
บทที่ 1
ชนิดและคุณสมบัติ

ของเส้นใย



๑. ค ำจ ำกัดควำมของเส้นใย

- เส้นใย (Fibers) คอื หน่วยทีเ่ล็กทีสุ่ด มีความยาวมากกว่าความกว้าง ไม่จ ากัดขนาดและรูปร่าง
- ใยผ้ำ คือ เส้นใยที่มีคุณสมบัติผลิตเป็นเส้นด้ำย และผืนผ้ำ
- ใยสั้น (Staple Fibers) คอื เส้นใยทีวั่ดความยาวเป็นนิว้ เช่น ฝ้าย นุ่น
- ใยยำว (Filament Fibers)  คอื เส้นใยทีใ่ช้วัดความยาวเป็นหลา ไม่จ ากัดความยาว เช่น ไหม ใยสังเคราะห์
- ใยยำวเดี่ยว (Monofilament) คือ ใยยาวที่ผลิตคร้ังละ ๑ เส้นเท่าน้ัน ใช้ท าผ้าและอื่นๆได้ที่เดียวไม่ต้องท าเป็น

เส้นด้ายก่อ
- ใยยำวรวม ( Mutifilament) คือใยยาวทีผ่ลิตคร้ังละหลายๆเส้น อาจเป็น ๑๐,๑๐๐ หรือ ๒๐๐ ก็ได้
- เส้นด้ำย คือเส้นใยที่เอำมำรวมกันเข้ำหลำยๆเส้น ต่อกันให้ยำวออกไป มีขนำดใหญ่กว่ำ และ เหนียวกว่ำเส้นใย
- ด้ำยทอผ้ำ (Yarn) คือเส้นดา้ยทีใ่ช้ทอผ้า บางทีก่็เป็นเพยีงใยเส้นเดยีว จะเข้าเกลียวหรือไม่เข้าเกลียวก็ได้
- ด้ำยเย็บผ้ำ (Thread) คือเส้นด้ายที่ใช้เย็บ ปักร้อย เป็นเส้นด้ายที่ได้รับการตกแต่งเพิ่มคุณสมบัติบางประการลงไปให้

เหนียวและมันขึน้



๒. กำรจ ำแนกชนิดของเส้นใย
๒.๑ เส้นใยที่ได้จำกธรรมชำติ

๒.๑.๑ ใยฝ้ำย 

เป็นใยเก่ำแก่ชนิดหนึ่ง ซึ่งรู้จักและใช้กันมำช้ำนำนตั้งแต่สมันโบรำณกระทั้งถึงปัจจุบัน แม้นจะมีเส้นใยชนิดใหม่ๆ

เกิดขึ้นมำกแต่ฝ้ำยยังคงเป็นเส้นใยที่ใช้กันมำกท่ีสุด เรำจะพบผ้ำฝ้ำยหรือผ้ำผสมฝ้ำยอยู่ทั่วไปรอบๆตัวเรำ เช่น 

เสื้อ กระโปรง ผ้ำปูที่นอน ผ้ำห่ม ผ้ำเช็ดตัว ผ้ำเช็ดหน้ำ ผ้ำม่ำน ฯลฯ  ใยฝ้ำยเป็นใยที่ได้จำกเมล็ดของต้นฝ้ำย 

ชอบอำกำศร้อนและชุ่มชื้น เริ่มปลูกในอินเดียเป็นประเทศแรก  ในประเทศไทยปลูกมำในภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ภำคเหนือ และภำคกลำง คุณภำพของฝ้ำยที่มีควำมเหนียว,ควำมยำว,ขนำดและควำมสะอำดสดใสในแตล่ะพันธุ์

จะให้ควำมยำวแตกต่ำงกันตั้งแต่ ๐.๕-๒ นิว้ เส้นใยยาวจะใช้ผลิตผ้าทีม่ีคุณภาพด ีเพราะสามารถป่ันเป็น

เส้นด้ายขนาดเล็กและเรียบ ส่วนใยส้ันจะป่ันเป็นเส้นด้ายทีห่ยาบกว่า



ประโยชน์ใช้สอยของฝ้ำย

ผ้ำฝ้ำยใช้ประโยชน์ได้กว้ำงขวำงมำก รำคำไม่แพง ใช้เป็นเสื้อผ้ำเครื่องนุ่งห่มได้ทุกชนิด 
นอกจำกนี้ยังใช้เป็นผ้ำที่ใช้ในบ้ำน ผ้ำที่ตกแต่งบ้ำนและผ้ำที่ใช้ในงำนอุตสำหกรรมได้อย่ำง
ดีอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจำกฝ้ำยมีคุณสมบัติหลำยประกำร เช่น สวมใส่สบำยไม่ร้อน ซักรีดง่ำย 
ดูดซึมน้ ำและควำมชื้นได้ดี นอกจำกนั้นฝ้ำยยังย้อมสีง่ำย สีไม่ตกและทนถ้ำย้อมสีได้ดีถูกวิธี 
ผ้ำฝ้ำยจะทนต่อควำมร้อนได้ดี ระบำยอำกำศได้ดีอีกด้วย

กำรตกแต่งผ้ำฝ้ำยที่นิยมท ำกัน ได้แก่ กี่ท ำกันหด ท ำให้ทนยับ ซักแล้วไม่ต้องรีด เป็นต้น 
ควำมน่ำใช้และสวมใส่สบำยเป็นคูณสมบัติเด่นของผ้ำฝ้ำย



คุณสมบัติเด่นของฝ้ำย

๑. ฝ้ำยสำมำรถท ำเป็นผ้ำได้หลำยชนิดเช่น ผ้ำตัดเสื้อ,กระโปรง,ผ้ำปูที่นอน,ผ้ำห่ม,ผ้ำเช็ดตัว,ผ้ำม่ำนฯลฯ มีน้ ำหนักเบำ 

ผิวสัมผัส สี ลวดลำย

๒. ฝ้ำยสำมำรถตกแต่งให้มีคุณสมบัติดีขึ้น เช่น กำรชุบมัน กำรขัดมัน กำรท ำให้ผ้ำมีเนื้อแข็ง ตลอดจนกำรลงแป้ง

๓. ดูดควำมชื้นได้ง่ำย จึงย้อมสีและพิมพ์ลำยได้ง่ำย

๔. สวมใส่สบำยดูดควำมชื้นดี,ระบำยควำมร้อนได้ดี ตลอดจนน ำควำมร้อนได้ดี ไม่เกิดไฟฟ้ำสถิต

๕. ฝ้ำยมีควำมทนทำน ใช้ได้นำน ทนต่อกำรเสียดสี เส้นใยไม่รวมตัวกันเป็นกระจุก
๖. ท ำควำมสะอำดได้ง่ำย จะซักแห้งหรือเปียกได้ และสำมำรถซักได้ น้ ำร้อนถึงน้ ำเดือดได้ ท ำให้แห้งได้ด้วยเครื่องที่มี

อุณหภูมิสูงทนต่อด่ำงแก่ได้ จึงใช้สำรฟอกขำวประเภทคลอรีนและสำรฟอกขำวชนิดอื่นได้แต่ถ้ำใช้มำกเกินไปจะท ำให้

เส้นใยเสื่อมคุณภำพ เป็นเส้นใยที่มีควำมเหนียวมำกขึ้นเมื่อเปียกน้ ำ

๗. สำมำรถตกแต่งให้ทนยับ กำรตกแต่งให้ทนไฟ ทนมอดทนรำ



คุณสมบัติด้อยของฝ้ำย

๑. ฝ้ำยที่ไม่ได้รับกำรตกแต่งจะขำดควำมยืดหยุ่น รีดยำก ยับง่ำย ควรตกแต่ง

ให้ทนยับ อำจท ำให้ควำมเหนียวและควำมทนทำนของฝ้ำยลดลง

๒. ฝ้ำยที่ไม่ตกแต่งไม่ทนรำ แสงแดด และกรดแก่

๓. ฝ้ำยที่ไม่ตกแต่งจะติดไฟง่ำย



๒.๑.๒ ลินิน

เป็นเส้นใยเซลลูโลสอีกชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติคล้ำยคลึงกับฝ้ำย  แต่มีรำคำแพงกว่ำ
เพรำะมีต้นทุนกำรผลิตที่สูงกว่ำ ผ้ำลินินไม่สำมำรถใช้ได้ย่ำงกว้ำงขวำงอย่ำงฝ้ำย 
ใยลินินได้มำจำกส่วนที่เป็นเปลือกของต้นแฟลกซ์ ต้นแฟลกซ์จะเจริญเติบโตได้ดี ใน
แถบหรือบริเวณที่มีอำกำศอบอุ่น มีควำมชุ่มชื้นอย่ำงเพียงพอ ไม่ชอบอำกำศร้อนจัด
หรือแสงแดดกล้ำและฝนชุกเกินไป ต้นลินินต้องกำรดินดี ซึ่งจะท ำให้ได้ใยลินินที่มี
คุณภำพดีด้วย



ประโยชน์ใช้สอยของใยลินิน

เนื่องจำกใยลินินค่อนข้ำงเหนียวและปั่นเป็นเส้นด้ำยที่มีคุณภำพดี เมื่อทอเป็นผ้ำก็ได้
เนื้อผ้ำดี สวมใส่เย็นสบำย จึงเหมำะที่จะน ำมำตัดเป็นเสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำย นอกจำก
ใช้ท ำผ้ำตัดเสื้อแล้วลินินยังเหมำะที่จะใช้ท ำผ้ำปูโต๊ะที่สวยงำม กำรตกแต่งด้วยกำร
ทุบเส้นด้ำยให้แบนด้วยค้อนไม้ หรือที่เรียกว่ำ Beetling ท าให้ผ้าลนิินเนือ้แน่น
เป็นมันน่าใช้มากขึน้ ผ้าลนิินไม่ค่อยสกปรกหรือเปรอะเป้ือนได้ง่ายเพราะเนือ้
เรียบเป็นมัน ผ้าลนิินซักรีดง่ายไม่จ าเป็นต้องฟอกขาว



คุณสมบัติเด่นของใยลินิน

๑. เส้นใยเป็นสีขำวเป็นมัน มีขี้ผึ้งประมำณ ๑%

๒. มีควำมเหนียวกว่ำฝ้ำย ๓ เท่ำ ดูดซับน้ ำได้ดี ทนควำมชื้นและรำได้ดี

๓. สวมใส่สบำย เพรำะดูดควำมชื้น และระบำยควำมร้อนได้ดี
๔. ใช้สำรฟอกขำวประเภทคลอรีนได้ ยกเว้นสำรเคมีที่ใช้ตกแต่งผ้ำนั้น

จะไม่ทนต่อสำรฟอกขำว



คุณสมบัติด้อยของลินิน

๑. ผ้ำลินินที่ได้รับกำรตกแต่ง ไม่มีควำมยืดหยุ่น ยับง่ำย กำรตกแต่งท ำให้ทนยับ

แต่อำจท ำให้ควำมเหนียวและควำมทนทำนของผ้ำลดน้อยลง
๒. เส้นในค่อนข้ำงแข็ง ตำมรอพับจะเสื่อมคุณภำพเร็วเห็นชัดว่ำรอยพับจะเก่ำ

เร็วกว่ำส่วนอื่นๆของผ้ำ

๓. เมื่อยับแล้ว รอยยับไม่หำยไปง่ำยๆรีดให้เรียบยำก

๔. ผ้ำลินินที่ไม่ได้รับกำรตกแต่งจะติดไฟง่ำย



๒.๑.๓  ไหม 
เป็นใยโปรทีนธรรมชำติที่ผลิตจำกไข่ของตัวหนอนมีกำรเลี้ยงตัวหนอนที่อยู่ใน

สภำพกำรณ์ควบคุม ตัวหนอนเหลำนี้กินใบหม่อนอย่ำงเดียวและตัวหนอนตัว

เล็กๆจะกินใบหม่อนจุมำก กำรเลี้ยวตัวหนอนชนิดนี้เป็นอำชีพที่ต้องกำรควำม

ช ำนำญและใช้แรงงำนที่ไม่จ ำกัดเวลำ อุตสำหกรรมปัจจุบันได้รับกำรควบคุม

อย่ำงดี ด้ำนกำรป้องกันโรค สะอำดปรำศจำกเชื้อโรค ไหมถือว่ำเป็นเส้นใยฟุ่ม

เฟื่อย มักเรียกไหมว่ำ “ราชินีแห่งเส้นใย” ซึ่งเป็นถ้อยค าทีเ่หมาะสม มีการ

ระมัดระวังในการดูแลรักษา มคีวามนุ่มนวล เป็นเงาเวลาสวมใส่



ประโยชน์ใช้สอยของใยไหม

- ผ้ำไหมท ำควำมสะอำดค่อนข้ำงยำก ถ้ำจะให้ดีต้องซักด้วยวิธีกำรซักแห้ง ถ้ำซักด้วยมือต้องท ำอย่ำงระมัดระวังด้วยน้ ำ
สบู่อ่อนๆ ซักสะอำดแล้วบีบผ้ำให้แห้ง อย่ำบิดแรงๆ อำจใช้ผ้ำขนหนูม้วนซับเอำน้ ำออกก็ได้ แล้วแขวนไว้ในที่ร่ม ผ้ำ

ไหมรีดด้วยควำมร้อนต่ ำถึงปำนกลำง หรือรีดด้วยเตำรีดไอน้ ำ

- ถ้ำต้องกำรฟอกขำว ใช้สำรฟอกขำวไฮโดรเจนเพออ๊อกไซด์ หรือสำรฟอกขำวเพอบอเรท ควรใช้สำรฟอกขำวคลอรีน 
ปัญหำในกำรใช้ผ้ำไหมข้อหนึ่งคือเหงื่อไคลและไอตัวจำกร่ำงกำย จะท ำให้ผ้ำลดควำมเหนี่ยวลงและท ำให้ผ้ำไหมสีซีด

ลง ยำก ำจัดกลิ่นตัวที่มีส่วนประกอบของอลูมิเนียมคลอไรด์จะท ำลำยไหมได้ 

- ผ้ำไหมย้อมสีและพิมพ์ลำยได้สวยงำมมำก และใช้ประโยชน์ได้หลำยอย่ำง ตัดเสื้อผ้ำได้หลำยโอกำสเช่น เสื้อสูท ชุด
เสื้อผ้ำสตรี ใช้เป็นผ้ำตกแต่งบ้ำน  แม้ว่ำผ้ำไหมจะรำคำแพงกว่ำผ้ำใยสังเครำะห์ที่เนื้อคล้ำยคลึงกันก็ยังมีผู้ยินดีจ่ำยเงิน

เพื่อซื้อผ้ำไหมมำใช้ ทั้งนี้เพรำะผ้ำไหมรวมเอำคุณสมบัติดีๆต่ำงๆไว้หลำยประกำร เช่น เหนียว ปรับให้โค้งงอได้ดี ดูด

ควำมชื้นได้ดี นุ่ม อุ่น ดูสวยงำม หรูหรำและค่อนข้ำงทนทำน



คุณสมบัติเด่นของไหม

๑. ใยไหมเป็นเส้นใยทึบไม่คงรูป ผิวภำยนอกมีรอยแตก เหมือนลูกปัดต่อกันเป็นข้อๆท ำให้

เกิดกำรสะท้อนแสงได้ดี

๒. ใยเหนียวมีควำมเหนียวมำก ยืดและสปริงตัวกลับที่เดิมได้ดี

๓. กำรดูดควำมซื้นของไหมท ำให้ไหมย้อมสีติดง่ำยและท ำกำรตกแต่งได้ดี

๔. ทนควำมร้อนได้ดีกว่ำขนสัตว์ ซักไดที่อุณหภูมิ ๓๒๐ F

๕. ทีควำมยืดหยุ่นปำนกลำงจึงทนยับได้บ้ำง

๖. ผ้ำไหมฟอกขำวได้ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซค์ หรือ โซเดี่ยวมเปอร์บอเรต



คุณสมบัติด้อยของไหม
๑. แสดงแดดและเหงื่อไคลท ำให้เส้นใยเสื่อมคุณภำพ

๒. ไหมทนกรดบำงชนิดไม่ได้ โดยเฉพำะกรดแร่อย่ำงเข้มข้น และทนด่ำงได้น้อยกว่ำฝ้ำย

๓. ไหมน ำไฟฟ้ำได้ดี เวลำสวมใส่อำจเกิดไฟฟ้ำสถิต

๔. ผ้ำไหมเมื่อถูกน้ ำเฉพำะแห่งจะเป็นรอยด่ำงได้

๕. แมลงชอบกินผ้ำไหมมำก เพรำะเป็นเส้นใยโปรตีน

๖. สบู่อย่ำงแรง และเตำรีดร้อน ท ำให้เส้นใยเสื่อมคุณภำพ และเหลืองได้

๗. เมื่อตำกแดดเป็นเวลำนำนๆ หรือเก็บไว้นำนผ้ำไหมจะเหลือง

สำรฟอกขำว คลอรีน ท ำให้เส้นใยเสื่อมคุณภำพ และเหลือง



๒.๑.๔  ขนสัตว์

ขนสัตว์เป็นใยผ้ำที่มีควำมส ำคัญส ำหรับประชำชนในเขตหนำว ปกติ

ขนสัตว์เมื่ออยู่บนตัวสัตว์ ป้องกันควำมหนำวร้อนให้แก่ตัวสัตว์ มนุษย์

น ำมำใช้ก็ป้องกันควำมหนำวให้แก่มนุษย์เช่นเดียวกัน เพรำะขนสัตว์

น ำควำมร้อนไม่ดี ชนบำงหมู่ยังนิยมใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มในฤดูร้อนด้วย



ประโยชน์ใช้สอยของใยขนสัตว์
- ไม่ยับ 

- คืนตัวได้ดี 

- ยืดหยุ่นและโค้งงอได้ดี 

- ดูดซึมควำมชื้นได้ดี

- อุ่นและให้ควำมสุขสบำยเมื่อสวมใส่ 

- ผ้ำขนสัตว์ตัดเย็บได้สวย 

- รีดง่ำยและปรับให้เข้ำกับรูปร่ำงได้ดี 



คุณสมบัติเด่นของขนสัตว์
๑. ให้ควำมอบอุ่น สวมใส่สบำย

๒. ถ่ำนเทควำมร้อนในอำกำศได้ดี

๓. ดูดควำมชื้นดี โดยผู้สวมใส่ไม่รู้สึกหนำวเย็น

๔. ยืดหยุ่นได้มำก เพรำะเส้นใยมีควำมหยิกงอ สำมำรถทนยับได้ดี

๕. ย้อมสีได้ดี ผ้ำขนสัตว์มักไม่เปลี่ยนสี หรือมีรอยด่ำง

๖. เส้นใยทนกรดได้ปำนกลำง

๗. ยืดหยุ่นได้ตำมรูปร่ำงของกำรเคลื่อนไหว ท ำให้ตัดเย็บเป็นเสื้อผ้ำได้สำยงำม รอยพับ

สำมำรถรีดให้หำยได้ โดยใช้น้ ำช่วย

๘. ซักแห้งหรือซักเปียกได้ แล้วแต่ชนิดของสีย้อม กำรตกแต่ง กำรออกแบบ



คุณสมบัติด้อยของขนสัตว์
๑. ไม่ทนต่อด่ำงเพรำะขนสัตว์ละลำยด่ำง

๒. แมลงและมอดชอบกิน ขนสัตว์มำก ยกเว้นจะตกแต่งให้ทนมอดและแมลง
๓. กำรซักน้ ำหรือซักแห้งต้องระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันกำรหด เพรำะเมื่อถูกน้ ำควำมเหนียว

ลดลงและจะหดตัวตำมควำมยำว ท ำให้มีเนื้อมำกขึ้น

๔. สำรฟอกสีประเภทคลอรีน ท ำให้ขนสัตว์เป็นสีเหลือง และอำจละลำยเส้นใยได้อีกด้วย

๕. กำรซักผ้ำขนสัตว์ควรใช้ไอน้ ำ เพื่อช่วยให้ขนสัตว์คงรูป
๖. ขณะสวมใส่ถ้ำเปียกน้ ำ ผ้ำขนสัตว์จะยืดออก หลังจำกกำรสวมใส่ต้องแขวนให้รอยยับ

หำยไปอย่ำงน้อย ๒๔ ชั่วโมง เมื่อซักแห้งแล้วไม่ควรตำมบนรำว ตำกผ้ำ ควรวำงรำบกับพ้ืน



๒.๒ เส้นใยประดิษฐ์

เส้นใยประดิษฐ์ คือ เส้นใยที่ประดิษฐ์ขึ้นจำกสำรเคมีด้วยวิธีกำรทำงเคมี 

หรืออำจเรียกได้ว่ำเป็นเส้นใยสังเครำะห์จำกสำรเคมี  เส้นใยสังเครำะห์

จำกสำรเคมีเกือบทุกชนิด มีคุณสมบัติทั่วไปที่เหมือนกัน หรือคล้ำยคลึง

กันหลำยประกำร



คุณสมบัติเด่นของเรยอน

๑. สำมำรถผลิตเป็นผ้ำได้หลำยน้ ำหนัก ตั้งแต่เบำและหรูหรำ จนถึงผ้ำที่มีน้ ำหนักมำกทนทำน

๒. ย้อมสีได้ง่ำย และย้อมได้ตั้งแต่ที่ยังเป็นสำรละลำย

๓. ผสมกับเส้นใยอื่นๆได้ดี

๔. ดูดควำมชื้นได้ดี สวมใส่สบำย

๕. ท ำควำมสะอำดได้ง่ำยด้วยวิธีซักน้ ำ หรือซักแห้งได้
๖. ฟอกขำวด้วยสำรฟอกขำวประเภทคลอรีนได้ แต่ควรใช้สำรฟอกขำวประเภทเปอร์ออกไซด์ 

เพรำะเส้นใยเรยอนค่อนข้ำงเปลื่อย



คุณสมบัติด้อยของเรยอน

๑. เม่ือถูกน้ ำควำมเหนียวของเส้นใยลดลง เส้นใยเสื่อมคุณภำพเร็ว

๒. เส้นใยไม่คงตัวเสียรูปร่ำงง่ำย มีควำมยืดหยุ่นน้อย

๓. เส้นใยทนต่อกำรเสียดสีได้ไม่ดีนัก

๔. แสดงสว่ำงท ำให้เส้นใยเสื่อมคุณภำพ

๕. รำขึ้นได้ง่ำยมำก

๖. ไม่ทนต่อกรดไม่ทนต่อควำมร้อน



๒.๒.๒ ใยอำสิเตด

เป็นใยเซลลูโลสดัดแปลง ซึ่งมี ๒ ชนิดคือ อำซิเตดและไตรอำซิเตด ต่ำงกับใยสังเครำะห์
จำกเซล,โลส หรือเรยอน ตรงส่วนประกอบและขบวนกำรผลิต เส้นใยเรยอนจะมี
คุณสมบัติใกล้เคียงหรือแนวโน้มใกล้เคียงไปทำงเส้นใยเซลลูโลสมำกกว่ำ 
ส่วนเส้นใยอำซิเตดมีคุณสมบัติโน้มเอียงมำใกล้เคียงกับใยสังเครำะห์จำกสำรเคมี



คุณสมบัติเด่นของอำซิเตด

๑. ในกำรผลิตสำมำรถใช้ควำมร้อนท ำให้เส้นใยอยู่ตัวได้

๒. เป็นผ้ำที่มีผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่ม

๓. มีลักษณะเป็นมันคล้ำยไหม

๔. ย้อมสีได้ต่ังแต่เป็นสำรละลำย ท ำให้มีสีคงทน คือไม่เปลี่ยนสี เมื่อถูกแสง ควันแก๊ส

๕. ทนมอดและรำได้ดี



คุณสมบัติด้อยของอำซิเตด
๑. ไม่ทนควำมร้อน เมื่อถูกควำมร้อนสูงจะละลำย จึงรีดที่อุณหภูมิสูงไม่ได้

๒. สีย้อมอำซิเตดบำงชนิดท ำให้ผ้ำเปลี่ยนสีได้ ถ้ำแขวนไว้นำนๆผ้ำจะสีซีดลงเพรำะถูกอำกำศ

๓. เวลำสวมใส่อำจเกิดไฟฟ้ำสถิตได้

๔. ไม่ทนต่อกำรเสียดสี

๕. เมื่อถูกน้ ำควำมเหนี่ยวลดลง

๖. อำซีโตนและกรดอำซิติค ละลำยเส้นใยได้

๗. เมื่อถูกแสงเป็นเวลำนำนเส้นใยเสื่อมคุณภำพ

๘. ดูดควำมชื้นได้เพียงเล็กน้อย

๙. ติดไฟจัดอยู่ในประเภทปำนกลำง



๒.๒.๓ ไนลอน

ในลอนเป็นใยโพลิอะไมด์ ผลิตด้วยขบวนกำรทำงเคมีจำกกำรรวมตัวของ
เบนซิน หรือ พีนอล ไฮโดรเจน แอมโมเนย และโซดำไฟ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้
ได้มำจำก ถ่ำน แก๊ส น้ ำทะเลและอื่นๆ ค ำว่ำไนลอนจึงมีควำมหมำย
คล้ำยๆกับได้มำจำก ถ่ำนหิน และอำกำศ เป็นเส้นใยโปรงแสง  ครั้งแรก
กดเส้นใยออกมำเป็นรูปแบน เหมือนริบบ้ิน เมื่อแข็งและน ำไปบดเป็นผง 
เมื่อต้องกำรท ำเป็นเส้นใยก็น ำไปท ำให้ร้อนละลำย กดออกเป็นเส้นใย



คุณสมบัติเด่นของไนลอน
๑. เส้นใยเหนียวและยืดหยุ่นได้

๒. เส้นใยมีควำมคงตัว ไม่ยืดและหดมำก

๓. ทนด่ำงและแมลงได้ดี

๔. ทนกำรเสียดสีได้ดี

๕. ท ำให้อยู่ตัวด้วยควำมร้อน

๖. ผ้ำไนลอนไม่ค่อยเปื้อน ถ้ำสำรที่ท ำให้เปื้อนนั้นไม่มีไขมัน

๗. ซักง่ำยและแห้งเร็ว

๘. ผสมกับเส้นใยอื่นได้ดี ท ำให้ผ้ำทนต่อกำรเสียดสีได้ดีขึ้น



คุณสมบัติด้อยของไนลอน
๑. เส้นในไม่ทนต่อแสงแดด  ยกเว้นผ่ำนกำรตกแต่งให้ทนต่อแสงแดดแล้ว

๒. ดูดควำมชื้นน้อยเกิดไฟฟ้ำสถิตได้

๓. สำรละลำยที่เป็นกรดแก่ท ำให้เส้นใยเสื่อมคุณภำพได้

๔. ผ้ำที่ท ำจำกใยสั้น จะเกิดกำรรวมตัวกันเป็นกระจุกของเส้นใยได้ง่ำย
๕. เมื่อถูกไฟจะละลำยอย่ำงรวดเร็ว และหยดกระจำยเมื่อถูกผิวหนัง จะท ำให้เกิดกรปวด

แสบปวดร้อน

๖. ผ้ำไนลอนสีขำวจะติดสิ่งสกปรกจำกผ้ำอื่นเวลำซักได้ง่ำยมำก ท ำให้ผ้ำดูเก่ำเร็ว
๗. กำรใช้สำรฟอกขำว อำจจะต้องระวังเป็นพิเศษ หรือต้องใช้สำรฟอกขำวส ำหรับ

ไนลอนโดยเฉพำะ หรืออำจใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซค์



๒.๒.๔ โพลิเอสเตอร์(Polycstcr) 

โพลิเอสเตอร์เป็นใยสังเครำะห์ ประกอบด้วยโพลิเมอร์ของเอสเตอร์
ซึ่งเกิดจำกปฎิกริยำระหว่ำงไดฮดริกแอลกอฮอล์ และกรดทำเรพทำลิค
รูปร่ำงภำยนอกเรียบเหมือนแท่งแก้ว รูปร่ำงด้ำนหน้ำตัดโดยปกติ
จะเป็นรูปกลม บำงชนิดเป็นรูปสำมเหลี่ยมปลำยมนมีเว้ำเล็กน้อย



คุณสมบัติเด่นของโพลิเอสเตอร์
๑. ยืดหยุ่นได้ดีทนยับได้ ดึงยืดออกได้ร้อยละ ๑๒-๒๐ %

๒. มีควำมคงตัวดี

๓. เป็นผ้ำประเภทซักแล้วไม่ต้องรีด

๔. เส้นใยมีควำมเหนียวมำก
๕. ผสมกับเส้นใยชนิดอื่นได้เป็นอย่ำงดี โดยเฉพำะฝ้ำยกับเรยอน ท ำให้ผ้ำมีคุณสมบัติ

ดีขึ้นทนยับได้ดีขึ้น

๖. ทนแสงแดดได้ดี หำกอยู่กับกระจก จึงใช้ท ำผ้ำม่ำนได้ดี

๗. ฟอกขำวด้วยสำรฟอกขำวประเภทคลอรีนได้



คุณสมบัติด้อยของโพลิเอสเตอร์
๑. ย้อมสียำก

๒. ทนควำมร้อนสูงไม่ได้

๓. ดูดควำมชื้นน้อยท ำให้เกิดไฟฟ้ำสติถย์

๔. เปื้อนน้ ำมัน หรือของที่มีน้ ำผสมอยู่ได้ง่ำย

๕. ถ้ำเส้นใยสั้นมักกอดกันเป็นกระจุก

๖. เนื่องจำกดูดควำมชื้นได้น้อยสวมใส่ไม่ค่อยสบำย

๗. ติดไฟได้ดี 
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