด้ายแบบ 88 epi มีลักษณะคล้ายกับ การร้อยด้ายแบบ 44 epi แต่มีความ
หนาแน่นของผ้าเพิ่มขึ้น เมื่อผ่านกระบวนการปรับนุ่มด้วย Texamina ลักษณะผ้ายังคงปกติ เหมาะ
ส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย  
 

 
ภาพที่ 44 : แสดงภาพการทดลองทอแบบเส้นยืน ฟิลาเจน 88 epi. พุ่งด้วยเส้นด้ายกล้วย 

      ที่มา : รสริน ต านานธารา, 2565 
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การวิเคราะหผ์ลทดสอบ UV 

 ผลการทดลองทอเพื่อทดสอบประสิทธิภาพกันป้องกัยแสงแดด UV   
  ได้วิเคราะห์จากผลการทดลองครั้งที่ 1 พบว่า การทอแบบ 44 epi. มีลักษณะผ้าที่
ไม่หนา ไม่บางจนเกินไปมีความเหมาะสมในการน าไปใช้ที่หลากหลาย โดยก าหนดให้เส้นด้ายยืนเป็น
เส้นด้ายใยฟิลาเจน 100 % และเส้นด้ายพุ่งเป็นใยกล้วยผสมฟิลาเจนในอัตราส่วน 20/80 ซึ่งเป็น
เส้นด้ายที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพด้วยสารสารออกซิไดร์ (oxidizing agents) ช่วยให้เส้นใย
มีความอ่อนนุ่มลง เหมาะส าหรับการพัฒนาเป็นสิ่งทอหัตถกรรมจากเส้นใยกล้วย เมื่อน าไปทดสอบ
ประสิทธภาพการป้องกันแสงแดด พบว่ามีประสิทธิภาพการป้องกันแสงแดด UPF (Ultraviolet 
Protection Factor) 27.2 ซึ่งมีค่าเทียบเท่ากับสามารถป้องกันแสงแดดได้ 97% มีประสิทธิภาพ
ป้องกัน UVA 92.3% และมีประสิทธิภาพป้องกัน UVB 97% ผลการทดสอบอยู่ในหมวดสามรถ
ป้องกันแสงแดดได้ดีมาก 

 

ภาพที่ 45 : แสดงภาพการทดลองทอแบบเส้นยืน ฟิลาเจน 44 epi. พุ่งด้วยเส้นด้ายกล้วย            
ที่มา  : รสริน ต านานธารา, 2565                                     

การวิเคราะหก์ารกระบวนการออกแบบสร้างสรรค ์
 ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบสร้างสรรค์งานจากการส ารวจรูปแบบสิ่งทอในปัจจุบันที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดด และน าเส้นด้ายใยกล้วยผสมฟิลาเจนเพื่อต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับ
สิ่งทอ ดังนี้  
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รูปแบบตัวอยา่งสื้อผ้าในปัจจุบันที่มีประสทิธิภาพในการป้องกันแสงแดด 
 ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจตัวอย่างแบรนด์เสื้อผ้าที่ผลิตเสื้อทีส่ามารถป้องกันแสงแดดได้ 3 
 แบรนด ์

1. แบรนด์ยูนิโคล (UNIQLO) 

 
ภาพที่ 46 : แสดงภาพตัวอย่างแบรนด์เสื้อยูนิโคลที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันยูวี 

ที่มา    : uniqlo, เข้าถึงเมื่อ 2 มีนาคม 2565, เข้าถึงได้จาก 
https://www.uniqlo.com 

 
ชนิดผ้าที่ใช้ : Polyester 100% 
ประสิทธิภาพการป้องกันแสงแดด UPF : 30-50  
ราคา : 800 – 2,000 

 
 

https://www.uniqlo.com/
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2. แบรนด์มูจ ิ(MUJI)  
 

 
ภาพที่ 47 :  แสดงภาพตัวอย่างแบรนด์เสื้อมูจิที่มีประสทิธิภาพในการป้องกันยูวี 

ที่มา    : centra, เข้าถึงเมื่อ 2 มีนาคม 2565, เข้าถึงได้จาก 
https://www.central.co.th/th/muji-sun, 2565 

 
ชนิดผ้าที่ใช้ : Polyester 100% 

 ประสิทธิภาพการป้องกันแสงแดด UPF : 40 
 ราคา: 500 -1,500 
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3. แบรนด์ไนกี้ (NIKE)  

 
ภาพที่ 48 : แสดงภาพตัวอย่างแบรนด์เสื้อไนกี้ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันยูวี 

ที่มา : nike, เข้าถึงเมื่อ 2 มีนาคม 2565, เข้าถึงได้จาก https://www.nike.com/th/t, 2565 

 
ชนิดผ้าที่ใช้ : Polyester Recycling 
ประสิทธิภาพการป้องกันแสงแดด UPF : UVA, UVB ไม่แสดงค่า UPF 
ราคา : 1,500 -3,000 
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รูปแบบตัวอยา่งผา้ม่านในปจัจุบันมีประสทิธิภาพในการป้องกันแสงแดด 
 ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจตัวอย่างแบรนด์ผ้าม่านที่สามารถปอ้งกันแสงแดดได้ 2 แบรนด ์
 
1. แบรนด์ อิเกีย (IKEA) 
 
 

 

 
ภาพที ่49 : แสดงภาพตัวอย่างแบรนด์ผ้าม่านอิเกียที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันยูวี 

ที่มา : ikea, เข้าถึงเมื่อ 2 มีนาคม 2565, เข้าถึงได้จาก https://www.ikea.com/th/th/p/birtna-
block, 2565 

 
ชนิดผ้าที่ใช้ : Polyester Recycling 
ประสิทธิภาพการป้องกันแสงแดด UPF : ไมแ่สดงค่า UPF 
ราคา : 800 - 3,000 
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1.แบรนด์พาซาญ่า (PASAYA) 
 

 

ภาพที ่50 : แสดงภาพตัวอย่างแบรนด์ผ้าม่านพาซาญ่าที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดด 
ที่มา  : pasaya, เข้าถึงเมื่อ 2 มีนาคม 2565, เข้าถึงได้จาก 

https://www.pasaya.com/ผ้าม่าน-easypack-macaroni, 2565 

 
 
ชนิดผ้าที่ใช้ : Polyester , Cotton 
ประสิทธิภาพการป้องกันแสงแดด  : 50-70 % 
ราคา : 1,000 - 3,000 
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การวิเคราะแบรนด์เสื้อตัวอย่างที่มีประสทิธิภาพการปอ้งกันแสงแดด 
   เพื่อการสร้างสรรค์ชุดแฟชั่นที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดด ผู้วิจัยผู้จัยได้ส ารวจ
รูปแบบ วัสดุที่ใช้ เรทราคา และประสิทธิภาพการป้องกันแสดง จากการส ารวจพบว่าแบรนด์เสื้อ
ตัวอย่างมีรูปแบบชุดที่เรียบง่าย เหมาะส าหรับการออกก าลังกาย ใช้วัสดุที่ท าจากโพลิเอสเตอร์ 100% 
และโพลิเอสเตอร์รีไซเคิล (Recycling Polyester) ผ้าทอมีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันแสงแดด ตั้งแต่ UPF 30-50 คิดเป็น 96-98% อยู่ในหมวดการป้องกันแสงแดดที่ดีมาก ถึง 
ยอดเยียม 
 

การออกแบบผลงานสรา้งสรรค์ 
 การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบจากเส้นด้ายใยกล้วยผสมฟิลาเจน ที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันแสงแดด โดยน าผลการวิเคราะห์จากแบรนด์ตัวอย่างมาปรับปรุง เพื่อให้ผ้าทอใยกล้วยผสมฟิ
ลาเจนมีความน่าสนใจมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 
 รูปแบบที่ 1 การออกแบบผ้าทอลักษณะไล่เฉดสี โดยใช้กี่ทอมือ 4 ตะกอ ฟันหวีเบอร์ 24/1 
เดินด้ายยืน 44 epi. 
 รูปแบบที่ 2 การออกแบบผ้าทอลักษณะทอฟู โดยการสอดเส้นพุ่งครั้งละหลาย ๆ เส้น ใช้กี่
ทอมือ 4 ตะกอ ฟันหวีเบอร์ 24/1 เดินด้ายยืน 44 epi. 
 รูปแบบที่ 3 การออกแบผ้าทอลักษณะทอลายสอง น าไปท า Eco-print โดยใช้กี่ทอมือ 4 
ตะกอ ฟันหวีเบอร์ 24/1 เดินด้ายยืน 44 epi.  
 จากการทดลองทอผ้าทั้งสามรูปแบบ ผู้วิจัยได้น ามาออกแบบเป็นชุดแฟชั่นที่สามารถสวมใส่
ได้หลายโอกาส นอกจากสามรถป้องกันแสงแดดได้แล้ว รูปแบบชุดมีความเป็นแฟชั่น แตกต่างจาก
เสื้อผ้าที่สามารถป้องกันแสงแดดได้ในปัจจุบัน สามารถสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอใย
กล้วยผสมฟิลาเจน 
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รูปแบบที่ 1 การออกแบบผ้าทอลักษณะไล่เฉดสี โดยใช้กี่ทอมือ 4 ตะกอ ฟันหวีเบอร์ 24/1 
เดินด้ายยืน 44 epi. โดยเส้นยืนเป็นไหม และเส้นพุ่งเป็นเส้นด้ายใยกล้วยผสมฟิลาเจน โดยการ
เดินเส้นยืนแบบเรียงเฉดสี เพื่อให้ผ้าทอมีความน่าสนใจ 

 

 

ภาพที่ 51 : แสดงภาพผ้าทอแบบไล่ระดับสจีากเส้นใยกล้วยผสมฟิลาเจนที่มีประสิทธิภาพป้องกัน
แสงแดด 

ที่มา : รสริน ต านานารา, 2565 
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รูปแบบที่ 2 การออกแบบผ้าทอลักษณะทอฟู ใช้กี่ทอมือ 4 ตะกอ ฟันหวีเบอร์ 24/1 เดินด้ายยืน 44 
epi. โดยเส้นยืนเป็นฟิลาเจน 100% และเส้นพุ่งเป็นเส้นด้ายใยกล้วยผสมฟิลาเจน และทอฟูให้เกิด
ลวดลายโดยการสอดเส้นด้ายพุ่งครั้งละหลายๆเส้น 

 

ภาพที่ 52 : แสดงภาพผ้าทอแบบท าขนฟูจากเส้นใยกล้วยผสมฟิลาเจนทีม่ีประสิทธิภาพป้องกัน
แสงแดด 

ที่มา : รสริน ต านานารา, 2565 
 

 

ภาพที่ 53 : แสดงภาพผ้าทอแบบท าขนฟูจากเส้นใยกล้วยผสมฟิลาเจนทีม่ีประสิทธิภาพป้องกัน
แสงแดด 

ที่มา : รสริน ต านานารา, 2565 
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 รูปแบบที่ 3 การออกแบผ้าทอลักษณะทอลายสอง น าไปท า Eco-print โดยใช้กี่ทอมือ 4 
ตะกอ ฟันหวีเบอร์ 24/1 เดนิด้ายยืน 44 epi โดยเส้นยืนฟิลาเจน 100% และเส้นพุ่งเป็นเส้นด้ายใย
กล้วยผสมฟลิาเจน 
 

 
ภาพที่ 54 : แสดงภาพผ้าทอ Eco-print จากเส้นใยกล้วยผสมฟิลาเจนทีม่ีประสิทธิภาพป้องกัน

แสงแดด 
ที่มา : รสริน ต านานารา, 2565 
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ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ชุดแฟชั่นผ้าทอใยกล้วยผสมฟิลาเจน เกิดจากการน าเอาที่มาของ
การผสมผสานเส้นใยทั้งสองชนิดมารวมเข้าด้วยกัน โดยได้น ารูปทรงของปะการัง สิ่งมีชีวิตใต้ทะเล 
รูปทรงที่เกิดจากความเครื่องไหวของหางปลา คลื่นทะเล น ามาผสมผสานกับการพับซ้อนเรียงต่อกัน
ของใบตอง และเพ่ิมความน่าสนใจของชุดด้วยการเพ่ิมสีสันและลวดลายโดยการท า Eco-print 
 

 

ภาพที่ 55 : แสดงภาพชุดที่ได้แรงบันดาลใจจากใต้ท้องทะเลและการพบัซ้อนเรียงต่อกันของใบตอง 
ชุดที่ 1 

ที่มา : รสริน ต านานธารา, 2565 
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ภาพที่ 56 : แสดงภาพชุดที่ได้แรงบันดาลใจจากใต้ท้องทะเลและการพบัซ้อนเรียงต่อกันของใบตอง 

ชุดที่ 2 
ที่มา : รสริน ต านานธารา, 2565 
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การวิเคราะหก์ารออกแบบผลงานสรา้งสรรค์ 
 จากการน าเสนอการประมินวิทยานิพนธ์เรื่อง นวัตกรรมผ้าทอผ้องกันรังสียูวีโดยประสานเส้น
ใยกล้วยกับเส้นใยเกล็ดปลาทะเล ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ 2 ครั้ง สามารถสรุปผลการ
ประเมิน และได้วิเคระห์การออกแบบผลงานสร้างสรรค์ ดังนี ้
 การประเมินครั้งที่ 1 
 ผลการน าเสนอการประเมินวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 1 คณะกรรมการได้ให้ความเห็นในเรื่อง ผู้วิจัย
จะ ต้องสามรถพิสูจน์ได้ว่า ประสิทธิภาพของผ้าทอที่สามรถป้องกันแสงแดดได้ในระดับมาตรฐานที่
สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน รูปแบบการทอที่สามารถป้องกันแสงแดดได้ การผสมผสานระหว่างเส้น
ใยฟิลาเจนกับเส้นใยกล้วยสามารถส่งเสริมให้ผ้าทอมีคุณสมบัติที่โดดเด่น 
 การประเมินครั้งที่ 2 
 ผลการน าเสนอการประเมินวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2 คณะกรรมการได้ให้ความเห็นในเรื่อง ผู้วิจัย
ควรจะมีรูปแบบการออกแบบที่สอดคล้องกับผ้าทอที่มีประสิทธิภาพป้องกันแสงแดด ควรเพิ่มเติมเชิง
เปรียบ เทียบรูปแบบสิ่งทอและเสื้อผ้าในปัจจุบันที่สามรถป้องกันแสงแดดได้ กับผ้าทอใยกล้วยผสมฟิ
ลาเจนมีความแตกต่างกันในด้านใดบ้าง ควรน าเสนอราคาต้นทุนในการผลิตจริง เพื่อเป็นตัวอย่างการ
ประเมินวัตถุดิบ ค่าใช้จ่าย และสามารถน าข้อมูลไปใช้ในเชิงธุรกิจได้ในอนาคต 
 

ผลที่ไดร้ับจากการวิจัย 
 ผลที่ได้จากการท าการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมผ้าทอป้องกันรังสียูวีโดยประสานเส้นใยกล้วยกับ
เส้นใยเกล็ดปลาทะเลมีองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับ ดังนี้ 
 1.องค์ความรู้ใหม่ในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยกล้วย ตั้งแต่กระบวนการเตรียมเส้น
ใย การเข้าเกลียวด้าย จนถึงกระบวนการทอออกมาเป็นผืนผ้า 
 2.การเลืกกใช้เส้นใยฟิลาเจนในการประสานท าให้ผ้าทอใยกล้วยที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นขึ้น
จากคุณสมบัติเดิมของเส้นใยฟิลาเจน คือ ผ้าทอมีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวีได้ดี 

3.การก าหนดเส้นด้ายยืนที่ชัดเจน สามารถก าหนดลักษณะความหนาบางของผ้าทอที่ต้องการ
ได้ จากผลการทดลองการก าหนดเส้นด้ายยืนแบบ 44 epi. ใช้กี่ทอมอืแบบ 4 ตะกอ ฟันหวีเบอร์ 
24/1 พบว่า ผ้าทอมีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวีได้ดี 
 4.รูปแบบการออกแบบชุดมีความเป็นแฟชั่น ท าให้ชุดมีความน่าสนใจ แตกต่างจากเสื้อผ้าที่
สามารถป้องกันแดดได้ในปัจจุบัน สร้างโอกาสในการเพิ่มมลูค่าให้กับผ้าทอใยกล้วยผสมฟิลาเจน  
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บทที่ 5  
สรุปผลการสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการสรา้งสรรค์ 
 การวิจัยเรื่อง นวัตกรรมผ้าทอป้องกันรังสียูวีโดยประสานเส้นใยกล้วยกับเส้นใยเกล็ดปลา
ทะเล มีข้อค้นพบที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ  

1. เพื่อการศึกษาองค์ความรู้ของเส้นใยนวัตกรรมจากเกล็ดปลาทะเล ในด้านการป้องกันรังสี 
ยูวี  

2. เพื่อการทดลองการผลิตเส้นด้ายใยสั้นชนิดยาวจากกล้วยที่มีเส้นใยนวัตกรรมจาก
เกล็ดปลาเป็นตัว ประสานเพิ่มคุณสมบัติ พิเศษให้กับใยกล้วยในด้านการป้องกันรังสียูว ี

3. เพื่อยกระดับผ้าทอใยกล้วยรูปแบบเดิม ให้เป็นผ้าทอที่สามารถป้องกันรังสียูวี และ
ออกแบบให้สอด คล้องกับคุณสมบัติของผ้าทอใยกล้วย  
 กระบวนการประสานเส้นใยกล้วย และเส้นใยฟิลาเจน โดยเส้นใยฟิลาเจนเป็นตัวช่วยในการ
ปั่นเกลียวเข้ากับเส้นใยกล้วยหลังผ่านกระบวนการแปรสภาพแล้ว โดยใช้การปรับปรุงคุณภาพเส้นใย
พืช ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร (2560, น. 7) ได้ช้ีว่าสารออกซิไดร์ (oxidizing agents) สามารถย่อยสลาย
เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสและลิกนินได้ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพดีในการปรับปรุงคุณภาพเส้น
ใยพืช ผู้วิจัยเห็นด้วยกับผลการวิจัยดังกล่าว เพื่อประสิทธิภาพที่ดีของการใช้สารควรปรับลดขนาด
ความยาวของเส้นใยกล้วยก่อนเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยที่ขนาด 5 เซนติเมตร การ
ปรับรูปแบบการทอ การเลือกการประสานเส้นใยจากฝ้ายเป็นเส้นใยฟิลาเจน มีส่วนส าคัญที่ท าให้เส้น
ใยมีความอ่อนนุ่ม 
 ผู้วิจัยได้ใช้ซัลฟูลิกส์ (sulfuric acid) มีฤทธิ์เป็นกรด ในอัตราส่วน 1 กรัม ใช้กับอัตราส่วนใย
กล้วยกับน้ า1:10 (ใยกล้วย 1 ส่วน : น้ า 10 ส่วน) ในอุณหภูมิ 100o C เวลา 60 นาที จากนั้นน าไปต้ม
ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodiam hydroxode) มีฤทธิ์เป็นด่าง ในอัตราส่วน 5 กรัม ใช้กับอัตราส่วน
ใยกล้วยกับน้ าน้ า 1:10 (ใยกล้วย 1 ส่วน : น้ า 10 ส่วน) ในอุณหภูมิ 100o C เวลา 60 นาที จากนั้น
น าไปฟอกด้วย 1. ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ (hudrogenperoxide) ในอัตราส่วน 8 กรัม 2. โซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ (sodiam hydroxode) ในอัตราส่วน 5.0 กรัม 3. ซีเควสต์ (sequestering) ในอัตราส่วน 
1.0 กรัม  ใช้กับอัตราส่วนใยกล้วยกับน้ าน้ า 1:10 (ใยกล้วย 1 ส่วน : น้ า 10 ส่วน) ในอุณหภูมิ 100o C 
เวลา 60 นาที  จากนั้นน าไปต้มด้วยสารช่วยให้เส้นใยนุ่ม 1. แอซีติก (acetic acid) ในอัตราส่วน 0.5 
ก รั ม  2. ล า โ น เ ท็ ก ซ์  ( lanotex CWN-10 cat soft)  ใ น อั ต ร า ส่ ว น  8.0% 3.PE Soft 
 (peramlube ne 450) ในอัตราส่วน 3.0 % ในอุณหภูมิ 50o C เวลา 30 นาที เพื่อขจัดเซลลูโลส 
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ช่วยให้เส้นใยกล้วยสะอาดและลดขนาดพอลิเมอร์ จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการปั่นเข้าเกลียวด้าย ใช้เส้น
ใยกล้วยเป็นวัตถุดิบตั้งต้น และเส้นใยฟิลาเจนเป็นตัวช่วยในการปั่นเข้าเกลียว เพื่อให้เส้นด้ายมีความ
อ่อนนุ่มมากขึ้น ในการปั่นเข้าเกลียวเส้นใยกล้วยผสมเส้นใยฟิลาเจนใช้ระบบการปั่นด้ายแบบวงแหวน 
(Ring Spinning) เป็นวิธีการที่จะท าให้เส้นด้ายมีขนาดเล็ดลง และสามารถก าหนดขนาดของเส้นด้าย
ตามต้องการ การปั่นเข้าเกลียวด้ายเส้นเล็กจะช่วยให้การทอเป็นผืนผ้ามีลักษณะผ้าที่ไม่หนา มีความ
เบาขึ้น ท าให้สามารถน าไปใช้งานได้หลากหลาย 
  ในโครงงานวิจยันี้ ผู้วิจัย ได้ก าหนดให้เส้นด้ายยืนเป็นเส้นใยฟิลาเจน และเส้นด้ายพุ่งเป็นเส้น
ใยกล้วยผสมฟิลาเจน และท าการทดลองทอด้วยกี่ทอมือแบบ 4 ตะกอ ใช้ฟันหวีเบอร์ 24/1 การร้อย
เส้นด้ายยืนทั้ง 3 แบบ พบว่าการร้อยด้ายยืนแบบ 44 epi. มีลักษณะผ้าที่ไม่หนา ไม่บางจนเดินไป ผ้า
ทอมีความเบา และมีความแน่นมากพอในการป้องกันแสงแดดอย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการ
ทดสอบ UPF พบว่าผ้าทอมีประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดด UPF (Ultraviolet Protection 
Factor) 27.2 ค่า ซึ่งค่า UPF 25-30 มีเกณฑ์การป้องกันรังสี UV ในระดับที่ดีมาก สามารถป้องกันได้
ถึง 96.0-97.4 % (วิทยาศาสตร์สิ่งทอ, 2565) และน าผ้าทอดังกล่าวมาสร้างสรรค์เป็นชุดแฟชั่น โดย
น าที่มาของการผสมผสานเส้นใยเส้นใยฟิลาเจนที่ได้จากเกล็ดปลาทะเล และเส้นใยกล้วย เป็นแนวทาง
ในการออกแบบ เพื่อสร้างสรรค์เป็นต้นแบบสิ่งทอแฟชั่น โดยน ารูปทรงของปะการัง สิ่งมีชีวิตใต้ทะเล 
และเทคนิคการพับซ้อนเรียงต่อกันของใบตองมาใช้ในการออกแบบชุด เพื่อให้ชุดมีสีสัน และลวดลาย
ที่น่าสนใจผู้วิจัยได้น าผ้าทอท า Eco-print ในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ด้วย 
 การจะพัฒนาให้ผ้าทอใยกล้วยที่มีอยู่ให้มีความโดดเด่น และแตกต่างจากผ้าทอทั่ว ๆ ไปของ
ชาวบ้าน แต่ยังคงซึ่งงานหัตถศิลป์ ผีมือการทอผ้า เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาผลิตภัณสิ่งทอ
แฟชั่นในปัจุบัน การสร้างเอกลักษณ์ และเพิ่มจุดเด่นให้กับผ้าทอ ทั้งทางด้านการเลือกวัสดุ รูปแบบ
การทอ สีสัน การออกแบบแตกต่างจากรูปแบบเดิมในตลาด ล้วนมีส่วนเสริมให้ผ้าทอมีความโดดเด่น
มากขึ้น และสามารถเพิ่มโอกาสในการแข่งขันมากขึ้น ปัจจุบันการผลิตสินค้าตามความต้องการของ
ผู้บริโภคของตลาดทั้งภายในประเทศ และสินค้าส่งออกตลาดต่างประเทศที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น สร้าง
ความเบื่อหน่ายให้กับผู้บรืโภค ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่น มีความ
หลากหลายด้านการใช้งาน ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงการออกแบบที่เข้าถึงกลุ่มคนได้
หลากหลายมากขึ้น จะช่วยเพิ่มคุณค่าทางเศษฐกิจ สามรถสู่ ตลาดทั้งใน และต่างประเทศอย่างมี
คุณภาพ 
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ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนนิงาน 
 ในการด าเนินการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมผ้าทอป้องกันรังสียูวีโดยประสานเส้นใยกล้วยกับเส้นใย
เกล็ดปลาทะเล ในขั้นตอนการเตรียมเส้นใย ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน ท าให้การจัดหาเส้นใยกล้วยค่อนข้าง
จ ากัด และเมื่อเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุรภาพเส้นใยแล้ว ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ผู้วิจัยคาดหวัง 
เช่น ผิวสัมผัสของผ้าทอที่ยังไม่นุ่มลื่นเท่าที่ควร 
 ในขั้นตอนการออกแบบสร้างสรรค์ จากความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้วิจัยยึดติดกับ
รูปทรงเดิมในปัจจุบันมากเกินไป การสร้างสรรค์งานควรมีที่มาที่ไปและมีเหตุมีผลรองรับในการท างาน
ชิ้นนั้นๆ การท างานสร้างสรรค์ไม่จ าเป็นต้องยึดตามความเป็นจริงมาก สร้างสรรค์เพื่อให้เป็น
แบบอย่าง สร้างสรรค์เพื่อให้มีความแตกต่างจากเดิม ให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความสนใน และควรสื่อสารให้
ผู้คนสามรถรู้ได้ว่าผ้าทอท าจากอะไร จากการดูงาน 
  

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยไปประยุกใช ้
  1.1 ควรเผยแพร่ความรู้จากการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยกล้วยให้กับผู้ผลิตงาน
หัตถกรรมสิ่งทอ เพื่อเพิ่มโอการในการพัฒนาสิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาต ิ
  1.2 เนื่องจากเส้นใยกล้วยมีราคาค่อนข้างสูง และกระบวนการท าเส้นด้ายจากใย
กล้วยมีเศษวันดุที่หลงเหลือค่อนข้างเยอะ สามรถน าเศษวัสดุพัฒนาเป็นสิ่งทอชนิดอื่นๆ เช่น ผ้าไม่ทอ 
(Non Woven) หรือน าไปต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ เพื่อเป็นการลดวัสดุสิ้นเปลือง และ
เพิ่มมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือทิ้งได้อีกทาง 
  1.3 ควรเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในด้านการออกแบบ ให้กับผู้ผลิตงานสิ่งทอจาก
เส้นใยกล้วย เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มคนที่หลากหลาย และเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันและเพิ่ม
มูลค่าได้มากขึ้น โดยวิธีการจัดกิจกรรมการอบรมกลุ่ม เป็นต้น     
  1.4 เพื่อให้ผ้าทอมีประสิทธิภาพการป้องกันแสงแดดที่ดีเยี่ยม สามารถเพิ่มจ านวน
เส้นยืน epi. ให้กับผ้าทอ 
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 2. ข้อเสนอแนะในการต่อยอดเชิงธุรกิจ  
 สามรถค านวนหาค่าผลผลิตหลังแปรสภาพเส้นใย และการค านวณต้นทุนในการผลิต ไดด้ังนี้ 
 ปริมาณวัตถุดบิที่ใช้ในการผลิตเส้นด้ายใยกล้วยผสมฟิลาเจน 100 กิโลกรัม 
 น้ าหนักเส้นด้ายหลังเข้าเกลียว   = 100 กิโลกรัม 
 น้ าหนักเส้นในที่ได้หลังผ่านกระบวนการเคม ี = 125 กิโลกรัม  
 น้ าหนักเส้นใยกล้วยตากแห้ง   =  208.35 กิโลกรัม 
 น้ าหนักเส้นใยฟิลาเจน    =  90 กิโลกรัม 
 
 การค านวณหาต้นทุนในการผลิตเสน้ด้ายใยกล้วยผสมฟลิาเจน 100 กิโลกรัม 
 ใยกล้วยตากแห้ง  208.35 กิโลกรัม x 500 บาท =  104,175 บาท 
 เส้นใยฟิลาเจน    90 กิโลกรัม x 375 บาท =   33,750 บาท 
 กระบวนกาท าเส้นด้ายผสมฟลิสเจนแบบเหมาจ่าย   =   20,000 บาท 
 ค่าใช้จ่ายในการท าเส้นด้ายใยกล้วยผสมฟลิาเจน 100 กิโล  =   157,925 บาท  
 * คิดเป็นเส้นด้ายกิโลกรัมละ 1,579.25 บาท 
 
 ปริมาณวัตถุดบิที่ใช้ในการทอผ้า 100 เมตร 
 น้ าหนักเส้นด้ายยืนฟิลาเจน 100%  = 12 กิโลกรัม 
 น้ าเส้นด้ายพุ่งใยกล้วยผสมฟลิาเจน  = 12 กิโลกรัม 
  
  
 การค านวนหาต้นทุนในการทอผ้า 100 เมตร 
 น้ าหนักเส้นด้ายยืนฟิลาเจน 100% 12 กิโลกรัม x 538 บาท  =  6,456 บาท 
 น้ าเส้นด้ายพุ่งใยกล้วยผสมฟลิาเจน  12 กิโลกรัม x 1,579.25 บาท = 18,951 บาท
  
 ค่าเดินเส้นด้ายยืนส าหรับทอผ้า 100 เมตร    =  5,000 บาท 
 ค่าทอผ้าส าหรบั 100 เมตร     =   6,000 บาท 
 ค่าใช้จ่ายในการทอผ้า 100 เมตร     = 36,407 บาท 
 * คิดเป็นผ้าทอเมตรละ 364.07 บาท 

(... ...)
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ภาคผนวก ก 
เอกสารส าเนาผลการพิจรณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์

และเอกสารส าเนาการตอบรับบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  
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ภาคผนวก ข 
รูปภาพการลงพื้นที่และพบผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อรับข้อเสนอแนะ 

 
 
 
  



  88 

 
ภาพที่ 57 : แสดงภาพสอบถามข้อมูลการกสัดเส้นใยด้วยเครื่องรีดจากชาวบ้านจังหวัดราชบุรี 

ที่มา : รสริน ต านานธารา, 2565 

 

 
ภาพที่ 58 : แสดงภาพต้นกล้วยตัดก่อนท าการแยกกาบกลว้ย 

ที่มา : รสริน ต านานธารา, 2565 
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ภาพที่ 59 : แสดงภาพการเตรียมกาบกล้วยเพื่อเข้าสู่เครื่องรีดเส้นใย 

ที่มา : รสริน ต านานธารา, 2565 
 
 

 
ภาพที่ 60 : แสดงภาพการตากแห้งเส้นใยกล้วย 

ที่มา : รสริน ต านานธารา, 2565 
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ภาพที่ 61 : แสดงภาพการออกแบบเส้นยืนเพื่อทดลองทอเพื่อก าหนดลักษณะผ้าทอที่เหมาะสม
ส าหรับผ้าทอป้องกันยูวี 

ที่มา : รสริน ต านานธารา, 2565 
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ภาพที่ 62 : แสดงภาพการร้อยดา้ยเพื่อท าเส้นยืน      

 ที่มา : รสริน ต านานธารา, 2565 
 

 
ภาพที่ 63 : แสดงภาพการทดลองทอ                    

ที่มา : รสริน ต านานธารา, 2565 
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ภาพที่ 64 : แสดงภาพการการขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อก าหนดรูปแบบการทอ                    

ที่มา : รสริน ต านานธารา, 2565 
 

 
ภาพที่ 65 : แสดงภาพการพูดคุยกับกลุ่มทอผ้าเพื่อก าหนดรูปแบบการทอ 

ที่มา : รสริน ต านานธารา, 2565 
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ภาพที่ 66 : แสดงภาพการทอผ้าใยกล้วยผสมฟิลาเจน ชาวบ้านจังหวัดขอนแก่น   

ที่มา : รสริน ต านานธารา, 2565



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวรสริน ต านานธารา 
วัน เดือน ปี เกิด 15 มกราคม 2537 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2250  ส าเร็จการศึกษาโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก  

พ.ศ. 2554  ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด   
          สาขาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป จังหวัดตาก  
พ.ศ. 2560  ส าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
          กรุงเทพ สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและ  แพทเทิร์น   
          คณะคหกรรมศาสตร ์กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2563  ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต   
          สาขาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป ์ 
          มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 41/251 ออกัส คอนโด เจริญกรุง 80 แขวงบางคอแหลม เขตบางโคล ่
กรุงเทพมหานคร 10120 

ผลงานตีพิมพ ์ พ.ศ. 2560       ร่วมแสดงผลงานแฟช่ันโชว์หัตศิลป์แห่งราชินี   
           ณ เซ็นทรัลพระรามสอง  
พ.ศ. 2560       ร่วมแสดงผลงาน The Pacific Rim Project :   
           Future Craft TamaArt Univercity, Tokyo  
พ.ศ. 2562       อาสาสมัครครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหินลาดนอก  
           ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่  
           ฟ้าหลวง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  
พ.ศ. 2565       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในโครงการประชุม  
           วิชาการ บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที ่12   
           มหาวิทยาลัยศิลปากร รูปแบบออนไลน ์  
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