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งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการตกแต่งด้วยกระบวนการพ่นบนผ้าแบบสองขั้นตอน ขั้นตอนแรก
พ่นผ้าด้วยสารยึดติดพอลิยูริเทน พ่นทับด้วยสารละลายอนุภาคไมโครซิลค์ไหมไทย และอนุภาคไมโครซิลค์ไหมอีรี่ (ขนาดอนุภาค
เดี่ยวเล็กที่สุด 2,250 x 2,320 และ 1,080 x 2,140 นาโนเมตร ตามลำดับ) บนผ้าฝ้ายทอลายขัด ผ้าถูกทดสอบความคงทนต่อการ
ขัดถูแบบแห้งและเปียก การทดสอบความคงทนต่อการซักล้าง การทดสอบการซึมน้ำ และการทดสอบต่อต้านแบคทีเรียของสิ่งทอ
ผ้าทีพ่ ่นสารยึดติดและพ่นสารละลายอนุภาคไมโครซิลค์ไหมไทย ร้อยละ 10 พบว่ามีการซึมน้ำสูงสุด รองลงมาคือผ้าที่พ่นสารยึด
ติดและพ่นสารละลายอนุภาคไมโครซิลค์ไหมอีรี่ ร้อยละ 10 สำหรับการทดสอบต่อต้านแบคทีเรีย ผ้าที่พ่นสารยึดติดและพ่น
สารละลายอนุ ภาคไมโครซิลค์ไหมไทย ร้อยละ 8 สามารถต่ อต้ านแบคที เรีย แบคที เรียแกรมลบ (เอสเชอริเชี ย โคไล) และ
แบคทีเรียแกรมบวก (สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส) ได้ ในทางกลับกันผ้าที่พ่นสารยึดติดและพ่นสารละลายอนุภาคไหมอีรี่ ร้อยละ 6
สามารถต่อต้านแบคทีเรียแกรมลบได้ และผ้าที่พ่นสารยึดติดและพ่นสารละลายอนุภาคไหมอีรี่ ร้อยละ 4 8 และ 10 สามารถ
ต่อต้านแบคทีเรียแกรมบวกได้ สรุปว่าผลลัพธ์ของสูตรที่กล่าวข้างต้นเหมาะสำหรับการตกแต่งบนผ้าทอฝ้ายหรือผ้าต้องการ
ต้านทานแบคทีเรียอื่น ๆ ทีเ่ ช่น ผ้าสำหรับเฟอร์นิเจอร์ เครื่องนอน ผ้าม่าน เป็นต้น
คำสำคัญ: อนุภาคไมโครซิลค์ไหมไทย อนุภาคไมโครซิลค์ไหมอีรี่ ผ้าฝ้ายทอลายขัด กระบวนการพ่นเคลือบ
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The objective of this research was to compare the results of finishing processes applied by the twosteps spraying method. The step was spraying fabrics with polyurethane binder and then spray over with
solutions of micro-Thai and micro-Eri silk particles (the smallest single particle of 2,250 x 2,320 and 1,080 x 2,140
nm respectively) on plain cotton woven fabrics. The fabrics were tested with rubbing fastness testing in dry and
wet conditions, washing fastness testing, wicking testing, and anti-bacterial testing of textiles. The fabric coated
with the binder and sprayed with 10% micro-Thai silk particles solutions was found to have the highest water
absorption followed by fabric coated with the binder and sprayed with 10% micro-Eri silk particle solutions. As
for antibacterial testing, fabric coated with the binder and sprayed with 8% of micro-Thai silk solutions could
resist gram-negative (Escherichia coli) bacteria and gram-positive (Staphylococcus aureus) bacteria. On the other
hand, fabric coated with the binder and sprayed with 6% of micro-Eri silk particles solutions could resist gramnegative bacteria and the fabric coated with the binder and sprayed with 4%, 8% and 10% micro-Eri silk particle
solutions were resistant to gram-positive bacteria. It could be concluded that the fabric coated with the binder
and sprayed with 8% of micro-Thai silk particle solutions was resistant to gram-positive and gram-negative
bacteria. In conclusion, the results of the above formula are suitable for finishing on the cotton woven fabrics or
other antibacterial required fabrics such as fabrics for furniture, bedding, curtains, etc.
Key words: Micro-Thai Silk particles, Micro-Eri Silk Particles, Plain Cotton Woven Fabrics, Spraying Process.
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1. บทนำ

เส้ นไหมเป็ นเส้ นใยจากธรรมชาติ ชนิ ดหนึ่ งที่
ได้รับการยอมรับเป็ น “ราชิ นีของเส้นใย” ผลิตมาจากตั ว
หนอนไหม ซึ่งเพาะเลี้ยง หรือเจริญเติบโตตามธรรมชาติ เส้น
ไหมประกอบด้ วยกรดอะมิ โน ซึ่ งไหมจั ดเป็ น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ (ตามสภาพการเพาะเลี้ยง) คือ ไหมเลี้ยง (Mulberry
Silk: ไหมบอมบิกซ์ มอริ (Bombyx mori) ซึ่งเป็นไหมที่กิน
ใบหม่อน และไหมป่า (Wild Silk) ที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ
โดยมี แหล่งกำเนิ ดอยู่ที่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจี น
และประเทศอินเดีย ในปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงไหมป่าอีก
ชนิดหนึ่ง ที่มีชื่อว่าไหมอีรี่ (Eri Silk) ไหมอีรี่เป็นพันธุ์ไหมป่า
ชนิ ดหนึ่ งที่ มี กระจายอยู่ บริ เวณภาคเหนื อของประเทศ
อิ นเดี ย เนปาล จี น และญี่ ปุ่ น ถู กนำมาทดลองเลี้ ยงใน
ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2517 โดยกรมวิ ชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ ศึกษาวิจั ย จนถึงปี พ.ศ.
2533 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการส่งเสริมการเลี้ยง
ไหมอีรี่ให้กับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปลูก
ต้นมันสำปะหลังจำนวนมาก เพื่อให้เกษตรกรนำเอาใบมัน
สำปะหลังมาใช้เป็นอาหารเลี้ยงตัวหนอนไหมอีรี่ แทนการตัด
ใบทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ โดยตัวหนอนไหมอีรี่ สามารถกินใบ
มันสำปะหลัง หรือใบละหุ่งได้ สภาพของเส้นใยจากหนอน
ไหมอีรี่ มีสีขาวนวล ให้ผลผลิตที่มีความยาวมากกว่าหนอน
ไหมไทย (สีเหลือง) เนื่องจากตัวหนอนไหมอีรี่มีขนาดใหญ่
(บางแห่งเรียกว่าจับโบ้รังไหม) เมื่อเทียบกับหนอนไหมไทย
(สีเหลือง) ที่มีขนาดเล็กกว่า นอกจากนี้ตัวดักแด้ของไหมอีรี่
มีโปรตีนร้อยละ 66-67 เมื่อเทียบกับตัวดักแด้ของไหมบ้าน
จะมีโปรตีนประมาณร้อยละ 54-55 [1-3]
คณะนักวิจัย [4-6] พบว่าไหมไทย (สีเหลืองทอง)
มีส่วนประกอบที่เป็นกาวไหมปริมาณสูงสุดร้อยละ 38 ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับไหมเลี้ยงชนิดอื่นๆ มักมีปริมาณกาวไหม
ร้ อยละ 20-25 เท่ านั้ น กระบวนการปั่ นเส้ นไหมจากตั ว
หนอนไหมที่ โตเต็ มวัย จะกลายเป็ นตั วดั กแด้ จะเริ่มพ่ น
ของเหลวที่มีความหนืดจากต่อมขนาดใหญ่สองต่อมภายใน
ตัวหนอนไหม สารละลายนี้จะถูกอัดผ่านท่อสองท่อในหัว
ของตั วหนอนไหมไปสู่ บริเวณที่ เป็ นแว่นกดเส้ นใย สารที่
ออกมานั้นมีความหนื ดสูง เรียกว่าเส้ นใย หรือ ไฟโบรอิ น
(Fibroin) จำนวน 2 เส้น แล้วถูกห่อหรือเคลือบด้วยกาวไหม

หรือเซริซิน (Sericin) เมื่อสัมผัสกับอากาศจะเกิดฟอร์มตัว
เป็นของแข็ง ยึดติดกัน ก่อให้เกิดเส้นใยยาวต่อเนื่อง
ส่วนประกอบเส้นไหมจะประกอบด้วยกรด อะมิ
โนอย่ างน้ อย 18 ชนิ ด มี สมบั ติ เป็ นสารต้ านอนุ มู ลอิ สระ
และมีสารกำจัดเชื้อจุลินทรีย์บางอย่าง (สารต่อต้านไวรัส
(โรคเริม และงูสวัด) ที่เป็นเหตุให้เกิดโรคผิวหนังของมนุษย์
ได้ และมี สมบั ติ ที่ สำคั ญ เช่ น เป็ นสารควบคุ มระดั บ
คอเลสเตอรอล เป็นสลายแอลกอฮอล์ในร่างกาย เป็นสารทำ
ให้แผลหายเร็วขึ้น เป็นสารรักษาปริมาณน้ำในผิวหนัง สาร
กำจัดสิ่งสกปรกในเซลล์ และสารยืดอายุเซลล์ผิวหนัง เป็น
ต้น [7-8]
ในประเทศไทย มี คณะนั ก วิ จั ย [9] ได้ รั บ
อนุสิทธิบัตรเกี่ยวกับนำเอาเส้นไหมดิบ เศษเส้นไหมดิบ หรือ
รังไหมดิบ มาผลิตเป็นอนุภาคไมโคร/นาโนซิลค์ที่ผลิตได้มี
สมบั ติ เป็ นสารทำให้ ผิ วหนั งชุ่ มชื้ น (Moisturizing agent)
สารป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต (UV Protecting) หรือการ
นำเอาอนุ ภาคไมโคร/นาโนซิ ลค์มาเคลือบวัสดุ ด้านสิ่ งทอ
เพื่อทำให้ผิวหนังชุ่มชื้น ดูดความชื้นในอากาศได้ดี ป้องกัน
รั งสี อั ลตราไวโอเลต (UV Protecting) และลดริ้ วรอยบน
ผิวหนังผู้ สวมใส่ได้ อีกทั้ งนำไปผสมในเครื่องสำอางทำให้
ผิวหนังนุ่มนวลชุ่มชื้น ลดรอยเหี่ยวย่นบนผิวหนัง
จากเอกสารอ้างอิง [10] เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
อิทธิพลของการพ่นเคลือบสเปรย์บนผิวหน้าผ้ากระบวนการ
พ่ น เคลื อ บผ้ าแบบขั้ น ตอนเดี ย ว (One Step Spraying
Method) (พ่ นสารยึ ดติ ดพอลิ ยู ริเทนผสมกั บสารละลาย
อนุภาคไมโคร/ นาโนซิลค์) พ่นบนผิวหน้าผ้าฝ้ายทอลายขัด
เปรียบเทียบกับกระบวนการพ่นเคลือบผ้าแบบสองขั้นตอน
(Two Steps Spraying Method) (ครั้ งแรกเป็ นการพ่ น
เคลื อบด้ วยสารยึ ดติ ดก่ อน จากนั้ นพ่ นครั้ งที่ สองด้ วย
สารละลายอนุภาคไมโคร/นาโนซิลค์ บนผิวหน้าผ้าฝ้ายทอ
ลายขั ด) พบว่ าผ้าที่ ผ่ านการตกแต่ งด้ วยกระบวนการพ่ น
เคลือบผ้าแบบสองขั้นตอน แสดงให้ เห็ นว่ามีการยึดติดที่
ดีกว่าผ้าที่ผ่านการตกแต่งด้วยกระบวนการพ่นเคลือบผ้า
แบบขั้ น ตอนเดี ย ว จึ งเลื อ กใช้ ก ระบวนการตกแต่ ง
กระบวนการพ่นเคลือบผ้าแบบสองขั้นตอน ในงานวิจัยครั้งนี้
กระบวนการตกแต่งสำเร็จสามารถทำด้วยวิธีการดูดซึม การ
จุ่มและบี บอัด หรือการพ่ นเคลื อบ อย่างไรก็ตามการพ่ น
เคลือบอาจมีปัญหาเรื่องของความไม่สม่ำเสมอของการพ่น
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สเปรย์ ดังนั้นจึงต้องควบคุมขั้นตอนการพ่นสเปรย์เพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อทำให้ลดการสูญเสียสารเคมีเนื่องจากละอองกระจาย
ตัว แล้วสะท้อนออกไป โดยไม่สัมผัสกับผิวหน้าสิ่งทอมีน้อย
ที่สุดเท่าที่จะควบคุมได้ [11-14]
2. วัตถุประสงค์
ศึกษากรรมวิธีการผลิ ตอนุ ภาคไมโครซิ ลค์ เส้ น
ไหมไทย (พั นธุ์พื้ นบ้ านนางน้ อยศรีสะเกษ-1) และ ไมโคร
ซิลค์เส้นไหมอีรี่ (พันธุ์ไทย) ด้วยสภาวะที่เหมาะสม และ
ตกแต่ งเชิ งเคมี ด้ วยการพ่ นเคลื อบด้ วยกระบวนการพ่ น
เคลือบผ้าแบบสองขั้นตอน ของอนุภาคไมโครซิลค์จากไหม
ไทย กับอนุภาคไมโครซิลค์จากไหมอีรี่ บนผ้าฝ้ายทอลายขัด
เปรียบเทียบผลการตรวจสอบขนาดอนุภาคและสัณฐานที่
ปรากฎด้วยกล้องจุลทัศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)
ความแตกต่างของน้ำหนักผ้าที่ผ่านกระบวนการตกแต่ง การ
ทดสอบการขัดถูแบบแห้งและเปียก การทดสอบการซักล้าง
การทดสอบเวลาในการซึ มน้ ำ (Wicking Test) การ
ประเมินผลการต้านแบคทีเรีย(แบคทีเรียแกรมลบ เอสเชอริ
เชี ย โคไล และแบคที เรียแกรมบวก สตาฟิ โลค็ อกคั ส ออ
เรียส) ของสิ่งทอ (วิธีเชิงคุณภาพ) และการตรวจสอบขนาด
อนุภาคและสัณฐานที่ปรากฎด้วยกล้อง SEM บนผ้าตัวอย่าง
ก่อน และหลังซักล้าง
3. วัสดุและวิธีการทดลอง
3.1 วัสดุ-สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง
เส้นไหมไทย (พันธุ์พื้นบ้านนางน้อยศรีสะเกษ-1)
และ เส้ นไหมอี รี่ (พั นธุ์ไทย) ใช้ สารโซเดี ยม ไฮดรอกไซด์
(Sodium Hydroxide for analysis; NaOH (Merck,
Germany) เป็นตัวทำละลายไหมทั้ง 2 ชนิด จากนั้นนำมา
ปรั บสภาพด้ วย กรดไฮโดรคลอริ ก 37% (Hydrochloric
Acid 37% for analysis; HCl (CARLO ERBA Reagents
SAS, France) กรองโดย ผ้าขึงสกรีนขนาด 180-200 Mesh
(รู/นิ้ว) นำมาอบด้วยตู้อบลมร้อน บดด้วยเครื่องบดจากนั้น
นำอนุภาคไมโครซิลค์ของไหมทั้ง 2 ชนิด และ สารยึดติดพอ
ลิ ยู ริ เท น (บ ริ ษั ท Performance Science Company
Limited) ผสมน้ำกลั่น แยกแต่ละตัวอย่าง เพื่ อเตรียมพ่ น
กระบวนการเตรียมผ้าฝ้าย ซักผ้าด้วยน้ำยาซักผ้า แบบไม่มี
ประจุ กระบวนการพ่นบนผ้าฝ้ายทอลายขัด (เบอร์เส้นด้าย

140 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

40 (ด้ ายยื น) เบอร์เส้นด้าย 40 (ด้ ายพุ่ ง) แบบ 2 ขั้ นตอน
(พ่นสารละลายสารยึดติดก่อน แล้วจึงพ่นสารละลายอนุภาค
ไมโครซิลค์ภายหลัง)
3.2 กระบวนการเตรียมอนุภาคไมโครซิลค์ไหม
ไทย และ อนุ ภาคไมโครซิ ลค์ ไหมอี รี่ และกรรมวิธี การ
ตรวจสอบสัณฐาน และขนาดอนุภาคด้วยกล้อง SEM
3.2.1 กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคไม
โครซิลค์ไหมไทย และ อนุภาคไมโครซิลค์ไหมอีรี่
นำเส้ นไหมไทย จำนวน 1 กิ โลกรัม มาตั ดด้วย
กรรไกรให้ มี ขนาดประมาณ 2 x 2 เซนติ เมตร จากนั้ นละ
ลายเส้นไหมที่ตัดแล้วด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ความเข้มข้นร้อยละ 2-5 (น้ำหนัก/ปริมาตร) ด้วยอัตราส่วน
เส้นไหมต่อน้ำกลั่น เท่ากับ 1:5 จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิหม้อ
ต้มอย่างช้าๆ จนถึงอุณหภูมิ 95-98 องศาเซลเซียส พร้อม
กับคนให้สม่ำเสมอจนเส้นไหมละลายเป็นสารละลายทั้งหมด
ปล่อยให้เย็นตัวที่อุณหภูมิปกติ เมื่อสารละลายไหมเย็นตัว
แล้ว ปรับสภาพให้ เป็ นกลางด้วยกรดไฮโดรคลอริก 37%
ความเข้มข้นร้อยละ 2 (น้ำหนัก/ปริมาตร) จนสารละลายมี
ค่า pH เป็นกลาง (6.5-7.5) ในตู้ดูดควัน คนให้เข้ากันอย่าง
สม่ำเสมอ จากนั้นนำสารละลายที่ได้มากรองสิ่งสกปรกออก
ด้ ว ยผ้ าขึ งสกรี น ขนาด 180-200 Mesh (รู / นิ้ ว ) นำ
สารละลายที่เป็นน้ำใสที่ผ่านการกรองมาลงในถาดกระเบื้อง
แล้วนำเข้าตู้อบแห้งที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
5-10 ชั่วโมง จนได้ผงไหม เมื่อแห้งสนิท นำไปบดด้วยเครื่อง
บดบอลมิลล์ (Ball Mill Grinding Machine) ด้วยความเร็ว
300 รอบ/นาที เป็นเวลา 30 นาที จำนวน 3 ครั้ง นำอนุภาค
ที่ ผ่ านการบดแล้ ว มาผ่ านตะแกรงกรองขนาด 180-200
Mesh เก็บเฉพาะผงที่ละเอียดใส่ถุงพลาสติกซีลด้วยเครื่อง
ซีลสุญญากาศ
สำหรับกรรมวิธีการเตรียมอนุภาคไมโครซิลค์ไหม
อีรี่ ดำเนินการตามสูตรและกระบวนการดังกล่าวข้างต้น
3.2.2 กรรมวิธีการตรวจสอบสัณฐาน
และขนาดอนุภาคด้วยกล้อง SEM
กรรมวิธกี ารตรวจสอบสัณฐาน และขนาดอนุภาค
ด้ วยกล้ อง SEM เตรียมตั วอย่ าง และดำเนิ นการที่ บริษั ท
ธาราบิ ส สิ เนส จำกั ด (Do SEM: ดู เซ็ ม ) อ.คลองหลวง
จ.ปทุ มธานี ด้ ว ยกล้ อ ง SEM JSM-5410LV ที่ 20 kV

กำลังขยาย 1,000-5,000 เท่ า และวิเคราะห์ ขนาดอนุภาค
ด้วยโปรแกรม SemAfore 5.2 [15]
3.3 กระบวนการตกแต่งด้วยการพ่นเคลือบสาร
ยึดติดพอลิยู ริเทนพ่ นทับด้วยสารละลายอนุ ภาคไมโคร
ซิลค์ไหมไทย บนผ้าฝ้ายทอลายขัด (ผ้าฝ้าย)
3.3.1 วิธีการเตรียมผ้าตัวอย่าง
ตั ดผ้ าฝ้ าย ขนาด 40 x 40 ซม. น้ ำหนั กผ้ า 20
กรัม โดยนำไปซั กด้วยน้ ำยาซั กผ้ า ชนิ ดไม่มี ประจุ ความ
เข้มข้น 0.5 กรัมต่อลิตร ที่อุณหภูมิห้อง ล้างน้ำกลั่น 3 รอบ
แล้วนำมาอบในตู้อบลมร้อน ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 120 วินาที จากนั้นนำไปเก็บไว้ในโถดูดความชื้น
ชั่งน้ ำหนักบนเครื่องชั่งละเอียด บั นทึกผลการทดลอง ทำ
เช่นนี้จนน้ำหนักไม่เปลี่ยนแปลง
3.3.2 วิธีเตรียมสารละลายสารยึดติด
พอลิยูริเทนความเข้มข้นร้อยละ 10 (น้ำหนัก/น้ำหนัก)
เตรียมสารละลายสารยึ ดติ ดพอลิ ยูริ เทนความ
เข้มข้นร้อยละ 10 (น้ำหนัก/น้ำหนัก) โดยชั่งสารยึดติดพอลิ
ยูริเทนน้ำหนัก 150 กรัม ละลายในน้ำกลั่นน้ำหนัก 1,500
กรัม ใส่บีกเกอร์ 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร คนให้เข้ากัน
เตรียมไว้ 2 ชุด รอพ่นเคลือบขั้นตอนต่อไป
3.3.3 วิธี เตรียมสารละลายอนุ ภาค
ไมโครซิลค์ไหมไทย และ ไมโครซิลค์ไหมอีรี่ ความเข้มข้น
ร้อยละ 4 6 8 และ 10 (น้ำหนัก/ปริมาตร)
เตรียมสารละลายอนุภาคไมโครซิลค์ไหมไทย และ
ไหมอี รี่ ความเข้ มข้ น ร้ อยละ 4 6 8 และ 10 (น้ ำหนั ก/
ปริ มาตร) โดยชั่งอนุ ภาคไมโครซิ ลค์ เส้ นไหมไทย และอี รี่
น้ำหนัก 12, 18, 24 และ 30 กรัม ละลายในน้ำกลั่นปริมาตร
300 ลูกบาศก์เซนติเมตร แยกตามบีกเกอร์ 500 ลูกบาศก์
เซนติเมตร รวม 8 บีกเกอร์ (ตามลำดับ) คนให้เข้ากัน รอพ่น
เคลือบขั้นตอนต่อไป
3.3.4 วิธีพ่ นเคลือบสารละลายสาร
ยึ ดติ ดพอลิ ยู ริเทน ความเข้ มข้ นร้ อยละ 10 (น้ ำหนั ก/
น้ำหนัก)
นำสารละลายที่ เตรี ยมจากกระบวนการ 3.3.2
จำนวน 25 กรัมมาพ่นด้วยกาพ่นสี (กระป๋องบน) ปริมาณ
การพ่นสูงสุด 150 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที ที่ความดัน
ลมอัดไม่เกิน 3.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หัวพ่นขนาด 1.8
มม. (เหมาะกับงานพ่นทั่วไป) พ่นสารด้วยระยะห่างจากผ้า

30 ซม. โดยมีแท่นยึดผ้าฝ้ายให้ตึง ตั้งมุม 125-130 องศา
(เฉียงกับพื้ น) และมุ มในการพ่นขนานกั บพื้ น โดยพ่ นจาก
ซ้ายไปขวา บริ เวณด้ านบนไล่ลงมาข้ างล่ าง จนทั่ วทั้ งผื น
ด้านหน้า
สำหรั บด้ านหลั ง นำสารละลายที่ เตรี ยมจาก
กระบวนการ 3.3.2 จำนวน 25 กรั มมาพ่ นด้ วยกาพ่ นสี
ดังกล่าวข้างต้น พ่นจากซ้ายไปขวา บริเวณด้านบนไล่ลงมา
ข้างล่าง จนทั่วทั้งผืน
เมื่ อพ่ นเคลื อบเสร็ จ นำผ้ าฝ้ าย ที่ เปี ยกมาชั่ ง
น้ำหนักบนเครื่องชั่งละเอียด บันทึกผลการทดลอง
3.3.5 วิ ธี พ่ นเคลื อ บสารละลาย
อนุภาคไมโครซิลค์ไหมไทย และไหมอีรี่ ความเข้มข้นร้อย
ละ 4 6 8 และ 10 (น้ำหนัก/ปริมาตร)
นำสารละลายอนุ ภาคไมโครซิลค์ ไหมไทย และ
ไหมอี รี่ ความเข้มข้นร้อยละ 4 ที่เตรียมจากกระบวนการ
3.3.3 จำนวน 25 กรัม ตามลำดับ พ่ นเคลือบด้านหน้ าผ้ า
ตามกระบวนการ 3.3.4
สำหรับด้านหลังผ้า นำสารละลายความเข้มข้น
ร้อยละ 4 (เท่ากับด้านหน้า) ที่เตรียมจากกระบวนการ 3.3.3
จำนวน 25 กรัมมาพ่นด้วยกาพ่นสี ดังกล่าวข้างต้น พ่นจาก
ซ้ายไปขวา บริเวณด้านบนไล่ลงมาข้างล่าง จนทั่วทั้งผืน
เมื่ อพ่ นเคลื อบเสร็ จ นำผ้ าฝ้ ายที่ เปี ยกมาชั่ ง
น้ำหนักบนเครื่องชั่งละเอียด บันทึกผลการทดลอง จากนั้น
ดำเนินการพ่นสารละลายความเข้มข้นร้อยละ 6 8 และ 10
(ตามลำดั บ) เรี ยงกั นตามที่ อธิ บายข้ างต้ น ครั้ งละความ
เข้มข้นจนครบทุกตัวอย่าง (หมายเหตุ สารละลายอนุภาคไม
โครซิลค์จะต้องเป็นชนิดเดียวกัน และความเข้มข้นด้านหน้า
และหลังผ้า ต้องเป็นความเข้มข้นเดียวกัน ในแต่ละตัวอย่าง
ผ้า ตามลำดับ)
3.3.6 กระบวนการอบแห้ ง /ทำ
ปฏิกิริยาร่างแห
นำผ้าฝ้ายที่ผ่านการพ่นเคลือบเรียบร้อยแล้วตาม
ข้อ 3.3.5 เข้าเครื่องอบแห้งและทำปฏิ กิริยาร่างแหบนผ้า
ฝ้าย ณ อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 วินาที
ทำแบบนี้จนกว่าน้ำหนักจะคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อผ่าน
เครื่องดังกล่าวแล้วนำผ้าฝ้าย ทิ้งให้เย็น แล้วนำไปเก็บไว้ใน
โถดูดความชื้น ชั่งน้ำหนักบนเครื่องชั่งละเอียด บันทึกผล
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การทดลอง ทำเช่นนี้จนน้ำหนักไม่เปลี่ยนแปลง เก็บผ้าฝ้าย
ใส่ถุงพลาสติกแล้ว ซีลปากถุง รอทดสอบขั้นตอนต่อไป
3.4 กระบวนการทดสอบสมบั ติ ผ้ าที่ ผ่ าน
กระบวนการตกแต่ง
3.4.1 การทดสอบการขัดถู แบบแห้ ง
และเปี ยก (ISO 105-X12:2016) ดำเนิ นการที่ บริ ษั ท
อิ นเตอร์ เทค เทสติ้ ง เซอร์ วิ สเซส (ประเทศไทย) จำกั ด
จ.กรุงเทพฯ ด้วยเครื่องขัดถู COMETECH รุ่น QC-319
3.4.2 การทดสอบหลั งการซั กล้ าง
(ISO 105 C06) Test No.C2S 30 นาที ที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซี ยส ด้ วย สารละลายความเข้ มข้ นร้ อยละ 0.4 ECE
Reference Detergent และ สารละลายความเข้มข้นร้อยละ
0.1 Sodium Perborate พร้อมลูกบอลเหล็ก 25 ลูก (ปรับ
สภาพ pH เท่ ากั บ 10.5) จำนวน 20 ครั้ ง ดำเนิ นการที่
บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
จ.กรุงเทพฯ ด้วยเครื่อง DURAWASH
3.4.3 การทดสอบเวลาในการซึมน้ำ
(Wicking Test) (AATCC 197:2017) ดำเนินการทีบ่ ริษัท
อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จำกัด
จ.กรุงเทพฯ
3.4.4 การทดสอบความคงทนต่ อ
เหงื่อ ISO 105-E04:2013) ดำเนินการที่บริษัท อินเตอร์เทค
เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จ.กรุงเทพฯ
3.4.5 การวิ เคราะห์ ก ารยั บ ยั้ งเชื้ อ
แบคทีเรียของผ้า ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธี
ทดสอบสิ่งทอ เล่ม 29 การประเมินการต้านแบคทีเรียของสิ่ง
ทอ (วิธี เชิ งคุ ณภาพ) มาตรฐานเลขที่ มอก.121 เล่ ม 292554 ดำเนิ นการที่ ศู นย์ COE ภาควิ ชาชี ววิ ทยา คณะ
วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
3.4.6 กรรมวิธีการตรวจสอบสัณฐาน
และขนาดอนุ ภาคบนผ้ าที่ ผ่ านกระบวนการตกแต่ ง ด้ วย
กล้อง SEM การตรวจสอบสัณฐาน และขนาดอนุภาคบนผ้า
ที่ผ่านกระบวนการตกแต่ง ด้วยกล้อง SEM ตามที่อธิบายไว้
ในหัวข้อ 3.2.2

4. ผลการทดลอง และวิเคราะห์ผล
4.1 การตรวจสอบสัณฐาน และขนาดอนุภาค
ด้วยกล้อง SEM

รูปที่ 1 สัณฐานและขนาดของอนุภาคไมโครซิลค์ไหมไทย
ด้วยกล้อง SEM

รูปที่ 2 สัณฐานและขนาดของอนุภาคไมโครซิลค์ไหมอีรี่
ด้วยกล้อง SEM
ตารางที่ 1 ขนาดอนุภาคของไมโครซิลค์ไหมไทย และ ไมโคร
ซิลค์ไหมอีรี่ ด้วยกล้อง SEM

อนุภาคไหมไทย

ขนาดอนุภาค
เล็กสุด
(ไมโครเมตร)
2.25 x 2.32

อนุภาคไหมอีรี่

1.08 x 2.14

ตัวอย่าง

ขนาดอนุภาค
ใหญ่ (ไมโครเมตร)
5.78 x 8.83
6.03 x 6.97

จากการทดลองพบว่า ขนาดอนุภาคไมโครซิลค์
ไหมไทย มีขนาดเล็กที่สุดอยู่ในช่วงกว้าง 2,250 นาโนเมตร
และยาว 2,320 นาโนเมตร (อนุภาคเดี่ยว) และมีขนาดใหญ่
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ที่สุ ดในช่วงกว้าง 5,780 นาโนเมตร และยาว 8,830 นาโน
เมตร (เนื่ องจากอนุ ภาคไมโครซิ ลค์ ทั้ งสองชนิ ด เมื่ อถู ก
ความชื้นในอากาศจะจับตัวเป็นก้อน)
ส่วนขนาดอนุภาคไมโครซิลค์ไหมอีรี่ มีขนาดเล็กที่สุดอยู่ใน
ช่วงกว้าง 1,080 นาโนเมตร และยาว x 2,140 นาโนเมตร
(อนุ ภาคเดี่ ยว) และมี ขนาดใหญ่ ที่ สุ ดในช่ วงกว้าง 6,030
นาโนเมตร และยาว 6,970 นาโนเมตร
4.2 ความแตกต่างของน้ำหนักผ้าทีผ่ ่าน
กระบวนการตกแต่งทั้งสองแบบ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยน้ำหนักผ้าก่อนตกแต่ง (กรัม) และร้อย
ละค่าเฉลี่ยน้ำหนักผ้า (เพิม่ ขึ้น) หลัง พ่นเคลือบ สำหรับผ้าที่
ตกแต่งด้วยอนุภาคไหมไทย และตกแต่งด้วยอนุภาคไหมอีรี่

ตัวอย่าง

ผ้าตกแต่งด้วย
อนุภาคไหมไทย ร้อยละ 4
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมไทย ร้อยละ 6
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมไทย ร้อยละ 8
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมไทย ร้อยละ 10
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมอีรี่ ร้อยละ 4
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมอีรี่ ร้อยละ 6
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมอีรี ร้อยละ 8
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมอีรี่ ร้อยละ 10

ค่าเฉลี่ยน้ำหนัก
ผ้าก่อนตกแต่ง (กรัม)

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
น้ำหนัก
ผ้า
(เพิ่มขึ้น)
หลัง พ่น
เคลือบ

20.28

16.49

20.25
20.28
20.18
20.64
20.47
20.14
20.40

17.56
19.17
20.69
17.51
18.90
19.72
20.81

จากตารางที่ 2 พบว่าผ้าตัวอย่างที่พ่นมีปริมาณ
สารเพิ่มขึ้นมาทุกผืน แสดงว่าผ้าตัวอย่างมีการซึมซับสารที่
พ่นเข้าไปในเนื้อผ้า เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลดิบ (น้ำหนักผ้า
ก่อน-หลังตกแต่ง) พบว่าความแปรปรวนของการพ่นสเปรย์
สารละลายสารยึดติด และสารละลายอนุภาคไมโครซิลค์ทั้ง
สองชนิด ซึ่งเป็นข้อเสียของกระบวนการตกแต่งด้วยการพ่น
สเปรย์ เนื่องจากการฟุ้งกระจาย หรือสะท้อนของสารละลาย
เมื่อพ่นกระทบกับผ้า

4.3 ทดสอบการขัดถูแบบแห้งและเปียก (ISO
105-X12: 2016)
ตารางที่ 3 การประเมินการเปื้อนสีโดยใช้เกรย์สเกล หลัง
การขัดถูแบบแห้ง/เปียก ตามแนวตั้ง/แนวนอน
ตัวอย่าง
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมไทย ร้อยละ
10 (ไม่มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมไทย ร้อยละ
4 (มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมไทย ร้อยละ
6 (มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมไทย ร้อยละ
8 (มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมไทย ร้อยละ
10 (มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมอีรี่ ร้อยละ
10 (ไม่มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมอีรี่ ร้อยละ
4 (มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมอีรี่ ร้อยละ
6 (มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมอีรี่ ร้อยละ
8 (มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมอีรี่ ร้อยละ
10 (มีสารยึดติด)

แนวตั้ง
แห้ง เปียก

แนวนอน
แห้ง เปียก

4-5

4

4-5

4

4-5

4-5

4-5

4-5

4

4-5

4-5

4-5

3-4

4

4-5

4-5

3-4

4

4

4

4-5

4

4-5

4

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4

4-5

4

4-5

4

4-5

4

จากตารางที่ 3 การทดสอบการขั ดถู แบบแห้ งและเปี ยก
พบว่าผ้าเคลือบสารยึดติดและอนุภาคไหมไทยความเข้มข้น
ร้อยละ 8 และ 10 มีค่าเปื้อนสีแบบแห้งต่ำที่สุด (3-4) กว่า
ค่าเปื้อนสีแบบเปียก (4) เมื่อเทียบกับผ้าตกแต่งด้วยอนุภาค
ไหมอี รี่ มี ค่ าเปื้ อนสี แบบแห้ ง และแบบเปี ยกค่ อนข้ าง
ใกล้เคียงกันทั้งหมด
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4.4 ผลการทดสอบหลังการซั กล้าง (ISO 105
C06) Test No.C2S

ตารางที่ 4 การประเมิ นการเปลี่ยนแปลงของสี
พบว่าผ้าเคลือบด้วยอนุภาคไหมไทย และอนุภาคไหมอีรี่ทุก
ตัวอย่าง ถูกซักล้างออกหมด ทำให้สีเปลี่ยนแปลงมาก (1)
และการประเมินการเปื้อนสีโดยใช้เกรย์สเกล บนผ้าขาวชนิด
อื่นๆ หลังจากการซักล้าง จำนวน 20 ครั้ง พบว่ามีการเปื้อน
สีน้อยมาก (4-5)
4.5 ผลการทดสอบระยะทางการซึ มน้ ำ
(Wicking Test) (AATCC 197:2011) (หน่วย: มิลลิเมตร)
(เวลา 30 นาที)

4-5

ตารางที่ 5 ระยะทางการซึมน้ำ (มิลลิเมตร) ของผ้าตัวอย่าง
ตามแนวตั้ง และแนวนอน

อะซิเตด

ฝ้าย

ไนล่อน

พอลิเอสเตอร์

อะไครลิก

ขนสัตว์

ตัวอย่าง
ผ้าตกแต่งด้วย
อนุภาคไหมไทย
ร้อยละ 10
(ไม่มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วย
อนุภาคไหมไทย
ร้อยละ 4
(มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วย
อนุภาคไหมไทย
ร้อยละ 6%
(มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วย
อนุภาคไหมไทย
ร้อยละ 8
(มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วย
อนุภาคไหมไทย
ร้อยละ 10
(มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วย
อนุภาคไหมอีรี่
ร้อยละ 10
(ไม่มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วย
อนุภาคไหมอีรี่
ร้อยละ 4
(มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วย
อนุภาคไหมอีรี่
ร้อยละ 6
(มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วย
อนุภาคไหมอีรี่
ร้อยละ 8
(มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วย
อนุภาคไหมอีรี่
ร้อยละ 10
(มีสารยึดติด)

การเปลี่ยนแปลง
ของสี

ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของสี และการประเมินการ
เปื้อนสีโดยใช้เกรย์สเกล หลังซักล้าง (20 ครั้ง)

1*

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

1*

1*

1*

1*

1*

1*

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

1*

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

1*

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

1*

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

หมายเหตุ * คือ Ground Colour was Washed off Totally.
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ตัวอย่าง

แนวตั้ง (มม.)

แนวนอน (มม.)

ผ้าดิบ
ผ้าตกแต่งสารยึดติดอย่างเดียว
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมไทย
ร้อยละ 10 (ไม่มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมไทย
ร้อยละ 4 (มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมไทย
ร้อยละ 6 (มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมไทย
ร้อยละ 8 (มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมไทย
ร้อยละ 10 (มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมอีรี่
ร้อยละ 10 (ไม่มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมอีรี่
ร้อยละ 4 (มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมอีรี่
ร้อยละ 6 (มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมอีรี่
ร้อยละ 8 (มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมอีรี่
ร้อยละ 10 (มีสารยึดติด)

57
11

58
15

87

79

0.3

0.3

0.7

0.8

0.3

0.2

10

0.5

83

74

0.9

0.5

1.3

1.0

0.5

0.3

10

0.7

ตารางที่ 5 พบว่าผ้าตัวอย่างที่เคลือบด้วยอนุภาค
ไมโครซิลค์ไหมไทยความเข้มข้นร้อยละ 10 มีระยะทางการ
ซึมน้ำ (มิลลิเมตร) สูงสุด (ด้านแนวตั้ง 87 มิลลิเมตร ด้าน
แนวนอน 79 มิลลิเมตร) รองลงมาเป็นผ้าตัวอย่างที่เคลือบ
ด้วยอนุ ภาคไมโครซิลค์ไหมอีรี่ ความเข้ มข้นร้อยละ 10 มี
ระยะทางการซึมน้ำ (มิลลิเมตร) (ด้านแนวตั้ง 83 มิลลิเมตร
ด้ านแนวนอน 74 มิ ลลิ เมตร) ซึ่ งตรงกั บสมบั ติ การดู ด
ความชื้นของไหม (ประมาณร้อยละ 11) แต่เมื่อนำสารยึดติด

มาพ่ นบนผ้ า จะพบว่าระยะทางการซึ มน้ ำน้ อยลง (เหลื อ
เพียงด้านแนวตั้ง 11 มิลลิเมตร ด้านแนวนอน 15 มิลลิเมตร)
แสดงว่ าสารยึดติ ดทำให้ ระยะทางการซึ มน้ ำ (มิ ลลิ เมตร)
ลดลง อย่างไรก็ตามหากใช้ผ้าเคลือบสารยึดติดและอนุภาค
ไหมไทย ความเข้มข้นร้อยละ 10 หรือผ้าเคลือบสารยึดติด
และอนุภาคไหมอีรี่ความเข้มข้นร้อยละ 10 ทำให้ผ้าที่ผ่าน
การตกแต่งมีความสามารถในการ ระยะทางการซึมน้ำลดลง
เนื่ องจากสารยึ ดติ ดเคลื อบบริ เวณผิ วหน้ าผ้ า จึ งทำให้
ความสามารถซึมน้ำลดลงมาก
4.6 การประเมินผลการต้านแบคทีเรียของสิ่ ง
ทอ (วิธีเชิงคุณภาพ)
4.6.1 แบคที เรียแกรมลบ เอสเชอริ
เชีย โคไล (Escherichia coli)
ตารางที่ 6 การประเมินผลการต้านแบคทีเรียของสิ่งทอ ต่อ
แบคทีเรียแกรมลบ บนผ้าตัวอย่าง
ตัวอย่าง

เฉลี่ย
(มม.)

บริเวณ
ยับยั้ง
เฉลี่ย
(มม.)

ประสิทธิ
ภาพ
ไม่
เพียงพอ
ไม่
เพียงพอ

ตารางที่ 6 พบว่า ผ้าเคลือบอนุภาคไหมไทย ความเข้มข้น
ร้อยละ 10 และผ้าเคลือบอนุภาคไหมอีรี่ความเข้มข้นร้อยละ
10 มีความสามารถในการต่อต้านแบคทีเรีย แบคทีเรียแกรม
ลบ เอสเชอริเชีย โคไล ได้ดี เมื่อนำผ้าที่พ่นสารยึดติดแล้ว
เคลือบด้วยอนุภาคไหมไทยความเข้มข้นร้อยละ 8 และผ้าที่
พ่นสารยึดติดแล้วเคลือบด้วยอนุภาคไหมอีรี่ความเข้มข้น
ร้อยละ 6 ให้ผลการต่อต้านแบคทีเรียชนิดนี้ดี
4.6.2 แบคทีเรียแกรมบวก สตาฟิโล
ค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)
ตารางที่ 7 การต้านแบคทีเรียของสิ่งทอ ต่อแบคทีเรียแกรม
บวก บนผ้าตัวอย่าง
ตัวอย่าง

ผ้า
เฉลี่ย
(มม.)

ผ้าดิบ
ผ้าตกแต่งสารยึดติดอย่างเดียว

47.2
46.7

บริเวณ
ยับยั้ง
เฉลี่ย
(มม.)
29.2
23.2

ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมไทยร้อยละ
10 (ไม่มีสารยึดติด)

45.9

45.2

จำกัด

ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมไทยร้อยละ
4 (มีสารยึดติด)

46.2

45.6

จำกัด

ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมไทยร้อยละ
6 (มีสารยึดติด)

45.5

45.2

จำกัด

45.7

45.7

ดี

46.4

46.3

จำกัด

47.7

47.4

จำกัด

46.1

46.1

ดี

46.0

45.4

จำกัด

47.1

47.1

ดี

45.8

45.8

ดี

ผ้าดิบ

47.1

0.0

ผ้าตกแต่งสารยึดติดอย่างเดียว

46.7

0.0

45.8

45.8

ดี

ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมไทยร้อยละ
8 (มีสารยึดติด)

46.1

45.8

จำกัด

ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมไทยร้อยละ
10 (มีสารยึดติด)

45.4

41.6

จำกัด

45.7

45.7

ดี

46.4

45.5

จำกัด

47.7

47.7

ดี

46.2

46.0

จำกัด

45.9

45.9

ดี

47.0

46.8

จำกัด

45.8

45.4

จำกัด

ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมไทยร้อย
ละ 10 (ไม่มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมไทยร้อย
ละ 4 (มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมไทยร้อย
ละ 6 (มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมไทยร้อย
ละ 8 (มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมไทยร้อย
ละ 10 (มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมอีรี่ร้อยละ
10 (ไม่มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมอีรี่ร้อยละ
4 (มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมอีรี่ร้อยละ
6 (มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมอีรี่ร้อยละ
8 (มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหมอีรี่ร้อยละ
10 (มีสารยึดติด)

ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหม อีรี่ร้อยละ
10 (ไม่มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหม
อีรี่ร้อยละ 4 (มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหม
อีรี่ร้อยละ 6 (มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหม
อีรี่ร้อยละ 8 (มีสารยึดติด)
ผ้าตกแต่งด้วยอนุภาคไหม
อีรี่ร้อยละ 10 (มีสารยึดติด)

การประเมิน
ประสิทธิภาพ
ไม่เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ตารางที่ 7 พบว่า ผ้าเคลือบอนุภาคไหมไทยความ
เข้มข้นร้อยละ 10 และผ้าเคลือบอนุภาคไหมอีรี่ความเข้มข้น
ร้ อ ยละ 10 มี ความสามารถในการต่ อ ต้ านแบคที เรี ย
แบคทีเรียแกรมบวก สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส จำกัด แต่เมื่อ
นำผ้าที่พ่นสารยึดติดแล้วเคลือบด้วยอนุภาคไหมไทยความ
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เข้ มข้นร้อยละ 8 และผ้ าที่ พ่ นสารยึดติ ดแล้ วเคลือบด้ วย
อนุภาคไหมอีรี่ความเข้มข้นร้อยละ 4 8 และ 10 ตามลำดับ
ให้ผลการต่อต้านแบคทีเรียชนิดนี้ดี
4.7 ผลตรวจสอบขนาดอนุภาค และสัณฐานที่
ปรากฎด้วยกล้อง SEM

ผ้า Original

ผ้าตกแต่งด้วยสารยึดติด ก่อน
ซักล้าง

ผ้าตกแต่งอนุภาคไหมไทย ร้อย
ละ 10 (ไม่มีสารยึดติด) ก่อนซัก
ล้าง

ผ้าตกแต่งอนุภาคไหมอีรี่ ร้อย
ละ 10 (ไม่มีสารยึดติด) ก่อน
ซักล้าง

ผ้าตกแต่งอนุภาคไหมไทย ร้อย
ละ 10 (มีสารยึดติด)
ก่อนซักล้าง

ผ้าตกแต่งอนุภาคไหมอีรี่ ร้อย
ละ 10 (มีสารยึดติด) ก่อนซัก
ล้าง

ผ้าตกแต่งอนุภาคไหมไทย ร้อย
ละ 10 (มีสารยึดติด)
หลังซักล้าง 20 ครั้ง

ผ้าตกแต่งอนุภาคไหมอีรี่ ร้อย
ละ 10 (มีสารยึดติด)
หลังซักล้าง 20 ครั้ง

รูปที่ 3 ภาพถ่ายจากกล้อง SEM ของผ้าตัวอย่าง
รูปที่ 3 พบว่าภาพจากกล้อง SEM แสดงให้เห็น
ว่า เมื่อเคลือบด้วยสารยึดติด ลักษณะของผ้าจะมีลักษณะ
เหมือนกาวเคลือบบนเส้นใย และเมื่อผ้าที่พ่นสารยึดติดแล้ว
เคลือบด้วยอนุภาคไหมไทยความเข้มข้นร้อยละ 10 (ก่อนซัก
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ล้าง) และผ้าที่พ่นสารยึดติดแล้วเคลือบด้วยอนุภาคไหมอีรี่
ความเข้มข้นร้อยละ 10 (ก่อนซักล้าง) พบว่ามีอนุภาคไมโคร
ซิลค์เกาะติดบนเส้นใยจำนวนมาก อย่างไรก็ตามภาพถ่าย
จากกล้อง SEM ของผ้าเคลือบสารยึดติด และอนุภาคไหม
ไทยความเข้มข้นร้อยละ 10 (หลังซักล้าง 20 ครั้ง) และผ้า
เคลือบสารยึดติด และอนุภาคไหมอีรี่ความเข้มข้นร้อยละ
10 (หลั งซั กล้ าง 20 ครั้ ง) พบว่าอนุ ภาคเล็ กๆ ที่ เกาะบน
ผิวหน้าผ้าหายไปเกือบหมด ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลอง
จากตารางที่ 5 การประเมินการเปลี่ยนแปลงของสี พบว่าผ้า
เคลือบสารยึดติด และอนุภาคไหมไทย และผ้าเคลือบสารยึด
ติด และอนุภาคไหมอีรี่ทุกตัวอย่าง ถูกซักล้างออกหมด ทำ
ให้สีเปลี่ยนแปลงมาก (ค่าเท่ากับ 1 จาก 5)
5. บทสรุป
จากการทำวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปว่า
5.1 ภาพถ่ ายจากกล้ อ ง SEM ขนาดอนุ ภ าค
ไมโครซิ ลค์ ไหมไทย พบว่ ามี ขนาดอนุ ภาคเดี่ ยวเล็ กที่ สุ ด
(กว้าง 2,250 ยาว 2,320 นาโนเมตร) และขนาดของอนุภาค
ไมโครซิลค์ไหมอีรี่ อนุภาคเดี่ยวเล็กที่สุด (กว้าง 1,080 ยาว
2,140 นาโนเมตร) จึงจัดว่าเป็น “อนุภาคขนาดไมโครเมตร”
5.2 ทดสอบการขัดถูแบบแห้งและเปียก พบว่าผ้า
เคลือบสารยึดติดและอนุภาคไหมไทยความเข้มข้นร้อยละ 8
และ 10 มีค่าเปื้อนสีแบบแห้งต่ำที่สุด (ค่าเท่ากับ 3-4 จาก
5) กว่าค่าเปื้อนสีแบบเปียก (ค่าเท่ากับ 4 จาก 5) อาจเป็น
เพราะงานวิ จั ยนี้ ใช้ กระบวนการพ่ นเคลื อบผ้ าแบบสอง
ขั้นตอน (พ่นสารยึดติดก่อน แล้วจึงพ่นอนุภาคไมโครซิลค์ผง
ไหมไทย) จึงทำให้อนุภาคไหมไทย (ซึ่งใหญ่กว่าอนุภาคไหม
อีรี่) โผล่ออกมานอกผ้า จึงทำให้อนุภาคไหมไทยหลุดออกได้
ง่ายกว่า เนื่องจากผ้าเคลือบสารยึดติด และอนุภาคไหมไทย
มีสีเหลืองเข้ม ทำให้ค่าการเปื้อนสีโดยใช้เกรย์สเกล หลังการ
ทดลองการขัดถูแบบแห้ง/เปียก ตามแนวตั้ง/แนวนอน จึงมี
ค่าประเมินที่แย่กว่า ผ้าเคลือบสารยึดติด และผงไหมอีรี่ ซึ่ง
มีสีขาวนวล (สีจางกว่า)
5.3 การประเมินการเปลี่ยนแปลงของสี พบว่าผ้า
เคลือบด้วยอนุภาคไหมไทย และอนุภาคไหมอีรี่ทุกตัวอย่าง
ถูกซักล้างออกหมด (หลังซักล้าง 20 ครั้ง) พบว่ามีการเปื้อน
สีน้ อยมาก (4-5) อาจเป็ นเพราะสารยึ ดติ ดไม่สามารถยึ ด
อนุภาคไมโครซิลค์ทั้งสองชนิด (หลังซักล้าง 20 ครั้ง) ในการ

วิจัยครั้งต่อไปควรเลือกสารยึดติดใหม่ที่ยึดติดได้ดีกว่าสาร
ยึดติดตัวเดิมที่ใช้ในงานวิจัยนี้
5.4 จากผลการทดลองพบว่าผ้าตัวอย่างที่เคลือบ
ด้วยอนุภาคไมโครซิลค์ไหมไทยความเข้มข้นร้อยละ 10 มี
ระยะทางการซึมน้ำสูงสุด รองลงมาเป็นผ้าตัวอย่างที่เคลือบ
ด้วยอนุภาคไมโครซิลค์ไหมอีรี่ความเข้มข้นร้อยละ 10 ซึ่ง
ตรงกับสมบัติของไหมสามารถดูดความชื้นได้ดี แต่เมื่อนำ
สารยึดติดมาพ่นบนผ้า จะพบว่ามีระยะทางการซึมน้ำน้อย
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสารยืดติดเข้าไปปิดช่องว่างระหว่าง
เส้นด้ายยืน และเส้นด้ายพุ่งบนผืนผ้า หรือเคลือบเส้นใยจน
ทำให้เส้นใยฝ้ายไม่สามารถส่งผ่านน้ำได้
5.5 ผ้าที่ พ่นสารยึดติ ดแล้วเคลื อบด้วยอนุ ภาค
ไหมไทยความเข้มข้นร้อยละ 8 มีความสามารถในการต่อต้าน
แบคที เรี ย แบคที เรี ยแกรมลบ เอสเชอริ เชี ย โคไล และ
แบคทีเรียแกรมบวก สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส ได้ดี และผ้า
ที่พ่นสารยึดติดแล้วเคลือบด้วยอนุภาคไหมอีรี่ ความเข้มข้น
ร้อยละ 6 มีความสามารถในการต่อต้านแบคทีเรีย แบคทีเรีย
แกรมลบ เอสเชอริเชี ย โคไล และผ้ าที่ พ่ นสารยึ ดติ ดแล้ ว
เคลือบด้วยอนุภาคไหมอีรี่ความเข้มข้นร้อยละ 4 8 และ 10
ตามลำดั บ มี ค วามสามารถในการต่ อ ต้ านแบคที เรี ย
แบคทีเรียแกรมบวก สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส ได้ดี
5.6 สารยึดติดที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ไม่คงทนต่อการ
ซักล้าง หลังซักล้าง 20 ครั้ง สอดคล้องกับการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงของสีหลังการซักล้าง พบว่าสีเปลี่ยนแปลงมาก
(ค่าเท่ากับ 1 จาก 5) สอดคล้องกับภาพถ่ายจากกล้อง SEM
พบว่าผ้ามีอนุภาคหลงเหลือน้อยมาก (หลังซักล้าง 20 ครั้ง)
เมื่อเทียบกับผ้าก่อนซักล้าง
สำหรับผ้าที่พ่นสารยึดติดแล้วเคลือบด้วยอนุภาค
ไหมไทยความเข้มข้นร้อยละ 8 สามารถต่อต้านแบคทีเรีย
แกรมบวกและแกรมลบได้ดี ส่วนผ้าที่ พ่ นสารยึดติดแล้ ว
เคลือบด้วยอนุภาคไหมอีรี่ความเข้มข้นร้อยละ 6 สามารถ
ต่อต้านแบคทีเรียแกรมลบ และสำหรับผ้าที่พ่นสารยึดติด
แล้ วเคลื อบด้ วยอนุ ภาคไหมอี รี่ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 8
สามารถต่อต้านแบคทีเรียแกรมบวกได้ดี จึงควรเลือกสูตร
ดั งกล่ าวมาตกแต่ งบนผ้ าฝ้ าย หรื อผลิ ตภั ณ ฑ์ สิ่ งทอที่
ต้องการสมบัติการต่อต้านแบคทีเรีย เช่น ผ้าชุดเครื่องนอน
ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน เป็นต้น
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