
การผลิตเส้นใยสมรรถนะสูง (High Performance Fibers) เพื่อการปฏิรูป 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
หากย้อนเวลากลับไปจะพบว่ามีหลักฐานต่าง ๆ ที่สามารถสันนิษฐานได้ว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมท่ีอยู่คูก่ับมนุษย์มาอย่างยาวนาน เริ่มจากมนุษย์ได้มีการน าหนังสัตว์ ขนสัตว์ ฝ้าย 
และไหม มาท าเป็นเครื่องนุ่งห่มปกคลุมร่างกาย จนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง มีการเพ่ิม
ผลผลิตจากระดับครัวเรือนเป็นชุมชน และขยายตัวขึ้นเป็นระดับอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้าง     
การผลิตที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันอย่างครบวงจร ประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมย่อยต่าง ๆ ในขั้นตอนการผลิตตั้งแต่    
ต้นทางที่เรียกว่า อุตสาหกรรมต้นน้ า ได้แก่ การผลิตเส้นใย และการปั่นด้าย แล้วจึงส่งผลผลิตที่ได้ต่อไปยัง
อุตสาหกรรมกลางน้ า คือ การทอผ้า ถักผ้า ผ้าไม่ถักไม่ทอ (Nonwoven) รวมถึงการฟอกย้อม พิมพ์ และตกแต่งส าเร็จ 
และขั้นตอนสุดท้าย คือ อุตสาหกรรมปลายน้ า โดยการน าวัตถุดิบจากขั้นกลางน้ ามาท าการออกแบบสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพ่ิมผลิตเป็นเสื้อผ้าส าเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอส าเร็จรูปอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน์ในการใช้งาน 

การพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ าจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาเส้นใยสิ่งทอให้เกิดความหลากหลายตาม
ความต้องการของผู้ใช้ โดยเส้นใยนับว่าเป็นวัสดุสิ่งทอที่เล็กที่สุดที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งสามารถ
แบ่งประเภทของเส้นใยตาม “แหล่งก าเนิด” ได ้2 ประเภท คือ 

1. เส้นใยธรรมชาติ (Natural fiber) คือ เส้นใยที่มีแหล่งก าเนิดมาจากธรรมชาติ ได้แก่ พืช สัตว์ 
แร่ และยาง ในช่วงที่เรายังไม่สามารถผลิตเส้นใยประดิษฐ์ได้นั้น เส้นใยจากพืชเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ถูกน ามาใช้
ประโยชน์มากที่สุด รองลงมาเป็น เส้นใยจากสัตว์ คือ ไหม และขนแกะ ที่นิยมใช้ในบริเวณพ้ืนที่ที่มีภูมิอากาศหนาว 
ถึงแม้ในปัจจุบันจะสามารถผลิตเส้นใยประดิษฐ์เพ่ือทดแทนเส้นใยธรรมชาติได้แล้ว แต่เส้นใยธรรมชาติก็ยังคงเป็น     
ที่นิยม เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ให้ความสบายในการสวมใส่ และย้อมสีได้ง่าย เป็นต้น 

 
เส้นใยธรรมชาติ (Natural Fiber) 

เส้นใยจากพืช 
(Cellulose fiber) 

เส้นใยจากสัตว ์
(Protein fiber) 

แร่ 
 

ยาง 
 

จากเมลด็ 
ใยฝ้าย (Cotton) 
ใยนุ่น (Kapok) 
จากล าต้น 
ป่านลินิน (Flax), ป่านราม ี(Ramie) 
กัญชง (Hemp), ปอกระเจา (Jute) 
จากผล 
ใยมะพร้าว (Coir) 
จากใบ 
ใยสับปะรด (Pine apple) 
 

ขนสัตว ์(Wool) 
ไหม (Silk) 
ผม (hair) 

ใยหิน 
(Asbestos) 

ยางธรรมชาต ิ
(Rubber) 

(ที่มา : หนังสือวิทยาศาสตร์เส้นใย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
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2. เส้นใยประดิษฐ์ (Man-made fiber) คือ เส้นใยที่เกิดจากการคิดค้นและพัฒนาของมนุษย์   
เพ่ือใช้ทดแทนเส้นใยจากธรรมชาติและเพ่ือตอบสนองความต้องการเฉพาะด้าน อาทิ การทหาร การแพทย์          
และอุตสาหกรรม ซึ่งผลิตขึ้นโดยการน าสารโพลิเมอร์จากธรรมชาติ คือ เซลลูโลส หรือสารเคมีโมเลกุลเล็กที่ได้มาจาก
น้ ามันปิโตรเลียมไปท าปฏิกิริยาเคมีที่เหมาะสมจนได้เป็นสารโพลิเมอร์ตั้งต้นเพ่ือน าไปฉีดเป็นเส้นใย โดยทั่วไปแบ่ง   
เส้นใยประดิษฐ์ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เส้นใยประดิษฐ์ที่สังเคราะห์จากเซลลูโลส เส้นใยประดิษฐ์ที่สังเคราะห์   
จากสารเคมี และเส้นใยประดิษฐ์จากแร่และเหล็ก ซึ่งเส้นใยประดิษฐ์ชนิดแรกของโลกที่มนุษย์สามารถผลิตได้        
คือ เส้นใยเรยอน 

 
เส้นใยประดิษฐ์ (Man-made Fiber) 

สังเคราะห์จากเซลลูโลส 
(Man-made cellulose fiber) 

สังเคราะห์จากสารเคม ี
(Synthetic fiber) 

แร่และเหล็ก 
(Inorganic) 

เรยอน (Rayon) 
อะซิเตท (Acetate) 
ไตรอะซิเตท (Triacetate) 

โพลีเอสเตอร ์(Polyester) 
ไนลอน (Nylon) 
สแปนเด็กซ ์(Spandex) 
อะคริลิก (Acrylic) 
อารามิด (Aramid) 

โลหะ (Metallic) 
แก้ว (Glass) 
เซรามิก (Ceramic) 
กราไฟต ์(Graphite) 

(ที่มา : หนังสือวิทยาศาสตร์เส้นใย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

เส้นใยประดิษฐ์แต่ละประเภทจะถูกน าไปใช้งานที่แตกต่างกันตามคุณสมบัติของเส้นใยแต่ละชนิด  
ยกตัวอย่างเช่น 

1) เส้นใยประดิษฐ์ที่มีความคงทนต่อการขัดถู (Abrasion resistance) คือ เส้นใยที่มีความคงทนต่อ      
การใช้งาน การสวมใส่ การซัก ท าความสะอาด เช่น เส้นใยโพลีเอสเตอร์ ไนลอน และสแปนเด็กซ์ โดยน ามาใช้กับงาน
ที่ต้องการความทนทานต่อการขัดถู อาทิ ผ้าบุโซฟา ผ้าบุชั้นในกระเป๋า ผ้าท ากระเป๋ากางเกง และผ้าซับในรองเท้า 

2) เส้นใยประดิษฐ์ที่มีการยืดตัวและมีความยืดหยุ่น (Elongation & Elasticity) เป็นคุณสมบัติของ
เส้นใยทีส่ามารถยืดตัวออกเม่ือถูกดึง และสามารถหดกลับได้เมื่อปล่อยแรงดึง (Elastic recovery) เส้นใยที่มีคุณสมบัติ
ดังกล่าว คือ เส้นใยสแปนเด็กซ์ ซึ่งในขั้นตอนการผลิตจะใช้เส้นใยสแปนเด็กซ์เป็นแกนกลาง พันด้วยเส้นใยชนิดต่าง ๆ 
เช่น ฝ้าย โพลีเอสเตอร์ ไนลอน แล้วจึงน าไปถักหรือทอเป็นชุดชั้นใน ชุดว่ายน้ า และถุงน่อง เป็นต้น 

3) การทนต่อความร้อน (Thermal resistance) เส้นใยธรรมชาติส่วนใหญ่เมื่อได้รับความร้อน      
จะติดไฟง่ายและลุกไหม้อย่างรวดเร็ว ส่วนเส้นใยสังเคราะห์ เมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัว และเมื่อร้อนจนถึง         
จุดหลอมละลาย เส้นใยจะหลอมเหลวเป็นยางเหนียวคล้ายพลาสติก ส าหรับเส้นใยประดิษฐ์ที่มีคุณสมบัติการทนต่อ
ความร้อนได้ดี ได้แก่ เส้นใยคาร์บอน และเส้นใยอารามิด  

นอกจากนีล้ักษณะภายนอกของเส้นใยที่จะมีผลต่อคุณสมบัติและการน าไปใช้งานเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์
สิ่งทอ ประกอบด้วย 

ความยาวของเส้นใย (Fiber length) จะมีผลต่อคุณสมบัติและการน าไปใช้งานของผลิตภัณฑ์    
สิ่งทอ ซ่ึงสามารถแบ่งความยาวของเส้นใยได้ 2 ประเภท คือ 

1) เส้นใยสั้น (Staple fiber) เป็นเส้นใยที่มีขนาดความยาวอยู่ในช่วง 2 ถึง 46 เซนติเมตร ซึ่งเส้นใย
ธรรมชาติเกือบทุกชนิดจะเป็นเส้นใยสั้น เช่น ฝ้าย นุ่น และขนสัตว์ ยกเว้นเส้นใยไหมที่เป็นเส้นใยยาว โดยเส้นใย
ธรรมชาติเมื่อน ามาปั่นรวมกันให้เป็นเส้นด้ายแล้วจะเรียกเส้นด้ายที่ผลิตออกมาว่า เส้นด้ายปั่น (Spun yarn) ส่วน  
เส้นใยประดิษฐ์ทุกชนิดจะเริ่มจากกระบวนการผลิตให้เป็นเส้นใยยาวก่อนเสมอ จากนั้นจึงน ามาตัดให้เป็นเส้นใยสั้น
ตามความยาวที่ต้องการ โดยเส้นใยยาวที่ถูกน าไปตัดเป็นเส้นใยสั้นจะเรียกว่า Filament tow 
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ภาพที่ 1 : ขนาดความยาวของเส้นใยฝ้ายสายพันธุ์ต่าง ๆ 

(ที่มา : www.saintkeat.wordpress.com) 

2) เส้นใยยาว (Filament fiber) เป็นเส้นใยที่มีความยาวต่อเนื่องไม่สิ้นสุด มีหน่วยวัดความยาว   
เป็นเมตรหรือหลา เส้นใยยาวส่วนใหญ่เป็นเส้นใยประดิษฐ์ ยกเว้นไหมที่ เป็นเส้นใยยาวที่มาจากธรรมชาติ            
โดยเส้นใยยาวแบ่งเป็น เส้นใยยาวเดี่ยว (Monofilament fiber) คือ เส้นใยที่มีการฉีดออกมาเพียงเส้นเดียวจากหัวฉีด   
ใช้ในการผลิต แห อวน เอ็นตกปลา และขนแปรงสีฟัน และเส้นใยยาวกลุ่ม (Multifilament fiber) คือ เส้นใยที่มีการ
ฉีดออกมาหลายเส้นพร้อมกันจากหัวฉีด แล้วควบเส้นใยรวมกัน 

 

 
ภาพที่ 2 : ลักษณะของเส้นใยสั้นและเส้นใยยาว 

(ที่มา : www.textileschool.com) 

ภาคตัดขวาง (Cross section) คือ รูปร่างตามแนวตัดขวางของเส้นใย (ภาพที่ 3) ซึ่งรูปร่าง
ภาคตัดขวางของเส้นใยธรรมชาติเกิดจากลักษณะการสร้างเซลลูโลสในขณะที่พืชเจริญเติบโต หรือในกระบวนการสร้าง
โปรตีนของสัตว์ ส าหรับเส้นใยประดิษฐ์รูปร่างภาคตัดขวางของเส้นใยสามารถก าหนดได้จากรูของหัวฉีด หรือเรียกว่า 
Spinneret 

 

http://www.textileschool.com/
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ภาพที่ 3 : ตัวอย่างภาคตัดขวางของเส้นใยแต่ละชนิด 

(ที่มา : www.pinterest.com) 

ความมันเงาของเส้นใย (Luster) คือ ปริมาณของแสงที่สะท้อนออกจากผิวของเส้นใยสู่สายตาของ
ผู้มอง เส้นใยธรรมชาติที่มีความมันเงาสูง คือ เส้นใยไหม ส่วนเส้นใยฝ้ายและขนสัตว์ จะมีความมันเงาน้อยกว่า ส าหรับ
เส้นใยประดิษฐ์ผู้ผลิตสามารถควบคุมความมันเงาของเส้นใยได้โดยการควบคุมปริมาณของสีที่ผสม หรือการเติม     
สารลดความมัน คือ ไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ลงไปในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถแบ่งระดับ ความมันเงา    
ของเส้นใยประดิษฐ์ได ้3 ระดับ คือ สว่าง (Bright) กึ่งทึบ (Semi dull) และทึบ (Dull) (ภาพที่ 4) 

 

   
ภาพที่ 4 : ความแตกต่างของความมันเงาในเส้นใยประดิษฐ์ 

(ที่มา : www.textilebd-yarn.com) 

สถานะปัจจุบันของเส้นใยไทยเป็นอย่างไร 

ความสามารถในการผลิตเส้นใยของประเทศไทยในปัจจุบันแบ่งตามแหล่งก าเนิดของเส้นใยและ 
ความยาวของเส้นใยที่น าไปผลิตเป็นเส้นด้าย ได้ดังนี ้

 

 

 
 

Bright 

 Semi dull 

http://www.textilebd-yarn.com/
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                          ประเภท                  
 
ความยาวของเส้นใย 

เส้นใย (Fiber)   เส้นด้าย (Yarn) 

ธรรมชาติ ประดิษฐ ์ ธรรมชาติ ประดิษฐ ์ ผสม 

ใยสั้น 

ฝ้าย 
 

เรยอน 
โพลีเอสเตอร ์
อะคริลิก 

ฝ้าย 
ไหมปั่น  
(Spun silk) 

เรยอน 
โพลีเอสเตอร ์
อะคริลิก 
 

โพลีเอสเตอร/์ฝ้าย 
(T/C) 
โพลีเอสเตอร/์เรยอน 
(T/R) 
 

ใยยาว 

ไหม โพลีเอสเตอร ์
ไนลอน 
สแปนเด็กซ ์
อารามิด 

ไหม  โพลีเอสเตอร ์ 
ไนลอน 
สแปนเด็กซ ์ 
อารามิด 

- 

ปัจจุบันมีโรงงานผลิตเส้นใยและโรงงานปั่นด้ายในประเทศรวมทั้งสิ้น 161 โรงงาน มีจ านวนแรงงาน
กว่า 57,000 คน แบ่งเป็นโรงงานผลิตเส้นด้ายธรรมชาติ จ านวน 149 โรง มีจ านวนแรงงาน 44,800 คน และ
โรงงานผลิตเส้นใยและเส้นด้ายประดิษฐ์ จ านวน 12 โรง มีจ านวนแรงงานประมาณ 12,200 คน 

เส้นใยธรรมชาติที่สามารถผลิตได้มากที่สุดในประเทศ คือ เส้นใยฝ้าย ในปี พ.ศ. 2559 สามารถผลิต
เส้นใยฝ้ายได้ จ านวน 200 ตัน จากพ้ืนที่การเพาะปลูก 3,641 ไร่1 ในขณะที่มีปริมาณความต้องการใช้เส้นใยฝ้าย      
ในประเทศถึงปีละ 320,000 ตัน ผู้ประกอบการโรงงานปั่นด้ายจึงอาศัยการน าเข้าเส้นใยฝ้ายจากต่างประเทศทดแทน  
ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณการน าเข้าเส้นใยฝ้าย 271,500 ตัน มูลค่าการน าเข้า 502.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ         
โดยมีตลาดน าเข้าส าคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อินเดีย บราซิล และมาลี 
 

              

ภาพที่ 5 : ปริมาณการน าเข้าเส้นใยฝ้ายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2560 และสัดส่วนปรมิาณการน าเข้าเส้นใยฝ้ายในปี พ.ศ. 2560 
(ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย)์ 

ส าหรับเส้นใยประดิษฐ์ที่มีการผลิตในประเทศ ได้แก่ เส้นใยโพลีเอสเตอร์ ไนลอน เรยอน อะคริลิก 
สแปนเด็กซ์ และอารามิด หากพิจารณาข้อมูลการส่งออกเส้นใยและเส้นด้ายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560 พบว่า 
มูลค่าการส่งออกในส่วนเส้นใยและเส้นด้ายประดิษฐ์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยมีประเทศคู่ค้าส าคัญ ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย 
ตุรกี เวียดนาม และปากีสถาน ในขณะที่มูลค่าการส่งออกเส้นด้ายฝ้ายมีแนวโน้มลดลง 

 

 
___________________________ 
1หนังสือสถิติสิ่งทอไทย 2559/2560 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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ภาพที่ 6 : มูลค่าการส่งออกเส้นใยประดิษฐ์และเส้นด้ายฝ้ายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560 

(ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์) 

ทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมเส้นใยไทย 

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพ่ือปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้สามารถผลักดัน            
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก คือ กลุ่ม First S-Curve 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มี
ศักยภาพ กลุ่ม New S-Curve 5 อุตสาหกรรมอนาคต และกลุ่ม Second Wave S-Curve ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม
เดิมของประเทศที่จะต้องมีการปฏิรูปอุตสาหกรรมใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยแนวทางการพัฒนาจะรวม
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  
เรียกเป็น กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy 
Industries Cluster) ตามโมเดลประเทศไทย 4.0 ที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศรายได้      
ปานกลาง (Middle Income Trap) 

 

 
ภาพที่ 7 : โครงสร้างอุตสาหกรรมไทย 

(ที่มา : ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579) 
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อนาคต...ของอุตสาหกรรมเส้นใยจะไปทิศทางใด 

ในแวดวงสิ่งทออุตสาหกรรมเส้นใยจะมีบทบาทโดดเด่นจากพ้ืนฐานความหลากหลายของแหล่ง
วัตถุดิบ ความหลากหลายของเทคโนโลยี และการออกแบบเพ่ือให้เกิดคุณสมบัติเฉพาะเพ่ือการใช้งานที่หลากหลาย  
ทั้งวงการแฟชั่น อุตสาหกรรมการแพทย์ การกีฬา เป็นต้น โดยคาดการณ์ได้ว่า แนวโน้มการผลิตเส้นใยจะขยายตัว
เพ่ิมขึ้นจากศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการ และการวิจัยพัฒนาเส้นใยสมบัติพิเศษต่าง ๆ ได้ ซึ่งเป็นการเปิด
โอกาสในการเข้าไปเชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยเฉพาะ 10 S-Curve ของรัฐบาลในลักษณะผลิตภัณฑ์ 
ที่มีสมบัติพิเศษที่แตกต่างไปจากการผลิตเครื่องนุ่งห่มทั่วไป หรือที่เรียกว่าสิ่งทอทางเทคนิค (Technical Textile) คือ 
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผู้ใช้ไม่ได้ต้องการเฉพาะความสวยงาม แต่ต้องการสมบัติพิเศษและรูปแบบเฉพาะตามวัตถุประสงค์
ของการใช้งาน เช่น กลุ่มสิ่งทอเทคนิคส าหรับงานปกป้อง (Protech) กลุ่มสิ่งทอเทคนิคทางการแพทย์และสุขอนามัย 
(Meditech) กลุ่มสิ่งทอเทคนิคทางยานยนต์ อากาศยานและอวกาศ (Mobitech) เป็นต้น  

ตัวอย่างการผลิตเส้นใยที่มีสมบัติพิเศษ ที่มีการน ามาใช้ประโยชน์แล้วในหลากหลายด้าน คือ เส้นใย
อารามิด (Aramid fiber) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของเส้นใยประดิษฐ์ที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Fibers) มีสมบัติ
เด่นในเรื่องความแข็งแรงทีสู่งกว่าเส้นใยเหล็กถึง 5 เท่า หากคิดที่น้ าหนักเท่ากัน มีความทนทานต่อความร้อน สารเคมี 
และมีน้ าหนักเบา จึงท าให้ปัจจุบันเริ่มมีผู้ประกอบการน าเส้นใยอารามิดมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้  

 กลุ่มสิ่งทอเทคนิคส าหรับงานปกป้อง (Protech) ส าหรับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่       
ชุดผจญเพลิง เกราะกันกระสุน ถุงมือป้องกันของมีคม และชุดของนักแข่งรถ 

 กลุ่มสิ่งทอเทคนิคทางยานยนต์ อากาศยานและอวกาศ (Mobitech) ชิ้นส่วนในยานพาหนะ 
ได้แก่ ผ้าเบรกรถยนต์ ยางรถยนต์ ตัวถังรถยนต์ รถแข่ง รถจักรยาน ชิ้นส่วนในเครื่องบิน 

 กลุ่มสิ่งทอเทคนิคทางงานอุตสาหกรรม (Indutech) เชือกหรือสายเคเบิลที่สามารถรับน้ าหนัก 
หรือทนแรงดึงสูงส าหรับงานอุตสาหกรรม 

 กลุ่มสิ่งทอเทคนิคทางกีฬา (Sporttech) อุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ เช่น สายเบ็ดตกปลา ไม้เทนนิส   
เรือแคนู กระดานสกี เป็นต้น 

ส าหรับกลุ่มสิ่งทอเทคนิคที่มีแนวโน้มจะน าเส้นใยอารามิดไปใช้ในการผลิตเป็นอันดับต้น ๆ คือ   
กลุ่มสิ่งทอเทคนิคส าหรับงานปกป้อง (Protech) เช่น ชุดผจญเพลิง และกลุ่มสิ่งทอเทคนิคส าหรับที่พักอาศัย 
(Hometech) เช่น อาคาร บ้านเรือน โรงงาน ระบบขนส่งสาธารณะ เนื่องจากเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว และอยู่ใน
ชีวิตประจ าวัน อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน หากเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยขึ้น เสื้อผ้าหรือ
วัสดุสิ่งทอที่ผลิตโดยเส้นใยอารามิดนี้จะช่วยลดความสูญเสียได้ดีกว่าผ้าฝ้ายที่น าไปตกแต่งโดยใส่สารหน่วงไฟ   
(Flame retardant : FR) หรือผ้าโพลีเอสเตอร์ที่ได้จากการน าสารหน่วงไฟผสมในสารตั้งต้นของกระบวนการผลิต   
ท าให้มีสารหน่วงไฟอยู่ในเนื้อของเส้นใย (FR treated fiber) ดังภาพที่ 8 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของผ้ากันไฟ 
ทั้ง 3 ชนิดที่ใช้อยู่ในประเทศ จะเห็นได้ว่าผ้าที่ผลิตโดยเส้นใยอารามิดมีความสามารถในการหน่วงไฟได้ดีที่สุด ดังนั้น   
หากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันผลักดันให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยให้มากขึ้น หรือส่งเสริมการใช้         
ผ้าอารามิดอย่างจริงจัง รวมถึงการผลักดันมาตรฐานสิ่งทอกันลามไฟในกลุ่มผลิตภัณฑ์ส าหรับตกแต่งภายในอาคาร 
และกลุ่ม Protective wear ในประเทศ จะส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งจะช่วยกระตุ้น
การลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มได้เป็นอย่างด ี
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                 ชนิดของผ้ากันไฟ   
 
คุณสมบัติ        

ตกแต่งโดยใส่ 
สารหน่วงไฟในผ้าฝ้าย 

(FR Cotton) 

ผสมสารหน่วงไฟ 
ในเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 
(FR Treated fiber) 

ผ้าอารามิด 

การกันไฟหลังการซัก 
หายไปได ้หากซักผิดวิธี 

ขึ้นอยูก่ับจ านวนครั้งในการซัก 
คงอยู่ได ้ คงอยู่ได ้

หลอมและหยดเมื่อความร้อนสูง ไม ่ หลอมและหยด ไม ่

ควันเมื่อไหม ้ สูง ปานกลาง น้อย 

ความแข็งแรงของผ้า พอใช้ ด ี ดีมาก 

อายุการใช้งาน สั้น ปานกลาง ยาวนาน 

ภาพที่ 8 : ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของผ้ากันไฟที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 
(ที่มา : นิตยสารเพื่อความปลอดภัยในการท างาน การป้องกันและระงับอัคคีภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ฉบับที่ 132 : เดือนสิงหาคม-กันยายน 2560) 

นอกจากนี้ความเคลื่อนไหวด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอพบว่า มีผู้ผลิตเส้นใยเซลลูโลส     
รายใหญ่ของโลกจากประเทศออสเตรียได้เข้ามาลงทุนในประเทศ จากการที่ประเทศไทยมีศักยภาพการลงทุนที่
ได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนได้ง่าย มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่
น่าสนใจ เช่น นโยบายอุตสาหกรรม 4.0 มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ดีกว่าหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน  
มีวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ และมีองค์กรต่าง ๆ ที่จะคอยให้ค าปรึกษาแนะน า เช่น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอที่ได้มาตรฐาน และสมาคมสิ่งทอต่าง ๆ ตลอดทั้งสายการผลิต อาทิ สมาคมอุตสาหกรรม
เส้นใยประดิษฐ์ไทย สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย และสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย สะท้อนให้เห็นถึง  
ความพร้อมของประเทศไทยที่จะรองรับเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยสมรรถนะสูง (High Performance Fibers) เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งจะท าให้เกิดการปฏิรูปโครงสร้าง
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยอย่างแท้จริงในระยะต่อไป 

 
  

 _____________________________ 
นายบุรินทร์ พุทธโชติ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา ๒ 
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