
บทที่ 2
การดูแลรักษาผ้า



การดูแลรักษาผ้า

ทุกวันนี้ผงซักฟอกเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างหนึ่งในชีวิตประจ าวันของทุกครอบครัวเราใช้

ผงซักฟอกในการช าระล้างความสกปรกออกจาเสื้อผ้า เครื่องนุ่งหม่ ผงซักฟอกมีหลาย

ประเภท อาทิเช่น ผงซักฟอกประเภทที่เหมาะส าหรับใช้กับเครื่อง ผงซักฟอกประเภทที่

เหมาะส าหรับใช้กับมือ ผงซักฟอกแต่ละชนิดมีส่วนผสมของสารเคมี แตกต่างกันออกไป

จึงมีคุณสมบัติและความสามารถในการซักฟอกไม่เหมือนกัน เป็นการจ าเป็นอย่างยิ่งที่

ผู้ใช้จะต้องรู้จักเลือกใช้ผงซักฟอกให้ถูกประเภท



การดูแลรักษาเสื้อผ้า
๑.๑ การถนอมรักษาเสื้อผ้าขณะสวมใส่

ขณะสวมใส่เสื้อผ้าควรระมัดระวังในการใช้ประโยชน์ทั้งการนั่ง การนอน และการปฏิบัติกจิกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑.๑.๑  สวมหรือถอดเสื้อ กระโปรง กางเกง ด้วยความระมัดระวัง ถ้าเป็นเสื้อผ่ากลางและติดกระดมุ ควรปลด

กระดุมออกเสียก่อนแล้วจึงถอด ถ้าเสื้อผ้าติดซิป จึงค่อย ๆ รูด อย่ารูดแรง จะท าให้ซิปติดเนื้อผ้า

๑.๑.๒  ไม่น าสิ่งของที่มีความหนาหรือหนกัใส่กระเป๋าเสือ้กางเกง เพราะจะเป็นเหตุให้กระเป๋าเสยีรูปทรงและขาด

ช ารุดเร็วขึ้น

๑.๑.๓  ไม่เอามือซุกกระเป๋าหรือกางเกงตลอดเวลา เพราะอาจท าให้เกิดคราบด าสกปรก

๑.๑.๔  ก่อนนั่งควรปัดฝุ่นที่เก้าอี้ออก เพ่ือป้องกันไม่ให้กระโปรงหรือกางเกงเปื้อน

๑.๑.๕  ควรระมัดระวังในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ เช่น ผูกผ้ากันเปื้อนทุกคร้ังที่ประกอบอาหาร วางผ้าเช็ดมือบนตัก

ขณะรับประทานอาหารแบบนั่งโต๊ะ เพ่ือช่วยกันไม่ให้อาหารกระเด็นเปื้อนเสื้อผ้า เป็นต้น

๑.๑.๖  ก่อนลงนอนพักควรถอดเสือ้ที่สวมอยู่ก่อน เพ่ือป้องกันมิให้เสื้อเกิดรอยยับย่น หรือเกิดการดึงรั้ง ซึ่งเป็น

สาเหตุท าให้เสื้อช ารุด



๑.๒  การรีดผ้า

การรีดผ้ามีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 อย่าง ได้แก่ ความร้อน แรงกด และความชื้น (น้ า) โดยจะต้องปรับให้เหมาะสมกบัผ้า ผ้าที่รีด

แล้วจึงจะเรียบ สวย วิธีรีดผ้ามีขั้นตอนตามล าดับ ดังนี้

๑.๒.๑  พรมน้ าผ้าที่จะรีด ตามลักษณะของเส้นใยที่ต้องการความชื้นมากหรือน้อย จัดวางอุปกรณ์ในการรีดผ้าให้สะดวกต่อการใช้

๑.๒.๒  ปรับอุณหภูมิของเตารีดให้เหมาะกับชนิดของผ้าตามตวัเลขหรือตัวหนังสือที่ก าหนดไว้ที่เตา ทดลองความร้อนด้วยการ

รีดที่ด้านใน เช่น รีดสาบก่อนรีดลงบนตวัเสื้อ

๑.๒.๓  ใช้วิธีรีดที่ถูกต้องตามส่วนตา่ง ๆ ของเสื้อ เช่น รีดบริเวณแผ่นหลัง รีดกดที่สันกลีบกางเกงเส้นโค้ง ตะเข็บของเสื้อหรือ

กางเกง

๑.๒.๔  ผ้าที่ท าจากเส้นใยสังเคราะห์หรือเส้นใยผสม ควรรีดแต่น้อยเฉพาะตะเข็บหรือส่วนที่ยับ เช่น กลางหลังบริเวณตะโพก

๑.๒.๕  ควรรีดตามความยาวของเส้นใย เพราะถ้ารีดตามขวาง ผ้าจะยืดเสียรูปทรงเสื้อผ้า

๑.๒.๖  ปิดสวิตซ์เมื่อรีดเสร็จและถอดปลั๊ก นอกจากนี้ในช่วงที่ความร้อนของเตายังมีอยู่อาจรีดปลอกหมอนหรือผ้าเช็ดหน้าได้อีก



๑.๓  การท าความสะอาดเสือ้ผา้
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๕.                                             



การซักด้วยมือ ก่อนการซักผ้าด้วยมือทุกครั้งต้องมั่นใจว่าผู้ซักไม่แพ้สารท า
ความสะอาด ชนิดที่ใช้ซึ่งวิธีการในการซักผ้าด้วยมืออธิบายได้ดังนี้

๑.  ผสมสารซักฟอกกับน้ าโดยปฏิบัติตามฉลากการใช้ของสารแต่ละชนิด

๒.  แช่ผ้าทิ้งไว้ตามเวลาที่สารซักฟอกแต่ละชนิดก าหนด

๓.  ซัก ขยี้ ส่วนที่สกปรกมากก่อน แล้วจึงซักตามบริเวณทั่วไปของผ้า

๔.  เมื่อซักท าความสะอาดสิ่งสกปรกเสร็จแล้วให้ซักในน้ าสะอาด 2-3 ครั้ง

๕.  ใช้น้ ายาปรับผ้านุ่มในน้ าสุดท้ายโดยปฏิบัติตามค าแนะน าตามวิธีการใช้ในฉลาก

๖.  หลังจากการซักผ้าทุกครั้งให้ล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง



การซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า การซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าควรปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

๑.  ศึกษาวิธีการใช้เครื่องซักผ้าและสารท าความสะอาดที่ใช้กับเครื่องซักผ้า

และปฏิบัติตามวิธีการอย่างเคร่งครัด

๒.  ปฏิบัติทุกขั้นตอนในการเตรียมผ้าก่อนซัก

๓.  เสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าต่อกับสวิตซจ์่ายไฟในบ้าน

๔.  เปิดน้ าและใส่สารท าความสะอาดตามปริมาณที่เครื่องซักผ้าก าหนดไว้

๕.  ตั้งเวลา ความเร็ว และอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสภาพของเสื้อผ้า



การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
1. การท าความสะอาดเสื้อผ้า มีการซักแห้งและซักเปียก ในบางครั้งสารช่วยท าความสะอาด

ไม่สามารถท าให้รอยเปื้อนหลุดได้ ดังนั้นต้องมีการลบรอยเปื้อนด้วยสารพิเศษเสียก่อน 

2. การวิเคราะห์รอยเปื้อน เพื่อให้รู้ว่ารอยเปื้อนเกิดจากอะไร สังเกตได้จาก

3. สี จะบอกได้ว่าเกิดจากอะไร เช่น สีแดง เป็นสีของเลือด

4. รูปร่าง เมื่อน้ าหมึกหยดบนผ้าจะซึมกระขายโดยรอบ ถ้าเป็นสีจะคงรูปเดิม

5. กลิ่น ซึ่งจะบอกรอยเปื้อนได้ทันทีว่าเป็นกลิ่นอะไร เช่น น้ าหอม

6. ต าแหน่ง บริเวณรักแร้ เปื้อนเหงื่อไคล และด้านหน้าอกมักจะเปื้อนอาหาร

7. ผิวสัมผัส เปื้อนไข่จะมีรอยด่างแห้งแข็ง ถ้าเปื้อนกาวจะเหนียว



๒.๑ ประเภทรอยเปื้อน

1. เมื่อทราบว่ารอยเปื้อนเกิดจากอะไรแล้ว จะได้ตัดสินใจว่าควรลบรอยด่างด้วย

น้ าหรือน้ ามัน รอยเปื้อนที่ต้องลบด้วยน้ ามัน

2. อัลบูมิน ได้แก่ เลือด ไข่ นม ครีม ไอศกรีม เจลาติน กาว

3. น้ าตาลริดิวส์ ได้แก่ น้ าผลไม้ น้ าอัดลม เครื่องดื่มต่างๆ และสุรา

4. แทนนิน ได้แก่ กาแฟ ชา หญ้า ยาสูบ เบียร์

5. สีย้อมผ้า ได้แก่ น้ าหมึก น้ าผลไม้ที่มีสี



๒.๒ วิธีการลบรอยเปื้อน

๒.๒.๑ การละลาย คือ สารอย่างหนึ่งละลายในสารอีกอย่างหนึ่ง เช่น น้ าตาล

ละลายในน้ า

๒.๒.๒ การหล่อลื่น คือ การที่รอบเปื้อนหลุดออกจากผ้า เช่น การซัก

๒.๒.๓ ปฏิกิริยาทางเคมี คือ การใช้น้ ายาเคมีท าปฏิกิริยากับรอยเปื้อนเกิดสาร

ใหม่ที่ไม่มีสี

๒.๒.๔ การย่อย คือ การใช้เอนไซม์ไปย่อยสิ่งสกปรกท าให้หลุดออกจากผ้าได้



ข้อควรระวัง

1. ทดลองใช้สารลบรอยเปื้อนผสมน้ า กลับตะเข็บด้านในก่อนลบรอยเปื้อน

ด้านนอก

2. ไม่ควรใช้สารฟอกสี เช่น คลอรีน ไอโดรเจนเปอร์ออกไซด์ บนผ้าสี

3. อย่ารีดรอยด่างด้วยความร้อน

4. ควรใช้กระดาษซับหรือไว้ข้าล่างรอยเปื้อน ในระหว่างท าการลบ เพ่ือวับ

น้ ายาและสี สกปรกให้หลุดออก



วิธีลบรอยเปื้อน

ชนิดของรอยเปื้อน ผ้าที่ซักน้ าได้ ผ้าอื่น

๑. เครื่องดื่ม
(ทั้งชนิดที่มีและไม่มีอัลกอฮอร์)

แช่น้ าเย็น แล้วซักในน้ าสบู่ถ้ายังมีรอยเปื้อนอยู่พวกผ้าไหม ขนสัตว์และ
ผ้าสี ให้ซักในไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด์ ( ๒ ช.ต. ต่อน้ า ๑ แกลลอน)
ประมาณครึ่งชั่วโมง ส่วนพวกลินิน เรยอน และฝ้าย แช่ในสารฟอกสี
ประเภทคลอรีน(๑ ช.ต. ต่อน้ า ๒ ถ้วยตวง) ประมาณ ๑๕ นาที แล้วซัก

ส่งร้านซักแห้งแจ้งชนิด
รอยเปื้อน



วิธีลบรอยเปื้อน
ชนิดของรอยเปื้อน ผ้าท่ีซักน้ าได้ ผ้าอ่ืน

๒. เลือด แช่ในน้ าสบู่อุ่น หรือผงซักฟอกที่มีเอนไซม์แล้วจึงซัก แช่น้ าเย็นเติมเกลือ(๒ช.ต. ต่อ
น้ า ๒ ถ้วยตวง) เกลือช่วยไม่ให้
สีตก ล้างออก แล้วซับแห้งด้วย
ผ้าเช็ดตัว

๓. เทียนไข ใช้มีดทื่อขูดเทียนออกวางผ้าเช็ดตัวใต้รอบเปื้อนใช้น้ ายาซักแห้งเทราด
รอยเปื้อนหลายๆครั้ง รอให้แห้งแล้วจึงซัก ถ้ายังมีรอยเหลืออยู่ใช้
ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด์ฟอกสี

ใช้มีดทื่อขูดเทียนไขออกค่อยๆ 
ใช้ฟองน้ าชุบน้ ายาซักแห้ง ถู
รอยเปื้อนออก

๔. หมากฝรั่ง ใช่มีดทื่อขูดหมากฝรั่งออก แช่ผ้าเฉพาะส่วนที่มีรอยเปื้อนในน้ ายาซัก
แห้ง  แล้วซัก

ท าเหมือนผ้าที่ซักน้ าได้ แต่ไม่ซัก

๕. ชอคโกเลตหรือกาแฟ แช่น้ าสบู่อุ่นชนิดที่มีเอนไซม์ แล้วซัก ถ้าเป็นผ้าที่สีไม่ตก ใช้ฟองน้ าชุบ
น้ าอุ่นถูรอยเปื้อนออก



วิธีลบรอยเปื้อน
๖. น้ ายาก าจัดกลิ่นตัว ซักในน้ าสบู่ สารฟอกขาวประเภทคลอรีน และ ใช้น้ าร้อน ใช้ฟองน้ าชุบน้ ายาซักแห้งถูรอย

เปื้อน

๗. ผลไม้ แช่ในน้ าสบู่ที่มีเอนไซม์ แล้วซัก ถ้ายังเหลือรอยเปื้อน ใช้สารฟอกขาว
ประเภทคลอรีนแล้วล้างออกให้หมด

แช่น้ าเย็น

๘. หญ้า แช่ในน้ าสบู่ที่มีเอนไซม์ แล้วฟอกสีถ้าจ าเป็น ส่งร้านซักแห้ง

๙. น้ ามัน วางผ้าเช็ดตัวใต้รอยเปื้อน เทน้ ายาซักแห้งลงไปบนรอยเปื้อน ซักในน้ า
ร้อน

ส่งร้านซักแห้ง แจ้งชนิดรอย
เปื้อน

๑๐. น้ าหมึก เทน้ าลงไปบนรอยเปื้อนจนกว่าน้ าหนึกจะละลายออกมาจนหมด ถ้า
หมึกไม่ละลายท้ิงให้รอยเปื้อนแห้งแช่น้ าซึ่งเติมสบู่และน้ าส้ม ล้างน้ าสบู่
ออกแล้วอาจใช้ยาล้างสนิมลบรอยหมึกได้ ล้างน้ าให้สะอาดเติม
แอมโมเนีย ล้างออกฟอกสีด้วยคลอรีนถ้าจ าเป็น แล้วซัก

ส่งร้านซักแห้ง แจ้งชนิดรอย
เปื้อน



วิธีลบรอยเปื้อน
ชนิดของรอยเปื้อน ผ้าที่ซักน้ าได้ ผ้าอื่น

๑๑. หมึกแห้ง วางกระดาษซับใต้รอยเปื้อน หยดน้ ายาซักแห้งลงบนรอยเปื้อน แช่ในน้ า
สบู่อุ่น ล้างด้วยน้ าเย็น ใช้สารฟอกขาวอย่างอ่อน แล้วซัก

ส่งร้านซักแห้ง แจ้งชนิดรอย
เปื้อน และชนิดหมึกแห้ง

๑๒. ลิปสติก กลับเอาด้านในออก วางรอยเปื้อนบนผ้าเช็ดตัว หยดน้ ายาซักแห้งลงไป
จนกระทั้งลิปสติกละลายออกมาหมด ปล่อยให้แห้งแล้วซักในน้ าสบู่ร้อน

ท าเหมือนผ้าที่ซักน้ าได้แต่ไม่ซัก

๑๓. รา ซักด้วยสบู่ฟอกขาวด้วยคลอรีน(ระวังผ้าด่าง) ส่งร้านซักแห้ง และแจ้งชนิดรอย
เปื้อน

๑๔. นม ครีม และ ไอศกรีม แช่ในน้ าอุ่นที่มีเอนไซม์ แล้วซัก ใช้ฟองน้ าชุบน้ ายาซักแห้งถูรอย
เปื้อนออก

๑๕. โคลน ปล่อยให้แห้ง ใช้แปรงปัดโคลนออกเบาๆก่อนซัก ผ้าที่สีไม่ตก ใช้น้ าอุ่นถูเบาๆ 
ปล่อยให้แห้งแล้วปัดออก



วิธีลบรอยเปื้อน
๑๖. สี ใช้สารที่เป็นทินเนอร์ซึ่งผู้ผลิตแนะน าไว้ที่กระป๋องใช้ฟองน้ าชุบทินเนอร์ 

ถูสีออก แช่ในน้ าสบู่แล้วซัก
ส่งร้านซักแห้ง และแจ้งชนิดรอย
เปื้อน

๑๗. น้ าหอม ซักทันทีในน้ าสบู่ร้อน อย่าปล่อยท้ิงไว้ ฟอกขาวถ้าจ าเป็น ส่งร้านซักแห้ง และแจ้งชนิดรอย
เปื้อน

๑๘. เหง่ือ ซักในน้ าสบู่ร้อน ฟอกขาวถ้าจ าเป็น ใช้ฟองน้ าชุบน้ าถูรอยเปื้อนออก 
ถ้าเป็นผ้าที่สีไม่ตก

๑๙. สนิม ใช้น้ ายาก าจัดสนิมตามวิธีการที่แนะน าไว้ที่ฉลากแล้วซัก ส่งร้านซักแห้ง และแจ้งชนิดรอย
เปื้อน

๒๐. ยาขัดรองเท้าอย่างน้ า ใช้ฟองน้ าชุบอัลกอฮอล์ถูรอยเปื้อน ซักในน้ าสบู่ร้อน ฟอกขาวถ้าจ าเป็น ส่งร้านซักแห้ง และแจ้งชนิดรอย
เปื้อน

๒๑. ชา ซักฟอกขาวถ้าจ าเป็น ใช้ฟองน้ าชุบถู ถ้าเป็นผ้าที่สีไม่
ตก

๒๒. รอยน้ า ซัก ใช้ผ้าหมาด ถูเบาๆ



๒.๓  วิธีการเก็บรักษาเสื้อผ้าท าได้ดังนี้

๒.๓.๑  เก็บในที่แห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่นและปลอดภัยจากแมลง

๒.๓.๒  พับและแยกผ้าเป็นหมวดหมู่

๒.๓.๓  การแขวนเสื้อผ้าควรใช้ไม้แขวน ไม่ควรแขวนกับตะปูหรือโลหะอื่น

๒.๓.๔  ผ้าประเภทผ้ายืดไม่ควรเก็บโดยการแขวน ควรพับให้เรียบร้อย

๒.๓.๕  เสื้อผ้าที่ใส่ตามฤดูกาล เช่น เสื้อกันหนาว เมื่อหมดเวลาใช้ให้ท าความ

สะอาด ซ่อมแซมให้เรียบร้อย แล้วเก็บใส่กล่องหรือคลุมพลาสติกแขวนไว้



๒.๓  วิธีการเก็บรักษาเสื้อผ้าท าได้ดังนี้

๒.๓.๖  ถุงเท้าควรเก็บเป็นคู่ ๆ ให้อยู่ด้วยกัน ของใช้เล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น เนคไท 

ผ้าพันคอ ผ้าเช็ดหน้าควรมีกล่องเก็บเข้าท่ีเพื่อความเป็นระเบียบ

๒.๓.๗  ควรซ่อมแซมเสื้อผ้าและของใช้ที่ท าด้วยผ้าทันทีที่ช ารุด

๒.๓.๘  ใส่ยากันแมลงสาบหรือใส่กระดาษคาร์บอนในตู้เสื้อผ้า



๓. สัญลักษณ์ของป้าย สัญลักษณ์ทั่วไป แบ่งออกเป็น 5 สัญลักษณ์ คือ

1)                     (Washtub Symbol) 
 

 
 
 
 
 

                              
      :                     อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
      :                     อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

 

 



๓. สัญลักษณ์ของป้าย สัญลักษณ์ทั่วไป แบ่งออกเป็น 5 สัญลักษณ์ คือ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
      :                     อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ๕                       
      :                     อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

   )                           (Circle Symbol) 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
      :                     อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

 

 



๓. สัญลักษณ์ของป้าย สัญลักษณ์ทั่วไป แบ่งออกเป็น 5 สัญลักษณ์ คือ
 

 
 
 
 
 
 

                                
      :                     อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

 

                A     
 

                                                         
      :                     อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

                      

                P      
 

                                           
      :                     อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป                      

                 F     
 

                                                                         
      :                     อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 



สัญลักษณ์แสดงการฟอกขาวหรือซักด้วยน้ ายาฟอกขาว (Triangle Symbol)
 

 
 
 
 
 
 

                                   
      :                     อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

 
 
 
 
 
 

                                                     
      :                     อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

 
 
 
 
 
 

                                
      :                     อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

 
   )                             (Sguare Symblo) 
 
 
 

 
                                                                   

CL 



สัญลักษณ์แสดงการฟอกขาวหรือซักด้วยน้ ายาฟอกขาว (Triangle Symbol)

  

 
 
 
   

              ๕                                           
      :                     อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

 
 
 
 
 

                                                 
      :                     อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

 
 
 
 
 
 

                                       
      :                     อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

 
  ๕)                       (Iron Symbol) 
 
 
 
 
 

                                
      :                     อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

 



สัญลักษณ์แสดงการฟอกขาวหรือซักด้วยน้ ายาฟอกขาว (Triangle Symbol)

           

                                       
      :                     อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

 
 
 
 

 
 

                                                  
      :                     อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

 
 
 
 
 

                                             
      :                     อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

 
 

 
 
 

                                    
      :                     อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 



END


