
TEXTILES 



FIBER
มีก่ีชนิด



CELLULOSES 



คุณสมบัติ

ความแน่นมาก > เม่ือเทียบกบัเส้นใยชนิดอ่ืน

ความอยูต่วัน้อย > ยน่ยบังา่ย

กดให้แน่นได้ > บิดเกลียวให้แน่นได้ ทอแน่นได้

ดดูความชืน้ดี > ใช้ทําผ้าขนหนู

นําความร้อนดี > เม่ือใสต่อนหน้าร้อนจะรู้สกึเย็น

ทนความร้อนได้ > ต้มได้ รีดได้สะดวก

ทนดา่งได้ > ทนตอ่นํา้ยาซกัฟอก สบู่

ไมท่นกรด

ทนมอดและแมลง > เก็บรักษางา่ย

ติดไฟงา่ย



COTTON 
มีความต้านแรงดงึ : อยูร่ะหวา่งขนสตัว์และไหม

ความมนั : ขึน้อยูก่บัลกัษณะของเส้นในฝ้าย

ความยืดหยุน่ : จะยืดออกร้อยละ 3 – 7

การจดัเข้ารูป : จะต้องใช้ความชืน้ 

การต้านทานไฟฟ้า : สงู



COCONUT 
มีเส้นใยหยาบ ใช้ทําเชือก ผ้าเนือ้หยาบ แปรง ฯลฯ 

ใยแตล่ะเส้นยาว 2.5 - 10 เซนติเมตร ไมค่งรูป ปลายเรียวแหลม



KAPOK 
แตล่ะเส้นยาวประมาน 1.75 เซนติเมตร มีสีเหลืองทอง เบากวา่เส้นใยชนิดอ่ืนๆ

ผิวใยเรียบ โปร่งแสง



FLAX 
ลินิน เส้นได้มีขนาดสม่ําเสมอ มีสีขาวเทา มีขีผ้ึง้ผสม 1 เปอร์เซนต์ ยบังา่ย



JUTE 
ปอ ใช้ทําผ้ากระสอบ ย้อมสีเข้มติดดี กระบวนการทําคล้ายผ้าลินิน 



HEMP 
ป่าน ใยมีสีนวลเป็นมนัมาก ความยาวของใยประมาน 100-200 เซนติเมตร ผิวไมเ่รียบ



ABACA 
ใยกล้วย ทําเชือก ถกัหมวก ถ้ามีการแยกเส้นใยแบบประณีตจะได้เส้นใยยาวท่ีสดุ

450 เซนติเมตร แตโ่ดยทัว่ไปความยาวประมาน 240-270 เซนติเมตร 



PINEAPPLES
สว่นใหญ่จะต้องแยกใยด้วยเคร่ืองจกัรถงึจะได้คณุภาพดี ใยลกัษณะเป็นมนั ขาว สามารถตีเกลียวได้ยาก 

ใช้ทําเชือก ด้ายเย็บ ผ้าชนิดบาง



PROTEIN 



SILK 
ราชินีแหง่ใยผ้า 

ให้ความรู้สกึแห้งเสมอ เงามนัเป็นประกาย ดดูความชืน้ดี ใสแ่ล้วสบาย

ออ่นตวัแตค่งรูป ต้านแรงดงึสงู ทนทาน สาวแบบประณีตจะยาว 900-1200 เมตร 



WOOL
ขนสตัว์ท่ีใช้ทอผ้า จะยาวประมาน 6-15 เซนติเมตร 

มีการต้านแรงดงึไมเ่ทา่กนัแล้วแตช่นิตสตัว์

ขนสตัว์สามารถอดัแน่นได้ ระบายความร้อนได้ยาก 



ARTIFICIAL 



เส้นใยประดิษฐ์ิ

เรยอน  

โพลเิอสเตอร์

โพลพิรอพิลีน

อครีลคิ

เทฟลอน

ยางสงัเคราะห์

คาบอน



INORGANIC 



ASBESTOS
หินฟองสบู ่ใช้ทําสายไฟ ชบุโลหะ เชือก ตะเกียง ผ้าเบรค 



GLASS FIBERS
มีความเหนียวมาก ทําความร้อนสงู ไมไ่หม้ไฟ ทนตอ่สารเคมี ไมยื่ด 



METALLIC YEARNS 
มีความมนัวาว ทรความร้อนได้ 70 องศา สีมีความทนตอ่แสง  



เส้นใยจากพชื เส้นใยจากสัตว์ เส้นใยประดษิฐ์ิ ใยอนินทรีย์



ใยฝ้าย 

ใยมะพร้าว

ใยนุ่น

ใยแฟลกซ์

ใยปอ

ใยป่าน

ใยกล้วย

ใยสบัปะรด

ไหม 

ใยขนสตัว์ 

เรยอน  

โพลิเอสเตอร์

โพลิพรอพิลีน

อครีลิค

เทฟลอน

ยางสงัเคราะห์

คาบอน

ใยหิน 

ใยแก้ว

ใยโลหะ 

เส้นใยจากพชื เส้นใยจากสัตว์ เส้นใยประดษิฐ์ิ ใยอนินทรีย์





การผลติผ้า?





Weaving



knitting

Weaving



knitting

Weaving

Non-woven



knitting

Weaving

Filming

Non-woven



knitting

Weaving

Filming

Non-woven
Felting



Felting





Non-woven



คุณสมบตัขิองเส้นใยที่มีต่อผ้าไม่ทอ
(Polyester)
ข้อดี

การกลบัคืนตวัดี

การยืดหยุน่ตวัสงู

ตกแตง่งา่ย

ทนความร้อนสงู

แข้งแรงขณะเปียก

ข้อเสีย

เกิดไฟฟ้าสถิตงา่ย



คุณสมบตัขิองเส้นใยที่มีต่อผ้าไม่ทอ
(Acetate)
ข้อดี

กลบัคืนตวัดี

ตกแตง่่สย

ผิวสมัผสัดี

ข้อเสีย

ไมแ่ข็งแรงขณะเปียก

ทนแรงขดัถต่ํูา



คุณสมบัตขิองเส้นใยทีม่ต่ีอผ้าไม่ทอ
(Polyamide)
ข้อดี

ความแข็งแรงขณะเปียกสงู

ทนสารเคมีได้

ยืดหยุน่ดี

ทนรอยเปือ้นดี

ผลติโดยใช้ความร้อนดี

แห้งเร็ว

ข้อเสีย

กระด้าง

ราคาสงู



คุณสมบัตขิองเส้นใยทีม่ต่ีอผ้าไม่ทอ
(Viscose)
ข้อดี

มีความแข็งแรง

ตกแตง่งา่ย

ทําความสะอาดงา่ย

ขนาดใหญ่

ราคาถกู

ข้อเสีย

ความแข็งแรงขณะเปียกต่ํา

แห้งช้า

ต้านทานรอยขีดขว่นต่ํา



คุณสมบัตขิองเส้นใยทีม่ต่ีอผ้าไม่ทอ
(Acrylic)
ข้อดี

คืนตวัดี

ไมมี่ปฎิกริยากบัสารเคมี

ตกแตง่งา่ย

ผิวสมัผสันุ่ม

ขนาดใหญ่

ต้านทานความชืน้ได้ดี

ข้อเสีย

ราคาสงู



คุณสมบัตขิองเส้นใยทีม่ต่ีอผ้าไม่ทอ
(Cotton)
ข้อดี

มีความแข็งแรง

ดดูความชืน้ดี

ผิวสมัผสันุ่ม

แข็งแรงขณะเปียก

ข้อเสีย

ไมยื่ดหยุน่ตวั

ยบัง่าย

เปือ้นง่าย



คุณสมบัตขิองเส้นใยทีม่ต่ีอผ้าไม่ทอ
(Wool)
ข้อดี

คืนตวัเร็ว

ยืดหยุน่สงู

ทําความสะอาดงา่ย

ขนาดใหญ่

ผิวสมัผสันุ่ม

ดดูซบัความชืน้ดี

ข้อเสีย

ความแข็งแรงต่ํา

เป็นรอยง่าย



Felting

• ข้อดี

• ข้อเสีย

Non-woven

• ข้อดี

• ข้อเสีย
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