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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาชนิดและลักษณะของผ้าที่มีผลต่อวิธีการเย็บวง
แขนเสื้อสตรี 2) เพิ่มประสิทธิภาพการตัดเย็บแขนเสื้อสตรี กลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัยมี 3 กลุ่มคื อ
นักเรียน ช่างเย็บผ้าจากห้องเสื้อ และพนักงานเย็บของโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ทดลองการ
เย็บรูดย่นหัวแขนเสื้อสตรีจากผ้า 3 ชนิดคือ ผ้าไหมทอ 1 เส้น ผ้าฝ้ายมัสลิน และผ้าชีฟอง ด้วย
เทคนิค 4 วิธีคือ การเนา การรีดย่น การเย็บรูด และการใช้ตีนผีย่น ศึกษาเวลามาตรฐานด้วยนาฬิกา
สถิติที่ใช้วิเคราะห์คือ ร้อยละและค่าเฉลี่ย ทดสอบสมมุติฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวน ด้วย
One – Way ANOVA ผลการทดลองพบว่า 1) ผ้าไหม 1 เส้น มีน้าหนัก 66.04 กรัมต่อตารางเมตร
ความหนาของผ้า 0.044 มิลลิเมตร ผ้าฝ้ายมัสลิน มีน้าหนัก 73.59 กรัมต่อตารางเมตร ความหนา ของผ้า
0.057 มิลลิเมตร และผ้าชีฟอง มีน้าหนัก 76.06 กรัมต่อตารางเมตร ความหนาของผ้า 0.106 มิลลิเมตร
2) ผ้าไหม 1 เส้น เย็บรูดย่นหัวแขนเสื้อด้วยตีนฝีย่นใช้เวลาน้อยที่สุดคือ 0.27 นาที ผ้ามัสลิน เย็บรูดย่น
หัวแขนเสื้อด้วยวิธีเย็บรูดใช้เวลาน้อยที่สุดคือ 0.27 นาที 3) ผ้าชีฟอง เย็บรูดย่นหัวแขนเสื้อด้วยวิธีรีด
ย่นใช้เวลาน้อยที่สุดคือ 0.38 นาที ผลการทดสอบความแข็งแรงของตะเข็บพบว่า ผ้าไหม 1 เส้น มี
ความแข็งแรงของตะเข็บมากที่สุดคือ 251.31 นิวตัน และผลการส้ารวจความพึงพอใจด้านเทคนิคการ
เย็บรูดหัวแขนของกลุ่มทดลองพบว่า มีค่าเฉลี่ยดีมาก คือ 3.97

คาสาคัญ: ผ้าไหม ผ้าฝ้ายมัสลิน ผ้าชีฟอง วิธีการรูดย่นหัวแขน ความแข็งแรงของตะเข็บ
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Abstract

The objective of this research was to study the types and characteristics of fabrics that
affected the women blouse armhole sewing, and to increase the efficiency in armhole sewing.
The three experimental groups were 3 students, 3 dressmakers and 3 garment factory employees.
Three kinds of fabrics were used: thin silk, muslin cotton and chiffon and the following four ease
techniques were employed: basting, gathering by iron press, gather sewing and pucker foot.
Statistical analysis of the standard time was presented in terms of percentage and mean. Hypothesis
was tested and ANOVA (One - Way ANOVA: F-test) was employed for testing the variance. The
research results were as follows. The weight per one square meter and the thickness of thin silk
were 66.04 gm. and 0.044 mm., while those of muslin cotton were 73.59 gm. and 0.057; and of
chiffon, 76.06 gm. and 106 mm. Among the four techniques of armhole sewing, the pucker foot
technique gave better performance than the others. Concerning the standard time of the four
techniques with the three kinds of fabric, the time of thin silk was 0.27 minutes; of cotton muslin,
0.27 minutes; and of chiffon, 0.38 minutes. Thin silk resulted in the strongest seam of 251.31
newton. It was also found that the sample groups’ average satisfaction of the gather sewing
technique was at the very good level of 3.97.

Key words: thin silk, cotton muslin, chiffon, Ease Techniques, the strongest seam
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยรวม เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการจ้างงาน และ
สร้างรายได้จากการส่งออกเป็นลาดับต้นๆของประเทศ จากข้อมูลของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ คาดการณ์มูลค่าส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยในปีนี้จะขยายตัวไม่ต่ากว่า 15-20 % จาก
ปี 2553 มีการส่งออก 7,678 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 230,340 ล้านบาท(คานวณที่ 30 บาท/
ดอลลาร์สหรัฐฯ) ทั้งนี้จากรายงานของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยช่วงไตรมาสแรกของปี
2554 (ม.ค.-มี.ค.) ไทยมีการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแล้วมูลค่า 2,150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 23% (มรกต ตันติเจริญ, “การส่งออก,” ฐานเศรษฐกิจ ,
ประจาวันที่ 9 พ.ค. 54 หน้า 7)
ผ้าเป็นวัสดุหลักที่ใช้ในการผลิต โดยทั่วไปผ้าที่นิยมใช้ในการผลิตเสื้อผ้าสตรีมี 3 ชนิดคือ
ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยกึ่งสังเคราะห์ และผ้าที่ผลิตจากใยสังเคราะห์ ผ้า
แต่ละชนิดมีคุณสมบัติและลักษณะของเนื้อผ้าที่แตกต่างกัน ซึ่งทาให้มีผลกระทบต่อการตัดเย็บ
เสื้อผ้าสตรี และส่วนประกอบที่สาคัญของตัวเสื้อก็คือแขนเสื้อ แขนเป็นอวัยวะที่สาคัญส่วนหนึ่ง
ของร่างกายมนุษย์ แขนมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ทั้งกลางวัน และกลางคืน เพื่อทากิจกรรมใน
ชีวิตประจาวัน เริ่มจากตื่นนอนต้องใช้แขนประคองตัวลุกจากที่นอน เปิด -ปิด ประตู ล้างหน้า แปรง
ฟัน ขับรถ ทางาน จนถึงเวลานอนก็ต้องมีการขยับและเคลื่อนไหวแขนเป็นระยะ ฉะนั้นแขนเสื้อต้อง
สวมใส่สบาย เหมาะกับกิจกรรมในชีวิตประจาวัน แขนเสื้อสาหรับผู้หญิงมีมากมายหลายแบบและ
เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม แขนเสื้อที่ดีต้องมีความสัมพันธ์กับตัวเสื้อ ต้องทาให้เสื้อดูสมบูรณ์
แบบ ส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้สวมใส่
ผู้วิจัยเป็น ครูสอนแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สอนระดับ ปวช.
และ ปวส. ในรายวิชาที่เกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ซึ่งที่ผ่านมาผู้เรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการเย็บแขน
เสื้อ เพราะในกระบวนการตัดเย็บเสื้อสตรี 1 ตัวที่ประกอบด้วย แผ่นหน้า แผ่นหลัง คอหรือปก และ
แขนเสื้อ ขั้นตอนการเย็บแขนเสื้อเป็นขั้นตอนที่สร้างความยุ่งยากให้กับผู้เรียนเป็นอย่างมาก

2

เพราะมีปัญหาและสาเหตุมากมายที่ทาให้การเย็บแขนเสื้อไม่สมบูรณ์แบบ เช่น ปัญหาที่เกิดจากผ้า
คือปัญหาที่เกิดจากความตึง รั้งของแขนเสื้อ รอบวงแขนเสื้อเป็นรอยจีบ หัวแขนเกิดรอยรูดและรอย
ย่นเป็นต้น ปัญหาที่เกิดจาการเย็บ เช่น การปรับจานวนฝีเข็มไม่เหมาะสมกับผ้า ความตึงหย่อนของ
ด้ายบนและล่างไม่สัมพันธ์กัน เป็นต้น จากปัญหาเหล่านี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นในการเย็บแขนเสื้อสตรี เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น การทดลองตัดเย็บ
แขนเสื้อสตรี กับผ้า 3 ชนิดคือ ผ้าไหม 1 เส้น ผ้าฝ้ายมัสลิน และผ้า ชีฟอง โดยใช้วิธีการรูด ย่นหัว
แขนเสื้อ 4 วิธี ได้แก่ การเนา รีดย่น เย็บ รูดและการใช้ตีนฝีย่น จับเวลามาตรฐานวิธีรูดย่นหัวแขน
ทั้ง 4 วิธี เย็บประกอบติดตัวเสื้อ แล้วนาไปทดสอบความแข็งแรงของตะเข็บ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
การเย็บแขนเสื้อสตรี ผลของการวิจัยจะเป็นประโยชน์กับสถานศึกษาด้านการตัดเย็บ สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการทางด้าน อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และผู้สนใจ ที่เกี่ยวข้อง ใน
อนาคต
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.2.1 ศึกษาชนิดและลักษณะของผ้าที่มีผลต่อวิธีการเย็บวงแขนเสื้อ
1.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการตัดเย็บแขนเสื้อสตรี
1.3 สมมติฐาน
ชนิดของผ้าและวิธีการเย็บวงแขนเสื้อที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การเย็บอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.4 ขอบเขตในการวิจัย
1.4.1 ผ้าที่ใช้ทดสอบเลือกใช้ผ้าไหมทอ 1 เส้น ผ้าฝ้ายมัสลิน และผ้าชีฟอง ตัดเย็บเสื้อสตรี
ขนาดเบอร์ M แบบเสื้อคอกลม แขนสั้น ใช้วิธีการรูดย่นหัวแขนเสื้อ 4 วิธี ได้แก่ การเนา รีดย่น
เย็บรูด และการใช้ตีนฝีย่น
1.4.2 ด้ายเย็บผ้าโพลีเอสเตอร์ เบอร์ 60 เข็มจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมฝีเข็มตรง DB เบอร์ 1
เลือกใช้ตะเข็บฝีเข็มแบบคล้องห่วง(Lock Stitch) ระยะฝีเข็ม 14 ฝีเข็มต่อ 1 นิ้ว
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1.4.3 เลือกใช้เครื่องทดสอบความแข็งแรงของตะเข็บต่อแรงดึง มาตรฐาน ASTM D
1683 - 04 (Standard test method for failure in sewn seams of woven apparel fabrics)
1.4.4 กลุ่มทดลองแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1.4.1.1 นักศึกษา เลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่
ในระดับดีขึ้นไป (ระดับผลการเรียน 3.5 - 4)
1.4.4.2 ช่างตัดผ้า เลือกจากห้องเสื้อที่เปิดกิจการเกินกว่า 5 ปีขึ้นไป และเป็นร้านที่มี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชาวจังหวัดแพร่
1.4.4.3 พนักงานเย็บผ้า เลือกจากพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าที่ประจา
อยู่แผนกห้องตัวอย่าง
1.5 คาจากัดความในการวิจัย
1.5.1 ผ้า หมายถึงสิ่งทอที่เป็นผืน มีความกว้าง ความยาว และความหนาขนาดต่างๆกัน มี
โครงสร้างที่เกิดจากการนาเส้นด้ายมาทอ ถัก หรือวิธีอื่นๆ อาจเกิดจากการใช้เส้นใยมาอัด หรืออัด
พอลิเมอร์เหลวให้เป็นผ้าผืน
1.5.2 ผ้าไหม 1 เส้น คือผ้าไหมที่ได้จากการทอโดยใช้เส้นด้ายพุ่งเส้นเดียว
1.5.3 ผ้ามัสลิน คือผ้าที่ผลิตจากใยฝ้าย 100 เปอร์เซ็นต์ มัสลินเป็นชื่อเรียกกลุ่มผ้าฝ้ายลายขัด
กลุ่มใหญ่ๆที่มีคุณภาพและน้าหนักผ้าระดับต่างๆกัน
1.5.4 ผ้าชีฟอง เป็นผ้าบางใส มองทะลุปรุโปร่ง ทอจากด้ายเรยอง ไนลอน และด้าย
พอลีเอสเตอร์ เส้นด้ายที่ใช้มีการบิดเกลียวสูงกว่าด้ายธรรมดา
1.5.5 เส้นด้าย มีลักษณะเป็นเส้นยาวที่ประกอบขึ้นจากเส้นใยหลายๆเส้นรวมกัน โดยอาจมีการ
ขึ้นเกลียวหรือไม่ก็ได้
1.5.6 ตะเข็บ คือแนวของฝีเข็มซึ่งยึดผ้าสองชิ้นหรือมากกว่านั้นเข้าด้วยกัน ตะเข็บจะให้ความ
คงทนแก่รูปทรงของเสื้อผ้าและบริเวณที่จะทาให้เสื้อผ้ามีเส้นตะเข็บเย็บต่อผ้ากัน
1.5.7 การทดสอบความแข็งแรงของตะเข็บ (Seam strength) คือการหาค่าความแข็งแรงของ
ตะเข็บที่เกิดจากการเย็บตะเข็บบนผ้าทอ หรือตะเข็บของเสื้อผ้าทอ
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1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การทดสอบสมบัติทางกายภาพ
1. น้าหนักผ้าต่อหน่วยพื้นที่
2. ความหนา
3. จานวนเส้นด้ายยืน
4. จานวนเส้นด้ายพุ่ง
5. เบอร์เส้นด้ายยืน
6. เบอร์เส้นด้ายพุ่ง
7. การเข้าเกลียวด้ายยืน
8. การเข้าเกลียวด้ายพุ่ง

ชนิดของผ้า
1. ผ้าไหมทอ 1 เส้น
2. ผ้าฝ้ายมัสลิน
3. ผ้าชีฟอง

วิธีการรูดย่นหัวแขน
1. การเนา
2. การรีดย่น
3. การเย็บรูด
4. การใช้ตีนผีย่น

จับเวลา

กลุ่มทดลอง
1. นักเรียน
2. ช่างเย็บผ้า (ห้องเสื้อ)
3. พนักงานเย็บผ้า
(โรงงานอุตสาหกรรม)

ทดสอบความแข็งแรงของตะเข็บ

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4

ได้แนวทางในการศึกษาชนิดและลักษณะของเนื้อผ้า ผ้าไหม ผ้ามัสลินและผ้าชีฟอง
ได้แนวทางในการพัฒนาเทคนิควิธีการเย็บแขนเสื้อสตรีที่เหมาะสมกับผ้าแต่ละชนิด
ได้ถ่ายทอดความรู้ เทคนิควิธีการเย็บแขนเสื้อสตรีแก่ผู้ประกอบการและนักเรียนนักศึกษา
นาเทคนิควิธีการเย็บแขนเสื้อสตรีมาประยุกต์ใช้การเย็บเสื้อผ้าสตรี

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่องการศึกษาชนิดของผ้าที่มีผลต่อวิธีการรูดย่นหัวแขนเสื้อ ผู้วิจัยได้ศึกษาสมบัติ
ทางกายภาพของผ้าไหม 1 เส้น ผ้ามัสลิน และผ้าชีฟอง และศึกษาวิธีการเย็บแขนเสื้อ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการตัดเย็บแขนเสื้อสตรี การทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาค้นคว้า
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติของเส้นใย
คุณสมบัติของเส้นใยมีความสาคัญอย่างยิ่งแก่ผู้บริโภคทุกคนเส้นใยผ้ามีคุณสมบัติแตกต่าง
กันตามชนิดและที่มาของเส้นใย ยังผลให้ผ้ามีคุณสมบัติและลักษณะแตกต่างกับคุณสมบัติบางอย่าง
ของเส้นใย ทาให้ผ้าน่าใช้ ดูแลรักษาได้ง่ายขึ้น แต่บางชนิดทาให้ผ้าไม่น่าใช้ ทาความสะอาดและ
เก็บรักษายาก แม้จะนามาตัดเย็บก็ยาก (นวลแข ปาลิวนิช, 2526: 29)
ใยผ้ามีคุณสมบัติแตกต่างกันตามชนิดของและที่มาของเส้นใย ทาให้ผ้ามีคุณสมบัติและ
ลักษณะแตกต่างกัน (อัจฉราพร ไศละสูต, 2539: 51)
2.1.1 ไหม (Silk)
ผ้าไหมเป็น “ราชินีแห่งใยผ้า” ความนุ่มนวลเป็นเงางามทาให้ผู้สวมใส่พึงพอใจในตัวเอง
ไหมมีประวัติการใช้มานานประมาณ 5,500 ปี เกิดขึ้นที่ประเทศจีน ราชินีองค์หนึ่งของจีนทรงพระ
นามว่าสีสิ่งจี้ พบว่าหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่งชักใยออกหุ้มห่อตัวของมันเอง เพื่อพักผ่อนคอยระยะเวลาที่
จะกลายเป็นผีเสื้อ ใยนี้เมื่อคลี่ออกจะยาวติดต่อกันและเหนียวมาก ใช้ทอเป็นผ้าได้ ราชินีองค์นี้ได้
พยายามค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองจนสามารถสาวออกเป็นเส้นใยยาว ปั่นเป็นเส้นด้ายได้ พระนางรู้จัก
เลี้ยงไหมไว้ใช้ใย แต่ปิดบังความลับไว้รู้กันแต่เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องภายในพระราชวัง หลายร้อยปี
ต่อมาจึงแพร่หลายออกไปสู่ประชาชน และนับเป็นพันปีจึงแพร่หลายออกไปยังต่างประเทศ ส่วน
ประเทศไทยนั้นผ้าไหมเข้ามาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า (รัชกาลที่5) เมื่อปี พ.ศ.2444
โดยทรงจ้างผู้เชี่ยวชาญมาสารวจและแนะนาการเลี้ยงไหม และทรงตั้งกรมช่างไหมขึ้นในกระทรวง
เกษตราธิการจนถึง พ.ศ.2456 ให้ราษฎรเป็นผู้เลี้ยงไหมเองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เส้นไหมที่ใช้สาหรับ
การทอผ้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เส้นไหมยืนและเส้นไหมพุ่ง
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2.1.1.1 เส้นไหมยืน คือ เส้นไหมเรียบ (Raw silk) เป็นเส้นไหมที่ต้องนามาตีเกลียวอีก
ครั้งหนึ่ง เช่น เส้นไหมขนาด 20/22 ดีเนียร์ จานวน 3 เส้น หรือ 4 เส้น นามาควบเพื่อตีเกลียวให้
มีจานวนเกลียว 330 เกลียวต่อเมตร ไหมเรียบเมื่อนามาควบและตีเกลียวแล้วเรียกว่าไหมควบ
(Thrown silk) มีหลายขนาด เช่น 20/22/3 20/22/4 และ 18/20/6 ดีเนียร์ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างผ้าที่
ต้องการทอ เส้นไหมยืนอีกประเภทหนึ่ง คือ ไหมออร์แกนซิน ( Or-ganzine silk) ตัวอย่าง เช่น เส้น
ไหมขนาด 20/22/4 Z850/S700 หมายถึง เส้นไหมเรียบขนาด 20/22 ดีเนียร์ นามาควบ 2 เส้นและ
ตีเกลียว Z ให้มีจานวนเกลียว 850 เกลียวต่อเมตร แล้วนาเส้นไหมที่ได้จากการตีเกลียว Z จานวน
2 เส้นมาควบและตีเกลียว S อีกครั้งหนึ่งให้มีจานวนเกลียว 700 เกลียวต่อเมตร เส้นไหมออร์ -แกน
ซินมีหลายขนาดเช่นเดียวกัน เมื่อควบตีเกลียวและอบเกลียวให้อยู่ตัวแล้ว จึงนาไปฟอกกาวและย้อม
สีก่อนที่จะนาไปเป็นเส้นยืน
2.1.1.2 เส้นไหมพุ่งมี 2 ประเภทคือ เส้นไหมเส้นเดียวแต่มีขนาดใหญ่ ที่นิยมใช้กันมาก
คือ ขนาด 150 – 200 ดีเนียร์ เช่น เส้นไหมดูเปี้ยนและเส้นไหมพื้นเมืองหรือไหมสาวมือ อีก
ประเภทหนึ่งคือ เส้นไหมควบตีเกลียว โดยการนาเส้นไหมดิบ ( Raw silk) หลายเส้นมาควบตีเกลียว
ให้มีจานวนเกลียวประมาณ 150 – 180 เกลียวต่อเมตรเพราะการที่จะสาวไหมให้ได้เส้นเดียวขนาด
ใหญ่เช่น 150 – 200 ดีเนียร์ มักมีปัญหาทางด้านการควบคุมความสม่าเสมอของเส้นไหม ดังนั้นการ
ใช้ไหมเส้นเล็กหลายเส้นมาควบตีเกลียวให้มีขนาดใกล้เคียงกับเส้นไหมขนาดใหญ่เส้นเดียว จะให้
ความสม่าเสมอดีกว่า แต่ลักษณะของเนื้อผ้าที่ได้จากการทอจะแตกต่างกัน เส้นไหมพุ่งโดยทั่วไปจะ
หมายถึงเส้นไหมขนาดใหญ่เส้นเดียวแต่เวลาทอจะควบ 2 เส้น หรือ 4 เส้น ฯลฯ โดยไม่ตีเกลียวแล้ว
เรียกผ้าไหมชนิดนี้ว่าเป็นผ้าไหม 2 เส้น หรือ ผ้าไหม 4 เส้น ถ้าเป็นผ้าไหมเนื้อหนาสาหรับทา
ผ้าม่านหรือบุเฟอร์นิเจอร์ก็อาจควบมากกว่า 6 เส้น
2.1.2 มัสลิน (Muslin)
ผ้ามัสลินผลิตจากใยฝ้าย (Cotton) 100 เปอร์เซ็นต์ มัสลินเป็นชื่อเรียกกลุ่มผ้าฝ้ายลายขัด
กลุ่มใหญ่ๆที่มีคุณภาพและน้าหนักผ้าระดับต่างๆกัน ผ้าชนิดนี้ผลิตออกจาหน่ายในลักษณะเป็นผ้า
ขาว ผ้าย้อมสี พิมพ์ดอก ใช้ตัดเป็นเสื้อชั้นใน ผ้ากันเปื้อน ผ้าซับใน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอนเป็นต้น ฝ้ายเป็นเส้นใยพืชที่มีความสาคัญและมีการใช้งานกว้างขวางมากที่สุดสามารถใช้งาน
ได้หลากหลาย อาจใช้เป็นฝ้าย 100% หรือฝ้ายผสมกับเส้นใยอื่นๆ ได้แทบทุกชนิด ในประวัติศาสตร์
ที่ผ่านมามนุษย์ได้รู้จักการใช้ประโยชน์จากฝ้ายมานานกว่า 5,000 ปี มีการเพาะปลูกฝ้ายเกือบทั่วทุก
แห่งในโลกยกเว้นบางประเทศที่มีอากาศหนาวเนื่องจากฝ้ายจะไม่เจริญเติบโตในอุณหภูมิที่ต่ากว่า
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700 F (210C) ฝ้ายเป็นไม้พุ่มมีความสูงประมาณ 3 – 6 ฟุต (0.9 – 1.8 เมตร) ให้เส้นใยจากเมล็ดหรือ
ปุยฝ้าย เส้นใยที่นาไปปั่นเป็นเส้นด้ายต้องมีความยาวเหมาะสมคือ ไม่สั้นจนเกินไป โดยเฉพาะ
บริเวณที่ติดปลายเมล็ดจะค่อนข้างสั้นมาก เรียกกันว่า cotton linter นาไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้น
ใยประดิษฐ์ประเภทเซลลูโลส เช่น เรยอน ด้วยความที่ฝ้ายสามารถเจริญเติบโตได้ในหลายพื้นที่ของ
โลก ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมากทั้งพันธุ์ฝ้าย สภาพภูมิอากาศ ทั้งอาหารในดิน ตลอดจนศัตรูพืช
ดังนั้นฝ้ายจึงมีหลายชนิด โดยคุณภาพของเส้นใยฝ้ายขึ้นกับความขาว ความยาวของเส้นใยความ
ละเอียด ตลอดจนความแข็งแรง โดยปกติเส้นใยยิ่งยาวมากยิ่งมีความละเอียดสูงและความแข็งแรง
มากด้วย การแบ่งชนิดของเส้นใยฝ้ายส่วนมากมักเรียกตามชื่อประเทศที่ปลูกหรือตามภูมิศาสตร์ ถึง
แม้นว่าฝ้ายในโลกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชนิดที่เรียกกันว่า Upland ก็ตาม แต่ก็ยังมีการเรียกให้ละเอียด
ขึ้นอีกถึงประเทศที่ผลิต เช่น บราซิล แซอีย์ กรีซ ปากีสถาน รัสเซีย ซีเรีย ตุรกี อูกันดา เป็นต้น
ชนิดที่รู้จักกันมากในสหรัฐอเมริกาก็คือ ชนิด Upland American Pima, Egyptian และ Asiatic
2.1.3 ผ้าชีฟอง
ผ้าชีฟอง เป็นเส้นใยกึ่งสังเคราะห์ (Semi-synthetic fiber) ที่สังเคราะห์จากวัตถุธรรมชาติ
จากเส้นใยเรยอง และเส้นใยสังเคราะห์จากไนลอนและพอลีเอสเตอร์ ซึ่งเป็นใยเซลลูโลสประดิษฐ์
จากเศษใยฝ้าย และหรือเศษเนื้อไม้ ลักษณะผ้าชีฟอง เป็นผ้าบางใส มองทะลุปรุโปร่ง สมัยก่อนผ้า
ชีฟองทอด้วยผ้าฝ้ายเส้นเล็กและไหม ปัจจุบันทอจากด้ายเรยอง ไนลอน และด้ายพอลีเอสเตอร์
เส้นด้ายที่ใช้นั้น มีการบิดเกลียวสูงกว่าด้ายธรรมดา ผ้าชีฟองไม่ใช่ผ้าที่ใช้ประจาวันทั่วไป แต่เป็นผ้า
ศิลปะมักใช้ทาเสื้อสตรีท่อนบนตามแฟชั่นนิยม และใช้ตกแต่งบ้าง (นวลแข ปาลิวนิช, 2526: 108)
คุณสมบัติเส้นใยที่นามาผลิตผ้าชีฟองมีดังนี้
2.1.3.1 เรยอง (Rayon) ต้นทุนการผลิตค่อนข้างถูกสามารถผลิตเส้นใยที่ใช้เลียนแบบเส้น
ใยอื่นได้ดี เมื่อผสมกับเส้นใยอื่นทาให้ผ้าถูกลง นุ่ม สวยงาม เรยองมีคุณสมบัติคล้ายใยธรรมชาติ เป็น
ผ้าที่ยับง่าย คลายยับยาก รีดเรียบทิ้งไว้จะลู่ลงมา เส้นใยมีความเงามันคล้ายไหม ดูดซับน้าได้ดี เปื่อย
ง่าย ติดไฟได้รวดเร็ว ลักษณะการไหม้จะคล้ายฝ้าย แต่ไหม้ได้เร็วกว่าไนลอน ( Nylon) Dr. W. H.
Carothers แห่งบริษัท Du Pont อเมริกา ค้นพบเมื่อ 1930 ครั้งแรกได้เป็นเส้น ๆ นามาทาแปรงสีฟัน ใน
ปี ค.ศ. 1940 ผลิตเป็นถุงน่องสตรี หลังจากนั้นได้พัฒนาเป็นเสื้อผ้าและของใช้มากมายหลายชนิด เส้น
ใยมีความเหนียว แข็งแรงทนทานมาก ยืดหยุ่นง่าย เมื่อถูกไฟจะละลาย ไม่ ค่อยไหม้ ออกจากไฟจะดับ
เถ้าเป็นก้อนแข็งบีบไม่แตก
2.1.3.2 ไนลอน เป็นเส้นใยสังเคราะห์ชนิดแรกที่มนุษย์ค้นพบโดยบังเอิญ โดยบริษัท
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ดูปองท์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา นักวิทยาศาสตร์ Dr. Wallace H. Carothers และ ทีมงานให้ความ
สนใจถึงโครงสร้างโมเลกุลที่ต่อกันเป็นลูกโซ่ยาวและมีน้าหนักโมเลกุลสูงเรียกว่า พอลิเมอร์ เหมือน
ที่เกิดในโครงสร้างของเส้นใยธรรมชาติ เช่น ฝ้ายหรือไหม ในปี พ.ศ. 2471 (ค.ศ. 1928) ผู้ช่วยของ
Dr. Carothers ได้ค้นพบพอลิเมอร์ชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะข้นเหลวใส สามารถยืดดึงเส้นใยออกเป็น
เส้นยาว และเมื่อทาให้เย็นตัวลงก็ยังสามารถยืดให้ยาวขึ้นได้อีก นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการสนใจ
ศึกษาพอลิเอสเตอร์ แต่ปรากฏว่าเส้นใยที่ได้ออกมานี้ ประสบปัญหามากมาย ในวงการอุตสาหกรรม
สิ่งทอ ไนลอนที่ใช้กันมากคือ ไนล่อน 6 สาหรับใช้ทาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มทั่วไป ทั้งผ้าถัก ผ้าทอ
ส่วนไนลอน 6,6 มักนิยมใช้ในกิจการอุตสาหกรรม เช่น ผ้าใบยางรถยนต์ อวน ตาข่าย แปรงเส้นเอ็น
ในอุปกรณ์กีฬาเป็นต้น (รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, 2547:15)
2.1.3.3 พอลิเอสเตอร์ ( Polyester) เส้นใยยาวมีลักษณะนุ่ม เงามัน เส้นใยสั้นมีลักษณะ
คล้ายฝ้าย และขนสัตว์ จึงเป็นเส้นใยที่ใช้เลียนแบบ และผสมกับเส้นใยอื่นได้ดี ใช้มากในวงการ
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า ดูดความชื้นได้น้อย น้าหนักเบา ไม่ ค่อยยับ รีดจับจีบถาวรได้ มักผลิตเป็นผ้า
ประเภท Wash and Wear คือ รีดเพียงเล็กน้อย หรือไม่จาเป็นต้องรีด ปัญหาที่พบคือ ถ้าผลิตจากใยสั้น
ใช้ไปแล้วจะเป็นขุย เมื่อเผาจะละลายเป็นยางสีดา ถ้าเผาจนสิ้นสุดเบางส่วนจะกรอบ ผ้าพ อลีเอสเตอร์
เป็นเส้นใยประดิษฐ์ ผลิตจากสารประกอบเคมีระหว่างเอทิลีนไกลคอล และกรดเทเรฟทาลิด ได้
ค้นพบโดย Dr. W.H. Carohers แต่มิได้ผลิตเป็นเส้นใย นักเคมีชาวอังกฤษ 3 คน ได้ศึกษารายงาน
ของท่านผู้นี้และเริ่มทาการค้นคว้าต่อสารประกอบที่มีคุณสมบัติทาเป็นใยผ้า ได้จดทะเบียนสงวน
ลิขสิทธิ์ในอังกฤษว่าเทอริลีน (Terylene) มีคุณสมบัติเป็นโพลิเอสเตอร์ เมื่อ พ.ศ. 2484 ต่อมาบริษัท
ดูปองได้จดทะเบียนสงวนลิขสิทธิ์ใยพอลิเอสเตอร์ว่า Fiber V. เมื่อ พ.ศ. 2489 แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น
เดครอน ไม่มีเส้นใยประดิษฐ์ชนิดไหนที่สามารถแข่งขันเพื่อการใช้งานกับพอลิเอสเตอร์ได้ด้วย
คุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งในขณะแห้งและเปียก และขณะเปียกจะมีความสามารถในการคืนตัวสูง ไม่
ยับ ไม่หด ดูแลรักษาง่าย อีกทั้งสามารถผสมกับเส้นใยอื่นได้มากมาย ที่ประสบความสาเร็จสูงสุดคือ
การผสมกับเส้นฝ้ายในสัดส่วนพอลิเมอร์ : ฝ้าย ที่ 65 : 35 หรือที่เรียกกันว่าผ้า T/C และอีกชนิดหนึ่ง
คือการผสมกับใยเรยอน เป็นผ้า T/R เป็นต้น สามารถนาพอลิเอสเตอร์ใช้งานต่างๆได้มากมายนับจาก
เสื้อผ้าสวมใส่เพื่อความสวยงาม เสื้อผ้าทางาน เสื้อสูท กระโปรง ผ้าม่าน ผ้าตกแต่งฟอร์นิเจอร์
เนคไท ไปจนถึงพรม นับเป็นเส้นใยที่มีความแข็งแรงสูง สามารถทาจีบถาวรด้วยความร้อน ซักได้
ด้วยเครื่องซัก และไม่ต้องรีดภายหลังการซัก

9

2.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้า
ผ้าที่นามาใช้ในชีวิตประจาผลิตจากเส้นใยหลายชนิด และมีวิธีผลิตหลายๆแบบ เช่น ทอ
ถัก อัด เป็นต้น ซึ่งการผลิตแต่ละแบบทาให้เนื้อผ้ามีผิวสัมผัส และ คุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนั้น
การเลือกผ้ามาตัดจึงจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มาของผ้าชนิดนั้นๆ มีผู้ให้ความหมายของคาว่า
“ ผ้า ” ไว้ดังนี้
ผ้า ( Fabric) หมายถึง สิ่งทอที่เป็นผืน มีความกว้าง ความยาว และความหนาขนาด
ต่างๆกัน มีโครงสร้างที่เกิดจากการนาเส้นด้ายมาทอ ถัก หรือวิธีอื่นๆ อาจเกิดจากการใช้เส้นใยมา
อัด หรืออัดพอลิเมอร์เหลวให้เป็นผ้าพื้น (มณฑา จันทร์เกตุเลี้ยด, 2552: 165)
ผ้า หมายถึงผลผลิตที่ได้จากการรวมตัวของเส้นใย และเส้นด้ายที่ทาให้มีผิวหน้าที่เพียงพอ
โดยมีความหนาและผลผลิตนี้จะต้องทนต่อแรงที่จะกระทาได้ (อภิชาติ สนธิสมบัติ, 2545: 68)
ผ้า (cloth) เป็นวัสดุที่ได้จากถักทอเส้นใยที่มาจากวัสดุอื่นเช่น ฝ้าย รังไหม ไนลอน นามาใช้
สาหรับนุ่งห่ม และมีประโยชน์อื่นๆ เช่นการตกแต่ง มีหลายแบบเช่น ผ้าจาก ใยพืช จากขนสัตว์ จากแร่
ธรรมชาติ และจากเคมีสังเคราะห์ ที่มาของผ้าอธิบายได้ว่ามนุษย์ชาตินั้น เริ่มมีการสวมใส่ผ้า ย้อนรอย
ไปได้กว่า 100,000 ถึง 500,000 ปีมาแล้ว ซึ่งเกินกว่าจะมีการจดบันทึกใดๆ ในยุคแรกๆที่คนเราเริ่มที่
จะนาเส้นใยมาสานกันจนกลายเป็นผ้านั้นในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นมีการค้นพบเครื่องมือที่ใช้
ในการถักทอเสื้อผ้า ราวๆ 40,000 ปีที่มีการค้นพบเครื่องมือในการถักทอผ้า และจากนั้นมาเมื่อ 13,000
ปี-15,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช คนเราเริ่มมีการนาผ้ามาย้อมสี โดยมีการค้นพบผ้า ลินิน ย้อมสีที่ค้นพบ
ในถ้าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน สาธารณรัฐจอร์เจีย โดยในยุ คแรกๆนั้นผ้าจะเป็นส่วนประกอบ
ประเภท เข็มขัด ชั้นใน หรือ หมวก โดยมีการค้นพบเครื่องมืออีกหลายอย่าง เช่น ม้วนด้าย เข็ม และ ที่
ทอผ้า ช่วงประมาณ 5000 ปีก่อนคริสต์ศักราช
รูปลักษณ์ภายนอกของผ้ามักเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอว่ามีความเหมาะสมต่อการนาไปใช้หรือไม่ โดยการแบ่งสมบัติของผ้าดังนี้
2.2.1 คุณลักษณะของผ้า
2.2.1.1 สมบัติความเป็นมันวาว (Luster) สมบัตินี้เกี่ยวข้องกับปริมาณแสงที่ถูกสะท้อน
กลับโดยผิวหน้าของผ้า ซึ่งผ้าที่สะท้อนแสงกลับออกมามากก็จะมีความเป็นมันวาวมาก สมบัตินี้ขึ้นอยู่
กับลักษณะผิวหน้าของเส้นใย ด้าย สารเติมแต่งและโครงสร้างผ้า ผ้าไหมเป็นตัวอย่างหนึ่งที่มีความ
มันวาวสูงเนื่องจากเส้นใยไหมมีผิวหน้าที่เรียบและเป็นเส้นยาวต่อเนื่อง (filament) การเลือกระดับของ
ความมันวาวของผ้ามักขึ้นอยู่กับการนาไปใช้งาน
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2.2.1.2 การทิ้งตัวของผ้า (Drape) สมบัติการทิ้งตัวของผ้าเกี่ยวข้องกับลักษณะที่ผ้าตกลง
บนรูปร่างที่เป็น 3 มิติ เช่นบนร่างกาย หรือบนโต๊ะ ว่าสามารถโค้งงอตามรูปทรงที่ผ้าวางอยู่ได้มาก
น้อยเพียงใด ผ้าที่สามารถทิ้งตัวได้ดีก็จะดูอ่อนนุ่ม สามารถจัดเข้ากับรูปทรงได้ง่าย ส่วนผ้าที่ทิ้งตัวได้
น้อยมักจะมีความแข็ง สมบัติเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความละเอียดของเส้นใย รวมทั้งลักษณะของเส้นด้าย
และโครงสร้าง (การถักทอ) ของผ้าด้วย
2.2.1.3 เนื้อผ้า (Texture) เป็นสมบัติที่เกี่ยวข้องทั้งด้านที่มองเห็นด้วยตาและที่สัมผัสด้วย
มือ ผ้าอาจจะมีผิวที่ดูเรียบ หรือขรุขระ ผ้าที่ทาจากเส้นใยธรรมชาติมักจะมีผิวที่ดูไม่สม่าเสมอเมื่อเทียบ
กับผ้าที่ทาจากเส้นใยประดิษฐ์ที่มีผิวเรียบ สมบัติของเนื้อผ้าขึ้นอยู่กับความเรียบของผิวหน้าของเส้นใย
และเส้นด้าย ลักษณะการถักทอผ้าและการตกแต่งสาเร็จก็มีผลต่อสมบัติเนื้อผ้าเช่นกัน
2.2.1.4 สมบัติต่อผิวสัมผัส (Hand) เกี่ยวข้องกับความรู้สึกต่อผิวเมื่อสัมผัสกับเนื้อผ้า ผ้า
แต่ละชนิดอาจให้ความรู้สึกเย็น อุ่น หนา บาง ลื่น หรือนุ่ม แตกต่างกันไป สมบัตินี้ขึ้นอยู่กับสมบัติ
ผิวหน้าของเส้นใย และเส้นด้าย รวมทั้งโครงสร้าง (การถักทอ) ของผ้าด้วย
2.2.1.5 สมบัติการทนต่อแรงเสียดสี เป็นสมบัติที่บอกถึงความสามารถของผ้าที่ทนต่อ
แรงขัดถู หรือเสียดสี ที่มักเกิดขึ้นตลอดเวลาการใช้งานของสิ่งทอ โดยเฉพาะเสื้อผ้า
นอกจากนี้
ความสามารถในการพับงอไปมาโดยไม่ขาด (flexibility) ก็เป็นสมบัติสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสมบัติความ
ทนของผ้า
2.2.1.6 สมบัติความทนต่อแรงดึง เป็นความสามารถของผ้าในการทนต่อแรงดึง ซึ่งความ
แข็งแรงนี้นอกจากจะขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของเส้นใยแล้ว ยังขึ้นอยู่กับลักษณะของเส้นด้ายและการ
ขึ้นรูปเป็นผ้าอีกด้วย
2.2.1.7 สมบัติความใส่สบาย ( Comfort properties) สมบัติความใส่สบายเกี่ยวข้องกับการ
ที่ผู้สวมใส่รู้สึกเมื่อสวมใส่สิ่งทอภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมต่างๆ สมบัตินี้มีความซับซ้อน
เพราะนอกจากจะขึ้นอยู่กับสมบัติของผ้าที่เกี่ยวข้องจริงต่อความรู้สึกสบายในการสวมใส่แล้ว
ยัง
ขึ้นอยู่กับอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งสาคัญมากคือความรู้สึกพึงพอใจของผู้สวมใส่ที่มีต่อผลิตภัณฑ์สิ่งทอนั้นๆ
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความแตกต่างหลากหลายขึ้นอยู่กับรสนิยมส่วนตัว
และทัศนคติที่ผู้สวมใส่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์
2.2.1.8 สมบัติการดูดซับน้า ( Absorbency) เป็นสมบัติที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของ
เส้นใยที่จะดูดซับโมเลกุลของน้าจากร่างกาย (ผิวหนัง) หรือจากอากาศรอบๆ
จากที่กล่าวมาแล้วนี้ เราจะเห็นได้ว่าสมบัติของผ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับสมบัติของเส้นใยเพียง
อย่างเดียว หากแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นอีกหลายอย่าง เช่น ชนิดและโครงสร้างของเส้นด้าย กระบวนการ
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ผลิตผ้า เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อรูปลักษณ์ เนื้อผ้า ราคา สมรรถนะการใช้งาน รวมไปถึงการ
ดูแลรักษา สารเติมแต่งก็มีผลต่อสมบัติด้านสัมผัส ( hand properties) รูปลักษณ์ และสมรรถนะการใช้
งานของผ้าด้วยเช่นกัน
2.3 โครงสร้างผ้า
2.3.1 โครงสร้างผ้า จะต้องประกอบด้วยด้ายยืน (
Warp) และด้ายพุ่ง ( Weft) ซึ่งจะขัด
ประสานกันอยู่ทาให้ผ้าคงตัวขึ้น แบ่งตามประเภทของโครงสร้างผ้าดังนี้ คือ ทอลายขัดธรรมดา
(Plain Weave) ทอลายสอง (Twill Weave) และทอลายต่วน ( Satin Weave) (วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา,
2545: 92)
2.3.1.1 ลายขัด (Plain Weave)
ลายขัดเป็นลายที่ทาได้ง่ายที่สุดในกระบวนการทอทั้งหมด เกิดจากการขัดกันของเส้นด้าย
พุ่งและด้ายยืน โดยขัดขึ้นลงเป็นแนวเดียวกันสลับกันไปตลอดหน้ากว้างของผืนผ้า

ภาพที่ 2.1 การทอลายขัด
ที่มา: วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา (2545: 27)
การทอลายขัดธรรมดา เป็นการทอโดยใช้ตะกอควบคุมเส้นด้ายยืนเพียง 2 ตะกอ แบบที่
ง่ายที่สุดจะทอโดยให้ด้ายพุ่งสอดใต้ด้ายยืน 1 เส้น แล้วข้ามด้ายยืนเส้นถัดไป 1 เส้น แล้วทอซ้า
เช่นนั้นให้ลอด 1 เส้น ข้าม 1 เส้น สลับกันไปเรื่อยๆ เส้นด้ายที่ข้ามไปบนเส้นด้ายอีกเส้นเรียกว่า
เส้นลอย( Float) ผิวหน้าผ้าที่ได้จะเรียบแน่น และมีลักษณะเหมือนกันทั้ง 2 ด้าน เป็นการทอที่ง่าย
ที่สุด และทาให้ผ้ามีความสมดุลทั้งแนวด้ายพุ่งและแนวด้ายยืน ผ้าทอลายขัดนี้จะมีความแข็งแรง
โดยเฉพาะถ้าทอจากเส้นด้ายละเอียดแข็งแรงและทอให้มี Yarn count สูง ตัวอย่างของผ้าทอแบบนี้
ได้แก่ ผ้าฝ้ายเนื้อบาง เช่น มัสลิน ลอว์น ( Lawn) ออร์แกนดี ( Organdy) ผ้าฝ้ายพิมพ์ดอกเนื้อปาน
กลาง หรือผ้าคาลิโก (Calico) ผ้าใบ (Canvas) ผ้าไหมออร์แกนซ่า (Organza) ผ้าชีฟอง (Chiffon)
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ผ้าทอลายขัดเนื้อบาง เป็นผ้าที่สมดุลดี เนื้อค่อนข้างห่าง มีช่องว่างระหว่างฟันหวีชัดเจน ทอ
ด้วยเส้นด้ายแบบเดียวกับเนื้อผ้าขนาดกลาง ความบางของเนื้อผ้าขึ้นอยู่กับความห่างของช่องว่าง
ระหว่างฟันหวีมากกว่าขนาดของเส้นด้าย นิยมทอด้วยด้ายสาง ( carded yarn) ทาให้รู้สึกว่าเป็นผ้าจริง
ไม่ค่อยเหนียวมากนัก ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ไม่มีด้านผิดด้านถูก นอกจากจะมีการพิมพ์ดอกหรือ
มีการตกแต่งบนผิวผ้าให้ต่างกัน ผ้าเหล่านี้ได้แก่ ผ้ากรอง ( cheesecloth) เป็นผ้าเนื้อนุ่ม ทอห่าง
เส้นด้ายน้อย มีจาหน่ายทั้งที่เป็น ผ้าดิบ ย้อมสี และพิมพ์ดอก คุณภาพของผ้าขึ้นอยู่กับคุณภาพและ
จานวนของเส้นด้าย ใช้ทาผ้ารองใน (interlining) ผ้าพันแผล ผ้าเช็ดฝุ่น ถ้าทอห่างมากใช้คลุมต้นยาสูบ
ในฤดูร้อนกันตัวแมลงเรียกว่า tobacco cloth ครีโนไลน์ (crinoline) คือผ้ากรองที่นาไปทาให้แข็งมาก
อาจใช้แป้ง กาว หรือสารสังเคราะห์อื่นๆ มักผลิตออกมาจาหน่ายเพียงสีขาวกับสีดา สีอื่นๆมีน้อยมาก
คริโนไลน์บางชนิดอัดติดกับผ้าอัดใยฝ้าย วัตถุประสงค์เดิมผลิตขึ้นเพื่อใช้ทากระโปรงชั้นในชนิดพอง
ฟู (กระโปร่งสุ่ม)โดยทั่วไปใช้ทาผ้ารองในเสื้อและรูปทรงหมวก บางครั้งมีการอัดติดกัน
2 ชั้น
นอกจากนี้ยังมีการนามาใช้ห่อเพื่อตกแต่งช่อดอกไม้ต่างๆ หรือนามาทาเป็นโบว์พองๆตกแต่งตะกร้า
หรือกล่องของขวัญ เธียติคอล กอซ (theatrical gauze) คือผ้าที่ทอด้วยใยจากต้นแฟลกซ์ (flax) ปัจจุบัน
ใช้เส้นใยเรยอนแทน มีการตกแต่งให้มีเนื้อมาก เป็นมันมากกว่าฝ้าย นิยมใช้ทาเป็นผ้าม่านโปร่ง
ข้อควรระวังสาหรับผ้าเนื้อบาง เวลาตัดเย็บเสื้อผ้าเนื้อบาง รอยตะเข็บมักจะรวนและแยก
ง่าย ควรเย็บซ่อนตะเข็บ หรือเย็บแบบตะเข็บเข้าถ้า ไม่ควรปล่อยตะเข็บไว้ใหญ่จนเกินไป บริเวณสาบ
ปก ปลายแขน รอบคอ รอยเย็บ รอยเจาะรังดุม ควรใส่ผ้ารองในเพื่อช่วยให้มีความคงรูปและถาวร ผ้า
รองในที่ใช้ ควรมีการเลือกให้สอดคล้องกลมกลืนกับผ้าชั้นนอก เวลาซักรีดต้องใช้ความระมัดระวัง
ควรซักด้วยมือ ไม่ขยี้มาก เพราะจะทาให้โครงสร้างผ้าเสียรูป หรือย้วย ถ้าซักด้วยเครื่องควรใส่ในถุง
ไนลอน
2.3.1.2 ลายสอง (Twill Weave)
ลายสองเป็นการทอที่ทาให้เกิดลวดลายในแนวของเส้นทแยง มุมทแยงนั้นจะมีได้ตั้งแต่
14°, 45° และ 75° ตามลาดับ แต่โดยทั่วไปนั้นถือว่า 45° ของแนวทแยงเป็นลายที่ทาใช้กันมาก
ที่สุด เส้นด้ายยืนจะข้ามด้ายพุ่ง 1 เส้น ลอดใต้ด้ายพุ่ง 2 เส้น เรียกว่า 1 : 2 มุมทแยงจะแตกต่างกัน
ตามจานวนด้ายพุ่งที่ขัดกันเป็นเส้นทแยง เรียกว่า เส้นด้ายลอย (Float)
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ภาพที่ 2.2 การทอลายสอง
ที่มา: วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา (2545: 28)
2.3.1.3 ลายต่วน (Satin or Sateen Weave)
การทอลายต่วน คือ การทอที่มีเส้นด้ายลอย ( Float) ที่มีความยาวมากทาให้ด้ายยืนชิดกัน
มากขึ้น ทาให้ผืนผ้ามีความเรียบมันมาก ลายต่วนจะดูคล้ายลายสองที่ถูกตัดขาดออกไป เรียกอีกชื่อ
หนึ่งว่า Broken Twill หรือลายสองที่ขาดออกจากกัน เส้นลอยที่ยาวจะทาให้เนื้อผ้ามีความมันขึ้น
และสะท้อนแสงได้ดี แต่ทั้งนี้ก็ทาให้เนื้อผ้าถูกเกี่ยวกระตุกได้ง่ายไม่เหมือนกับผ้าทอลายขัดหรือลาย
สอง การทอลายต่วนโดยมากจะกาหนดไว้ว่า จะเป็นต่านด้ายพุ่ง หรือต่วนด้ายยืน ถ้าใช้เส้นด้ายพุ่ง
เป็นเส้นลอย (Float) จะเรียกว่า Sateen Weave แต่ถ้าใช้เส้นด้ายยืนเป็นเส้นลอย จะเรียกว่า Satin
Weave

ภาพที่ 2.3 การทอลายต่วน
ที่มา: วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา (2545: 29)
2.3.1.4 ลายพิเศษ (Decorative Weave)
การทอลายแบบนี้เรียกว่า การทอแบบแฟนซี ( Fancy Figure and Design Weave) ทาได้
โดยออกแบบและจัดดูว่าด้ายพุ่งและด้ายยืนจะขัดประสานกันอย่างไร ให้เกิดลวดลายขึ้นมา การทอ
ผ้าลักษณะนี้จะอาศัยการผสมผสานลวดลายพื้นฐาน 3 แบบเข้าด้วยกัน ตัวอย่างผ้าที่ทอด้วยลักษณะ
แบบนี้ก็มีเช่น ผ้าด็อบบี้ ( Dobby) แจ็คคาร์ด (Jacquard) ลีโน (Leno) กามะหยี่ (Pile) รวมจนถึงผ้าที่มี
จานวนด้ายยืนและด้ายพุ่งเพิ่มมากกว่าปกติ และผ้าทอ 2 ชั้นอีกด้วย (Double Cloth Weave)
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2.3.2 ผ้าถัก (knitted fabrics) เป็นผ้าที่เกิดจากการใช้เข็ม ( needles) ถักเพื่อให้เกิดเป็นห่วงของ
ด้ายที่มีการสอดขัดกัน ( interlocking loops) โดยจะมีเส้นที่อยู่แนวตั้ง ( Wales) และเส้นที่อยู่ใน
แนวนอน (courses) ประเภทของผ้าถัก Filling-Knit fabrics เช่น Jersey Rib structure Interlock
structure Purl knits Warp knit fabrics เช่น tricot warp knit Raschel warp knit Simplex Milanes
2.3.3 ผ้าอื่นๆ เป็นผ้าที่เกิดจากกระบวนการผลิตอื่นที่นอกเหนือไปจากการถักและทอ เช่นการ
ขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มทั้งจากสารละลายและจากการฉีดพลาสติกหลอม การขึ้นรูปเป็นโฟม และการขึ้น
รูปเป็นผ้าจากเส้นใยโดยตรง เรียกว่า ผ้าไม่ถักไม่ทอ (nonwovens) ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างเป็นแผ่นผ้า
ที่เกิดจากการสานไปมาของเส้นใย (fibrous web) มีการยึดกันด้วยการ ที่เส้นใยพันกันไปมา
(mechanical entaglement) หรือโดยการใช้ความร้อน เรซิน หรือสารเคมีในการทาให้ เกิดการยึดกัน
ระหว่างเส้นใย ผ้าไม่ถักไม่ทอสามารถผลิตได้โดยหลายกระบวนการผลิตคือ
2.3.3.1 Dry-laid: โดยการใช้ลมพ่นเส้นใยลงบนสายพานที่กาลังเคลื่อนตัวไป โดยการ
เรียงตัวของเส้นใยจะไม่มีทิศทาง ( random oriented) ทาให้มีความแข็งแรงเท่ากันในทุกทิศทาง
ตัวอย่างผ้าที่ได้จากการผลิตโดยกระบวนการนี้คือ ผ้าเช็ดเอนกประสงค์ กระดาษแยกช่องแบตเตอรี่
(battery separators) ไส้กรอง (filters) เป็นต้น
2.3.3.2 Wet-laid: โดยการกระจายเส้นใยสั้นในน้า แล้วทาการกรองผ่านเพื่อแยกน้าออก
จากเส้นใย ที่มีการเรียงตัวในทุกทิศทาง ตัวอย่างผ้าที่ได้จากการผลิตโดยกระบวนการนี้คือ ไส้กรอง
ไส้ฉนวน ผ้าเช็ดเอนกประสงค์ และกระดาษแยกช่องแบตเตอรี่
2.3.3.3 Spun-bonded: เป็นการเตรียมผ้าโดยตรงจากเส้นใยที่ถูกฉีดออกมาจากหัวฉีดเส้น
ใย (spinnerets) เส้นใยต่อเนื่อง (continuous filament) ที่กาลังร้อนก็จะถูกฉีดสานไปมาบนสายพานที่
กาลังหมุนอยู่ เส้นใย ที่เย็นตัวลงจะมีการเชื่อมติดตรงจุดที่มีการพาดผ่านระหว่างเส้นใยด้วยกัน การ
เชื่อมติดอาจทาเพิ่มเติม โดยการใช้ความร้อนและแรงกด นอนวูฟเวนที่ได้จากการผลิตโดยวิธีนี้จะมีค่า
การทนต่อแรงดึงและแรงฉีก และบาง ( low bulk) ตัวอย่างการใช้งานได้แก่ พื้นพรม ( carpet backing)
ผ้าที่ใช้ในงานธรณี (geotextiles) เสื้อผ้าป้องกัน (protective apparel) ไส้กรอง เป็นต้น
2.3.3.4 Hydroentangled หรือ spunlace: กระบวนการผลิตคล้ายกับการผลิตนอนวูฟเวน
แบบ spun-bond ยกเว้นใช้น้าแรงดันสูงฉีดผ่านโครงสร้างที่สานไปมาของเส้นใย ทาให้เกิดโครงสร้าง
ที่มีลักษณะคล้ายผ้าทอ ผ้าที่ได้จะมีความยืดหยุ่น ( elasticity) และโค้งงอ ( flexibility) มากกว่า
spun bond
2.3.3.5 Melt-blown: เป็นการฉีดเส้นใยผ่านหัวฉีดไปยังอากาศร้อนที่มีความเร็วสูง ทาให้
เส้นใยเกิดการขาด เป็นเส้นใยสั้นๆ ซึ่งจะถูกเก็บลงบนสายพานที่เคลื่อนที่ การยึดติด เกิดจากการสาน
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ไปมาของเส้นใย และการใช้ความร้อน เนื่องจากเส้นใยไม่ได้ผ่านการดึงยืดก่อน ผ้าที่ได้จะมีความ
แข็งแรงน้อยกว่าชนิดอื่น เส้นใยที่ใช้เทคนิคการผลิตนี้มากคือเส้นใยโอเลฟินและพอลีเอสเทอร์
(Olefin and polyester fibers) ตัวอย่างการใช้งานได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางการแพทย์ และกระดาษแยก
ช่องแบตเตอรี่
2.3.3.6 Needle punching: เป็นการเตรียมแผ่นนอนวูฟเวนโดยเทคนิค dry-laid แล้วนามา
ผ่าน เครื่องปักเข็ม ( needle loom) เพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะและความแข็งแรงของแผ่นนอนวูฟเวนให้
มากขึ้น
2.4 เส้นด้าย
มีลักษณะเป็นเส้นยาวที่ประกอบขึ้นจากเส้นใยหลายๆเส้นรวมกัน โดยอาจมีการขึ้นเกลียว
หรือไม่ก็ได้
2.4.1 ประเภทของเส้นด้าย
2.4.1.1 ด้ายจากเส้นใยสั้น (Spun yarn) ประกอบด้วยเส้นใยสั้นที่ขึ้นเกลียว ( twist) เพื่อให้
ยึดติดกันเป็นเส้นด้าย ผิวมักจะไม่เรียบ เนื่องจากมีปลายของเส้นใยโผล่ออกมา การผลิตด้ายจากเส้น
ใยสั้น (spun yarn) มีขั้นตอนกระบวนการผลิตดังนี้
ก) การเปิด (opening) เป็นการทาให้เส้นใยที่อัดอยู่ในกอง ( bale) มีการเปิดและ
กระจายตัว รวมทั้งทาการผสมเส้นใยให้ทั่วถึง (uniform) มากขึ้น
ข) การสางใย (carding) เป็นการทาให้เส้นใยเรียงตัวไปในทิศทางเดียวกัน เส้นใย
มีการสานกันไปมาเป็นใย (web) บาง
ค) การดึง ( drawing) เป็นการเพิ่มการจัดทิศทางของเส้นใยให้ขนานกันมากขึ้น
โดยใย (web) ที่ได้จะถูก ดึงผ่านลูกกลิ้งที่มีความเร็วต่างกัน ทาให้เกิดเป็นเส้นด้ายที่มีการรวมตัวของ
เส้นใยอย่างหลวมๆ
ง) การขึ้นเกลียว (roving) เป็นการดึงเพิ่มเติมเพื่อจัดเส้นใยให้มีการเรียงตัวไปใน
ทิศทางเดียวกันมากขึ้น มีการขึ้นเกลียวนิดหน่อยเพื่อเพิ่มแรงยึดระหว่างเส้นใย
จ) การปั่นเส้นด้าย (spinning) เป็นการนาเอาด้ายที่มีการขึ้นเกลียวเล็กน้อย มาขึ้น
เกลียวเพิ่ม เพื่อให้ได้ เส้นด้ายที่มีความแข็งแรง
2.4.1.2 ด้ายจากเส้นใยยาว ( Filament yarn) ประกอบด้วยเส้นใยยาว ( filament) ที่รวมกัน
เป็นกลุ่มโดยอาจจะมีการขึ้นเกลียวเพียงเล็กน้อย ผิวมีลักษณะเรียบ เส้นใยอาจมีลักษณะเป็นเส้นตรง
เรียงกัน หรือมีลักษณะฟู (bulky) เนื่องจากการทาหยัก (crimp) บนเส้นใยยาว
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2.4.1.3 ด้ายชนิดพิเศษ (Special yarn) เป็นด้ายที่มีผลิตขึ้นเพื่อใช้ในงานเฉพาะทาง
2.4.2 ขนาดเบอร์เส้นด้าย
ขนาดเบอร์เส้นด้ายหมายถึง ค่าตัวเลขที่บ่งบอกให้ทราบถึงค่าน้าหนักต่อความยาวของ
เส้นด้าย หรือค่าของความยาวต่อน้าหนักของเส้นด้าย ปัจจุบันรูปแบบของการผลิตด้ายมีหลากหลาย
รูปแบบต่างจากในอดีต วัตถุดิบที่นามาผลิตก็มีหลากหลายเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนของเส้นด้ายที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือ ขนาด
เบอร์เส้นด้าย ที่จะต้องแสดงติดไว้กับสินค้าให้ผู้บริโภคเห็น บางกรณีจะเห็นได้ว่าการแสดงขนาด
เบอร์เส้นด้ายจะมีความละเอียดมาก นอกจากนั้นยังมีประโยชน์อย่างมากในทางศุลกากร
(OTsumu , 2551: 65)
ขนาดของเส้นด้ายมีบทบาทสาคัญต่อการกาหนดการใช้งานและผิวสัมผัสเป็นอย่างยิ่ง
ขนาดหรือเบอร์ของเส้นด้ายเป็นตัวบ่งชี้ถึงความละเอียดอ่อน เบอร์ของเส้นด้ายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
มีด้วยกันทั้งหมด 2 ระบบคือ (รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, 2554: 3)
2.4.2.1 ระบบตรง ( Direct System) หมายถึงการบอกขนาดของเส้นด้ายเป็นน้าหนักต่อ
หน่วยความยาว ระบบนี้ขนาดหรือเบอร์เส้นด้ายยิ่งโตมากขึ้น น้าหนักของเส้นด้ายก็จะมากขึ้นตาม
ไปด้วย โดยมีความยาวคงที่ ระบบนี้ประกอบไปด้วยหน่วยที่สาคัญดังนี้
ก) หน่วยวัดขนาดหรือเบอร์ของเส้นด้ายเป็น เท็กซ์ ( Tex) หมายถึง หน่วยที่ใช้
วัดน้าหนักของเส้นด้ายเป็นกรัมมีความยาว 1,000 เมตร เช่น
- เส้นด้าย 1 เท็กซ์ หมายถึงเส้นด้ายหนัก 1 กรัม มีความยาว 1,000 เมตร
- เส้นด้าย 7 เท็กซ์ หมายถึงเส้นด้ายหนัก 7 กรัม มีความยาว 1,000 เมตร
- เส้นด้าย 10 เท็กซ์ หมายถึงเส้นด้ายหนัก 10 กรัม มีความยาว 1,000 เมตร
ข) หน่วยวัดขนาดหรือเบอร์ของเส้นด้ายเป็น ดีเนียร์ ( Denier) หมายถึง หน่วยที่
ใช้วัดน้าหนักของเส้นด้ายเป็นกรัมมีความยาว 9,000 เมตร เช่น
- เส้นด้าย 1 ดีเนียร์ หมายถึงเส้นด้ายหนัก 1 กรัม มีความยาว 9,000 เมตร
- เส้นด้าย 7 ดีเนียร์ หมายถึงเส้นด้ายหนัก 7 กรัม มีความยาว 9,000 เมตร
- เส้นด้าย 10 ดีเนียร์ หมายถึงเส้นด้ายหนัก 10 กรัม มีความยาว 9,000 เมตร
ค) หน่วยวัดขนาดหรือเบอร์ของเส้นด้ายเป็น Decitex หมายถึง หน่วยที่ใช้วัด
น้าหนักของเส้นด้ายเป็นกรัมมีความยาว 10,000 เมตร เช่น
- เส้นด้าย 1 Decitex หมายถึงเส้นด้ายหนัก 1 กรัม มีความยาว 10,000 เมตร
- เส้นด้าย 7 Decitex หมายถึงเส้นด้ายหนัก 7 กรัม มีความยาว 10,000 เมตร
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- เส้นด้าย 10 Decitex หมายถึงเส้นด้ายหนัก 10 กรัมมีความยาว 10,000
เมตร
2.4.2.2 ระบบผกผัน ( Indirect System) หมายถึงการบอกขนาดของเส้นด้ายเป็นหน่วย
ความยาวต่อหน่วยน้าหนัก ระบบนี้ขนาดหรือเบอร์เส้นด้ายยิ่งโตมากขึ้น น้าหนักของเส้นด้ายก็จะ
ลดลง โดยมีน้าหนักคงที่ ระบบนี้ประกอบไปด้วยหน่วยที่สาคัญดังนี้
ก) หน่วยวัดขนาดหรือเบอร์ของเส้นด้ายเป็น Cotton count หรือ Hank หมายถึง
เส้นด้ายมีความยาว 840 หลา มีน้าหนัก 1 ปอนด์
ข) หน่วยวัดขนาดหรือเบอร์ของเส้นด้ายเป็น Metric count หรือ English count
หมายถึง เส้นด้ายมีความยาว 1,000 เมตร มีน้าหนัก 1 กิโลกรัม
ค) หน่วยวัดขนาดหรือเบอร์ของเส้นด้ายเป็น Worsted count หมายถึง เส้นด้ายมี
ความยาว 560 หลา มีน้าหนัก 1 ปอนด์
ตารางที่ 2.1 ขนาดของเส้นด้าย
ขนาด
Tex
Denier
Cotton count
เล็ก (Fine)
6-10
50-90
60-100
ปานกลาง (Medium)
12-20
100-180
30-50
ใหญ่ (Heavy)
30-60
280-600
10-20
ที่มา: รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ (2554: 3)
สภาพโดยทั่วไปของอุตสาหกรรมปั่นด้ายใยสั้นในประเทศไทย นิยมใช้เบอร์ของเส้นด้าย
ในระบบกลับหรือผกผัน (Indirect System) หรือระบบอังกฤษ (Cotton count)
การเลือกขนาดเบอร์เส้นด้ายเย็บต้องพิจารณาถึงขนาดเข็มและความหนาของผ้า ถ้าเลือกใช้
เข็มขนาดใหญ่มาก เย็บผ้าทอเนื้อแน่น เข็มมักแทงทะลุเส้นด้าย ทาให้ตะเข็บแข็งแรงน้อยลง ปลาย
ด้ายทออาจโผล่เหนือผิวผ้าหรือมีรูรอยเข็มแทงตามแนวตะเข็บ เข็มขนาดเล็กมีรูขนาดสาหรับร้อยด้าย
เล็กกว่าเข็มขนาดใหญ่ จึงต้องเลือกด้ายเย็บขนาดเล็กลง ตะเข็บที่ได้จะประณีตและสวยมากกว่าการ
ใช้ด้ายเส้นใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อเย็บผ้าเนื้อบางเบา การเลือกขนาดเส้นด้าย ขึ้นอยู่กับความต้องการให้
ตะเข็บแข็งแรงมากน้อยเพียงใดขนาดเข็มและด้ายต้องเลือกให้สมดุลกัน (เปรมวดี พิมพ์อุบล, 2551:1)
ขนาดด้ายเย็บฝ้ายที่จาหน่ายปลีกมักจะระบุขนาดว่า 36 40 50 และ60 ซึ่งไม่ใช่ขนาดที่
แท้จริงของเส้นด้าย แต่เป็นขนาดระบุ ( Ticket number) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน เบอร์ด้ายเล็กลงเส้นด้าย
จะใหญ่มากขึ้น สีมีจากัดเพราะพื้นที่สาหรับจัดวางสินค้ามีขนาดจากัด ถ้าเป็นด้ายเย็บใยยาวสาหรับ
ใช้ในบ้านไม่ระบุขนาด การเลือกซื้อเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมควรซื้อจากโรงานผลิตแห่งเดียวกัน
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เพราะขนาดระบุของด้ายเย็บมีหลายวิธี ทาให้เส้นด้ายที่ได้มามีขนาดไม่เท่ากัน ปัจจุบันโรงงาน
พยายามที่จะกาหนดเป็นขนาดมาตรฐานโดยใช้ระบบเมตริก โรงงานที่ผลิตด้ายเย็บขนาดใหญ่ใน
ประเทศไทยมี 2 แห่ง แห่งหนึ่งใช้ระบบเมตริก อีกแห่งหนึ่งอนุโลมตามระบบฝ้าย ในทางปฏิบัติ
ด้ายเย็บใยยาวที่ผลิตเพื่อโรงงานอุตสาหกรรมระบุขนาดด้ายเย็บเป็นดีเนียร์ ด้ายเย็บใยสั้นระบุเป็น
มาตราเมตริกโดยไม่คานึงว่าจะทามาจากใยชนิดใด
2.4.3 ทิศทางการพันเกลียว ( Direction oF Twist) มีความสาคัญเช่นกัน วิธีการพันให้เป็นเกลียว
สามารถทาได้ 2 แบบคือ พันเกลียวขวา ( Z Turn) หรือการพันเกลียวซ้าย ( S Turn) แนวของเกลียวจะ
เป็นไปตามแกนกลางของตัวอักษร การใช้ด้ายที่ประกอบด้วยการพันเกลียวต่างกัน จะทาให้เกิดผล
ต่างกันออกไป และความทนทานอาจเพิ่มขึ้นได้ด้วยการผสมด้ายแบบ S หรือ Z อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 การเย็บ
การเย็บ ( Sewing ) คือการนาชิ้นส่วนของผ้าทุกชิ้น ที่ผ่านการตัดมาประกอบเข้าด้วยกันให้
เป็นผลิตภัณฑ์ตามที่ออกแบบไว้ โดยมีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับ การเย็บผ้าในระบบอุตสาหกรรมต้องมี
การวางแผนควบคุม เทคนิคการใช้ควบคุมการเย็บให้มีประสิทธิภาพคือการศึกษาหาเวลามาตราฐาน
ของการเย็บ เพื่อจะได้กาหนดระยะเวลาการผลิตได้ การศึกษาเวลามาตราฐานที่ใช้ในปัจจุบันมี 2 วิธี
คือ 1 ) การคานวนเวลามาตราฐาการเย็บโดยวิธีจับเวลาด้วยนาฬิกา 2 ) การคานวณเวลามาตราฐาน
ล่วงหน้า (ศรีกาญจนา พลอาสา, 2545: 18)
2.5.1 ขั้นตอนการเย็บ (Step of Sewing)
2.5.1.1 ขั้นแรกของการเย็บสาหรับฝีเข็มทุกชนิดคือการเจาะผ่าน ( Penetration) หมายถึง
การที่เข็มจักรนาเส้นด้ายผ่านเจาะวัสดุที่ต้องการเย็บ ในขั้นนี้สิ่งที่สาคัญที่สุดคือ การเลือกใช้ชนิด
ขนาดเข็มจักรและเส้นด้ายที่ถูกต้อง ให้สัมพันธ์กับวัสดุที่เย็บ ทั้งนี้เพื่อให้ได้คุณภาพฝีเข็มที่ดี

ภาพที่ 2.4 ลักษณะเข็มจักรเจาะผ่านวัสดุ
ที่มา: ณัฐกร บินอับดุรามัน (2547: 65)
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2.5.1.2 การสร้างฝีเข็มของเครื่องจักรทุกชนิด คือการก่อห่วงของเส้นด้ายเข็ม ในขั้นนี้
เป็นหลักการเดียวกันทุกชนิด ลักษณะของห่วงที่ถูกต้องข้นอยู่กับเส้นด้ายที่โค้งตัวออกจากรูเข็มจักร
ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นที่เข็มจักรเจาะผ่านวัสดุลงมาถึงจุดต่าสุด และเริ่มเคลื่อนกลับขึ้น ความฝืดของ
ผ้าทาให้เส้นด้ายโค้งตัวเป็นห่วง แต่ห่วงที่เกิดนี้จะต้องถูกควบคุมให้อยู่ในลักษณะที่ต้องการเพื่อเปิด
โอกาสให้ขอตักเส้นด้ายหรือขอเกี่ยวเส้นด้ายผ่านเข้าไปในห่วงขอเกาะเส้นด้ายจักรได้อย่างเต็มที่เพื่อ
ทาให้เกิดฝีเข็มที่สมบูรณ์

ภาพที่ 2.5 ลักษณะการก่อห่วงเส้นด้ายและเข็ม
ที่มา: ณัฐกร บินอับดุรามัน (2547: 65)
2.5.1.3 ฝีเข็มตามภาพที่แสดงทั้งด้ายบนและด้ายล่างภายในวัสดุที่เย็บนี้เรียกกันในภาษา
อุตสาหกรรมว่า “ Conformation” อันเป็นขั้นที่ 3 ของรูปแบบฝีเข็ม ในขั้นนี้เองทาให้เกิดความ
แตกต่างระหว่างฝีเข็มแบบต่างๆและฝีเข็มแต่ละชนิดขึ้นซึ่งมีคุณลักษณะและประโยชน์เฉพาะตัว
ความแตกต่างของฝีเข็มนี้สาเร็จลงได้โดยการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์นาเส้นด้าย ก้านกระตุกด้าย ชุด
ควบคุมตึงหย่อนของเส้นด้าย เข็มจักร ขอตักเส้นด้าย หรือขอเกี่ยวเส้นด้าย กระสวย และเส้นด้าย
ล่าง

ภาพที่ 2.6 ลักษณะเส้นด้ายผูกกันภายในวัสดุ
ที่มา: www.wikipedia the tree encyclopedia_files.

20

2.5.1.4 เมื่อเส้นด้ายเข็มจักรก่อห่วงภายหลังจากที่ได้เกี่ยวคล้องกับเส้นด้ายล่าง (หรือคล้อง
ห่วงเดิมของเส้นด้ายเข็มจักรเองกรณีที่เป็นฝีเข็มลูกโซ่) แล้วหลุดออกจากขอเกี่ยวเส้นด้ายล่างขึ้นไป
ด้านบน

ภาพที่ 2.7 ลักษณะเส้นด้ายยืนหลุดออกจากกระสวย
ที่มา: www.wikipedia the tree encyclopedia_files.
2.5.1.5 เส้นด้ายถูกดึงขึ้นมาด้านบน และรัดฝีเข็มให้แน่นกระชับกับวัสดุที่เย็บ เป็นขั้น
สุดท้าย การเย็บได้สิ้นสุดลงและจะเริ่มใหม่ ในขั้นนี้เรียกว่า “Stitch Setting”

ภาพที่ 2.8 ลักษณะเส้นด้ายถูกดึงผูกกันแน่นและพร้อมที่จะดึงฝีเข็มใหม่ต่อไป
ที่มา: www.wikipedia the tree encyclopedia_files.
การเย็บและการลื่นไหลของเส้นด้าย เมื่อด้ายในผืนผ้าถูกดึงจากตะเข็บเย็บ ทาให้ด้ายเย็บ
ตะเข็บแยกออกจากกัน ในที่สุดก็ทาให้ผ้าเกิดการเลื่อนหลุดออกจากตะเข็บ ตะเข็บผ้ายังคงไม่
เปลี่ยนแปลง แต่เส้นด้ายที่เป็นโครงสร้างผ้าจะเปลี่ยนแปลง การเลื่อนหลุดของตัวเสื้อมีได้ในหลาย
จุดของตัวเสื้อ ในกรณีเสื้อไม่มีผ้ารองใน การผลิตผ้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีผ้ารองใน
ดังนั้นเวลาสวมใส่จะมีการเคลื่อนไหวร่างกาย ผ้าจะเกิดการยืดหยุ่นเพราะไม่มีผ้ารองในเป็นตัวยึด แต่
ในกรณีที่ต้องใช้ผ้ารองในรีดติดเป็นส่วนๆบนเสื้อจะทาให้โครงสร้างเส้นด้ายแข็งแรงมากขึ้น
โดยเฉพาะผ้าทอเนื้อห่างหรือผ้าทอลายขัด และที่เห็นได้ชัดเช่น ผ้าไหมบางจุดที่ควรใช้ผ้ารองใน อยู่
บริเวณตะเข็บข้างและแนวสะโพก (Etsy, 2552: บทคัดย่อ)
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2.5.2 ปัญหาที่เกิดจากการเย็บ
2.5.2.1 ตะเข็บย่น (Seam pucker) อาจเกิดได้ทันทีหลังเย็บหรือใช้สอย ถ้าเกิดระหว่าง
การเย็บ จะแก้ไขได้โดยปรับความตึงของด้ายเย็บ ให้มีเพียงพอที่จะคล้องด้ายล่างทาฝีเข็มกุญแจได้
ด้ายเย็บบนหรือในกระสวย ถ้าตึงมากจนเกินไป จะทาให้ด้ายยืด พอปล่อยแรงดึงออกจะค่อยๆหด
กลับที่เดิม ผ้าก็จะย่น ผ้าเนื้อบางทาด้วยด้ายใยยาวจะมีผิวผ้าเรียบเป็นระเบียบ ผิวผ้าแบบนี้เมื่อเข็ม
จักรแทงลงไป อาจทาให้เนื้อผ้าย่นได้แม้จะไม่มีด้ายเย็บโผล่ให้เห็น ดังนั้นการเย็บควรพยายามให้เข็ม
ขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะทาได้ ด้ายเย็บต้องมีขนาดพอดีกับเนื้อผ้า การจับผ้าขณะเย็บเป็นสาเหตุอย่าง
หนึ่งที่ทาให้ตะเข็บแยกได้ เช่น เมื่อต่อผ้า 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน ผู้เย็บมักจะดึงผ้าชิ้นบนให้ยืดยาวกว่าผ้า
ชิ้นล่าง ดังนั้นเมื่อผ้าคืนตัว จะหดสั้นลงก็ทาให้ตะเข็บย่นได้ ส่วนการที่จะจับให้ผ้าชิ้นหนึ่งหดให้สั้น
เท่ากับผ้าอีกชิ้นหนึ่งในขณะเย็บนั้น จะทาได้เฉพาะในกรณีที่เป็นผ้าขนสัตว์เท่านั้น เทคนิคนี้ใช้กับผ้า
ใยสังเคราะห์ไม่ได้ เพราะผ้าใยสังเคราะห์ไม่หด ดังนั้นจะทาให้ตะเข็บย่นได้ การที่จะเย็บเสื้อผ้าใย
สังเคราะห์ให้เข้ารูปพอดีต้องทาแบบตัดและตัดให้พอดีในตัวของมันเอง ตะเข็บย่นที่เกิดขึ้นในขณะ
ใช้ มักพบในผ้าที่ไม่หด เสื้อผ้าที่ทาจากผ้าประเภทนี้ ควรใช้ส่วนประกอบอื่นเช่น ด้ายเย็บหรือผ้า
ชั้นในต้องหดเท่ากันกับผ้าชั้นนอก มิฉะนั้นรอยย่นอาจเกิดขึ้นได้ขณะซัก ตะเข็บเย็บอาจย่นแม้ว่าทั้ง
ผ้าตัดเสื้อและด้ายเย็บ ทามาจากเส้นใยที่ไม่หดเหมือนกัน ทั้งนี้เพราะขณะซักผ้าจะพองตัวออก แต่
ความยาวของด้ายเย็บคงที่ ตะเข็บจึงย่นได้ เพราะต้องหดสั้นลง รอยย่นแบบนี้ทาให้น้อยลงได้ โดย
การปรับความตึงของด้ายเย็บให้เหลือน้อยที่สุด

ภาพที่ 2.9 การปรับตั้งความตึงเส้นด้ายบน
ที่มา: ณัฐกร บินอับดุรามัน (2547: 28)
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ภาพที่ 2.10 การปรับตั้งความตึงเส้นด้ายล่าง
ที่มา: ณัฐกร บินอับดุรามัน (2547: 29)
2.5.3 การปรับความตึงหย่อนของเส้นด้าย
ฝีจักรที่ดีต้องมีความตึงหย่อนทั้งด้ายบนและด้ายล่างเท่ากัน โดยให้ส่วนที่เป็นด้ายบนและ
ด้ายล่างคล้องกันอยู่ที่กึ่งกลางของผ้า และไม่ตึงจนผ้าที่เย็บย่นหรือตะเข็บหลวมจนผ้าที่เย็บไม่ติดกัน
ฝีเข็มเป็นถั่วงอก เกิดจากด้ายบนหรือด้ายล่างเส้นใดเส้นหนึ่งหย่อนมากหรือน้อยกว่ากัน
จะทาให้ตะเข็บเป็นห่วงหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ด้ายเป็นถั่วงอก

ภาพที่ 2.11 ด้ายบนเป็นถั่วงอก
ที่มา: จิตรพี ชวาลาวัลย์ (2554: 35)

ภาพที่ 2.12 ด้ายล่างเป็นถั่วงอก
ที่มา: จิตรพี ชวาลาวัลย์ (2554: 35)

ภาพที่ 2.13 ด้ายบนและด้ายล่างปกติ
ที่มา: จิตรพี ชวาลาวัลย์ (2554: 35)
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2.5.2.2 ตะเข็บรูดย่น คือ การเย็บผ้าชิ้นเดียวหรือ 2 ชิ้น โดยใช้ฝีเข็มห่างขนาดกลาง
หรือใช้ เย็บผ้าที่มีความยาวมากกว่าอีกชิ้นหนึ่งเมื่อดึงด้ายเย็บรูดให้ย่นเล็กน้อย ความยาวของผ้าจะสั้น
ลงแต่ไม่มีจีบเมื่อนาไปเย็บติดกับผ้าอีกชิ้นหนึ่ง ผ้าทั้ง 2 ชิ้นจะต่อกันโดยผ้าที่รูดย่นจะมีส่วนโค้งพอง
น้อย ๆ(อัจฉราพร ไศละสูต, 2539: 276)
2.5.2.3 ปัญหาที่เกิดกับเข็ม สาหรับปัญหาในการเย็บ เราต้องการเข็มรุ่นพิเศษต่าง ๆ
สาหรับการลดปัญหาในระหว่างการเย็บ เช่น เส้นด้ายทอฉีกขาด ผ้าย่น เข็มหักบ่อย เส้นด้ายขาด
บ่อย และการเกาะติดของเคมีเนื่องมาจากความร้อนบนตัวเข็ม การสึกหรอของตัวเข็ม การกระโดดฝี
เข็ม เส้นด้ายบนเนื้อผ้าเป็นแนว ฯลฯ
2.5.2.4 เข็มกระโดด อาการเข็มกระโดดเป็นเพราะห่วงที่เกิดจากไหม และตาแหน่งของ
ความสัมพันธ์ระหว่างเข็มและเขี้ยวโรตารี่ฮุค ตั้งเขี้ยวให้ใกล้กับเข็มที่สุดเพื่อให้เขี้ยวสามารถเกี่ยวไป
ในห่วงได้อย่างสม่าเสมอ ห่างที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของไหม เข็มและชนิดของ
เนื้อผ้าที่ใช้ปัก

ภาพที่ 2.14 ความแตกต่างของห่วงที่เกิดจากด้ายต่างชนิดกัน
ที่มา: นิพันธ์ สิมะกรัย (2539: 26)
ขนาดของรูเข็มและช่องเข็มด้านหน้า ต่างกันไปตามขนาดของเข็ม ร่องเข็มมีส่วนสาคัญ
อย่างมากในกระบวนการปักเพราะช่วงระหว่างที่เข็มแทงเข้าไปในเนื้อผ้าและออกจากเนื้อผ้าเส้นด้าย
จะหลบเข้าไปในร่อง ป้องหันการเสียดสีระหว่างเข็มและผ้า ไม่เช่นนั้นไหมจะขาด ดังนั้นจึงต้องเลือก
เข็มที่มีรูเข็มและร่องเข็มให้ไหมผ่านได้อย่างสะดวก
2.5.3 ปัญหาที่เกิดจากเข็มจักร
2.5.3.1 ชนิดและจานวนของผ้าที่เย็บในคอลัมน์ผ้า
2.5.3.2 รุ่นจักร ความเร็ว เครื่องมือช่วย ขนาดของรูแป้นฟัน ระดับของเย็บ ความตึง
ของตีนผีทับผ้า และความตึงของเส้นด้ายในคอลัมน์ เครื่องจักร
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2.5.3.3 ชนิด ขนาด จานวน ทิศทาง ความยืดหยุ่น และความไม่สม่าเสมอของเส้นด้าย
ในคอลัมน์เส้นด้าย
2.5.3.4 ปัจจัยภายนอก เช่น ความชื้นในคอลัมน์สภาพแวดล้อม
2.5.3.5 ชนิด ปลายเข็ม ขนาด ของเข็มที่ใช้ในคอลัมน์เข็ม
สิ่งเหล่านี้คือความสาคัญที่ต้องทาความเข้าใจและผสานให้เข้าในและผสานให้เข้ากันกับ
การเย็บในทุกกรณี คุณภาพของเข็มอาจมีการแตกต่างได้เมื่อนาไปเย็บตามความเป็นจริง ซึ่ง
ความสาคัญในการเย็บจริง คือ การรู้ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงกับการเย็บผ้า ได้แก่ ชนิดของผ้า จานวน
ของผ้า
เครื่องจักร ได้แก่ ชนิดของเครื่องจักร ชนิดของฝีเข็ม ความเร็วฝีเข็ม เครื่องมือช่วย
ระดับของการเย็บ ความตึงของเส้นด้ายเส้นด้าย ได้แก่ ชนิดของเส้นด้าย ขนาดของเส้นด้าย จานวน
ของเส้นด้าย ทิศทางของเส้นด้าย ความยืดหยุ่น เข็ม ได้แก่ ชนิดของเข็ม ขนาดของเข็ม ลักษณะ
ของปลายเข็ม ขนาดของรูเข็ม พื้นผิวที่เคลือบ สภาพแวดล้อม ได้แก่ ความชื้น
เปรียบเทียบอายุการใช้งานของเข็ม เมื่อการเปรียบเทียบการใช้เข็ม เข็มที่ยังไม่ได้ใช้
กับเข็มที่ใช้แล้ว
ปลายเข็มที่ใช้แล้วครึ่งวัน
ประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง

ปลายเข็มทีไ่ ม่ได้ผ่านการใช้งาน

ภาพที่ 2.15 เปรียบเทียบเข็มจักรที่ใช้แล้วกับยังไม่ได้ใช้
ที่มา: นิพันธ์ สิมะกรัย (2539: 26)
หมายเหตุ เข็มที่ใช้ทดสอบเย็บกับผ้าลักษณะธรรมดาทั่วไป ที่ไม่บางมาก และไม่
หนาแน่นมาก
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ภาพที่ 2.16 ลักษณะของเข็มที่ใช้งานแล้ว
ที่มา: นิพันธ์ สิมะกรัย (2539: 36)
เข็มที่ใช้งานแล้วจะมีเศษของเส้นใยเกาะติดอยู่ซึ่งมีผลทาให้เกิดปัญหาในการเย็บ เช่น ผ้าย่น
ฝีเข็มกระโดด เป็นต้น ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมของเข็มควรจะใช้เข็มประมาณ 3-4 ชั่วโมง เพราะเข็มใน
ช่วงเวลานี้จะก่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด หรืออย่างมากที่สุดคือ 1 วัน ประมาณ 8 ชั่วโมง
เนื่องจาก หากเราใช้เข็มที่ใช้เวลานานกว่านี้จะส่งผลให้รูเข็มตามตะเข็บใหญ่มากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิด
ผลเสียแก่สินค้าได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ในการเย็บ ผ้าแต่ละชนิด ควรจะเลือกชนิดของเข็ม เบอร์เข็มให้
เหมาะกับ ชนิดของผ้าที่ใช้ และขั้นตอนแต่ละขั้นตอนที่เย็บด้วย
ความร้อนจากเข็มมีอิทธิพลต่อด้ายเย็บและวัสดุที่ใช้เย็บ เข็มได้รับความร้อนจากการเสียดสี
ของวัสดุที่เย็บในผ้าและด้าย ซึ่งทาจากใยธรรมชาติ ความร้อนเพิ่มสูงถึง 600 อาศาฟาเรนไฮต์หรือ
350 องศาเซลเซียส เข็มทาด้วยเหล็กเหนียว แข็ง ( Tool-Steel) เริ่มสูญเสียความแข็งและงอง่าย เมื่อ
เข็มมีอุณหภูมิเกินกว่า 430 อาศาฟาเรนไฮต์หรือ 220 องศาเซลเซียส ดังนั้นการเลือกใช้เข็มให้เหมาะ
กับลักษณะของงาน ประกอบกับผ้าและด้ายจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง การเลือกใช้เข็มผิดประเภทอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในการเย็บได้เช่น เข็มแทงเส้นด้ายทาให้ผ้าขาดเป็นรู ถ้าใช้เข็มใหญ่เกินไปเย็บผ้าจะ
ทาให้เกิดรูฝีเข็มถาวร เข็มร้อนจัดทาลายเส้นใยผ้าทาให้เกิดเป็นรู เข็มดึงยางยืดออกมานอกผ้าเป็นต้น
ดังนั้นการเลือกใช้เข็มให้เหมาะสมกับผ้าจึงเป็นสิ่งสาคัญในการผลิตเสื้อผ้า (ปรีดี สุขพัฒน์, 2537: 15)
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ตารางที่ 2.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผ้า เข็มจักรและเส้นด้าย
ประเภท

ชนิดผ้า

เส้นด้ายเบอร์

เข็มจักร
เบอร์

จานวนฝีเข็ม
ต่อนิ้ว
8 - 10

ผ้าบาง

ผ้ามุ้ง ผ้าแก้ว ผ้าชีฟอง
ผ้าลูกไม้ ผ้าป่าน
ผ้าไหม

180 หรือ
120

9 หรือ11

ผ้าบาง – หนา
ปานกลาง

ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน
ผ้าซาติน ผ้าป๊อปปลิน
ผ้าแทฟตา

120
หรือ 30/2
หรือ 30/3

11 หรือ 13 10 - 12

ผ้าหนาปานกลาง หนามาก

ผ้าขนสัตว์ ผ้าเจอร์ซี่
ผ้าลูกฟูก
ผ้ากามะหยี่
ผ้าสักหลาด
ผ้าม่าน ผ้ายีนส์

30/2
หรือ 30/3
หรือ 20/3

14 หรือ 16 12 - 14
14 - 18
10 - 12
14 - 22

ที่มา: ปรีดี สุขพัฒน์ (2537: 15)
การปรับความตึงหย่อนของเส้นด้าย ฝีจักรที่ดีต้องมีความตึงหย่อนทั้งด้ายบนและด้ายล่าง
เท่ากัน โดยให้ส่วนที่เป็นด้ายบนและด้ายล่างคล้องกันอยู่ที่กึ่งกลางของผ้า และไม่ตึงจนผ้าที่เย็บย่น
หรือตะเข็บหลวมจนผ้าที่เย็บไม่ติดกัน
ปัญหาทั้งหมดนี้เป็นปัญหาที่เกิดพบมากในการเย็บ การเลือกปลายเข็ม และเข็มให้
เหมาะสมกับการเย็บนั้นเป็นเรื่องที่ต้องคานึงถึงเสมอ
2.6 อุปกรณ์ช่วยเย็บ
การเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยเย็บให้เหมาะสมกับงาน จะทาให้ผลผลิตออกมาได้รวดเร็ว
สวยงามช่วยให้ทางานได้ง่าย มีประสิทธิภาพ อุปกรณ์บางอย่างหาซื้อได้ตามร้านจาหน่ายจักร
อุตสาหกรรม แต่ก็มีอุปกรณ์ช่วยเย็บบางชนิดที่เคยเห็นในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป
แต่ที่จาหน่ายในท้องตลาด สอบถามได้ความว่า โรงงานผลิตขึ้นมาเองโดยแผนกซ่อมบารุงในรงงาน
ซึ่งเป็นอุปกรณ์พิเศษเฉพาะงานเท่านั้น ดังนั้นจึงเห็นว่า อุปกรณ์ช่วยเย็บมีความสาคัญมากใน
กระบวนการเย็บ ซึ่งในเรื่องอุปกรณ์การช่วยเย็บนี้ มีอุปกรณ์ที่น่าสนใจ ควรแก่การศึกษาเช่น ตีนผี
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รูดย่น เป็นตีนผีสาหรับรูดผ้า ด้านล่างของตีนผีจะไม่เรียบ ต่างระดับกัน ตีนผีชนิดนี้ต้องมีเทคนิค
การใช้ กล่าวคือ ปรับฝีเข็มให้ห่างประมาณ 12 ฝีเข็มต่อ 1 นิ้ว ปรับด้ายบนให้แน่นยิ่งแน่นมากจะ
ย่นมาก ทดลองเย็บสุ่มบนผ้าที่ใช้งานจริงจนได้ขนาดตามที่ต้องการ (ศรีกาญจนา พลอาสา, 2540: 45)
การใช้ตีนผีย่น “ตีนผี” เป็นอุปกรณ์ช่วยเย็บ มีหน้าที่ยึดวัสดุที่ต้องการเย็บโดยแรงกดยึดผ้า
ไว้ขณะเย็บ เป็นการส่งผ้าให้เคลื่อนไปตามเชิงกลของการป้อนผ้าในจักรเย็บผ้าให้เย็บอย่างสม่าเสมอ
ช่วยลดขั้นตอนการทางานโดยไม่ต้องใช้ทักษะการเย็บก็สามารถใช้งานเครื่องจักรได้ โดยช่างเย็บผ้าทา
หน้าที่ป้อนชิ้นงาน เข้าเครื่องจักรก็สามารถทางานได้ เต็มประสิทธิภาพ ตีนผีย่นใช้สาหรับเย็บรูดทา
ให้ผ้าย่น (มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย : 2541) จักรอุตสาหกรรมเส้นตรง จะใช้เย็บ
ตะเข็บเส้นตรงได้เท่านั้น ในระบบงานอุตสาหกรรมต้องการความสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นในการ
ผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป จึงมีอุปกรณ์ช่วยการเย็บที่ติดตั้งพิเศษ เพื่อช่วยการทางานของจักรให้ออกมาเร็ว
สวยงาม มีคุณภาพ เกิดประโยชน์ผลสูงสุด โดยแบ่งอุปกรณ์ช่วยเย็บได้ดังนี้
(นิพันธ์ สิมะกรัย,
2539:35)
2.6.1 Guides ใช้สาหรับกั้นแนวเย็บ หรือจัดระยะแนวเย็บ และยังแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
ชนิดอุปกรณ์อิสระในแบบของตัวเอง ซึ่งมีทั้งชนิดตั้งระยะได้ หรือเหวี่ยงเข้าออกได้ อีกชนิดหนึ่งคือ
สร้างอุปกรณ์พิเศษควบในตีนผีเอง และมีทั้งชนิดตายหรือปรับทั้งระยะได้
2.6.2 Special Foot ตีนผีพิเศษ ซึ่งทาหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.6.3 Tubing สามารถถอดแถบผ้าได้
2.6.4 Shirring/Garthering สามารถบังคับผ้าจับย่นได้
2.6.5 Piping ใช้สาหรับเย็บคร่อมเชือก
2.6.6 Hemmer ใช้ม้วนริมชายผ้า
2.6.7 Feller ใช้พับชายผ้า
2.6.8 Folder ตัวม้วนและตัวสอดกุ๊น ( Binder) ใช้ม้วนและกุ๊นผ้า ทาได้สะดวกและสวยงาม
2.7 ฝีเข็ม
คุณภาพของจักรถูกกาหนดขึ้นโดยคุณภาพฝีเข็ม จะเป็นฝีเข็มกุญแจหรือฝีเข็มลูกโซ่ก็ตาม
และในการเย็บนี้เครื่องเย็บแต่ละเครื่องจะใช้เข็มจักรตามแต่คุณลักษณะของเครื่องจักรนั้นๆ เป็นสาคัญ
และยังมีอุปกรณ์ต่างๆเช่น กลไกการนาส่งป้อนเส้นด้าย ก้านกระตุกเส้นด้าย กลไกการส่งป้อน ปุ่ม
ปรับฝีเข็ม ตีนผี และอุปกรณ์การนาผ้า ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะทางานร่วมกับระบบกลไกของเพลาข้อ
เหวี่ยง ข้อต่อ ลูกเบี้ยว เฟือง สายพาน ข้อต่อชนิดอื่นๆและกลไกการส่งถ่ายกาลังขับเคลื่อนฝีเข็มผูก
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หรือฝีเข็มกุญแจ ใช้ชุดกระสวยประกอบเป็นเส้นด้ายล่าง ฝีเข็มชนิดนี้นิยมมากที่สุดในอุตสาหกรรม
การเย็บ โดยมีอัตราการใช้ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของฝีเข็มทุกชนิด โดยปกติแล้วใช้ในการเย็บผ้า
หรือวัสดุตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไปเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยเส้นด้าย 2 เส้น คือด้ายบนและด้ายล่าง คล้อง
เข้าด้วยกัน โดยจุดที่คล้องจะอยู่กึ่งกลางความหนาของผ้าหรือวัสดุที่เย็บ ฝีเข็มชนิดนี้ให้การเย็บที่
มั่นคงแข็งแรง และยืดหยุ่นได้เพียงเล็กน้อย จึงไม่ควรใช้เย็บในส่วนที่ต้องการเลาะเส้นด้ายออก
ภายหลัง หรือส่วนที่ต้องการยืดหยุ่นมาก กลุ่มเครื่องจักรที่ให้ฝีเข็มชนิดนี้ มีทั้งแบบเข็มเดี่ยวและ 2
เข็มคู่ ระบบการขับเคลื่อนเรือนกระสวย (วาสนา ช้างม่วง, 2552: 42)
เครื่องจักรเย็บผ้าในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสาเร็จรูป และอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
ปัจจุบันนี้แบ่งตามลักษณะของเครื่องจักรที่กาเนิดเป็นฝีเข็มแบบต่างๆดังนี้ (ณัฐกร บินอับดุรามัน,
2551: 22-28)
2.7.1 ฝีเข็มผูกหรือฝีเข็มกุญแจ (Lock Stitch Group) เป็นเครื่องจักรที่ก่อกาเนิดฝีเข็มแบบผูกหรือ
ฝีเข็มกุญแจ ใช้ชุดกระสวยประกอบเป็นเส้นด้ายล่าง ฝีเข็มชนิดนี้นิยมใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรม
การเย็บ โดยมีอัตราการใช้ประมาณ 70% ของฝีเข็มทุกชนิด ปกติแล้วใช้ในการเย็บผ้าหรือวัสดุตั้งแต่
2 ชิ้นขึ้นไปเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย เส้นด้าย 2 เส้น คือด้ายบน และเส้นด้ายล่าง คล้องเข้าด้วยกัน
โดยจุดที่คล้องจะอยู่ตรงกลางความหนาของผ้า หรือวัสดุที่ใช้เย็บ ฝีเข็มนี้ให้การเย็บที่มั่นคง แข็งแรง
และยืดหยุ่นได้เพียงเล็กน้อย จึงไม่ควรใช้เย็บส่วนที่ต้องการเลาะเส้นด้ายออกภายหลังหรือส่วนที่
ต้องการความยืดหยุ่นมาก

ภาพที่ 2.17 ฝีเข็มกุญแจ (Lock Stitch Group; F.S.T.301)
ที่มา: นิพันธ์ สิมะกรัย, (online), 2010. http: www.niphant.com (25 October 2001)
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2.7.2 ฝีเข็มลูกโซ่ ( Chain Stitch) คือเครื่องจักรที่ก่อกาเนิดฝีเข็มลูกโซ่ โดยมีขอตักเส้นด้าย โดย
มีขอตักเส้นด้าย (Looper) เป็นตัวนาเส้นด้ายล่าง มีตั้งแต่เข็มเดี่ยวจนถึง 36 เข็ม หรืออาจจะมากกว่านี้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมการผลิต ในปัจจุบันเครื่องจักรลูกโซ่ 36 เข็ม ใช้สาหรับผลิตเสื้อสม็อค
(Smock) เรียกว่าเครื่องจักรสม็อค (Smock Machines)

ภาพที่ 2.18 ฝีเข็มลูกโซ่เส้นด้าย 1 เส้น (Single Chain; F.S.T.101)
ที่มา: นิพันธ์ สิมะกรัย, (online), 2010. http: www.niphant.com (25 October 2001)
2.7.3 กลุ่มฝีเข็มพันริม ( Overedge Stitch) คือเครื่องจักรที่ก่อกาเนิดฝีเข็มสอดคล้องเกี่ยวกัน
ระหว่างเส้นด้ายจากเข็มจักร และเส้นด้ายจากขอตักเส้นด้าย สร้างเป็นห่วงเส้นด้ายขึ้น ใช้พันริม
เสื้อผ้าในส่วนที่ต้องการให้ตะเข็บเรียบร้อยสวยงามคงทน ช่วยป้องกันชายผ้าลุ่ย

ภาพที่ 2.19 ฝีเข็มพันริม 1 เข็ม เส้นด้าย 2 เส้น (Serging; F.S.T.503)
ที่มา: นิพันธ์ สิมะกรัย, (online), 2010. http: www.niphant.com (25 October 2001)
2.7.4 กลุ่มฝีเข็มถักประสาน ( Tnterlock Stitch) เป็นเครื่องจักรที่ได้รับการพัฒนาจากฝีเข็มลูกโซ่
เรียกกันทั่วไปว่า ฝีเข็มจักรลาหรือเครื่องจักรถักประสาน ลักษณะฝีเข็มและวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับ
ฝีเข็มกันลุ่ย ใช้กันชายผ้าลุ่ยเช่นกัน แต่แทนที่จะเย็บริมผ้ากลับใช้เย็บต่อซ้อนชายผ้า 2 ชั้น โดยทั่วไป
ใช้กับผ้ายืดหรือผ้าถัก
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ภาพที่ 2.20 ฝีเข็มถักประสาน
ที่มา: นิพันธ์ สิมะกรัย, (online), 2010. http: www.niphant.com (25 October 2001)
2.8 ตะเข็บ
ตะเข็บ คือ รอยต่อของผ้า 2 ชิ้นเย็บเข้าด้วยกันจะเป็นการเย็บด้วยด้ายหรือไม่ก็ตาม
รอยต่อที่บกพร่อง จะทาให้รูปลักษณะของเสื้อผ้าเสีย และอาจทาให้เสื้อผ้านั้นใช้ไม่ได้ ตะเข็บที่ดี
และเรียบร้อยเป็นคุณภาพอย่างหนึ่งของเสื้อผ้า ตะเข็บบกพร่องอาจเกิดจากทักษะการเย็บไม่ดีพอ
หรือไม่ประณีตในการเย็บ ผ้าชนิดเย็บยากก็จะทาให้ตะเข็บไม่เรียบร้อยได้ แต่ถ้าหากได้ทราบ
เบื้องต้นว่าผ้าชนิดไหนเย็บยาก ก็ควรระมัดระวังมากขึ้น ตะเข็บเย็บก็จะไม่เกิดความบกพร่อง ตะเข็บ
ที่ดีควรมีลักษณะ ฝีเข็มสม่าเสมอ เรียบร้อย เรียบ ตึงพอดีไม่หย่อนจนเกินไปสามารถป้องกันไม่ให้
ผ้าลุ่ยได้ ไม่ทาให้ตะเข็บดูใหญ่ หนา รอยต่อไม่ปรากฏบนด้านนอกของเสื้อผ้า ตะเข็บเหมาะกับผ้าที่
ใช้และมีประโยชน์ต่อการใช้ (นิพันธ์ สิมะกรัย, 2547: 23)
ตะเข็บคือแนวของฝีเข็มซึ่งยึดผ้าสองชิ้นหรือมากกว่านั้นเข้าด้วยกัน ตะเข็บจะให้ความ
คงทนแก่รูปทรงของเสื้อผ้าและบริเวณที่จะทาให้เสื้อผ้ามีเส้นตะเข็บเย็บต่อผ้ากัน โดยความเรียบร้อย
ของตะเข็บจะขึ้นอยู่กับเทคนิคและความชานาญในการเย็บตะเข็บ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ
2.8.1 ชนิดของตะเข็บที่เย็บด้วยมือ
2.8.1.1 ตะเข็บเนา เป็นตะเข็บที่เย็บหลวมๆ มองเห็นเส้นด้ายของผ้าทั้งทางด้านผิด(ด้าน
ผิดคือด้านใน)และด้านถูก(ด้านถูกคือด้านนอก) ชัดเจน การเย็บตะเข็บเนามีหลายวิธี เลือกใช้ได้ตาม
ความเหมาะสมของเนื้อผ้าและลักษณะของชิ้นงานที่จะเย็บจริงตะเข็บเนามีหลายชนิด ได้แก่ตะเข็บเนา
เท่า คือการเนาให้ฝีเข็มเสมอกันทั้งสองด้าน ทั้งด้านผิดและด้านถูก ในแต่ละฝีเข็มของการเนาจะใช้
ความห่างประมาณ ¼ กับ ½ นิ้ว ถ้าฝีเข็มห่างกว่านี้เส้นด้ายจะบังคับผ้าไม่ได้ เริ่มการเนาทางขวามือ
การเนาเข็มจะอยู่ด้านบนเสมอ
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ก) ตะเข็บเนาไม่เท่า คือการเนาใช้ฝีเข็มถี่และฝีเข็มห่างสลับกัน โดยฝีเข็มห่างจะ
อยู่ด้านถูก ส่วนฝีเข็มถี่จะอยู่ด้านผิด การที่ฝีเข็มอยู่ข้างล่างนั้นจะช่วยทาให้เนื้อผ้าแน่น ส่วนฝีเข็ม
ห่างซึ่งอยู่ด้านบนจะช่วยให้เห็นเส้นยาว ทาให้เป็นแนวที่จะเย็บจักรตามได้ง่าย
ข) ตะเข็บเนาเฉียง คือการเนาฝีเข็มทแยงไปตามเนื้อผ้า โดยใช้เนาผ้าสองชั้นให้
อยู่ด้วยกัน เช่น ผ้าชั้นนอกกับผ้ารองปก สาบเสื้อ
ค) ตะเข็บเนาแบบเทเลอร์ คือการเนาที่ทิ้งด้ายให้หลวมเป็นห่วง 1 ฝีเข็มสลับกับ
ฝีเข็มดึง ด้ายตึง 1 ฝีเข็มตามแนวที่ต้องการเย็บตะเข็บ ใช้เนาผ้าสองชั้นที่เป็นผ้าเนื้อหนา ผ้าที่กลิ้งกด
รอยไม่ได้ เนาแล้วแยกผ้าสองชิ้นออกจากกัน พอด้ายตึงตัดด้ายเนากลางระหว่างผ้าสองชั้น แยกผ้าออก
รอยด้ายเนาใช้แทนการกลิ้งรอยบนผ้า
2.8.1.2 ตะเข็บสอย เป็นส่วนประกอบของตะเข็บอื่น ๆ บนเสื้อผ้า เช่น ปกเสื้อ สาบตัว
เสื้อ ปลายแขนเสื้อ ชายกระโปรง ชายกางเกง ขอบกางเกง หรือสอยริมผ้าเพื่อกันลุ่ย ตะเข็บที่ใช้
ทั่วไปในงานตัดเย็บได้แก่
ก) ตะเข็บสอยซ่อนด้าย คือการใช้ฝีเข็มแทงสอดเข้าไปในสันทบผ้า ดันเข้มไป
ด้านหน้าประมาณ1/4 หรือ 1/8 นิ้ว ดึงเข็มขึ้นแทงสะกิดบนผ้าผืนล่างเพียง 1-2 เส้นด้าย แล้วสอด
เข็มเข้าสันทบผ้าต่อไปทางด้านถูก จะเห็นฝีเข็มเป็นจุดๆ และเส้นด้ายทางด้านผิดจะซ่อนในสันทบ
มอง ไม่เห็น
ข) ตะเข็บสอยพันริม คือการสอยที่มองเห็นด้ายทางด้านผิดใช้วิธีแทงเข็มสะกิด
เส้นด้าย สองเส้นบนผืนผ้า แล้วแทงเข็มยึดริมผ้าก้าวฝีเข็มไปสะกิดด้ายที่ผืนผ้าต่อไป
ค) ตะเข็บสอยหักมุมไขว้กลับ คือตะเข็บสอยอย่างหลวมแต่ยึดอยู่ตามแนว
ตะเข็บด้านที่ผิดจะเห็นเป็นเส้นด้ายเย็บไขว้ โดยแนวสอยติดริมผ้าพับชายนั้นเส้นด้ายจะไขว้แบบขวา
ทับซ้าย ส่วนด้านที่สอยติดผืนผ้านั้นเส้นด้ายจะไขว้แบบซ้ายทับขวา
ง) ตะเข็บสอยคร่อมริมผ้า คือการเย็บริมผ้าให้เป็นสันทบโดยไม่ต้องพับริมผ้าจับ
ริมผ้าสองริมซ้อนกันแล้วสอยริมผ้าทั้งสองเข้าด้วยกันโดยแทงเข็มเฉียงเล็กน้อยให้ลึกลงในเนื้อผ้าห่าง
จากริมผ้าประมาณ 3 มิลลิเมตร ใช้ฝีเข็มถี่ๆ สอยคร่อมริมผ้าตลอดแนวด้วยตะเข็บหลวม
2.8.1.3 ตะเข็บเย็บ เป็นตะเข็บเย็บด้วยมือที่ใช้แทนตะเข็บที่เย็บด้วยจักร ได้แก่
ก) ตะเข็บด้นตะลุย เป็นฝีเย็บด้วยมือ ทาได้ง่าย คือ แทงเข็มลง -ขึ้นบนผ้าทีละ
หลายๆ ฝีเข็ม แล้วจึงดึงเข็มขึ้นครั้งหนึ่ง ตะเข็บด้นที่ใช้แทนตะเข็บจักรควรใช้ฝีเข็มถี่ๆ
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ข) ตะเข็บด้นถอยหลัง ลักษณะฝีเข็มด้านถูกจะเหมือนเย็บด้วยจักร แต่ด้านผิดจะ
มีเส้นด้ายข้ามโยงซ้อนกัน คือ เย็บไป 1 ฝีเข็ม ฝีเข็มต่อไปจะแทงเข็มย้อนหลังมาตรงฝีเข็มครั้งแรก
และจะไม่มีเนื้อผ้าระหว่างฝีเข็ม โดยทั่วไปใช้เย็บด้ายฝีเข็มถี่ๆ ฝีเข็มห่างที่สุดจะห่างประมาณ 1/8 นิ้ว
ค) ตะเข็บด้นถอยหลังแบบดาน้า เป็นการเย็บด้นถอยหลังอีกวิธีหนึ่ง ฝีเข็มถอย
หลัง จะถี่มากเพียง 1-2 เส้นด้ายของผ้าที่เย็บ เมื่อดึงด้ายลงใต้ผ้าให้ตึงจะเห็นฝีเข็มเป็นจุดตรึงเท่านั้น
ความยาวของฝีเข็มเดินหน้า จะขึ้นอยู่กับชนิดของผ้าและบริเวณที่เย็บนั้นๆ
2.8.2 ชนิดของตะเข็บที่เย็บด้วยจักร
2.8.2.1 ตะเข็บเย็บ ตะเข็บที่เย็บด้วยจักรและใช้ทั่วไปในงานตัดเย็บได้แก่
ก) ตะเข็บธรรมดา คือ การเย็บผ้า 1 หรือ 2 ชิ้นให้ติดกันด้วยฝีจักรธรรมดาเป็น
เส้นตรง
ข) ตะเข็บรูดย่น คือ การเย็บผ้าชิ้นเดียวหรือ 2 ชิ้นโดยใช้ฝีเข็มห่างขนาดกลาง
หรือใช้เย็บผ้าที่มีความยาวมากกว่าอีกชิ้นหนึ่งเมื่อดึงด้ายเย็บรูดให้ย่นเล็กน้อย ความยาวของผ้าจะสั้น
ลงแต่ไม่มีจีบเมื่อนาไปเย็บติดกับผ้าอีกชิ้นหนึ่ง ผ้าทั้ง 2 ชิ้นจะต่อกันโดยผ้าที่รูดย่นจะมีส่วนโค้งพอง
น้อยๆ
ค) ตะเข็บเข้าถ้า คือการเย็บตะเข็บธรรมดา 2 ครั้ง โดยตะเข็บเย็บครั้งที่ 1 ให้วาง
ผ้าทางด้านผิดประกบกัน แล้วเย็บทางด้านถูกของผ้าด้ายตะเข็บกว้าง 3/8 นิ้ว เสร็จแล้วขริบริมผ้าเผื่อ
ตะเข็บให้เหลือ 1/8 นิ้วแล้วกลับผ้าหุ้มตะเข็บด้านผิดออกมาไว้ด้านนอก รีดให้ตะเข็บเรียบแล้วเย็บ
ตะเข็บที่สองทางด้านผิด
ง) ตะเข็บล้ม คือการเย็บด้วยตะเข็บธรรมดาทางด้านถูก 1 ครั้ง แล้วตัดผ้าริม
ตะเข็บชิ้นที่เราต้องการล้มตะเข็บให้เหลือประมาณ 1/8 นิ้ว ส่วนตะเข็บชิ้นที่เหลือพับริมให้กว้าง
ประมาณ ¼ นิ้ว หรือตามต้องการ แล้วรีดล้มปิดตะเข็บด้านที่ตัดทิ้ง จากนั้นเย็บตะเข็บทับริมผ้าสัน
ทบที่พับริมนั้น ตะเข็บที่เย็บเสร็จแล้วจะมีลักษณะเป็นตะเข็บคู่ขนานกับตะเข็บเย็บเดิม
จ) ตะเข็บทาคิ้ว คือการนาผ้าเฉลียงสันทบมาแทรกรอยเย็บให้เกิดแนวตะเข็บ
ออกมาทางด้านถูก ทาเป็นคิ้วเส้นเล็กๆ ตลอดตะเข็บ โดยทั่วไปใช้ตกแต่งตะเข็บให้สวยงาม และ
เพิ่มความแข็งแรงทนทาน
การทาตะเข็บให้สาเร็จ ตะเข็บต่างๆ บนเสื้อผ้าจะเรียบร้อยคงทนนั้น ต้องอาศัยขั้นตอน
การเย็บอีกขั้นตอนหนึ่ง คือ หลังจากเย็บตะเข็บแล้วควรทาตะเข็บเหล่านั้นให้เรียบร้อยโดยวิธีกันลุ่ย
แบบต่างๆ หรือที่เรียกว่า ทาตะเข็บให้สาเร็จ ซึ่งมีหลายแบบสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผ้าและ
ชนิดของตะเข็บ ดังนี้ ตะเข็บกันลุ่ยโดยวิธีเดินจักรสองแถว ตะเข็บกันลุ่ยโดยวิธีเดินจักรแล้วตัดด้วย
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กรรไกรซิกแซก ตะเข็บกันลุ่ยโดยวิธีตัดริมผ้าด้วยกรรไกรซิกแซก ตะเข็บกันลุ่ยโดยวิธีพับริมแล้ว
เดินจักรทับ ตะเข็บกันลุ่ยโดยเย็บตะเข็บล้ม
2.9 แขนเสื้อ
มีผู้ให้ความสาคัญของแขนเสื้อดังนี้
2.9.1 แขนเสื้อเป็นส่วนประกอบที่สาคัญรองลงมาจากคอเสื้อและปกเสื้อเป็นส่วนที่ช่วย
เปลี่ยนแปลงลักษณะของตัวเสื้อ และมีส่วนที่ทาให้รูปร่างของผู้สวมใส่ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้
(เจียมจิต เผือกศรี, 2538: 36)
2.9.2 แขนเสื้อสาหรับผู้หญิงมีมากมายหลายแบบเพราะ เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม แขนเสื้อ
ย่อมมีความสัมพันธ์กับตัวเสื้อ ทาให้เสื้อแลดูสมบูรณ์แบบส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้สวมใส่
(จารุวรรณ ทรัพย์ปรุง, 2543: 25)
2.9.3 แขนเสื้อ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเสื้อ ที่ช่วยเสริมให้ดูสวยงามตามธรรมชาติ แขนเสื้อ
ที่ดีควรมีความงามและสวมใส่สบาย แขนเสื้อมีส่วนช่วยส่งเสริมให้มองดูน่าสนใจ สง่า สวยงาม
สุภาพเรียบร้อย และในขณะเดียวกันแขนเสื้อยังสามารถปิดบังส่วนที่บกพร่องของแขนได้เป็นอย่างดี
(วินิทร สอนพรินสร์, 2550: 42)
2.9.4 เสื้อจะสวยได้ต้องมีลักษณะแขนเสื้อที่ดี คือจะต้องสวมใส่ไม่คับ ไม่ตึงรั้งเมื่อส่วนของ
ร่างกายเคลื่อนไหว เนื่องจากแขนจะเป็นส่วนที่เปลี่ยนอิริยาบถมากที่สุด ฉะนั้นความรู้เกี่ยวกับชนิด
ของแขนเสื้อ การสร้างแบบตัด การแยกแบบตัด การวางแบบตัด การตัดเย็บ รวมทั้งเทคนิคการรีด
แขนเสื้อ (เฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข, 2545: 56)
2.9.5 แขนเสื้อ เป็นชิ้นส่วนประกอบเชื่อมต่อกับวงแขนเสื้อผ้า ที่มีรูปแบบต่างๆมากมาย ทา
หน้าที่ในการห่อหุ้มและตกแต่งให้สมบูรณ์ (สาคร ชลสาคร, 2553: 32)
2.9.6 แขนเสื้อเป็นส่วนหนึ่งของเสื้อที่จะห่อหุ้มแขน การเย็บแขนเสื้อเข้ากับวงแขนของตัวเสื้อ
เรียกสืบเนื่องต่อกันมาว่า การเข้าแขนเสื้อ แขนเสื้อสามารถจะเป็นแขนยาว และแขนสามส่วนหรือ
แขนสั้น การเข้าแขนแบบต่างๆเช่น แขนเสื้อเบื้องต้น แขนยาวพองปลายแขน แขนพอง หรือแขน
กระดิ่งฯลฯ ต้องตรวจสอบหัวแขนเสื้อ วงแขนเสื้อ ในส่วนที่ต้องสัมพันธ์กัน การเข้าแขนเสื้อ
ถูกต้องแน่นอนย่อมทาให้แขนเคลื่อนไหว ยกขึ้น-ลง ได้สะดวก และทาให้แขนเสื้อทิ้งตัวได้ถูกต้อง
แต่ข้อกาหนดส่วนเผื่อรูด ( Ease) ของหัวแขนเสื้อต้องถูกต้องด้วย ถ้าหัวแขนเสื้อมีเนื้อที่มากกว่าแขน
เสื้อก็จะทาให้เกิดการรวมตัวเป็นกระจุกที่บริเวณหัวแขนเสื้อ หรือถ้าการเผื่อหัวแขนเสื้อน้อยกว่าแขน
เสื้อจะทาให้เกิดการตึงที่แขนเสื้อ (จิตรพี ชวาลาวัลย์, 2554: 60)
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สตรีไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ นิยมสวมเสื้อคอตั้ง แขนยาวเข้ารูปแขนเรียกว่า
เสื้อแขนกระบอก ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 6 สตรีไทยสวมเสื้อตามแนวนิยมในภาคยุโรป
เป็นเสื้อคอตั้งเข้ารูปเอว แขนยาวจีบพองฟู ตบแต่งด้วยลูกไม้และระบายจีบสวมเป็นชุดกับซิ่นป้าย
หน้าหรือผ้าโจงกระเบน มีแพรต่างสีพาดจากไหล่ด้านขวามาผูกทิ้งชายที่ใต้เอวข้างซ้าย สวมแล้วสง่า
งาม ความสวยของเสื้อเป็นแบบอย่างที่นิยมกันมาจนถึงสมัยปัจจุบัน และมีชื่อเรียกติดปากกันว่า
“เสื้อชุด ร. 6” ซึ่งมีจุดเด่นที่แขน ตกแต่งแขนตอนบนให้พองฟูด้วยระบายลูกไม้เป็นชั้นๆสวยงาม
แปลกตา มีขอบแขนกว้างรัดรูปแขน มองเหมือนขาหมูแฮม บ้างก็นามาดัดแปลงปลายแขนเป็น
ระบายจีบกว้าง มีริบบิ้นร้อยผูกเป็นโบว์รัดปลายแขน หรูหราฟู่ฟ่าตามแนวนิยมจากยุโรปในสมัยพระ
นางวิคตอเรีย เป็นแบบอย่างที่สตรีไทยสวมได้เหมาะสม แม้เป็นชุดกับผ้าโจงกระเบน จึงเป็นแขน
เสื้อที่อยู่ในประวัติการแต่งกายของสตรีไทยมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (เจียรพรรณ โสภโณ,
2526: 1)
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พิษณุ ปลื้มจิตร ได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบตะเข็บที่เย็บเชื่อมด้วยจักรอัลตร้าโซนิค
และจักรอุตสาหกรรม โดยทดลองกับผ้า 3 ชนิด คือ ผ้าทอโพลิเอสเตอร์ ,ผ้าทอไนลอนและผ้าทอ
ไนลอนเคลือบพอลิยูริเทน จากผลการทดลองสรุปได้ว่า ความแข็งแรงของตะเข็บผ้าที่เย็บเชื่อมด้วย
จักรอัลตร้าโซนิค ลดลง 4 - 5 % หลังผ่านการซัก 5 ครั้ง ความแข็งแรงของตะเข็บผ้าที่เย็บเชื่อมด้วย
จักรอัลตร้าโซนิค มีค่าประมาณ 16% ของความแข็งแรงของตะเข็บผ้าที่เย็บด้วยเส้นด้าย ตะเข็บผ้าที่
เย็บด้วยจักรอุตสาหกรรม จะเกิดน้าซึมบริเวณตะเข็บเย็บตามแนวเย็บ
วาสนา ช้างม่วง ได้ศึกษาความแข็งแรงของผ้าไหมที่เสริมผ้ารองในบริเวณตะเข็บเย็บ
โครงสร้างฝีเข็มกุญแจ ผลการศึกษาพบว่า ผ้ารองใน NO.3600 ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของผ้าไหม
บริเวณตะเข็บเย็บได้มากที่สุด คือมีแรงต้านทานการเคลื่อนตัวของเส้นด้ายในผ้าทอ ความแข็งแรง
ของตะเข็บ และความคงทนต่อแรงดึงเฉลี่ยเท่ากับ 446.9, 272.40 และ 179.90 นิวตัน ตามลาดับ
สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ ได้ศึกษาเกี่ยวกับเสื้อผ้าชนเผ่าไทย : คุณภาพของเสื้อผ้าไทดา
ม้งน้าเงิน กระเหรี่ยง เย้า และมูเซอดา ผลการวิจัยคุณภาพผ้าที่แต่ละชนเผ่าใช้ พบว่าส่วนใหญ่เป็น
ผ้าฝ้าย จัดประเภทผ้าเป็นผ้าหนา มีน้าหนักปานกลาง และมีความแข็งแรงต่อแรงดึงขาดอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ตะเข็บเสื้อผ้าของไทดามีค่าเฉลี่ยจานวนฝีเข็มต่อนิ้วสูงสุด (เฉลี่ย 14.34) และตะเข็บเสื้อผ้า
ของกระเหรี่ยงมีค่าเฉลี่ยแรงดึงขาดสูงสุด (เฉลี่ย 278.18 นิวตัน) ตะเข็บที่ใช้เย็บประกอบตัวเสื้อส่วน
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ใหญ่ใช้ตะเข็บคู่พับริม นอกจากม้งน้าเงินที่ใช้ตะเข็บธรรมดาและเย็บฝีเข็มแบบเนาเท่าและกระเหรี่ยง
ที่ใช้ตะเข็บเย็บหุ้ม
Tanki Daigakuhu ได้ศึกษาเกี่ยวกับความแข็งแรงของผ้า 2 ชนิดคือ ผ้าไหมและผ้าฝ้าย ที่
ใช้วิธีการเย็บด้วยมือ ซึ่งเป็นการเย็บผ้าแบบดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น มีวิธีการเย็บ 2 ชนิดเปรียบเทียบกัน
คือ การเย็บตะเข็บธรรมดากับการเย็บซิกแซ็กแบบฟันปลา จากการทดลองพบว่า การเย็บตะเข็บ
ธรรมดาที่มีความห่างเท่ากับ 3 มิลลิเมตร มีความแข็งแรงของตะเข็บสูงกว่า ตะเข็บที่มี ความห่าง 4
มิลลิเมตร และในการเย็บกับผ้าฝ้ายหรือผ้าไหม การยืดหดของตะเข็บธรรมดาสูงกว่าการเย็บซิกแซ็ก
แบบฟันปลา ส่วนการแยกของเนื้อผ้าที่เย็บด้วยตะเข็บธรรมดามีน้อยกว่า การเย็บซิกแซ็กแบบฟันปลา
ซึ่งอธิบายได้ว่าทาไมญี่ปุ่นจึงใช้ ตะเข็บธรรมดาในการเย็บกิโมโน
American & Efird ศึกษาเกี่ยวกับ Seam Enginearing สรุปได้ว่าการเย็บในระบบ
อุตสาหกรรม สิ่งหนึ่งที่หลงลืมหรือไม่ได้ให้ความสาคัญคือ เรื่อง ตะเข็บเย็บ ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเส้นด้าย
ที่เย็บจะต้องสามารถยึดตะเข็บไว้ได้ตลอดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าตัวนั้นๆ ในจานวนฝีเข็มต่อ 1 นิ้ว
โดยทั่วไปถ้ามีจานวนฝีเข็มมาก ตะเข็บจะแข็งแรง แต่อย่างไรก็ตาม ผ้าบางชนิด การใช้ฝีเข็มถี่อาจ
ทาลายเส้นใยผ้า รวมทั้งทาให้ตะเข็บย่น และทางานได้ช้าลง ควรระวังไม่ให้ฝีเข็มถี่เกินไปเพราะ
ตะเข็บจะแตกได้
Zoran Stjepanovic and Helena Strah (1998) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างระบบเชี่ยวชาญใน
การกาหนดและควบคุมปัจจัยของเข็มในการเย็บผ้า เนื่องจากเข็มเป็นปัจจัยที่สาคัญที่จะทาให้เกิด
ตะเข็บในการเย็บที่มีคุณภาพ ซึ่งคุณสมบัติของโดยทั่วไปของเข็มมี 2 ประการคือ ระบบการใช้เข็ม
และความแหลมของเข็ม โดยทาการศึกษากระบวนการเย็บเสื้อผ้าไหมพรม เพราะเป็นเนื้อผ้าที่มีความ
ซับซ้อนและยากในการเย็บ และพบว่าปัจจัยสาคัญสาคัญที่มีผลต่อตะเข็บในการเย็บคือ เนื้อผ้าที่
ต่างกัน คุณภาพ และคุณสมบัติต่างกัน ดังนั้นการเลือกเข็มที่ใช้ในการเย็บผ้าแต่ละชนิด จึงควร
คานึงถึงการหลีกเลี่ยง ไม่ให้เข็มเกิดความร้อน และแรงเสียดทานมากเกินไป เพื่อทาให้ตะเข็บมี
ความคงทนและสวยงาม

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัยเรื่อง การศึกษาชนิดของผ้าที่มีผลกระทบต่อวิธีการเย็บวงแขนเสื้อ
ได้ทดสอบสมบัติทางกายภาพของผ้าทั้ง 3 ชนิดคือ ผ้าไหม 1 เส้น ผ้าฝ้ายมัสลิน และผ้าชีฟอง
จากนั้นได้ทดลองวิธีการเย็บ 4 วิธี คือ การเนา การรีดย่น การเย็บรูด และการใช้ตีนผีย่น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเย็บแขนเสื้อ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 วัสดุและเครื่องมือ
3.1.1 วัสดุ
3.1.1.1 ผ้าไหม 1 เส้น ผลิตจากไหม 100 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะโครงสร้างผ้าเป็นผ้าทอลาย
ขัด (Plain weave) ผ้ามัสลิน ผลิตจาก เส้นใยฝ้าย 100 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะโครงสร้างผ้า เป็นผ้าทอ
ลายขัด (Plain weave) ผ้าชีฟอง ผลิตจาก เส้นใยเรยอน ไนลอนและพ อลีเอสเตอร์ ลักษณะโครงสร้าง
ผ้าเป็นผ้าทอลายขัด (Plain weave)
3.1.1.2 ด้ายเย็บผ้าเบอร์ 60 ผลิตจากเส้นใยพอลีเอสเตอร์ 100 เปอร์เซ็นต์ เข้าเกลียว
เส้นด้ายแบบ Z turn จานวนเกลียว 34 เกลียวต่อนิ้ว
3.1.2 เครื่องมือ
จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมชนิดฝีเข็มตรง ตีนผีรูดย่น เตารีด เข็มจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมฝี
เข็มตรง DB เบอร์ 11 เข็มเนาแบบยาวเบอร์ 7 ตะเข็บฝีเข็มแบบคล้องห่วง (Lock Stitch) ระยะฝีเข็ม
14 ฝีเข็มต่อ 1 นิ้ว เครื่องชั่งน้าหนักผ้า ทศนิยม 4 ตาแหน่ง (Super – Series, Precisa A 205) เครื่อง
ทดสอบความแข็งแรงของตะเข็บต่อแรงดึง (Seam Strength Testing Apparatus) รุ่น Instron
Model5565 serial No Q8717 เครื่องวัดความหนา (Teclock Thickness) รุ่น SMD – 565
เครื่องส่องขยายเส้นด้าย (Waltex 8X Magnifier)
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3.2 วิธีการทดสอบ
3.2.1 ศึกษาชนิดและลักษณะของผ้าที่มีผลต่อวิธีการเย็บวงแขนเสื้อ
3.2.1.1 การทดสอบสมบัติทางกายภาพของผ้าไหมทอ 1 เส้น ผ้ามัสลินและผ้าชีฟองได้แก่
ก) การทดสอบหาน้าหนักผ้าต่อหน่วยพื้นที่ (Fabric weight) ตามมาตรฐาน
ASTM D 3776 - 96 Standard Test Method for Mass Per Unit Area (Weight) of Fabric
ข) การทดสอบหาความหนาของผ้า ตามมาตรฐาน ASTM D 1777-96
(Reappreved 2002) : Standard Test Method for Thickness of Textile Materials.
ค) การทดสอบหาจานวนเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่งต่อหนึ่งตารางนิ้ว (Thread
Per Length) ตามมาตรฐาน ASTM D 3775 – 03a Standard Test Method for Warp End Count and
Filling Pick Count of Woven Fabric.
ง) การเข้าเกลียวเส้นด้าย ตามมาตรฐาน ASTM D 1423 – 02 Standard Test
Method For Twist in Yarns by Direct Counting.
จ) การทดสอบหาขนาดเส้นด้าย ตามมาตรฐาน ASTM D 1059 - 01 Standard
Test Method for Yarn Number Based on Short-Length Specimens.
3.2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดเย็บแขนเสื้อสตรี
3.2.2.1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการเย็บ จากผ้าไหม 1 เส้น ผ้ามัสลิน และผ้าชีฟอง
โดยการรูดย่นหัวแขนเสื้อสตรี 4 วิธี ได้แก่ การเนา รีดย่น เย็บรูดและการใช้ตีนฝีย่น กลุ่มทดลอง 3
กลุ่มคือ นักศึกษา ช่างเย็บผ้า พนักงานเย็บผ้า วิธีละ 3 ซ้า รวมเป็น ผ้า 3 ชนิด × 4 วิธี × 3 กลุ่ม
ทดลอง × 3 ซ้า = 108 ซ้า และจับเวลามาตรฐาน นาแขนทั้ง 4 วิธี นาไปทดสอบความแข็งแรงของ
ตะเข็บ
3.2.2.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เย็บได้แก่ นักเรียนนักศึกษา ช่างเย็บผ้าและ
พนักงานเย็บผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีต่อวิธีการรูดย่นหัวแขนเสื้อสตรี
โดยแบ่งออกเป็น
3 ตอนคือ ความรู้พื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ความรู้เฉพาะด้านการตัดเย็บและความพึงพอใจต่อ
วิธีการเย็บ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
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3.3 วิเคราะห์ข้อมูล
3.3.1 การศึกษาชนิดและลักษณะของผ้า เพื่อจาแนกลักษณะเนื้อผ้า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการทดสอบคุณสมบัติของผ้าทั้ง 3 ชนิด การตรวจสอบ
โครงสร้างผ้า (Fabric construction) เช่นน้าหนักผ้า (Fabric weight) ความหนาของผ้า (Fabric
thickness) จานวนเส้นด้าย (Thread per unit length) และการเข้าเกลียวเส้นด้าย
3.3.2 การทดสอบความแข็งแรงของตะเข็บภายหลังจากการทารูดย่นแล้วเย็บเข้าวงแขนเสื้อ ตาม
มาตรฐาน ASTM D 1683-04 (Standard test method for failure in sewn seams of woven apparel
fabrics)
3.2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดเย็บแขนเสื้อสตรี โดยใช้ผ้า 3 ชนิดเย็บแขนเสื้อสตรี 4
วิธีๆ กับกลุ่มทดลอง 3 กลุ่มๆละ 3 คนละ 3 ซ้า รวมทั้งหมด 108 ซ้า ใช้แผนการทดลองแบบสุ่ม
อย่างสมบูรณ์ ( Completely Randomized Design, CRD) และวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
3.2.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อวิธีการรูดย่นหัวแขนเสื้อของกลุ่มทดลองคือ นักศึกษา
จานวน 3 คน ช่างเย็บผ้าจานวน 3 คน และ พนักงานเย็บผ้าในโรงงานอุตสาหกรรมจานวน 3 คน
รวมทั้งหมด 9 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
3.4. เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
ในการประเมินความพึงพอใจใช้มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยถือเกณฑ์ดังนี้
(ประสิทธ์ สุวรรณรักษ์, 2542: 45)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง

4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

หมายถึงพึงพอใจระดับมากที่สุด
หมายถึงพึงพอใจระดับมาก
หมายถึงพึงพอใจระดับปานกลาง
หมายถึงพึงพอใจระดับน้อย
หมายถึงพึงพอใจระดับน้อยที่สุด

บทที่ 4
ผลการวิจัย
จากการศึกษาชนิดและลักษณะของผ้าที่มีผลต่อวิธีการเย็บวงแขนเสื้อสตรีนั้น ได้ศึกษา
สมบัติของผ้าทั้ง 3 ชนิดคือ ผ้าไหม 1 เส้น ผ้าฝ้ายมัสลิน และผ้าชีฟอง โดยการทดสอบสมบัติทาง
กายภาพของผ้าทั้ง 3 ชนิด และการศึกษาเวลามาตรฐานจับเวลาการรูดย่นหัวแขนเสื้อ ผลการทดลอง
มีดังนี้
4.1 การศึกษาชนิดและลักษณะของผ้าที่มีผลต่อวิธีการเย็บวงแขนเสื้อสตรี
4.1.1 การทดสอบสมบัติทางกายภาพของผ้าไหม 1 เส้น ผ้าฝ้ายมัสลิน และผ้าชีฟอง
ตารางที่ 4.1 สมบัติทางกายภาพของผ้าไหม 1 เส้น ผ้าฝ้ายมัสลิน และผ้าชีฟอง
ผลการทดสอบ
สมบัติทางกายภาพ
ไหม 1 เส้น
ฝ้ายมัสลิน
ชีฟอง
น้้าหนักผ้าต่อหน่วยพื้นที่
ความหนา
จ้านวนเส้นด้ายยืนต่อนิ้ว
จ้านวนเส้นด้ายพุ่งต่อนิ้ว
ขนาดเส้นด้ายยืน (ดีเนียร์)
ขนาดเส้นด้ายพุ่ง (ดีเนียร์)
การเข้าเกลียวด้ายยืน
การเข้าเกลียวด้ายพุ่ง

66.04 กรัม/เมตร2
0.044 มิลลิเมตร
99
70
55.44
170.28
S-turn
-

73.59 กรัม/เมตร2
0.057 มิลลิเมตร
103
87
113.40
82.20
Z-turn
Z-turn

76.06 กรัม/เมตร2
0.106 มิลลิเมตร
108
84
101.52
119.16
S-turn
Z-turn

ผลจากตารางที่ 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบสมบัติทางกายภาพของ
ผ้า
ไหม 1 เส้น ผ้าฝ้ายมัสลินและผ้าชีฟองพบว่า
ผ้าไหม 1 เส้น มีน้าหนัก 66.04 กรัมต่อตารางเมตร มีความหนา 0.044 มิลลิเมตร จ้านวน
เส้นด้ายยืน 99 เส้น จ้านวนเส้นด้ายพุ่ง 70 เส้น ขนาดเส้นด้ายยืน 55.44 ดีเนียร์ ขนาดเส้นด้ายพุ่ง
170.28 ดีเนียร์ และการเข้าเกลียวด้ายยืนแบบ S-turn ส่วนด้ายพุ่งไม่มีการเข้าเกลียว
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ผ้าฝ้ายมัสลิน มีน้าหนัก 73.59 กรัมต่อตารางเมตร มีความหนา 0.057 มิลลิเมตร จ้านวน
เส้นด้ายยืน 103 เส้น จ้านวนเส้นด้ายพุ่ง 87 เส้น ขนาดเส้นด้ายยืน 113.40 ดีเนียร์ ขนาดเส้นด้ายพุ่ง
82.20 ดีเนียร์ การเข้าเกลียวด้ายยืนและด้ายพุ่งเข้าเกลียวแบบ Z-turn
ผ้าชีฟอง มีน้าหนัก 76.06 กรัมต่อตารางเมตร มีความหนา 0.106 มิลลิเมตร จ้านวน
เส้นด้ายยืน 108 เส้น จ้านวนเส้นด้ายพุ่ง 84 เส้น ขนาดเส้นด้ายยืน 101.52 ดีเนียร์ ขนาดเส้นด้ายพุ่ง
119.16 ดีเนียร์ การเข้าเกลียวด้ายยืนเข้าเกลียวแบบ S turn ส่วนด้ายพุ่งเข้าเกลียวแบบ Z-turn
สรุป ผ้าชีฟองมีน้าหนักมากที่สุด ผ้าไหม 1 เส้นมีน้าหนักน้อยที่สุด ส่วนความหนาของผ้า
พบว่า ผ้าชีฟองมีความหนามากที่สุด ผ้าที่มีความหนาน้อยที่สุดคือ ผ้าไหม 1 เส้น ส่วนจ้านวน
เส้นด้ายยืนต่อตารางนิ้วพบว่า ผ้าชีฟองมีจ้านวนมากที่สุด และผ้าที่มีจ้านวนเส้นด้ายยืนน้อยที่สุดคือ
ผ้าไหม 1 เส้น ผ้าฝ้ายมัสลินมีจ้านวนเส้นด้ายพุ่งมากที่สุด ผ้าไหม 1 เส้น มีจ้านวนเส้นด้ายพุ่งน้อย
ที่สุด ผ้ามัสลินมีขนาดเส้นด้ายยืนใหญ่ที่สุด ส่วนผ้าไหม 1 เส้นมีขนาดเส้นด้ายยืนเล็กที่สุด ผ้าไหม 1
เส้น มีขนาดใหญ่ที่สุด ผ้ามัสลินมีขนาดเส้นด้านพุ่งเล็กที่สุด ส่วนการเข้าเกลียวเส้นด้ายยืน ผ้า
ชีฟองและผ้าไหมทอ 1 เส้น เข้าเกลียวด้ายยืนแบบ S-turn และการเข้าเกลียวด้ายพุ่ง ผ้าฝ้ายมัสลินและ
ผ้าชีฟองมีการเข้าเกลียวแบบ Z-turn ส่วนผ้าไหม 1 เส้นด้ายพุ่ง ไม่มีการเข้าเกลียว ดังตารางที่ 4.1
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4.2 การเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดเย็บแขนเสื้อสตรี
4.2.1 การศึกษาเวลามาตรฐานของการรูดย่นหัวแขนเสื้อ
การเปรียบเทียบเวลามาตรฐานการรูดย่นหัวแขนเสื้อสตรีโดยการรูดหัวแขนเสื้อ 4 วิธี โดย
กลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม ทั้ง 4 วิธี จับเวลาด้วยนาฬิกา ผลการทดลองดังตารางที่ 4.2 – 4.5
4.2.1.1 เวลามาตรฐานของการรูดหัวแขนเสื้อด้วยวิธีการเนา
ตารางที่ 4.2 เวลามาตรฐานของการรูดหัวแขนเสื้อด้วยวิธีการเนา
หน่วย: นาที
กลุ่มทดลอง

คนที่

ค่าเฉลี่ย ( )
ผ้าไหม
1.54
1.47
1.55
1.52
0.39
0.52
0.40
0.43

มัสลิน
ชีฟอง
นักเรียน
1
2.10
3.54
นักเรียน
2
2.16
3.14
นักเรียน
3
1.88
4.21
เฉลี่ยรวม
2.04
3.63
ช่างเย็บผ้า
1
0.57
2.00
ช่างเย็บผ้า
2
0.58
2.31
ช่างเย็บผ้า
3
0.56
2.33
เฉลี่ยรวม
0.88
2.21
พนักงานเย็บผ้า
1
1.42
2.29
0.50
พนักงานเย็บผ้า
2
0.52
1.62
3.24
พนักงานเย็บผ้า
3
0.53
1.57
2.43
เฉลี่ยรวม
0.51
1.53
2.65
เฉลี่ยรวมทั้งกลุ่ม
0.82
1.48
2.83
ผลจากตารางที่ 4.2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล เวลามาตรฐานของ การรูดหัวแขนเสื้อด้วย
วิธีการเนาพบว่า ช่างเย็บผ้าใช้เวลา เฉลี่ย ในการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้าไหม 1 เส้นน้อยที่สุด 0.43 นาที
พนักงานเย็บผ้า 0.51 นาที และนักเรียนใช้เวลามากที่สุด คือ 1.52 นาที ส่วนการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้า
มัสลิน ช่างเย็บผ้าใช้เวลาเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 0.88 นาที พนักงานเย็บผ้าใช้เวลา 1.53 นาที และนักเรียน
ใช้เวลามากที่สุดคือ 2.04 นาที ส่วนเวลาเฉลี่ยของการ รูดย่นหัวแขนเสื้อผ้าชีฟอง พบว่า ช่างเย็บผ้าใช้
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เวลาน้อยที่สุด คือ 2.21 นาที พนักงานเย็บผ้าใช้เวลา คือ 2.65 นาที และนักเรียนใช้เวลามากที่สุด คือ
3.63 นาที ดังตารางที่ 4.2
4.2.1.2 เวลามาตรฐานของการรูดหัวแขนเสื้อด้วยวิธีการรีดย่น
ตารางที่ 4.3 เวลามาตรฐานของการรูดหัวแขนเสื้อด้วยวิธีการรีดย่น
หน่วย: นาที
กลุ่มทดลอง

คนที่

ค่าเฉลี่ย ( )

นักเรียน

1

ผ้าไหม
2.52

นักเรียน

2

3.12

0.47

0.51

นักเรียน

3

3.17

0.22

0.43

2.93

0.34

0.46

เฉลี่ยรวม

มัสลิน
0.35

ชีฟอง
0.44

ช่างเย็บผ้า

1

1.04

0.18

0.20

ช่างเย็บผ้า

2

1.31

0.19

0.21

ช่างเย็บผ้า

3

1.11

0.21

0.23

1.15

0.19

0.21

เฉลี่ยรวม
พนักงานเย็บผ้า

1

2.06

0.33

0.34

พนักงานเย็บผ้า

2

2.07

0.26

0.30

พนักงานเย็บผ้า

3

1.45

0.31

0.43

เฉลี่ยรวม

1.86

0.29

0.35

เฉลี่ยรวมทั้งกลุ่ม

1.98

0.27

0.34

ผลจากตารางที่ 4.3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเวลามาตรฐาน ของการรูดหัวแขนเสื้อด้วย
วิธีการรีดย่นพบว่า ช่างเย็บผ้าใช้เวลา เฉลี่ย ในการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้าไหม 1 เส้นน้อยที่สุด คือ 1.15
นาที พนักงานเย็บผ้าใช้เวลา 1.86 นาที และนักเรียนใช้เวลามากที่สุดคือ 2.93 นาที การรูดย่นหัวแขน
เสื้อผ้ามัสลิน ช่างเย็บผ้าใช้เวลา เฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 0.19 นาที พนักงานเย็บผ้าใช้เวลา 0.29 นาที และ
นักเรียนใช้เวลามากที่สุด คือ 0.34 นาที การรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้าชีฟอง ช่างเย็บผ้าใช้เวลา เฉลี่ย น้อย
ที่สุดคือ 0.21 นาที พนักงานเย็บผ้าใช้เวลา 0.35 นาที และนักเรียนใช้เวลามากที่สุดคือ 0.46 นาที
ดังตารางที่ 4.3
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4.2.1.3 เวลามาตรฐานของการรูดหัวแขนเสื้อด้วยวิธีการเย็บรูด
ตารางที่ 4.4 เวลามาตรฐานของการรูดหัวแขนเสื้อด้วยวิธีการเย็บรูด
หน่วย: นาที
กลุ่มทดลอง

คนที่

ค่าเฉลี่ย ( )
ผ้าไหม

มัสลิน

ชีฟอง

นักเรียน

1

0.55

0.49

1.48

นักเรียน

2

1.15

0.88

2.31

นักเรียน

3

1.02

0.56

1.54

0.90

0.64

1.77

เฉลี่ยรวม
ช่างเย็บผ้า

1

0.29

0.23

0.42

ช่างเย็บผ้า

2

0.38

0.24

0.48

ช่างเย็บผ้า

3

0.46

0.30

0.53

0.37

0.25

0.47

เฉลี่ยรวม
พนักงานเย็บผ้า

1

0.25

0.20

0.54

พนักงานเย็บผ้า

2

0.32

0.28

1.08

พนักงานเย็บผ้า

3

0.30

0.27

1.03

0.29

0.25

0.88

เฉลี่ยรวม

เฉลี่ยรวมทั้งกลุ่ม
0.52
0.38
1.04
ผลจากตารางที่ 4.4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเวลามาตรฐานการเย็บแขนเสื้อ
โดยการรูดหัวแขนเสื้อด้วยวิธีการเย็บรูดพบว่า พนักงานเย็บผ้าใช้เวลาเฉลี่ยในการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้า
ไหม 1 เส้นน้อยที่สุดคือ 0.29 นาที ช่างเย็บผ้าใช้เวลาคือ 0.37 นาที นักเรียนใช้เวลามากที่สุด คือ 0.90
นาที การรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้ามัสลิน ช่างเย็บผ้าและพนักงานเย็บผ้าใช้เวลาน้อยที่สุด คือ 0.25 นาที
นักเรียนใช้เวลามากที่สุด คือ 0.64 นาที การรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้าชีฟอง ช่างเย็บผ้าใช้เวลา เฉลี่ย น้อย
ที่สุดคือ 0.47 นาที พนักงานเย็บผ้าใช้เวลาคือ 0.88 นาที และนักเรียนใช้เวลามากที่สุดเฉลี่ย 1.77 นาที
ดังตารางที่ 4.4
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4.2.1.4 เวลามาตรฐานของการรูดหัวแขนเสื้อด้วยวิธีการใช้ตีนผีย่น
ตารางที่ 4.5 เวลามาตรฐานของการรูดหัวแขนเสื้อด้วยวิธีการใช้ตีนผีย่น
หน่วย: นาที
กลุ่มทดลอง

คนที่

ค่าเฉลี่ย ( )
ผ้าไหม

มัสลิน

ชีฟอง

นักเรียน

1

0.50

0.49

1.31

นักเรียน

2

0.52

0.53

1.54

นักเรียน

3

0.38

0.40

1.11

0.46

0.47

1.32

เฉลี่ยรวม
ช่างเย็บผ้า

1

0.14

0.16

0.17

ช่างเย็บผ้า

2

0.12

0.15

0.18

ช่างเย็บผ้า

3

0.16

0.18

0.20

0.14

0.17

0.18

เฉลี่ยรวม
พนักงานเย็บผ้า

1

0.20

0.13

0.41

พนักงานเย็บผ้า

2

0.23

0.22

0.30

พนักงานเย็บผ้า

3

0.24

0.22

0.20

0.22

0.19

0.30

เฉลี่ยรวม

เฉลี่ยรวมทั้งกลุ่ม
0.28
0.28
0.60
ผลจากตารางที่ 4.5 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเวลามาตรฐาน ของการรูดหัวแขนเสื้อด้วย
วิธีการใช้ตีนผีย่นพบว่า ช่างเย็บผ้าใช้เวลา เฉลี่ย ในการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้าไหม 1 เส้นน้อยที่สุด คือ
0.14 นาที พนักงานเย็บผ้าใช้เวลา 0.22 นาที และนักเรียนใช้เวลามากที่สุด 0.46 นาที ส่วนการรูดย่น
หัวแขนเสื้อผ้ามัสลิน ช่างเย็บผ้าใช้เวลา เฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 0.16 นาที พนักงานเย็บผ้าใช้เวลา 0.19
นาที และนักเรียนใช้เวลามากที่สุด คือ 0.47 นาที ส่วนการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้าชีฟอง ช่างเย็บผ้าใช้
เวลาเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 0.18 นาที พนักงานเย็บผ้าใช้เวลา 0.30 นาที และนักเรียนใช้เวลามากที่สุด คือ
1.32 นาที ดังตารางที่ 4.5
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4.2.1.5 การ เปรียบเทียบเวลาเฉลี่ย ของการเย็บรูดหัวแขนเสื้อตามชนิดผ้ากับกลุ่มทดลอง
ดังตารางที่ 4.6 – 4.7
ตารางที่ 4.6 การเปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยการรูดย่นหัวแขนเสื้อตามชนิดของผ้ากับกลุ่มทดลอง
หน่วย: นาที
ชนิดผ้า

กลุ่มทดลอง
นักเรียน

ช่างตัดเสื้อ

พนักงานเย็บผ้า

ไหม 1 เส้น

1.46

0.53

0.72

ฝ้ายมัสลิน

0.88

0.37

0.57

ชีฟอง

1.80
0.77
1.05
ผลจากตารางที่ 4.6 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบ ชนิดของผ้ากับกลุ่มทดลอง
พบว่า ช่างเย็บผ้ารูดย่นหัวแขนเสื้อผ้ าฝ้ายมัสลิน ใช้เวลาน้อยที่สุด 0. 37 ช่างเย็บผ้ารูดย่นหัวแขน
เสื้อผ้าไหม 1 เส้น ใช้เวลา 0.53 นาที และนักเรียนรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้าชีฟอง โดยวิธีการเนาใช้เวลา
เฉลี่ยมากที่สุดคือ 1.80 นาที
ตารางที่ 4.7 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเวลาเฉลี่ยชนิดของผ้ากับกลุ่มทดลอง
แหล่งความแปรปรวน

df

SS

MS

F

Sig

ระหว่างกลุ่ม

2

1.088

0.544

5.143

0.050

ภายในกลุ่ม

6

0.634

0.106

รวม

8
1.722
ผลจากตารางที่ 4.7 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความแปรปรวนเวลาเฉลี่ยชนิดของผ้ากับ
กลุ่มทดลอง ค่าเฉลี่ยของเวลาการรูดย่นหัวแขนเสื้อทุกวิธีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญที่
ระดับความเชื่อมั่น .05
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4.2.1.6 การเปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยของเทคนิคการรูดหัวแขน
การเปรียบเทียบเทคนิคการรูดหัวแขนมี 4 วิธีคือ การเนา การรีดย่น การเย็บรูดและการใช้
ตีนผีย่น ผลดังตารางที่ 4.8 – 4.9
ตารางที่ 4.8 การเปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยชนิดของผ้ากับวิธีการรูดย่นหัวแขนเสื้อ
หน่วย: นาที
เวลาเฉลี่ยวิธีรูดย่นหัวแขนเสื้อ
ชนิดของผ้า
การเนา
การรีดย่น
การเย็บรูด
การใช้ตีนผีย่น
ไหม 1 เส้น
0.82
1.98
0.58
0.27
มัสลิน
1.43
0.27
0.38
0.27
ชีฟอง
2.83
0.34
1.04
0.26
ผลจากตารางที่ 4. 8 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล เวลาเฉลี่ยของการเย็บแขนเสื้อพบว่า ผ้า
ไหม 1 เส้น เย็บแขนด้วยวิธีการรีดย่นใช้เวลามากที่สุด คือ1.98 นาที และเย็บแขนเสื้อวิธีตีนฝีย่นใช้
เวลาน้อยที่สุด คือ 0.27 นาที ผ้ามัสลินเย็บเสื้อแขนวิธีการเนาใช้เวลามากที่สุดคือ 1.48 นาที และเย็บ
แขนเสื้อด้วยวิธีการรีดย่นและตีนฝีย่นใช้เวลาเท่ากันคือ 0.27 นาที ผ้าชีฟองเย็บแขนเสื้อด้วยวิธีเนาใช้
เวลามากที่สุดคือ 2.83 นาที และการเย็บแขนเสื้อด้วยวิธีรีดย่นใช้เวลาน้อยที่สุคือ 0.34 นาที ทั้งผ้าไหม
ทอ 1 เส้น ผ้ามัสลินและผ้าชีฟองใช้วิธีเย็บแขนเสื้อด้วยเทคนิคการใช้ตีนฝีย่นใช้เวลาน้อยกว่าทุกวิธี
ตารางที่ 4.9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเวลาเฉลี่ยชนิดของผ้ากับวิธีการรูดย่นหัวแขนเสื้อ
แหล่งความแปรปรวน

df

SS

MS

F

Sig

ระหว่างกลุ่ม

3

2.976

0.992

1.851

0.216

ภายในกลุ่ม

8

4.287

0.536

รวม

11
7.263
ผลจากตารางที่ 4.9 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความแปรปรวนเวลาเฉลี่ยของผ้าเทคนิค
การรูดย่นหัวแขนเสื้อ ค่าเฉลี่ยของเวลาการรูดย่นหัวแขนเสื้อทุกวิธีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น .05
4.2.1.7 การคิดต้นทุนการรูดหัวแขน
เวลามาตรฐานของการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้ามัสลินใช้เวลาเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 0.60 นาที การ
รูดย่นหัวแขนเสื้อผ้าไหมทอ 1 เส้น คือ 0.89 นาที และการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้าชีฟองคือ 1.20 นาที
เวลาท้างานของโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มคือ 8 ชั่วโมงหรือ 480 นาทีต่อวัน ค่าแรงขั้นต่้าตาม
กฎหมายแรงงานวันละ 215 บาทต่อวัน ต้นทุนการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้ามัสลิน 0.26 บาท
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(215 บาท × 0.60 นาที /480 นาที) ต้นทุนการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้าไหมทอ 1 เส้นคือ 0.39 บาท (215
บาท × 0.89 นาที /480 นาที) และต้นทุนการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้าชีฟองคือ 0.53 บาท (215 บาท × 1.20
/480 นาที)
จากผลการวิจัย ท้าให้ทราบว่า การรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้ามัสลินใช้เวลาน้อยที่สุด เฉลี่ย 0.60
นาที และมีต้นทุนในการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้ามัสลินคือ 0.26 บาท
4.2.2 การทดสอบความแข็งแรงของตะเข็บวงแขนเสื้อ
น้าแขนที่รูดย่นหัวแขนเรียบร้อยแล้ว เย็บตะเข็บใต้ท้องแขน แล้วน้ามาเย็บติดกับตัวเสื้อ
โดยใช้ตะเข็บฝีเข็มแบบคล้องห่วง (Lock Stitch) ระยะฝีเข็ม 14 ฝีเข็มต่อ 1 นิ้ว และทดสอบความ
แข็งแรงของตะเข็บวงแขนเสื้อทั้งหมดตามมาตรฐาน ASTM D 1683-04 (Standard test method for
failure in sewn seams of woven apparel fabrics ดังภาพที่ 4.1 และตารางที่ 4.10

ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างการทดสอบความแข็งแรงของตะเข็บ ผ้าไหม 1 เส้น ผ้ามัสลินและผ้าชีฟอง
ตารางที่ 4.10 ผลการทดสอบความแข็งแรงของตะเข็บของแขนเสื้อ
ชนิดของผ้า
ความแข็งแรงของตะเข็บ (นิวตัน)
1. ไหมทอ 1 เส้น
251.31
2. ฝ้ายมัสลิน
174.95
3. ชีฟอง
197.90
ผลจากตารางที่ 4. 10 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบความแข็งแรงของตะเข็บ
พบว่า ผ้าไหมมีความแข็งแรงของตะเข็บมากที่สุด คือ 251.31 นิวตัน ลักษณะการขาดของตะเข็บคือ
ผ้าไม่ฉีกแต่ตะเข็บขาด รองลงมาคือ ผ้าชีฟอง 197.90 นิวตัน และผ้าฝ้ายมัสลินมีค่าความแข็งแรงของ
ตะเข็บน้อยที่สุดคือ 174.95 นิวตัน ลักษณะการขาดของตะเข็บคือผ้าฉีกแต่ตะเข็บไม่ขาด
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4.2.3 การส้ารวจความพึงพอใจของกลุ่มทดลองเย็บ
ผู้ตอบแบบสอบถามคือ กลุ่มทดลองเย็บ ได้แก่ นักเรียน ช่างเย็บผ้า และพนักงานเย็บผ้า
ตอบแบบสอบถามด้านความรู้ทั่วไป ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อเทคนิคการการเย็บ ผลดัง
ตารางที่ 4.11 – 4.33
4.2.3.1
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.11 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
N: 9
จานวน (คน)
ร้อยละ
รายการ
เพศ
ชาย

1

11.12

หญิง

8

88.88

9

100.00

รวม

ผลจากตารางที่ 4.11 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
กลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 88.88 เป็นเพศร้อยละ 11.12
ตารางที่ 4.12 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
N: 9
จานวน (คน)

ร้อยละ

ต่้ากว่า 25 ปี

3

33.33

25 – 34 ปี

2

22.22

35 – 44 ปี

1

11.12

45 – 54 ปี

3

33.33

สูงกว่า 54 ปี

-

-

9

100.00

รายการ
อายุ

รวม

ผลจากตารางที่ 4.1 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านอายุ
พบว่า กลุ่ม ทดลองส่วนใหญ่ มีอายุต่้ากว่า 25 ปี และอายุ 45-54 มีจ้านวนเท่ากัน คือ ร้อยละ 33.33
รองลงมาอายุระหว่าง 25 - 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.22
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ตารางที่ 4.13 การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
N: 9
จานวน (คน)

ร้อยละ

การศึกษา
ต่้ากว่า ปวช.

2

22.22

ปวช.

3

33.33

ปวส.

1

11.12

ปริญญาตรี

1

11.11

ปริญญาโท

-

-

อื่นๆ

2

22.22

9

100.00

รายการ

รวม

ผลจากตารางที่ 4.13 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่ม
ทดลองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ปวช.คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาจบการศึกษาระดับ ปวช. คิด
เป็นร้อยละ 33.33
ตารางที่ 4.14 รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม
N: 9
จานวน (คน)
ร้อยละ
รายการ
รายได้
ต่้ากว่า 3,000 บาท

-

-

3,001 – 6,000 บาท

4

44.44

6,001 – 9,000 บาท

3

33.33

9,001 – 12,000 บาท

1

11.12

12,001 – 15,000 บาท

1

11.11

สูงกว่า 15,000 บาท

-

-

รวม

9

100.00
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ผลจากตารางที่ 4.14 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามด้านรายได้
พบว่ากลุ่มทดลองส่วนใหญ่รายได้ส่วนใหญ่มีรายได้ 3,001 – 6,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.44
รองลงมาคือ มีรายได้ 6,001 – 9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33
ตารางที่ 4.15 ด้านประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
N: 9
จานวน (คน)
ร้อยละ
รายการ
ประสบการณ์
ต่้ากว่า 1 ปี

-

-

1 – 3 ปี

-

-

4 – 6 ปี

3

33.34

7 – 12 ปี

3

33.33

12 ปีขึ้นไป

3

33.33

9

100.00

รวม

ผลจากตารางที่ 4.15 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามด้าน
ประสบการณ์การเย็บผ้าพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ 4-6 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.34 อายุ 7-12 ปี
และ 12 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 33.33 เท่ากัน
4.2.3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิคการเย็บเสื้อผ้าของกลุ่มทดลองเย็บ
ตารางที่ 4.16 ความถี่ชนิดของผ้าที่เย็บ
N: 9
รายการ
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. ความถี่ชนิดของผ้าที่เย็บ
1.1 ผ้าฝ้าย

5

55.55

1.2 ผ้าไหม

2

22.23

1.3 ผ้าชีฟอง

1

11.11

1.4 ผ้ายืด

1

11.11

9

100.00

รวม
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ผลจากตารางที่ 4.1 6 ผลการวิเคราะห์ เทคนิคการเย็บเสื้อผ้าของกลุ่มทดลองเย็บ ด้านที่ 1
ความถี่ชนิดของผ้าที่เย็บคือผ้าฝ้าย คิดเป็นร้อยละ 55.55 รองลงมาคือผ้าไหมคิดเป็นร้อยละ 22.23 ส่วน
ผ้าชีฟองและผ้ายืดมีจ้านวนน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 11.11
ตารางที่ 4.17 ชนิดของโครงสร้างผ้าที่มีผลต่อการเย็บ
N: 9
รายการ
จานวน (คน)
ร้อยละ
2. ชนิดของโครงสร้างผ้าที่มีผลต่อการเย็บ
2.1 ผ้าชีฟอง

9

100.00

2.2 ผ้าต่วน

-

-

2.3 ผ้าแก้ว

-

-

2.4 ผ้าไหม 1 เส้น

-

-

9

100.00

รวม

ผลจากตารางที่ 4.1 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ้านวนและร้อยละข้อมูล เทคนิคการเย็บเสื้อผ้า
ของกลุ่มทดลองเย็บ ด้านที่ 2 ชนิดของโครงสร้างผ้าที่มีผลต่อการเย็บพบว่า ผ้าชีฟองเย็บยากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 100
ตารางที่ 4.18 ลักษณะของผ้าที่มีผลต่อการเย็บ
N: 9
รายการ
จานวน (คน)
ร้อยละ
3. ลักษณะของผ้าที่มีผลต่อการเย็บ
3.1 ลักษณะการทิ้งตัวของผ้า

6

66.66

3.2 ความลุ่ยของผ้า

2

22.22

3.3 ความหนา – บางของผ้า

1

11.12

9

100.00

รวม

ผลจากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ้านวนและร้อยละข้อมูลเทคนิคการเย็บเสื้อผ้าของ
กลุ่มทดลองเย็บ ด้านที่ 3 ลักษณะของผ้าที่มีผลต่อการเย็บ พบว่า ลักษณะการทิ้งตัวของผ้ามีจ้านวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.66 รองลงมาคือความลุ่ยของผ้า คิดเป็นร้อยละ 22.22
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ตารางที่ 4.19 ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการเย็บ
N: 9
รายการ

จานวน (คน)

ร้อยละ

4.1 ร่างกาย

3

33.34

4.2 เครื่องมือ

2

22.22

4.3 อารมณ์

2

22.22

4.4 สิ่งแวดล้อม

2

22.22

9

100.00

4. ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการเย็บ

รวม

ผลจากตารางที่ 4.1 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ้านวนและร้อยละข้อมูล เทคนิคการเย็บเสื้อผ้า
ของกลุ่มทดลองเย็บ ด้านที่ 4 ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการเย็บ พบว่า ปัจจัยด้านร่างกายมีผลมากที่สุดคือ
ร้อยละ 33.3 4 ส่วนปัจจัยด้านเครื่องมือ อารมณ์และสิ่งแวดล้อมมีจ้านวนเท่ากันคือคิดเป็นร้อยละ
22.22
ตารางที่ 4.20 ส่วนประกอบของเสื้อที่เย็บยากที่สุด
N: 9
รายการ
จานวน (คน)
ร้อยละ
5. ส่วนประกอบของเสื้อที่เย็บยากที่สุด
5.1 วงแขน

5

55.55

5.2 คอเสื้อ

4

44.45

9

100.00

รวม

ผลจากตารางที่ 4. 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ้านวนและร้อยละข้อมูล เทคนิคการเย็บเสื้อผ้า
ของกลุ่มทดลองเย็บ ด้านที่ 5 ส่วนประกอบของเสื้อที่เย็บยากที่สุด พบว่า การเย็บวงแขนเสื้อเป็น
ส่วนประกอบของเสื้อที่เย็บยากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 55.55 รองลงมาคือคอเสื้อคิดเป็นร้อยละ 44.45

53

4.2.3.3 ความพึงพอใจของกลุ่มทดลองเย็บที่มีต่อเทคนิคการรูดย่นหัวแขนเสื้อสตรี
ตารางที่ 4.21 ความพึงพอใจการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้าไหม 1 เส้น ด้วยวิธีการเนา
N: 9
ระดับความคิดเห็น
วิธีการรูดย่นหัวแขนเสื้อ
ขั้นตอนการเย็บ
ระยะเวลาในการเย็บ
ความถนัด
ความเหมาะสม

มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

S.D

ความ
หมาย

ลาดับ

5
3
-

4
- 4.89 0.333 มากที่สุด
1
4
2
- 4.11 0.782 มาก
2
4
5
- 3.44 0.527 ปานกลาง 3
5
4
- 2.59 0.527 ปานกลาง 4
เฉลี่ยรวม
3.28 0.542 ปานกลาง
ผลจากตารางที่ 4. 21 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ เย็บ ต่อการรูดย่นหัว
แขนเสื้อ ผ้าไหมทอ 1 เส้น ด้วยวิธีการเนา เฉลี่ย รวมอยู่ในระดับ ปานกลางคือ 3.28 เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ต่อขั้นตอนการเย็บ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
4.89 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ระยะเวลาในการเย็บมีค่าเฉลี่ย 4.11 อยู่ในระดับมากที่สุด และ
ความถนัดมีค่าเฉลี่ยต่้าสุดคือ 2.59 อยู่ในระดับปานกลาง
ตารางที่ 4.22 ความพึงพอใจการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้าไหม 1 เส้น ด้วยวิธีการรีดย่น
N: 9
ระดับคะแนน
ความ
ลาดับ
วิธีการรูดย่นหัวแขนเสื้อ มาก มาก ปาน น้อย น้อย
S.D หมาย
ที่สุด

ระยะเวลาในการเย็บ
ขั้นตอนการเย็บ
ความถนัด
ความเหมาะสม

กลาง

ที่สุด

3
4
2
- 4.11 0.782 มาก
1
2
5
2
- 4.00 0.707 มาก
2
2
5
2
- 3.00 0.707 ปานกลาง 3
2
3
4
- 2.78 0.833 ปานกลาง 4
เฉลี่ยรวม
3.47 0.157 ปานกลาง
ผลจากตารางที่ 4. 22 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ เย็บ ต่อการรูดย่นหัว
แขนเสื้อผ้าไหมทอ 1 เส้น ด้วยวิธีการรีดย่น เฉลี่ย รวมอยู่ในระดับ ปานกลางคือ 3.47 เมื่อพิจารณาใน
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รายละเอียดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระยะเวลาในการเย็บ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.11 อยู่
ในระดับมาก รองลงมาคือ ขั้นตอนการเย็บมีค่าเฉลี่ยคือ 4.00 อยู่ในระดับมาก และ ความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ยต่้าสุดคือ 2.78 อยู่ในระดับปานกลาง
ตารางที่ 4.23 ความพึงพอใจการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้าไหมทอ 1 เส้น ด้วยวิธีการเย็บรูด
N: 9
ระดับความคิดเห็น
ความ
วิธีการรูดย่นหัวแขนเสื้อ มาก มาก ปาน น้อย น้อย
S.D หมาย ลาดับ
ที่สุด

กลาง

ที่สุด

ความถนัด
ความเหมาะสม
ระยะเวลาในการเย็บ
ขั้นตอนการเย็บ

8
1
4.89 0.333 มากที่สุด 1
6
3
4.67 0.500 มากที่สุด 2
5
4
4.56 0.527 มากที่สุด 3
5
4
4.56 0.527 มากที่สุด 3
เฉลี่ยรวม
4.67 0.471 มากที่สุด
ผลจากตารางที่ 4. 23 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ เย็บ ต่อการรูดย่นหัว
แขนเสื้อผ้าไหมทอ 1 เส้น ด้วยวิธีการเย็บรูด เฉลี่ย รวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.67 เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ความถนัด มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.89 อยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมา คือความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยคือ 4.67 อยู่ในระดับมากที่สุด และ ระยะเวลาในการ
เย็บและขั้นตอนการเย็บค่าเฉลี่ยต่้าสุดคือ 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด
ตารางที่ 4.24 ความพึงพอใจการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้าไหมทอ 1 เส้น ด้วยวิธีการใช้ตีนผีย่น
N: 9
ระดับความคิดเห็น
ความ
ลาดับ
มาก
ปาน
น้
อ
ย
วิธีการรูดย่นหัวแขนเสื้อ
มาก
น้อย
S.D หมาย
ที่สุด

ขั้นตอนการเย็บ
ระยะเวลาในการเย็บ
ความเหมาะสม
ความถนัด

8
1
7
2
7
2
6
3
เฉลี่ยรวม

กลาง

-

ที่สุด

-

-

4.89
4.78
4.78
4.67
4.78

0.333
0.441
0.441
0.500
0.428

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

1
2
2
3
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ผลจากตารางที่ 4. 24 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ เย็บ ต่อการรูดย่นหัว
แขนเสื้อผ้าไหมทอ 1 เส้น ด้วยวิธีการใช้ตีนผีย่น เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.78 เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อขั้นตอนการเย็บมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.89 อยู่
ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือระยะเวลาในการเย็บและความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยคือ 4.78 อยู่ในระดับ
มากที่สุด และความถนัดค่าเฉลี่ยต่้าสุดคือ 4.67 อยู่ในระดับมากที่สุด
ตารางที่ 4.25 ความพึงพอใจการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้าฝ้ายมัสลิน ด้วยวิธีการเนา
N: 9
ระดับความคิดเห็น
ความ
ลาดับ
มาก
ปาน
น้
อ
ย
วิธีการรูดย่นหัวแขนเสื้อ
มาก
น้อย
S.D หมาย
ที่สุด

3. ความถนัด
1. ระยะเวลาในการเย็บ
4. ความเหมาะสม
2. ขั้นตอนการเย็บ

กลาง

ที่สุด

6
3
4.67 0.500 มากที่สุด 1
5
3
1
4.44 0.726 มาก
2
4
5
4.44 0.527 ปานกลาง 2
4
3
2
4.22 0.833 มาก
3
เฉลี่ยรวม
4.44 0.646 มาก
ผลจากตารางที่ 4. 25 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ เย็บ ต่อการรูดย่นหัว
แขนเสื้อ ผ้าฝ้ายมัสลิน ด้วยวิธีการเนา เฉลี่ย รวมอยู่ในระดับมาก คือ 4.44 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ต่อความถนัด มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.67 อยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมาคือ ระเวลาในการเย็บและความเหมาะสมคือ 4.44 อยู่ในระดับมาก และค่าเฉลี่ยต่้าสุดคือ
ขั้นตอนการเย็บคือ 4.44 อยู่ในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 4.26 ความพึงพอใจการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้าฝ้ายมัสลิน ด้วยวิธีการรีดย่น
N: 9
วิธีการรูดย่นหัวแขนเสื้อ

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน ล้าดับ น้อย
มาก
กลาง

ที่สุด

S.D

ความ
ลาดับ
หมาย

ความถนัด
ความเหมาะสม
ระยะเวลาในการเย็บ
ขั้นตอนการเย็บ

6
3
4.67 0.500 มากที่สุด 1
3
6
4.67 0.500 มากที่สุด 1
3
4
2
4.11 0.782 มาก
2
4
4
1
3.89 0.333 มาก
3
เฉลี่ยรวม
4.33 0.528 มาก
ผลจากตารางที่ 4. 26 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ เย็บ ต่อการรูดย่นหัว
แขนเสื้อ ผ้าฝ้ายมัสลิน ด้วยวิธีการรีดย่น เฉลี่ย รวมอยู่ในระดับมาก คือ 4.33 เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความถนัดและความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ 4.67 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ระยะเวลาในการเย็บมีค่าเฉลี่ยคือ 4.11 อยู่ในระดับมาก
และขั้นตอนการเย็บค่าเฉลี่ยต่้าสุดคือ 4.33 อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 4.27 ความพึงพอใจการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้าฝ้ายมัสลิน ด้วยวิธีการเย็บรูด
N: 9
ระดับความคิดเห็น
ความ
มาก
ปาน
น้
อ
ย
วิธีการรูดย่นหัวแขนเสื้อ
มาก
น้อย
S.D หมาย ลาดับ
ที่สุด

ความถนัด
ระยะเวลาในการเย็บ
ความเหมาะสม
ขั้นตอนการเย็บ

กลาง

ที่สุด

8
1
4.89 0.333 มากที่สุด 1
7
2
4.78 0.441 มากที่สุด 2
6
3
4.67 0.500 มากที่สุด 3
5
4
4.56 0.527 มากที่สุด 4
เฉลี่ยรวม
4.72 0.450 มากที่สุด
ผลจากตารางที่ 4. 27 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ เย็บ ต่อการรูดย่นหัว
แขนเสื้อ ผ้าฝ้ายมัสลิน ด้วยวิธีการเย็บรูด เฉลี่ย รวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.72 เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ต่อความถนัด มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.89 อยู่ใน
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ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ระยะเวลาในการเย็บมีค่าเฉลี่ยคือ 4.78 อยู่ในระดับมากที่สุด และ
ขั้นตอนการเย็บมีค่าเฉลี่ยต่้าสุดคือ 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด
ตารางที่ 4.28 ความพึงพอใจการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้าฝ้ายมัสลิน ด้วยวิธีการใช้ตีนผีย่น
N: 9
ระดับความคิดเห็น
ความ
มาก
ปาน
น้
อ
ย
วิธีการรูดย่นหัวแขนเสื้อ
มาก
น้อย
S.D หมาย ลาดับ
ที่สุด

กลาง

ที่สุด

ความถนัด
ขั้นตอนการเย็บ
ความเหมาะสม
ระยะเวลาในการเย็บ

7
2
4.78 0.441 มากที่สุด 1
6
3
4.67 0.500 มากที่สุด 2
5
4
4.56 0.521 มากที่สุด 3
5
3
1
4.44 0.726 มาก
4
เฉลี่ยรวม
4.61 0.547 มากที่สุด
ผลจากตารางที่ 4. 28 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ เย็บ ต่อการรูดย่นหัว
แขนเสื้อ ผ้าฝ้ายมัสลิน ด้วยวิธีการใช้ตีนผีย่น เฉลี่ย รวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.61 เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ต่อความถนัด มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.68 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ขั้นตอนการเย็บมีค่าเฉลี่ยคือ 4.67 อยู่ในระดับมากที่สุด และระยะเวลา
ในการเย็บมีค่าเฉลี่ยต่้าสุดคือ 4.44 อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 4.29 ผลความพึงพอใจของผู้เย็บต่อการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้าชีฟอง ด้วยวิธีการเนา
N: 9
ระดับความคิดเห็น
ความ
วิธีการรูดย่นหัวแขนเสื้อ มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ล้าดับ
S.D หมาย
ที่สุด

3. ความถนัด
1. ระยะเวลาในการเย็บ
2. ขั้นตอนการเย็บ
4. ความเหมาะสม

กลาง

ที่สุด

4
4
1
3.33 0.707 ปานกลาง 1
4
4
1
2.33 0.707 น้อย
2
2
5
2
2.00 0.707 น้อย
3
2
4
3
1.89 0.782 น้อย
4
เฉลี่ยรวม
2.38 0.725 น้อย
ผลจากตารางที่ 4. 29 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ เย็บ ต่อการรูดย่นหัว
แขนเสื้อผ้าเสื้อผ้าชีฟอง ด้วยวิธีการเนา เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับน้อยคือ 2.38 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
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พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ต่อความถนัด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.33 อยู่ในระดับ ปานกลาง
รองลงมาคือ ระยะเวลาในการเย็บมีค่าเฉลี่ย 2.33 อยู่ในระดับ น้อยและความเหมาะสมมี ค่าเฉลี่ยต่้าสุด
คือ 1.89 อยู่ในระดับน้อย
ตารางที่ 4.30 ความพึงพอใจการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้าเสื้อผ้าชีฟอง ด้วยวิธีการรีดย่น
N: 9
ระดับความคิดเห็น
ความ
วิธีการรูดย่นหัวแขนเสื้อ มาก มาก ปาน น้อย น้อย
S.D หมาย ลาดับ
ที่สุด

กลาง

ที่สุด

ระยะเวลาในการเย็บ
ความเหมาะสม
ความถนัด
ขั้นตอนการเย็บ

5
4
4.78 0.441 มากที่สุด 1
7
2
4.78 0.441 มากที่สุด 1
4
3
2
4.67 0.500 มากที่สุด 2
3
4
2
4.56 0.527 มากที่สุด 3
เฉลี่ยรวม
4.70 0.48 มากที่สุด
ผลจากตารางที่ 4. 30 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ เย็บ ต่อการรูดย่นหัว
แขนเสื้อ ผ้า เสื้อ ผ้าชีฟอง ด้วยวิธีการรีดย่น เฉลี่ย รวมอยู่ในระดับมาก ที่สุดคือ 4.70 เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ต่อระยะเวลาในการเย็บและความเหมาะสม มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.78 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความถนัดมีค่าเฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับมาก
ที่สุดและขั้นตอนการเย็บค่าเฉลี่ยต่้าสุดคือ 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด
ตารางที่ 4.31 ความพึงพอใจการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้าเสื้อผ้าชีฟอง ด้วยวิธีการเย็บรูด
N: 9
ระดับความคิดเห็น
ความ
มาก
ปาน
น้
อ
ย
วิธีการรูดย่นหัวแขนเสื้อ
มาก
น้อย
S.D หมาย ลาดับ
ที่สุด

ระยะเวลาในการเย็บ
ขั้นตอนการเย็บ
ความถนัด
ความเหมาะสม

5
4
4
5
2
4
1
4
เฉลี่ยรวม

กลาง

3
4

ที่สุด

-

-

4.56
4.56
3.89
3.67
4.17

0.527
0.527
0.782
0.707
0.635

มากที่สุด
มากที่สุด
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

1
1
2
3
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ผลจากตารางที่ 4. 31 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ เย็บ ต่อการรูดย่นหัว
แขนเสื้อ ผ้า เสื้อ ผ้าชีฟอง ด้วยวิธีการเย็บรูด เฉลี่ย รวมอยู่ในระดับมาก คือ 4.17 เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ต่อเวลาในการเย็บและขั้นตอนการเย็บ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความถนัดมีค่าเฉลี่ยคือ 3.89 อยู่ในระดับ ปานกลาง
และความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยต่้าสุดคือ 3.67 อยู่ในระดับปานกลาง
ตารางที่ 4.32 ความพึงพอใจของผู้เย็บต่อการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้าเสื้อผ้าชีฟอง ด้วยวิธีการใช้ตีนผีย่น
N: 9
ระดับความคิดเห็น
ความ
มาก
ปาน
น้
อ
ย
วิธีการรูดย่นหัวแขนเสื้อ
มาก
น้อย
S.D หมาย ลาดับ
ที่สุด

ระยะเวลาในการเย็บ
ความเหมาะสม
ขั้นตอนการเย็บ
ความถนัด

-

กลาง

2
-

4
3
2
1

ที่สุด

5
3
2.78 0.972 ปานกลาง 1
5
4
2.11 0.782 น้อย
2
6
3
2.00 0.707 น้อย
3
7
2
1.78 0.667 น้อย
4
เฉลี่ยรวม
2.16 0.782 น้อย
ผลจากตารางที่ 4. 32 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ เย็บ ต่อการรูดย่นหัว
แขนเสื้อ ผ้า เสื้อ ผ้าชีฟอง ด้วยวิธีการใช้ตีนผีย่น เฉลี่ย รวมอยู่ในระดับ น้อยคือ 2.19 เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ต่อระยะเวลาในการเย็บ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 2.78
อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือขั้นตอนการเย็บมีค่าเฉลี่ยคือ 2.00 อยู่ในระดับน้อย และความถนัดมี
ค่าเฉลี่ยต่้าสุดคือ 1.78 อยู่ในระดับน้อย
ตารางที่ 4.33 สรุปผลค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้เย็บต่อวิธีการรูดย่นหัวแขนเสื้อ
N: 9
วิธีการรูดย่นหัวแขนเสื้อ ( )
ชนิดของผ้า
การเนา
การรีดย่น
การเย็บรูด
การใช้ตีนผีย่น
1. ผ้าไหมทอ 1 เส้น
3.28
3.47
4.67
4.78
2. ผ้าฝ้ายมัสลิน
4.44
4.33
4.72
4.61
3. ผ้าชีฟอง
2.38
4.70
4.17
2.16
ค่าเฉลี่ยรวม
3.36
4.17
4.52
3.85
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งกลุ่ม
3.97
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ผลจากตารางที่ 4. 33 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ เย็บ ต่อ วิธี การรูดย่นหัว แขนเสื้ อ ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นโดยรวม อยู่ ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็น เกี่ยวกับการรูดย่นหัวแขนเสื้อสตรีผ้าไหมทอ 1 เส้น ด้วยวิธีการใช้ตีนผี
ย่น มีค่าเฉลี่ย รวมสูงสุดคือ 4.78 อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาคือ การรูดย่นหัวแขนเสื้อสตรีผ้า
มัสลิน ด้วยวิธีการเย็บรูด มีค่าเฉลี่ย 4.72 อยู่ในระดับมากที่สุด และค่าเฉลี่ยต่้าสุดคือการรูดย่นหัวแขน
เสื้อสตรีผ้าชีฟอง ด้วยวิธีการใช้ตีนฝีย่นมีค่าเฉลี่ย 2.16 อยู่ในระดับน้อย

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยการอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาชนิดและลักษณะของผ้าที่มีผลต่อวิธีรูดย่นหัวแขน
เสื้อสตรีและเพิ่มประสิทธิภาพการตัดเย็บแขนเสื้อสตรี จากการศึกษาและทดลองสามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
5.1.1 การศึกษาชนิดและลักษณะของผ้าที่มีผลต่อวิธีการเย็บวงแขนเสื้อ
จากการทดสอบสมบัติทางกายภาพของผ้าท้าให้ทราบว่า ผ้าชีฟองมีน้าหนักมากที่สุด ท้า
ให้ผ้ามีความทิ้งตัว และต้องใช้ความระมัดระวังในการเย็บ ผ้าไหม 1 เส้นมีน้าหนักน้อยที่สุด ส่วน
ความหนาของผ้าพบว่า ผ้าชีฟองมีความหนามากที่สุด ผ้าที่มีความหนาน้อยที่สุดคือ ผ้าไหม 1 เส้น
ส่วนจ้านวนเส้นด้ายยืนต่อตารางนิ้วพบว่า ผ้าชีฟองมีจ้านวนมากที่สุด และผ้าที่มีจ้านวนเส้นด้ายยืน
น้อยที่สุดคือ ผ้าไหม 1 เส้น ผ้าฝ้ายมัสลินมีจ้านวนเส้นด้ายพุ่งมากที่สุด ผ้าไหม 1 เส้น มีจ้านวน
เส้นด้ายพุ่งน้อยที่สุด ผ้ามัสลินมีขนาดเส้นด้ายยืนใหญ่ที่สุด ส่วนผ้าไหม 1 เส้นมีขนาดเส้นด้ายยืนเล็ก
ที่สุด ผ้าไหม 1 เส้น มีขนาดใหญ่ที่สุด ผ้ามัสลินมีขนาดเส้นด้านพุ่งเล็กที่สุด ส่วนการเข้าเกลียว
เส้นด้ายยืน ผ้าชีฟองและผ้าไหมทอ 1 เส้น เข้าเกลียวด้ายยืนแบบ S turn และการเข้าเกลียวด้ายพุ่ง ผ้า
ฝ้ายมัสลินและผ้าชีฟองมีการเข้าเกลียวแบบ Z turn ส่วนผ้าไหม 1 เส้นด้ายพุ่ง ไม่มีการเข้าเกลียว ซึ่ง
สอดคล้องกับ อัจฉราพร ไศละสูต (2539: 51)
5.1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการตัดเย็บแขนเสื้อสตรี
ผลการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดเย็บแขนเสื้อสตรี ได้แก่ การรูดหัวแขนเสื้อ 4 วิธีพบว่า
วิธีการเนา ช่างเย็บผ้าใช้เวลาในการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้าไหม 1 เส้นน้อยที่สุด เนื่องจากช่างเย็บผ้าใช้
วิธีการเนาในการกระบวนตัดเย็บเสื้อผ้าหลายขั้นตอนดังเช่น การเนาก่อนเดินคิ้ว การเนาหลังจากการ
กันเหลื่อม การเนาก่อนรีด หรือการเนายึดผ้าลูกไม้กับซับใน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการตัดเย็บเสื้อผ้า
สตรีของช่างที่ท้างานในห้องเสื้อต้องใช้ความประณีตในการตัดเย็บมากเป็นพิเศษ ลูกค้าที่มารับบริการ
ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการห้างร้าน หรือ ข้าราชการท้าให้ต้องเสริมสร้างบุคลิกในการ แต่ง
กาย ส่วนพนักงานเย็บผ้าในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้ใช้วิธีการเนาในการตัดเย็บเสื้อเลย อาจเป็น
เพราะระบบของการผลิตเสื้อผ้าจ้านวนมาก ต้องท้างานแข็งกับเวลา การผลิตต้องใช้เวลาน้อยแต่ต้องมี
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ผลผลิตมาก ดังนั้นจึง ใช้วิธีการใช้มือจับยึดผ้าสองชิ้นและบังคับผ้าให้เท่ากัน และใช้ประสบการณ์
และความช้านาญ ส่วนนักเรียนใช้เวลาในการเนามากที่สุด เนื่องจากยังขาดทักษะและประสบการณ์
วิธีการรีดย่นพบว่า ช่างเย็บผ้าใช้เวลาในการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้าไหม 1 เส้นน้อยที่สุด
รองลงมาคือพนักงานเย็บผ้า ส่วนนักเรียนใช้เวลามากที่สุด การรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้ามัสลิน ช่างเย็บ
ผ้าใช้เวลาน้อยที่สุด รองลงมาคือพนักงานเย็บผ้า ส่วนนักเรียนใช้เวลามากที่สุด และการรูดย่นหัว
แขนเสื้อผ้าชีฟอง ช่างเย็บผ้าใช้เวลาน้อยที่สุด รองลงมาคือพนักงานเย็บผ้า ส่วนนักเรียนใช้เวลามาก
ที่สุด
วิธีการเย็บรูดพบว่า พนักงานเย็บผ้าใช้เวลาในการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้าไหม 1 เส้นน้อยที่สุด
รองลงมาคือช่างเย็บผ้า ส่วนนักเรียนใช้เวลามากที่สุด ส่วนการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้ามัสลิน ช่างเย็บผ้า
และพนักงานเย็บผ้าใช้เวลาน้อยที่สุด ส่วนนักเรียนใช้เวลามากที่สุด
และการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้า
ชีฟอง ช่างเย็บผ้าใช้เวลาน้อยที่สุด รองลงมาคือพนักงานเย็บผ้า ส่วนนักเรียนใช้เวลามากที่สุ ด
วิธีการใช้ตีนผีย่นพบว่าช่างเย็บผ้าใช้เวลาในการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้าไหมทอ 1 เส้นน้อย
ที่สุด รองลงมาคือพนักงานเย็บผ้า ส่วนนักเรียนใช้เวลามากที่สุด ส่วนการรูดย่นหัวแขนเสื้อผ้ามัสลิน
ช่างเย็บผ้าใช้เวลาน้อยที่สุด นาที รองลงมาคือพนักงานเย็บผ้า ส่วนนักเรียนใช้เวลามากที่สุด และการ
รูดย่นหัวแขนเสื้อผ้าชีฟอง ช่างเย็บผ้าใช้เวลาน้อยที่สุด รองลงมาคือพนักงานเย็บผ้า ส่วนนักเรียนใช้
เวลามากที่สุด
สรุปเวลาเฉลี่ยมาตรฐานของการเย็บแขนเสื้อผ้าไหม 1 เส้น วิธีเย็บแขนเสื้อด้วยวิธีการใช้
ตีนฝีย่นใช้เวลาน้อยที่สุด เพราะว่าผ้าไหมมีคุณสมบัติอยู่ตัวและมีความยืดหยุ่นน้อย ท้าให้เย็บง่าย
ส่วนการเย็บแขนเสื้อด้วยวิธีการรีดย่นและตีนฝีย่นใช้เวลาเท่ากัน ผ้าชีฟองเย็บแขนเสื้อด้วยวิธีเนาใช้
เวลามากที่สุด เนื่องจา กผ้าชีฟองมีความทิ้งตัวสูงมากท้าให้เวลาเนาต้องใช้มือประคองผ้าอยู่ตลอดท้า
ให้เสียเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ จิตรพี ชวาชวาลาวัณย์ ( 2539: 1) ได้กล่าวไว้ว่า การเนาเป็นงานที่ต้อง
อาศัยความใจเย็นเพราะใช้เวลามากกว่าการเย็บด้วยจักร ส่วนการเย็บแขนเสื้อด้วยวิธีการรีดย่นและตีน
ฝีย่นใช้เวลาเท่ากัน ทั้งผ้าไหม 1 เส้น ผ้ามัสลินและผ้าชีฟองใช้วิธีเย็บแขนเสื้อด้วยเทคนิคการใช้ตีนฝี
ย่นใช้เวลาในการเย็บน้อยกว่าทุกวิธี
สรุปผลการทดสอบความแข็งแรงของตะเข็บพบว่า ผ้าไหมมีความแข็งแรงของตะเข็บมาก
ที่สุด เนื่องจากคุณสมบัติของผ้าไหมเป็นเส้นใยธรรมชาติที่มีความ แข็งแรงมากที่สุด เพราะเป็นเส้น
ใยยาวต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ วิมลรัตน์ ศรีจรัสสิน ( 2550: 44) รองลงมาคือ ผ้า
ชีฟอง ส่วนผ้าฝ้ายมัสลินมีค่าความแข็งแรงของตะเข็บน้อยที่สุด เพราะคุณสมบัติของผ้าฝ้ายจะมีค่า
ความเหนียวน้อย
เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องแบบนักเรียน
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(ส้านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม, 2545 ก) ที่ก้าหนดคุณลักษณะทางฟิสิกส์ ด้านความแข็งแรงของ
ตะเข็บเสื้อผ้าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อให้เครื่องแบบนักเรียนมีคุณภาพและมีการตัดเย็บที่เหมาะสมกับ
การใช้งาน จะต้องมีค่าความแข็งแรงของตะเข็บ ไม่น้อยกว่า 120 นิวตัน จะเห็นว่าผ้าทั้ง 3 ชนิดมีค่า
ความแข็งแรงของตะเข็บมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เย็บที่มีต่อวิธีการรูดย่นหัวแขนเสื้อ
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมินพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เนื่องจากอาชีพตัด
เย็บเสื้อผ้าเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือและความประณีตสูงและกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ช่วงอายุต่้า
กว่า 25 ปี และ อายุ 45 – 54 ปี มีจ้านวนมากกว่าช่วงอายุอื่น เนื่องจากเป็นช่วงของกลุ่มคนวัยท้างาน
และส้าหรับการศึกษานั้นพบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ปวช. และส่วนใหญ่มีรายได้
3,001 – 6,000 บาท
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน เทคนิคการเย็บ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ด้าน พบว่า 1) ความถี่ชนิด
ของผ้าที่เย็บพบว่า ผ้าฝ้ายมีความถี่มากที่สุด อาจเป็นเพราะผ้าฝ้ายมีราคาไม่แพง และมีคุณสมบัติที่ดี
หลายประการเช่น สวมใส่สบาย ไม่ร้อน ซักรีดง่าย ดูดซึมน้้าและความชื้นได้ดี นอกจากนั้นผ้าฝ้าย
ยังย้อมสีง่าย สีไม่ตกและทน ถ้าย้อมสีได้ดีและถูกวิธีผ้าฝ้ายจะทนต่อความร้อนและระบายความร้อน
ได้ดีอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ นวลแข ปาลิวนิช (2526: 64) ส่วนผ้าชีฟองและผ้ายืด
มีจ้านวนน้อยที่สุด 2) ชนิดของโครงสร้างผ้าที่มีผลต่อการเย็บ พบว่า ผ้าชีฟองเย็บยากที่สุด อาจเป็น
เพราะผ้าชีฟองมีน้าหนัก บาง เบา และมีความทิ้งตัวสูง มีข้อจ้ากัดด้านการออกแบบ 3) ลักษณะ
ของผ้าที่มีผลต่อการเย็บ พบว่า เกิดจากลักษณะการทิ้งตัวของผ้ามีจ้านวนมากที่สุด รองลงมาคือ
สาเหตุที่เกิดจากความลุ่ยของผ้า 4) ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการเย็บ พบว่า ปัจจัยด้านร่างกายมีผลมาก
ที่สุด อาจเนื่องจากการเย็บผ้าเป็นงานที่ต้องนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานาน อาจเกิดปัญหาปวดเมื่อยตาม
ร่างกาย 5) ส่วนประกอบของเสื้อที่เย็บยากที่สุดพบว่า การเย็บวงแขนเสื้อเป็นขั้นตอนที่เย็บยากที่สุด
อาจเป็นเพราะการเย็บวงแขนเสื้อสตรีมีลักษณะเป็นวงกลมท้าให้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเย็บ
ต้อยคอยดูผ้าด้านล่างไม่ให้เกิดเป็นรอยจีบ หรือรอยย่น
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้เย็บที่มีต่อการรูดย่นแขนเสื้อพบว่า วิธีการ
รูดย่นหัวแขนเสื้อสตรีผ้าไหม 1 เส้น ด้วยวิธีการใช้ตีนผีย่น มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
คือการรูดย่นหัวแขนเสื้อสตรีผ้ามัสลิน ด้วยวิธีการเย็บรูด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และค่าเฉลี่ย
ต่้าสุดคือการรูดย่นหัวแขนเสื้อสตรีผ้าชีฟอง ด้วยวิธีการใช้ตีนฝีย่นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย
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5.1.3 สมมติฐานการวิจัย
จากการหาค่าความแปรปรวนเวลาเฉลี่ยของเทคนิคการรูดย่นหัวแขนเสื้อ ค่าเฉลี่ยของเวลา
การรูดย่นหัวแขนเสื้อทุกวิธีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น .05 ดังนั้น
ปฏิเสธสมมติฐาน
5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 ขั้นตอนการรีดย่นควรมีปลอกสวมนิ้วมือเพื่อกันความร้อนจากเตารีด
5.2.2 ขั้นตอนการใช้ตีนผีย่น ควรปรับกระสวยจักรให้แน่นกว่าปกติเพื่อไม่ให้ผ้าย่นเกินไป
5.2.3 ควรศึกษาขนาดรอบวงแขนเสื้อกับรอบวงแขนตัวเสื้อที่เหมาะสมกันกับผ้าแต่ละชนิด
5.2.4 ควรทดลองกับผ้าชนิดอื่นบ้างเช่น ผ้าเนื้อหนา ผ้าเนื้อปานกลาง เป็นต้น
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