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รายงานการศกึษาดูงาน และ จัดเก็บขอมลู 

ดานส่ิงทอเทคนิค (Technical Textiles) 

ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  ระหวางวนัที ่14 – 21 มถิุนายน 2552 

 
……………………………… 

 
คณะเดินทางศึกษาดูงานคร้ังนี้ประกอบดวยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผูอํานวยการ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เจาหนาที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

3 ราย พรอมดวย เจาหนาที่จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 4 ราย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโน โลยี แหงชาติ (สวทช.) และผูประกอบการจาก บริษัท ยูไนเต็ด เท็กซไทล มิลส จํากดั ไดเขารวมศึกษา

ดูงานและแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานและสถาบันวิจัยส่ิงทอเทคนิค ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  

ระหวางวันที่ 14 – 21 มิถุนายน 2552 ภายใตโครงการพัฒนาผลิตภัณฑส่ิงทอเทคนิค (Technical  Textiles) 

ดานเทคโนโลยีใหมเพื่ออุตสาหกรรมและวิศวกรรม ภายใตแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญา 2552 

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรในการศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีใหม การวิจัยพัฒนาและการวิเคราะห

ทดสอบ กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑใหม ในการนําองคความรูมาถายทอดสูผูประกอบการ อีกทั้ง

ศึกษาถึงแนวโนมรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ Technical Textiles ในงาน Techtextil  2009 และเพื่อ

สรางความสัมพันธในเชิงอุตสาหกรรมระหวางประเทศไทยและสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  ซึ่งมีกิจกรรม

สําคัญ สรุปได ดังนี้ 

  ดูงานการพัฒนาผลิตภัณฑ Technical Textiles ตลอดจนแนวโนมความตองการของ

ผูบริโภคในงาน  Techtextil 2009 พรอมทั้งแลกเปล่ียนขาวสารการคาตามบูธตางๆ ภายในงาน 

  เขาหารือและฟงบรรยายสรุปจากผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุน (BOI) ณ เมืองแฟรงคเฟร์ิต และสํารวจแนวโนมรูปแบบผลิตภัณฑส่ิงทอของเมืองแฟรงคเฟรต 

  ดูงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ Technical Textiles และแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นดาน Technical Textile กับ Dresden University of Technology (วิจัย Technical Textile  ดาน 

Mobiletech/Geotech)  พรอมศึกษาดูงานกระบวนการผลิตส่ิงทอ 3 มิติ ดาน Sporttech และอุปกรณ 

ส่ิงทอในเคร่ืองบินและรถยนต  ณ Pressless Gmbh Co.Ltd.  

  ดูงานการพัฒนาดานเทคโนโลยีใหมๆ และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ Technical 

Textiles ณ สถาบันวิจัยส่ิงทอ Sächsisches Textilforschungsinstitut  e.V (STFI, Chemnitz) ดาน 

Technical Textile และดูงานกระบวนการผลิตส่ิงทอเทคนิคดานผาไมทอ (Nonwoven) บริษัท Czech 

Republic (NETEX) 
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1.  การเขารวมงานแสดงสิ่งทอ "Techtextil 2009" (International Trade Fair for Technical 
Textiles and Nonwovens)  

 

 สถานทีท่ี่จดังาน : Messe Frankfurt  ณ ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี

 งาน Techtextil 2009 (International Trade Fair for Technical Textiles and Nonwovens) 

คร้ังนีเ้ปนคร้ังที่ 13 มีผูเขารวมแสดงสินคาทั้งหมด 1,201 บริษทัจาก 43 ประเทศทัว่โลก ระยะเวลาจัดแสดง

ต้ังแตวันที่ 16-18 มิถุนายน 2552 ซึ่งในปนี้มีผูเขารวมชมงานมากกวาเดิม โดยทั้งหมดมีจาํนวน 23,300 

คน (ป 2007 มีจํานวน 22,876 คน)    

 เปนงานแสดงสินคา วตัถุดิบ แนวความคิด รวมถงึผลงานวิจัยผลิตภัณฑตางๆ ที่เปนสิง่ทอ

เทคนิคทั้ง 12 สาขา และ Nonwovens ซึ่งจากผลการจัดงานที่ผานมานัน้ปรากฏวา มีจาํนวนของบริษัท

หรือหนวยงานตางๆ ในการเขารวมแสดงสินคามากกวาเดิม ซึ่งแสดงใหเหน็แนวโนมการเติบโตของตลาด

ส่ิงทอเทคนิค Technical Textiles ที่สูงข้ึนดวย 
 

 
 

ถายภาพรวมกนับริเวณหนาอาคาร Messe Frankfurt   
 

  

 

 

 

 

 

บริเวณดานนอก                                       บริเวณภายใน 
สถานท่ีท่ีจัดงาน Techtextil 2009 
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 พื้นที่จัดงาน  

งานแสดงสินคาคร้ังนี้ไดแบงพืน้ที่ออกเปน 12 สวนตามลักษณะผลิตภัณฑทีเ่กีย่วของและการ

ใชงาน ใน 12 สาขาการผลิต ซึ่งจัดแสดงในอาคาร 3.0,  3.1  และ 4.1 ของอาคารแสดงสินคาแฟรงกเฟรต 

(Messe Frankfurt) พืน้ทีท่ี่แสดงสินคาใหญที่สุดจะเปนส่ิงทอเทคนิค (Technical Textiles) สําหรับผลิตภัณฑ

ส่ิงทอเทคนิคที่เกีย่วของกับอุตสาหกรรม (Industech) อาทิ เคม ี เคร่ืองกล และไฟฟา มีผูแสดงสินคา

มากกวา 500 ราย อันดับสองและสามจะเปน Mobiltech และ Clothtech ซึ่งมีผูแสดงสินคามากกวา 450 

ราย  และ ตามมาดวย Sporttech Medtech และ Buildtech ตามลําดับ 

           

 

 

 

 

 

 

                                            แผนผังสถานท่ีท่ีจัดงาน Techtextil 2009 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพบางสวนของบูทท่ีจัดแสดงสินคาในงาน Techtextile 2009 
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นอกจากนีย้ังมีประเด็นที่นาสนใจอ่ืนๆ ในงานแสดงสินคาในคร้ังนี ้อาท ิ
 

 

  

   เดิมในอดีตทีผ่านมางานแสดงสินคา Techtextil  มุงเนนเฉพาะผลิตภัณฑทีเ่กีย่วของ 

กับส่ิงทอเทคนิค (Technical Textiles) เพียงอยางเดียว ตอมาไดมีการขยายพื้นที่โดย Avantex ซึ่งจะเปน

สวนทีเ่ปน International Forum สําหรับนวตักรรมส่ิงทอและเส้ือผาเพิ่มเติม โดยใหมีการจัดบูธเพื่อถายทอด

เทคโนโลยีตางๆ ดวย 
                                  

  

 เปนการแสดงสินคาในสวนของวัตถุดิบสําหรับการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมๆ การออกแบบ และสถาปตยกรรมตางๆ  นอกจากนีย้งัมีเวทีเสวนาให

ความรูดวย 
 

 Techtextile and Avantex symposiums  

งาน Techtextil 2009 ไดมีการจัดประชุมสัมนาทางวชิาการข้ึนในวันที่ 16 -17 

มิถุนายน 2552 ซึ่งเขมขนไปดวยเนื้อหาและขอมูลมากกวาที่เคยจัดมาแตกอน   โดยมีหัวขอที่มีการสัมนา

ไดแก   

-  Buildtech (นวัตกรรมที่นาํมาใชทางดานอาคารและส่ิงกอสรางตางๆ) ในหัวขอ 

วัตถุดิบและเทคโนโลย ีนวัตกรรมการกอสรางดวยส่ิงทอ  

-  Protech  (ผลิตภัณฑที่นาํมาใชในการปองกันเกี่ยวกับบุคคลและทรัพยสินตางๆ)

ในหวัขอ การพัฒนาส่ิงทอสําหรับการปองกันใหมลาสุด  

-  Medtech ในหวัขอ ผลิตภัณฑใหมๆ ในส่ิงทอสาํหรับการแพทยและสุขภาพตางๆ  

นอกจากนี ้ทาง  EURATEX (European Apparel and Textile Organization) ยังไดมาใหขอมูลเกีย่วกับ

การเปนสมาชิกและการสนบัสนุนเงนิทนุในการวิจัยพัฒนาบางสวนอีกดวย เพื่อผลักดันและสนับสนุน

นวัตกรรมส่ิงทอเทคนิคตอไป 
 

 Natural Fibers Conference  

  การประชุมสัมมนาผลิตภัณฑจากเสนใยธรรมชาติ เปนเร่ืองเดนอีกเร่ืองหนึง่ของงาน

แสดงสินคา Techtextil 2009  จัดข้ึนในวนัที่ 17-18 มิถนุายน 2552  โดยครอบคลุมเร่ืองของคุณสมบัติ

และนวัตกรรมของเสนใย เสนใยธรรมชาติในอุตสาหกรรมรถยนต  สถาปตยกรรมและการกอสราง มุงเนน

เพื่อใหมีการแลกเปล่ียน แบงปนความรู สาระ เร่ืองราวตาง ๆ และเช่ือมโยงกันอยางใกลชิด เกี่ยวกับเสนใย

ธรรมชาติที่เปนส่ิงทอเทคนคิ ซึ่งจะใหเกิดแนวคิด แรงกระตุนในการคิดคนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ 

ตอไป   
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 Techtextile and Avantex Innovation Awards 

 กิจกรรมที่สําคัญอีกอยางในงาน  Techtextil 2009 คือ รางวัล  Techtextil Innovation 

Award สําหรับบริษัท สถาบันวิจยั มหาวทิยาลัย และหนวยงานตางๆ ที่สงผลงานวจิัยพัฒนาเขาประกวด 

ซึ่งไดมีกําหนดสงภายใน 20 มีนาคม 2552 ไดตัดสินและมอบรางวัลในงาน โดยงานวจิัยที่สงเขาประกวด

จะตองเกีย่วของกับดานวัตถุดิบใหม ผลิตภัณฑใหม กระบวนการหรือเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกี่ยวกับกับส่ิงทอ

เทคนิคทั้ง 12 สาขา โดยในปรางวัลที่ชนะเลิศมีทั้ง 6 รางวัลดังนี้คือ 

1) รางวลั New Materials   
       หวัขอ Thermo-formable yarn  โดย  Patrick Massebeuf, Luxilon Industries, 

Massebeuf Textiles & Luxilon Industries, Ponte de Labeaume (Belgium). 

 
 รางวัล New Materials             รางวัล New Products 

 

 

 

    
  

ตัวอยางผลิตภัณฑท่ีไดรับรางวัล Techtextil Innovation Award 

 
2) รางวลั New Products 
     หัวขอ  High-performance composite cooling conveyor belt for melt 

hardening  โดย Dr. Ralf Kaldenhoff, Werner Walther, Heimbach Specialities AG (Belgium), 

Andreas Robens, KAISER SBS GmbH (Germany)  

     หวัขอ Fire-protection fabric for safety clothing in luminous yellow, 

orange and red  โดย Sven Brosig, Pro-Belting International GmbH & Co. KG, Schauenstein 

(Germany). 

3) รางวลั New Processes  
        หวัขอ Three-dimensional thread-laid stitch-bonded fabric โดย  

Thomas Engler, Prof. Chokri Cherif, Martin Waldmann, Karsten Trips, TU Dresden, Institut für 

Textil-und Bekleidungstechnik, Dresden (Germany). 
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         หัวขอ Centrifuge spinning for the production of nano-fibre webs โดย 

Martin Dauner, Institut für Textil- und Verfahrenstechnik, Denkendorf (Germany), Frank Reiter, 

Messrs. Reiter (Germany).  

4) รางวลั Innovative Apparel  
       หัวขอ Klight : Interactive garments with SCB technology โดย  Christian 

Dils, René Vieroth, Manual Seckel, Mareike Michel, Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und 

Mikrointegration (IZM), Berlin (Germany).  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ภาพหมูของนักวิจัยท่ีไดรับรางวัล  Techtextile and Avantex Innovation Awards 

 

 

2.  การเขารวมหารือและฟงบรรยายสรปุจากสาํนกังานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน(BOI) ณ 

เมืองแฟรงคเฟร์ิต ประเทศสหพนัธสาธารณรัฐเยอรมน ี ต้ังอยู Bethmannstr 58, ชั้น 5  Frankfurt am Main 

 

 
       
 
 
 

การเขารวมหารือและฟงการบรรยายสรุปในคร้ังนี ้ม ีคุณบุษราคัม  ศรีรัตนา รองกงสุลใหญ 

ฝายการลงทุน ณ เมืองแฟรงคเฟร์ิต ประเทศเยอรมนี  พรอมดวยเจาหนาที ่(BOI) แฟรงคเฟรต อีก 5 ทาน  

ไดใหการตอนรับและใหความอนุเคราะหขอมูลอยางดียิ่ง  ซึง่ลักษณะงานและกิจกรรมที่ใหบริการ ดังนี้  

 ใหคําปรึกษาและตอบคําถามนกัลงทนุ 

 เขารวมบรรยายในงานสัมมนา / ประชุมของพนัธมิตรเพื่อชักจงูการลงทุน 

 เขาพบบริษัทเปาหมายเพื่อชักจงูการลงทนุทัง้โดยตรงหรือในงานแสดงสินคา 

 
Thailand Board of Investment Frankfurt Office 
Bethmannstr 58, 5.OG 
60311 Frankfurt am Main  
Federal Republic of Germany 
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 ออกบูทใหขอมูลและชักจูงการลงทนุ 

 ประสานสํานักงานใหญเพื่อหาผูผลิตไทยและหุนสวนธุรกิจใหกับนักลงทนุ 

 ประสานนดัหมายเยี่ยมชมโรงงานในประเทศไทยใหนกัลงทุน 

 ประสานนดัหมายกับหนวยงาน องคกร และภาคเอกชนในประเทศไทยใหกบันกัลงทนุ 

 จัดสัมมนาเพื่อชักจูงการลงทนุ 

ประเทศในความรับผิดชอบหลักของ BOI  ณ นครแฟรงกเฟรต เยอรมนี ในปจจุบัน ไดแก 

เยอรมน ีออสเตรีย โปแลนด สวีเดน นอรเวย เดนมารก ฟนแลนด รัสเซยีและสโลวีเนยี แตอนาคตประเทศ

ในความรับผิดชอบหลักจะปรับเปล่ียนใหมจํานวน 6 ประเทศ ไดแก เนเธอรแลนด สวิตเซอรแลนด เบลเยีย่ม 

ลักเซมเบิรก สาธารณรัฐเช็ค และฮังการี สวนอีก 3 ประเทศยังคงเดิม คือ เยอรมน ีออสเตรีย และโปแลนด  

กิจกรรมการชกัจูงการลงทุนต้ังแตตุลาคม 2551 – มิถนุายน 2552  สวนใหญจะเปนการ

สัมมนาชักจงูการลงทุน และไปพบบริษัทโดยตรง  ดังขอมูลในตารางตอไปนี้ 

 

     สรุปกิจกรรมการชกัจูงการลงทุนต้ังแตตุลาคม 2551 – มิถุนายน 2552 

ประเทศ สัมมนาชักจูงการลงทุน 
(คร้ัง/จํานวนผูเขารวม) 

ไปพบบริษัท 
โดยตรง 

ไปพบบริษัทในงานแสดง
สินคา (งาน/จํานวนบริษัท) 

ใหคําปรึกษา 
และตอบคําถาม 

เยอรมนี 5 / 161 คน 4 7 / 120 72 

ออสเตรีย 1 / 40 คน 11 - - 

สวีเดน 1 / 30 คน 10 - 1 

เดนมารก - 8 - - 

ฟนแลนด 1 / 25 คน 8 - - 

นอรเวย 1 / 30 คน 10 - - 

รวม 9 /286 คน 51 120 73 

  ที่มา : Thailand Board of Investment Frankfurt Office 

  

 

สถิติการยื่นคําขอสุทธ ิ
การยืน่คําขอตอ BOI ในป 2552 (มกราคม – เมษายน) ไมมีการยืน่คําขอการลงทนุจาก

ประเทศสโลวีเนีย รัสเซีย และโปแลนด แตกวารอยละ 45 เปนการยื่นขอการลงทุนในเยอรมนี และกระจาย

ไปในประเทศเดนมารก สวีเดน ออสเตรีย นอรเวย  และ ฟนแลนด ตามขอมูลในตาราง ดังนี ้
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คําขอสุทธิเรียงตามลําดับจํานวนโครงการเปนหลัก 

                        หนวย: ลานบาท 
(1) 

เยอรมนี 

(2) 

เดนมารก 

(3) 

สวีเดน 

(4) 

ออสเตรีย 

(5) 

นอรเวย 

(6) 

ฟนแลนด 

(7) 

สโลวีเนีย ป ค.ศ. 

โครงการ มูลคา โครงการ มูลคา โครงการ มูลคา โครงการ มูลคา โครงการ มูลคา โครงการ มูลคา โครงการ มูลคา 

2006 21 1,279 5 336 5 862 3 45 5 784 - - 1 66 

2007 36 37,080 16 17,978 8 992 4 634 4 291 4 723 - - 

2008 33 8,750 9 475 8 991 3 271 6 58 - - - - 

2009  

(มค.-เมย.) 
10 370 2 44 5 104 1 200 1 2 3 70 - - 

ที่มา : Thailand Board of Investment Frankfurt Office 

 

โครงการที่ประเทศไทยยืน่ขอลงทนุในแตละประเทศ จะกระจายในหลากหลายอุตสาหกรรม 

ดังตัวอยาง เชน 

 เยอรมนี เปนโรงงาน ผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก Bayer Thai  เงินลงทุน 

16,428.1 ลานบาท, Tipkorn Solar ผลิตภัณฑเวเฟอร เงนิลงทนุ 6,500.0 ลานบาท, Continental ผลิตภัณฑ

หัวฉีดน้ํามนัเช้ือเพลิง เงนิลงทุน 4,808.7 ลานบาท และ BMW ผลิตภัณฑรถยนต เงนิลงทุน 2,043.0  

ลานบาท เปนตน 

 เดนมารก เปนโรงงานไฟฟาพลังงานลม 3 บริษทั ไดแก Thai Wind Energy, 

National Wind Power และ Thai Wind Power เงินลงทนุ 6,563.0 , 4,424.7 และ 3,570.0 ลานบาท 

ตามลําดับ โรงงานผลิตรองเทา Ecco เงินลงทนุ 1,091.9 ลานบาท เปนตน 

 สวีเดน เปนโรงงานผลิตเคร่ืองใชไฟฟาในบาน Eletrolux เงินลงทุน 3,312.1 ลานบาท, 

Autoliv ผลิตชิ้นสวนยานยนต เงนิลงทุน 1,146.7 ลานบาท และ Molnlycke Health Care ผลิตอุปกรณ

ทางการแพทย เงนิลงทนุ 1,047.8 ลานบาท เปนตน  

 ออสเตรีย เปนโรงงานผลิตถุงมือพลาสติกแพทย Sempermed เงนิลงทุน 1,971.6 

ลานบาท, Semperflex Asia ผลิตทอแรงดันสูงและทอไฮดรอลิก 848.4 ลานบาท และ Anita ผลิตชุดชั้นใน 

เงินลงทนุ 42.6 ลานบาท เปนตน  

 นอรเวย  เปนโครงการสําหรับบานพักคนชรา Nordic Bang Sarey เงินลงทุน 364.0 

ลานบาท, Skanem Bangkok ผลิตส่ิงพิมพ  เงนิลงทนุ 363.8 ลานบาท และ Unithai-Soliad Coating 

ซอมเรือ เปนตน   
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Public relations 
 
 
 

Textile machine 
hall/ready made 
clothing laboratories 
 

CAE-laboratory 
 
 
 

Measuring and test 
laboratory/ workshops 
 

Library 

Design and construction 
Of machines for textile 
Technjcal 
 

Design and construction 
of machines for ready-to- 
wear Clothing Technlogy 
 

Control and drive 
Technlogy 
 
 

Measurement and test 
engineering 
 

Fiber formation/Tread 
Formation technologies 
 
 

Fabric formation 
technologies 
 
 

Finishing and 
functionalisation of Textiles 
 
 

Ready-made technologies 
for technical textile and 
clothing 

Textiles for composite 
materials 
 
 

Building textiles 
 
 
 

Biotextiles and medical 
textiles 
 
 

Smart textiles 
 
 
 

Ready-made products 

Institue of Textile and Clothing Technology at TU Dresden 
Director : Prof.Dr.habi.Dipl.-Wirt.Ing.Ch.Cherif 

Professorship of textile technology 
Prof.Ch.Cherif 

Professorship of cothing technology 
Prof.H.Rodel 

Material modeling 

Science head assistant Secretary / Controlling 

Machine development Technology development Product development Central Areas 

 ฟนแลนด เปนโรงงานผลิตทอพลาสติกและขอตอ Wiik & Hoeglund เงนิลงทุน 

786.9 ลานบาท, Huhtamaki ผลิตส่ิงพิมพจากพลาสติก เงินลงทนุ 680 ลานบาท และ กาซชีวภาพ Thai 

Biogas เงินลงทนุ 531 ลานบาท เปนตน  

 

3. การเยี่ยมชมและดูงาน ณ Dresden University of Technology (The Institute for Textile and    
 Clothing Technology) 

3.1 ลักษณะขององคกร  

 The Institute for Textile and Clothing Technology หรือยอวา ITB เปนสวนหนึ่งของ 

Dresden University of Technology ต้ังอยูที่เมืองเดรสเดน ซึง่เปนเมืองหลวงของรัฐแซกโซนี่  ริมแมน้ํา

เอลเบ  

 เปนสถาบันที่เปดสอนดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอและเส้ือผา โดยมุงเนนในการ

เสริมสรางคุณภาพและจุดแข็งของนักศึกษาในการศึกษาและวิจยัดังตอไปนี้ 

 
แผนผังองคกรของ ITB 
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1) ใหการศึกษาอยางเขมขนกับนักศึกษาต้ังแตปริญญาโทจนถงึปริญญาเอก โดยเนน

ทักษะดานวทิยาศาสตรและพัฒนาประสบการณในการวจิัยพัฒนา 

2) ทําโปรเจกทวจิัยพัฒนาที่สามารถนําไปใชไดประยุกตไดจริงในอุตสาหกรรม 

3) สามารถขยายผลการทาํงานหรือการวิจยัรวมกับสถาบันวิจัยในสาขาอ่ืนๆ ได 

4) สามารถนําผลงานวิจยัเขาไปในการแกปญหาหรือใชในภาคปฏิบัติจริงได 

3.2  การวิจยัพัฒนาของ ITB มุงเนนใน 3 สวน คือ   

  1) การพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ (Machine development)  ไดแก การวิจยั

พัฒนาเคร่ืองมือวัดและทดสอบสําหรับส่ิงทอเทคนิค เชน  เคร่ืองทดสอบความเหนยีวและความแข็งแรง 

ของผาถักที่มโีครงสรางแบบ Multi-axial structure  อุปกรณสําหรับควบคุมโดยใชเซน็เซอรแบบตางๆ   

เคร่ืองจักรและอุปกรณในการออกแบบเส้ือผาในลักษณะ  3 มิติ เปนตน 

2) การพัฒนาเทคโนโลยสีิ่งทอ (Technological development)  เนนการวิจัยพฒันา

เทคโนโลยีในกระบวนการส่ิงทอตางๆ  เชน  เทคโนโลยีในการปนเสนดายหรือเสนใย  เทคโนโลยีในดาน

การถักและทอ โครงสรางใหมๆ   เทคโนโลยีสําหรับเส้ือผาส่ิงทอเทคนิค   เทคโนโลยกีารตกแตงสําเร็จและ

คุณสมบัติพิเศษ  เปนตน 

3) การพัฒนาผลิตภณัฑสิ่งทอ (Product development) เนนการวิจัยพฒันาส่ิงทอเทคนิค 

ไดแก วัสดุส่ิงทอเชิงประกอบ (Textile for composite materials) ส่ิงทอสําหรับการกอสราง ส่ิงทอชีวภาพ

และส่ิงทอดานการแพทย  ส่ิงทอฉลาด (smart textiles) และผลิตภัณฑสําเร็จรูป  เปนตน 

  3.3  ภาพรวมงานวิจัยในการไปศึกษาดูงานคร้ังนี้ Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil  Roedel Hartmut  

และ Dr. Joachim Arnold ไดนําเสนอภาพรวมงานวิจยัและเย่ียมชมหองปฏิบัติงานวิจัยใน ITB โดย

สามารถสรุปไดดังนี ้

  สวนที ่1    เปนสวนของการวิจัยพฒันาส่ิงทอเทคนิคทีเ่นนในดานทอ ถัก ทีอ่าคาร 

Zeunerbau โดยในตึกนีจ้ะมีเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ ไดแก  

a. เคร่ืองปนและตีเกลียวเสนดาย  

b. เคร่ืองกรอดาย  

c. เคร่ือง flock  

d. เคร่ืองทอ  

e. เคร่ืองถักแบบตางๆ  

สวนใหญจะมกีารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปจากเดิมเพือ่ใหสามารถวิจยัพฒันา

ผลิตภัณฑส่ิงทอเทคนิคได  งานวิจัยที่ไดจัดทําในอาคารนี้สวนใหญจะเปนงานส่ิงทอเทคนิคที่ผลิตจาก

เคร่ืองทอ เคร่ืองถัก ซึ่งเปนงานโครงสรางใหมๆ ที่ทาํมาจากเสนใยคุณสมบัติพิเศษ เชน เสนใยแกว เสนใย

คารบอน เสนใยอารามิด หรือ เสนใยโพลีเอสเตอรที่มีความเหนียวสูง   
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      เครื่องถักผาสําหรับผาโครงสราง 3D 
เครื่องทอผาสําหรับถกัเสนใยแกว                                                      เครื่องถักวงกลม 
 

 

 สวนที่ 2  เปนการวิจัยพัฒนาดานการออกแบบ ตัดเย็บเส้ือผา และผลิตภัณฑส่ิงทอเทคนิค

สําเร็จรูป ซึ่งมเีคร่ืองจักรในการตัดเย็บและออกแบบผลิตภัณฑโดยนาํหุนยนตและเลเซอรมาชวยในการ

ตัดเย็บส่ิงทอเทคนิคบางอยาง เชน   

  ผาโครงสราง 2D หรือ 3D ที่มีถกัหรือทอมาจากเสนใยแกว คารบอน หรือเสนใยอารามิด   

ซึ่งมีความแข็งแรงเกินกวาทีจ่ะตัดเย็บดวยแรงงานนักวิจยั     

  การนาํโปรแกรมคอมพิวเตอรเขามามีสวนชวยในการออกแบบ ไดแก ระบบ CAE, CAD    

เปนตน  

  การวิจัยพฒันาการออกแบบโปรแกรมสําหรับออกแบบ ตัดเย็บเส้ือผา โดยการวเิคราะห   

จากสัดสวนของมนษุยตลอดทั้งรงกาย ทัง้หญิงและชาย แลวนํามาหาคาพารามิเตอรตางๆ ที่จาํเปน 

ในการออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หุนยนตและจักรเย็บสิ่งทอเทคนิคท่ีทํามาจากเสนใยคารบอนและเสนใยแกว 
ท่ีควบคุมดวยโปรแกรมคอมพวิเตอร 
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โปรแกรมออกแบบสิ่งทอเทคนิคไปผลิตเปนผลิตภัณฑดวยระบบ CAD 2D และ 3 D 
 
 

  ตัวอยางผลงานวิจยัพัฒนาบางสวนของ The Institute for Textile and Clothing 

Technology, Dresden University of Technology ไดแก 

1) การวจิัยสิง่ทอฉลาด (Intelligent Textile) สําหรับเส้ือผาที่ตองการ Function พิเศษ 

ดานตางๆ สําหรับการเฝาระวังรางกาย (health monitoring) เชน การวัดการเตนของหวัใจ ชพีจร การวัด

ระดับความดัน เปนตน โดยมกีารประยุกตใชเสนใยโลหะจากทองแดงมาถักในเคร่ืองถักวงกลม มกีารออกแบบ

และประยุกตใชงานรวมกับระบบเซนเซอร และระบบไมโครโปรเซสเซอรในการประมวลผล เปนตน 

2) การวจิัยโครงสรางสิ่งทอเทคนิคเพือ่ใชในงานกอสรางโดยการยึดติดดวยวิธี
ตางๆ โดยผาเมื่อทอออกมาเปนโครงสรางดวยเสนใยอารามิด หรือเสนใยคารบอนแลว ตองมกีารยึดติด

ของเสนใยในสวนที่มีการตัดกันของเสนใยเพื่อใหโครงสรางแข็งแรงและไมเปล่ียนรูปรางกอนนาํไปใชใน

งานดานการกอสราง เชน โครงสรางรวมกบัคอนกรีต เปนตน 

 

 

 

 

 

 

      ภาพขยายของหวงผาถกัวงกลม     ภาพขยายของผาถักวงกลม          ตัวอยางผลิตภัณฑและ 
        ท่ีมีการสอดเสนใยทองแดง          ท่ีออกมาเปนผืนแลว             คุณสมบัติท่ีมีการนําไปใชงาน 
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                       (a)                  (b) 

 

 

 

 

 

         (c)          (d) 

 

(a)  เสนใยที่ผานการตกแตงการยึดติดในลักษณะตางๆ สนี้ําเงิน คือผากอนตกแตง สสีม 

คือการยึดติดดวยความรอน สีเหลือง คือการยึดติดดวยสารเคลือบ สีเขยีวคือการยึดติดดวยการลามิเนต 

(b)  กระบวนการตกแตงเพือ่ยึดติดเสนใย 

(c)  การทดสอบการเคลื่อนตัวของโครงสรางผา เปนการนําเสนใยแกวมาทดสอบ เมือ่

ทดสอบเสร็จเรียบรอยแลวจะตองมาวัดมมุที่เสนดายเคล่ือนตัวไปจากตําแหนงเดิม 

(d) การทดสอบมุมเอียงของผา 

3)  การพัฒนาพารามิเตอรตางๆ ของรางกายมนุษยเพื่อการออกแบบเสื้อผา
และชุดชั้นใน 
 

                         (a)                   (b) 
 

 

 

 

  

 

 

 



 - 15 - 

 

      

 

 

 

 

 (c) 

                                                        (c) 

 

(a)  การสแกนรางกายมนุษยและลดสัดสวนเพื่อนาํมาประมวลผลในคอมพิวเตอร 

(b)  การคํานวณรายละเอียดของแตละสัดสวน หนา-หลัง  บน-ลาง 

(c)  การออกแบบรางผลิตภัณฑกับแบบของรูปรางมนุษยในคอมพวิเตอร 
 

4.  การเยีย่มชมและดูงาน บริษัท Pressless Gmbh Co.,Ltd. 
 

   
 

 4.1 ลักษณะขององคกร 
  ต้ังอยูเลขที่ 09569 Falkenau Gewerbegebiet 2 Germany 09569 Falkenau 

  เปนบริษัทผลิตผา 3 มิติ (3 Dimension) หรือที่เรียกวาผา Spacer  ซึ่งผา 3D ของบริษัท

เปนนวัตกรรมที่ใชในอุตสาหกรรมส่ิงทอเทคนิคอยางแพรหลาย นอกจากนีย้ังมีผลิตภัณฑอ่ืนไดแก 

ผาลูกไม (Jacquard Lace) ที่เปนสวนประกอบของชุดชัน้ใน เคร่ืองจักรที่ใชสามารถผลิตผาลูกไมที่มี

ลักษณะเปน ผาลูกไม 3 มิติ วัตถุดิบที่ใชในโรงงานทัง้หมดเปน Polyester 100% และมีเคร่ืองจักรที่ใชใน

การปรับหนาผาและตกแตงเบ้ืองตนแตไมมีโรงงานยอม โดยจะจัดสงเปนผลิตภัณฑกอนยอมเทานั้น 

(เคร่ืองจักรที่ใชเปนของ บริษัท Karl Mayer) 
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 มีความเช่ียวชาญในการผลิตส่ิงทอเทคนิค (3D Fabric) ดาน Sporttech, Medtech และ

ส่ิงทอในรถยนต 

  หนวยงานที่ชวยในการพฒันาผลิตภัณฑของบริษทั มีหลายหนวยงาน ไดแก 

- Cetex Institute     

- STFI (Saxon Textile Research Institute) 

- TiTv 

- Karl Mayer Textile Machines 

- LGA (Lab ทดสอบเกี่ยวกบั Technical Textiles) 

  4.2  ผลิตภัณฑของบรษิทัที่นาสนใจ 

    ผา Spacer เปนส่ิงทอที่สรางจากโครงสรางผาที่ม ี2 หนา มีจุดเชื่อมตอระหวางหนาผาทั้งสอง

เปนลักษณะการเช่ือมตอของหวงผาถักที่มคีวามยาว  ซึง่การเช่ือมตอของผานี้เองที่เปนความพิเศษจาก

การพัฒนาเทคโนโลยีของโครงสรางผาถกั คุณสมบัติพเิศษนี้มีความทนทานสูง และเสียหายยากแมอยู

ภายใตแรงกดอยางตอเนื่อง หรือแรงกระแทกเม่ือถูกกระทบกระเทือน เชน ความคงทนตอการซัก หรือ 

ความคงทนตอแรงกดทับตางๆ 

 

 

 

 

        เครื่องจักรผา 3 Dimension ของบริษัท Karl Mayer Textile Machines 
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ขอดีของผา Spacer 

        มีคุณสมบัติในการระบายอากาศไดดี และสามารถคืนรูปเดิมไดดี 

  สามารถนําไปซักไดและแหงเร็ว   

  ไมเปนที่สะสมแบคทีเรีย 

  โครงสรางสามารถรับน้ําหนักไดดี    

  สามารถนํากลับมาใชใหมได 

  ทนแสงไดดี เนื่องจากวัตถุดิบเปน Polyester  

  ไมระคายผิว 

  เหมาะสําหรับผลิตภัณฑที่ใชในรม หรือ กลางแจง 

  มีคุณสมบัติทนไฟ     คุณสมบัติเพิ่มเติม 

 
4.3 สิ่งทอเทคนิค ที่นํามาประยุกตใชในผลิตภัณฑตางๆ 

   ผา Spacer ที่นาํมาประยุกตใชเปนเตียงนอนสามารถ 

รับแรง และน้ําหนกัตางๆ มีความนุมยืดหยุนตัวสูง และดวยลักษณะ

โครงสรางเปนผา 3 มิติ ทาํใหผามกีารระบายอากาศท่ีดี และยังรองรับ

รางกายไดอยางดีเยีย่ม แกไขปญหาเร่ืองการหลับนอน เชน การนอนกรน 
 

           ผา Spacer ผลิตเปนผลิตภัณฑทีใ่ชในการขนสง 

อุตสาหกรรมรถยนต เชน เบาะรองนั่ง เพราะมีความทนทาน รับแรงไดดี นุม

สบาย ระบายอากาศและยังมีคุณสมบัติในการควบคุมอุณหภูมิระหวางภายใน

และภายนอกของรถยนตได เชน การนําผาไปใชบุบนหลังคารถ เพื่อปองกนั

ความรอน 

  ผา Spacer ผลิตเปนเฟอรนิเจอรที่ใชในกลางแจง เนือ่งจาก

คุณสมบัติที่ดีของผา Spacer สามารถที่จะนํามาใชในเฟอรนิเจอรที่ใชในสวนได  

  ผา Spacer ผลิตเปนผลิตภัณฑปองกนันิรภัย อุปกรณปองกัน

การบาดเจ็บตางๆ เชน เปนช้ินสวนประกอบในหมวกนิรภัย หรือส่ิงทอที่ใชรองรับ

กระดูก อุปกรณกันกระแทก หรือชุดปองกนัการบาดเจ็บของชุดกีฬาตางๆ เชน 

เส้ือผาที่ใชในการแขงรถมอเตอรไซด 
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4.4 ผลิตภัณฑของทางบรษิัท Pressless ไดแก 
           Space Air  มีคุณสมบัติพิเศษที่นาํไปใชเหมาะสําหรับใชปดพื้นที่ผิวที่มีแรงกดและรองรับ

แรงกระแทกไดดี มีความหนาขนาด 20, 40 และ 45 มลิลิเมตร 

 
             

                       Space Air               Flex 
 
 
 
 

 

                        Space com      Flex Bi 

 
 

  Flex เปนผลิตภัณฑอเนกประสงคสามารถใชไดตามลักษณะความเหมาะสมในการ

นําไปใชงาน และมีความยืดหยุนตัวสูง การไหลเวียนของอากาศไหลผานไดดี มีความหนาหลายขนาด 

เชน 10, 15, 20, และ 30 มิลลิเมตร 

  Space com เปนผลิตภัณฑที่มีความหนา 2 ถึง 7 มลิลิเมตร 

  Flex Bi  เปนผลิตภัณฑที่มีความหนาขนาด 10 และ 20 มิลลิเมตร 
 

5. การเยี่ยมชมและดูงาน สถาบันวิจยั Saxon Textile Research Institute (STFI) (Sächsisches 
Textilforschungsinstitut e.V.) 

 

 

 

 

 

 

               แผนท่ีทางอากาศของสถาบันฯ               

                                                              เจาหนาท่ี STFI ใหรายละเอียดขอมูลสถาบันฯ 
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5.1 ลักษณะขององคกร 

 ต้ังอยูในเขตเมืองเคมนิทซ (Chemnitz) รัฐแซกโซนี ่ทางภาคตะวันออกของเยอรมน ี

 เปนสถาบันวจิัยพัฒนาทีไ่มหวงัผลประโยชนทางธุรกจิ มีบทบาทและหนาที่ในการทาํวิจยั

พัฒนารวมกบัสถาบัน และภาคอุตสาหกรรมส่ิงทอในประเทศเยอรมน ี มกีารวิจยัพฒันาครอบคลุมทัง้

กระบวนการและผลิตภัณฑ โดยเนนส่ิงทอเทคนิค (Technical Textiles) และนวัตกรรมใหมๆ ใหกับ

ผลิตภัณฑส่ิงทอ 

 เปนศูนยกลางในการใหคําปรึกษา แนะนํา และอบรมความรูดานส่ิงทอตางๆ ใหกับ

ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม 
 

5.2 โครงสรางหนาทีข่ององคกร และตัวอยางผลิตภณัฑที่ทําวิจยั ดังนี ้

1)  Department Fibre Nonwovens / Recycling  วิจัยพัฒนาเกี่ยวกับ 

 เสนใยสําหรับผาไมทอ (Fibre nonwovens) เปนการวิจัยเกีย่วกระบวนการผาไมทอ 

เชน การสางเสนใย 

 การนาํส่ิงทอกลับมาใชใหม (Textile recycling) โดยเนนเสนใยพิเศษ คือ เสนใยอารา

มิด เสนใยแกว ที่เปนเศษเสนใยแลวนํามาใชใหม  แลวนาํมาผลิตผลิตภัณฑที่เปนมติรตอส่ิงแวดลอม 

ตัวอยางเชน อุปกรณในโครงสรางรถยนต 

 เสนใยธรรมชาติ (Natural fibres) มีการผลิตเสนใยสั้นจาก hemp  และการผลิตผาไม

ทอจากเสนใยธรรมชาติ  เชน ปาน ปอ อบาคา เปนตน 

 กระบวนการผลิตเสนดายและการนําเสนใยกลับมาใชใหม (Fibre reprocessing 

and yarn production) เปนการผลิตเสนดาย กระบวนการตีเกลียว 
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เครื่องจักรและอุปกรณ (Technical Equipment)ในการวจิัยผาไมทอ (Non-woven) 

 

 

 

 

 
 

  Needle-punching spacer machine 

 

 

 

 

 

 
    Fibre web plant  Malivlies                                    Random web plant 

 

2) Department Spun bonded Nonwovens/Films  วจิัยพัฒนาผาไมทอแบบสปนบอนด        

(Spun bonded Nonwovens) โดยจะมี 2 ไลนผลิต คือ  

2.1  one film web line, one spun lace line  

                  2.2  web bonding and after-treatment of nonwovens  ทัง้สองไลนนี้ใชประโยชน

สําหรับผูประกอบการที่สนใจทําการวิจยัทดลอง โดยแบงการวิจัยพัฒนาออกเปน 3 สวนหลักๆ คือ 

  Spun bonded nonwovens  เปนการวิจยัพฒันาผลิตภัณฑใหม  การพัฒนาโพลี

เมอรใหมๆ  สําหรับกระบวนการ Spun bonded  การพฒันา Spun bonded ที่สามารถยอยสลายตาม

ธรรมชาติได (Biogradable)  การพัฒนากระบวนการสําหรับเสนใย Microfiber และ hollow-filaments 

เปนตน 

  Spunlaced nonwovens  เปนการพฒันาเพื่อลดการใชพลังงานในการผลิต การ

พัฒนาโครงสรางผสมตางๆ เปนตน 

  Film nonwovens เปนการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อใหสามารถประยุกตใช

วิธีการยึดติดไดหลากหลาย เปนตน 
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เครื่องจักรและอุปกรณ (Technical Equipment)ในการวจิัยผาไมทอแบบสปนบอนด 

 

 

 

 

 

 
Bi-component for spun bonded          Twine – calender        Heatsetting Unit and Hyperpunch  

           Needle Loom 

 
 
 
 
 

        Filament curtain                         Needling zone                          Winder 

 

3) Department Technical Textiles / Woven & Knitted Fabrics  วจิัยพัฒนาผาทอและ

ผาถัก โดยงานวิจยัสวนใหญจะเปนผาถกัที่มีคุณสมบัติและเทคนิคพิเศษ ดังนี ้

  ผาถักสําหรับอุตสาหกรรมที่มีโครงสราง 3  มิติ ( 3 D structures) มีการวิจยัพฒันา

สําหรับผาที่ใชในการขนถายพืชโดยเปนทอตอน้ําหลอเล้ียงพืช   

  ผาถักสําหรับการกรอง  ผาถักผาวงกลมที่ทาํมาจากโพลีเอสเตอรสําหรับใชในการกรอง

ส่ิงสกปรกในอุปกรณตางๆ 

  ผาถักเสริมแรง  มกีารวจิัยผาถกัเสริมแรงในหลายๆ ดาน  เชน  ผาถักสําหรับการเกษตร 

(Agrotech) เปนผลิตภัณฑสําหรับคลุมดินเพื่อปองกนัการทรุดของพืน้ดินที่มีความลาดเอียง  ผาเสริมแรง

สําหรับธรณีวทิยา (Indutech) และวัสดุทางดานวิศวกรรมโยธา ใชเปนฐานรากสําหรับการกอสรางตางๆ  
 

   

 
 
 

 
สิ่งทอเทคนิคท่ีใชสําหรับยึดคลุมพ้ืนดินท่ีเอียงลาดและรางรถไฟ 
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 ผาถักที่มโีครงสรางพเิศษ เชน  การวิจยัผาถกัแนวตรงที่มโีครงสรางแบบ  multi-axial 

structures ใชเปนสวนประกอบของคอนเทนเนอรที่ปองกนัการระเบิดได เปนตน 

 ผาถักทาํตาขายสําหรับผลิตภัณฑตางๆ  การวิจัยพัฒนาผาถักตาขายที่ไมมีปม  

 งานวิจยัผาถักที่ผลิตจากลวดสแตนเลสสําหรับปองกนัการเล่ือนไถล     

 ตาขายเรืองแสงที่ผลิตจากเสนใยเรืองแสง  โดย STFI มีเคร่ืองทดสอบความแข็งแรงและ

ความเหนยีวของตาขายที่มีแรงดันมากกวา 200 kN  ซึ่งสามารถเคล่ือนที่ไดดวย 

 

เครื่องทดสอบความแข็งแรง 

และความเหนียวของตาขาย 

 
 

 

 

 

 

                 
 
 
 
               
            ผาตาขายเรืองแสงท่ีทํามาจากเสนใยเรืองแสง  (optical fibers in lighting nets) 

 

 

4)  Department Textile Processing / Ecology  วิจัยพัฒนาดานฟอกยอม ตกแตงสําเร็จ 

และส่ิงแวดลอม โดยมีงานวจิัยเดนๆ ไดแก 

 การพัฒนาเทคโนโลยีการตกแตงเชิงกลและเคมีสําหรับส่ิงทอเทคนคิเพื่อเปล่ียนแปลง

หรือปรับปรุงคุณสมบัติใหเหมาะสมกับการใชงาน เชน เทคโนโลยีพลาสมา  

 การเคลือบและลามิเนตผา โดยใชโพลีเมอร ฟลม โฟม เซรามกิ เปนตน  

 การวิจัยดานส่ิงแวดลอม เปนการวิจัยเพื่อลดการใชน้ํา และปริมาณของเสีย การบําบัด

และ การนําน้ําเสียกลับมาใชใหม การวิจยัการบําบัดน้าํเสีย  เชน การทําใหน้ําเสียมีคุณภาพดีข้ึนโดยสาร 

ออกซิไดซชนดิตางๆ เชน persulfates, peroxides, ozone การกรองโดยใชเซลลเมมเบรน เปนตน 
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เครื่องจักรและอุปกรณ (Technical Equipment) ในการวิจัยพัฒนาฟอกยอมและตกแตงสิ่งทอ 

 

5) Department Textile Material Research  วิจัยพัฒนาวัสดุที่ใชในส่ิงทอและกระบวนการ 

ทดสอบสําหรับการใชงานจริง เชน  

   การวิจัยเส้ือผาสําหรับชุดปองกันตามมาตราฐาน EN 471  ซึ่งจะมีการวัดคาสี   การวัด

ระยะการเรืองแสงเมื่อตองใชงานในเวลากลางคืน เปนตน  

 

 

 

 

 

 

        เสื้อผาสําหรับชุดปองกันตามมาตราฐาน EN 471                   เครื่องมือในการทดสอบ 

 

 การวิจยัวัสดุอุปกรณและกระบวนการตัดเย็บสําหรับเส้ือผาชุดปองกันแบบตางๆ  ซึ่ง

ตองผานมาตราฐาน BGV (Employer's Liability Insurance Association) โดยไดมีการรวมมือกับทาง 

Laser Zentrum Hannover e.V. (LZH)  ซึง่ไดรับการสนบัสนุนจาก  BAuA (Federal Institute for 

Occupational Safety and Health) ในการวิจัยอุปกรณตางๆ เชน เลเซอร เพื่อจัดทาํชุดตนแบบ 
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ชุดปองกันตางๆ  นอกจากนีย้ังไดมีการกําหนดระดับของการปองกนั และตอเนื่องไปถึงลักษณะการ

ปองกนั  การประเมินผลของระดับการปองกนัอีกดวย   เปนตน 

6)  Accredited Test Laboratory of Textiles เปนหองปฏิบัติการทดสอบสิ่งทอ ซึ่งจะ

สามารถทดสอบส่ิงทอไดหลากหลาย เชน  

   การทดสอบเชิงกายภาพ  

            การทดสอบเชิงเคมี  

              การทดสอบส่ิงทอเทคนิค  

   การทดสอบผลิตภัณฑทีเ่ปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

ซึ่งไดรวมมือกบัทาง Hohenstein Institute ในการทดสอบตามมาตรฐาน Oekotex 100 

ดวย และยังไดรับรองตามมาตรฐานตางๆ เชน  DIN   

7) Certification Centre of  Protective clothing เปนศูนยที่ใหการรับรองเส้ือผาสําหรับการ

ปองกนั รวมทัง้ระบบการผลิตตางๆ ทีเ่กี่ยวของกับเส้ือผาสําหรับการปองกนั 

 

 

 

 
 

 

8)  Transfer Center of Textile Technology  เปนศูนยที่ใหคําปรึกษาแนะนําและใหความรู

กับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เพือ่ใหสามารถแขงขันกับตลาดส่ิงทอในปจจุบันได  โดยผูจัดการ

ศูนยนีช้ื่อ Dr. rer. nat. Rainer Gebhardt จะมาเปนวทิยากรในงานสัมนาส่ิงทอเทคนคิของสถาบัน

พัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอในเดือนกรกฎาคมน้ีดวย 
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6.  การเยีย่มชมและดูงาน บริษัท NETEX, Slpol. S.r.o Na Hrazi  
 

 
 

 

 

 

 

      

 

ดานหนาบรษิัท NETEX 
  
 

9.1 ลักษณะขององคกร 

  ต้ังอยูในสาธารณรัฐเชค (Czech Republic) เชี่ยวชาญในการผลิตผาสักหลาด ชนิดไม

ทอ กอต้ังข้ึนเมื่อป 1879 ผลิตภัณฑที่ผลิตดังเดิมคือ สักหลาดสาํหรับทําหมวก ใชสําหรับกนักระแทกใน

อุตสาหกรรมเคร่ืองแกว และบรรจุภัณฑสําหรับปองกนัการขูดขีดสําหรับแผนดิสก โดยการนาํขนสัตวมาอัด

และไมผานกระบวนการทอ 
(ผาไมทอคืออะไร ?: ผาไมทอคือการนําเอาเสนใยไนลอนหรือโพลีเอสเตอรซึ่งมีการใชงาน

อยางกวางขวางในอุตสาหกรรม มาทําเปนรูปรางผาผืนโดยไมผานการทอหรือถัก มีสมบัติเฉพาะหลากหลาย

จากการผสมกันระหวางเสนใยและเรซิ่น มีจดุเดนเชนเดียวกับหนังเทียมคือ ทนการสึกหรอ ทนนํ้า และทน

สารเคมี) 

  ตอมาป 1992 ไดจัดต้ังเปนบริษัท และไดปรับเปล่ียนผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการ

ตอการใชงานมากข้ึน คือผาไมทอจากขนสัตว ซึ่งมีการใชงานอยางกวางขวางในอุตสาหกรรม ผาไมทอนี้

นอกจากวัสดุที่ใชมีความสามารถทนตอสารเคมีและความรอนแลว ยังสามารถควบคุมสมบัติทาง

กายภาพและทางเคมีได เชน การดูดซับน้าํ การใชเปนตัวรองรับแรงกระแทก ความทนตอแรงกระแทก 

และความทนตอการสึกหรอ หรือมีความสามารถเปนตัวกรอง จะเหน็ไดวามีการใชงานหลายหลาก เปน

ส่ิงที่สามารถคาดหวงัการใชประโยชนมากยิ่งข้ึนไปอีกในอนาคต 

  บริษัท NETEX นอกจากผลิตภัณฑผาไมทอเพื่อเปนเปนวัตถุดิบแลว ยังมีผลิตภัณฑอ่ืนๆ

ที่มาจากการริเร่ิมของบริษัทเองโดยมีการเพิ่มมูลคาเขาไปในผาไมทอ เชน นําไปผลิตเปนสินคาแปรรูป

ชนิดพิเศษหรือเปนวัสดุผสม โดยใช know-how ของบริษัทในฐานะผูผลิตและแปรรูป ผลิตภัณฑไดแก  

- แผนอัดสําหรับดูดเสียงเพื่อปองกนัไมใหเสียงดัง 

- การใชเปนฉนวนปองกนัในอุตสาหกรรมรถยนต 
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 ผลิตภัณฑบางสวนของบรษิัท 

 

 

 

 

 

 

 

- ผลิตเปนวงแหวนสําหรับอัดลูกสูบ เพื่อปองกนัไมใหเกิดการร่ัวซึมของสารหลอล่ืน  

- ใชสําหรับรองกันกระแทกในเคร่ืองแกว หรือในโลหะ เปนตน 

  สําหรับเทคโนโลยทีี่ใชในบริษัทเปนเคร่ืองจักรคอนขางเกา แตมกีารดูแลรักษาเปนอยางดี 

โดยผูเชี่ยวชาญที่มีความชํานาญมาก มีคนงานประมาณ 80 คน  และเปนบริษทัเดียวที่ผลิตผาไมทอจาก

ขนสัตวในสาธารณรัฐเชค  
 
8. สรปุและขอคิดเห็น 

           ตลาดสินคาเส้ือผาสําเร็จรูปในเยอรมน ีมีการนาํเขาสินคาจากตางประเทศเปนหลัก เพื่อ

สนองความตองการของผูบริโภคในประเทศ โดยจะมีสินคาจากจีนเขาสูตลาดเพิม่มากข้ึนมาโดยตลอดใน

ระยะ 3 – 4 ปที่ผานมา สําหรับสินคาของไทยยงัคงเปนทีต่องการของตลาดเยอรมน ี 

         ตลาดเส้ือผาในเยอรมนีถึงจุดอ่ิมตัว มีสินคานาํเขาจากตางประเทศ ที่สําคัญๆ ไดแก  จีน 

และ ตุรกี จึงมกีารแขงขันดานราคาที่มีความรุนแรงเพิม่มากข้ึน  ทําใหเยอรมนีมีการคํานึงถึงราคาของ

สินคาเปนปจจัยหลักในการซ้ือสินคา รูปแบบ สีสรร เปนที่นยิมรองลงมา คุณภาพของสินคาและสินคา
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อ่ืนๆ

67%

เยอรมนี

13%

 จีน

9%

สหรฐัอเมรกิา

11%

แฟช่ัน เปนอีกปจจัยหนึ่ง นอกจากนี้ สินคาประเภทเกษตรอินทรีย ที่ในกระบวนการผลิตไมใชสารเคมีใดๆ 

เปนทีน่ิยมของผูบริโภคกลุมนอย เนื่องจากในปจจุบันยงัมีราคาแพง แตมีแนวโนมสวนแบงตลาดเพิ่มมาก

ข้ึนตามลําดับ  

         เส้ือผาสําเร็จรูปทีน่าํเขาโดยทั่วไปมีราคาตํ่ากวาการผลิตในประเทศ เยอรมนจีึงให

ความสําคัญในการคิดคน ผลิตสินคาหรือวัตถุดิบในอุตสาหกรรมส่ิงทอประเภท High-Tech มากข้ึน ไดแก 

เสนดาย หรือผาผืน ตลอดจนเส้ือผาที่มีคุณสมบัติพิเศษตางๆ เพิ่มมากข้ึน  

  สินคาที่มยีี่หอ (Brand name) ใหมๆ ไดรับความสนใจพอๆ กันกับสินคาที่มียีห่อเปนที่

รูจักแพรหลาย ทัง้นี ้ราคา คุณภาพ รูปแบบของสินคาเปนปจจัยหลักของการซื้อของผูบริโภค การผลิต

สินคาคุณภาพดี มีราคาเหมาะสม ถงึแมวาจะเปนสินคาใหมในตลาดก็ตาม ตลาดยงัคงใหความสนใจอยู 

  สําหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอเทคนิค Technical Textile  มีจุดเดนคือ ตลาดมีอัตราเติบโต

โดยเฉล่ียรอยละ 4 ตอป นบัวาสูงกวาอุตสาหกรรมส่ิงทอทั่วไป ซึง่เติบโตในอัตราตํ่า คือ เพยีงรอยละ 1 ตอป 

นอกจากนี ้ยงัเปนผลิตภัณฑที่มมีูลคาเพิม่สูงดวย ดังนัน้ ปจจุบันอุตสาหกรรมส่ิงทอของทวีปยุโรปและ

ทวปีอเมริกาเหนือจึงไดพฒันาจากเดิมทีผ่ลิตส่ิงทอประเภท Conventional Textile ไปสู Technical Textiles 

 เยอรมนีครองตลาดสงออกของ Technical Textile มากเปนอันดับ 1 ของโลก มีสวนแบง

ตลาดโลกรอยละ 12.5 รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา สวนแบง

ตลาดโลกรอยละ 10.8 และ จีน สวนแบงตลาดโลกรอยละ 8.8 

อยางไรก็ตามจีนมียอดสงออกเติบโตในอัตราที่สูงมากและคาดวา

จะแซงหนาเยอรมนีและสหรัฐอเมริกา ข้ึนเปนอันดับ 1 ของโลก

ในอนาคต 

 ทวีปเอเชียก็มีการต่ืนตัวใหความสําคัญกับ 

Technical Textile เชนเดียวกัน เชน รัฐบาลไตหวันต้ังเปาหมายเพิ่มสัดสวนธุรกิจในดาน Technical 

Textile จากเดิมรอยละ 10 ของภาคธุรกิจส่ิงทอทั้งหมด เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 20 ในปที่ผานมา 

 ประเทศไทยก็สนใจในดาน Technical Textile เชนเดียวกนั กระทรวงอุตสาหกรรม โดย 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ไดจัดทําโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมในป 2552 

ภายใตโครงการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา Technical Textile  

 ผูประกอบการอุตสาหกรรมของไทยไดใหความสนใจกับอุตสาหกรรม Technical Textile 

ซึ่งเดิมเนนผลิตเสนใยปอนอุตสาหกรรมส่ิงทอทัว่ไป Conventional Textile แตในภายหลังไดหันมาผลิต

เสนใยพิเศษสําหรับ Technical Textile โดยเฉพาะเสนใยทีพ่ัฒนาข้ึนเปนพิเศษสําหรับปอนใหกับ

อุตสาหกรรมรถยนต เชน เปนวัตถุดิบสําหรับผลิตเข็มขัดนิรภัย ปจจุบันไดมีการนําส่ิงทอประเภท 

Technical Textile มาใชกันอยางแพรหลายโดยแทบจะไมรูตัว เชน หลังคาผาใบใยสังเคราะหชนิดพิเศษ 

(Fabric Membrane Roof) ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
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 ในอุตสาหกรรมยานยนต ไดนํา Technical Textile ไปใชประโยชนในดานตางๆ เชน 

พรมรถยนต ผาหุมเบาะ เข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัย ไสกรองน้าํมันเคร่ือง ไสกรองน้ํามนัเช้ือเพลิง ไสกรอง

อากาศ ที่บังแดด รวมถึงเปนผาใบไนลอนหรือผาใบโพลีเอสเตอร สําหรับใชเปนวัตถดิุบในการผลติยาง

รถยนต ทั้งนี ้ไดมีการคํานวณวาในปจจุบันรถยนตแตละคันมีปริมาณการใช Technical Textile คิดเปน

น้ําหนกัโดยเฉล่ียราว 21 กิโลกรัม และคาดวาจะเพิ่มเปน 26 กิโลกรัมและ 35 กิโลกรัม ในป 2553 และป 

2563 ตามลําดับ  

อยางไรก็ตาม หนวยงานท่ีเกีย่วของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอควรตระหนกัถงึความ

จําเปนในการหาหนทางอยูรอดใหแกอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย และพยายามผลักดันใหผูประกอบการไทย

ปรับตัวสูการพัฒนาส่ิงทอทีม่ีมูลคาเพิ่มสูง และเปนสินคาที่มนีวัตกรรม โดยเฉพาะส่ิงทอเทคนิค 

(Technical Textile) ซึ่งเปนส่ิงทอที่มีคุณสมบัติและรูปแบบเฉพาะตามวัตถุประสงคของการใชงาน ใน

บรรดาส่ิงทอเทคนิคประเภทตาง ๆ ส่ิงทอเทคนิคในยานยนต (Mobiltech) เชน ผาใบยางรถยนต ผาบุกนั

เสียง ผาหุมเบาะรถยนต ถงุลมนิรภัย เข็มขัดนิรภัย และพรมในรถยนต นับเปนสินคาที่มโีอกาสทาง

การตลาดสูงและเปนสินคาที่ไทยมีศักยภาพในการผลิต  

 

 

---------------------------------------- 

นางลิวัน  ทองปาน 
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 

กรกฎาคม 2552 
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แนบทาย 
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นิยามศัพทสิง่ทอที่ควรรู 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

สิ่งทอ (Textile)   เดิมจะหมายถึงเฉพาะผาทอเทานัน้ แตในปจจุบันครอบคลุมถึงเสนใย ดาย ผืนผา 

                           หรือผลิตภัณฑที่เกิดจากเสนใย เสนดาย หรือผืนผา บงตามประเภทการใชงาน 

                           2 กลุมใหญๆ คือ  

1) กลุมส่ิงทอทั่วไป (Conventional textiles)  

2) กลุมส่ิงทอเฉพาะทาง (Technical textiles)   

 
สิ่งทอทัว่ไป (Conventional textiles) 

  ครอบคลุมถึงส่ิงทอที่มกีารข้ึนรูปจากเสนใย เสนดาย การถักทอ  ผืนผา ลักษณะของ

ผลิตภัณฑข้ึนอยูกับการนําไปใชเชน เชือก ซึ่งเกิดจากการข้ึนรูปจากเสนใย ผลิตภัณฑ

สวนใหญมักอยูในรูปของเส้ือผา 

  กระบวนการผลิตส่ิงทอเปนกระบวนการตอเนื่องของหลายๆ กระบวนการ เร่ิมต้ังแตการ

ผลิตเสนใย (Fiber formation) เสนดาย (Yarn spinning) ส่ิงทอ (Textile formation) 

และการตกแตงสําเร็จ (Finishing) อุตสาหกรรมที่เกีย่วของจึงมทีัง้อุตสาหกรรมที่ผลิต

เสนใย (ในกรณีของเสนใยประดิษฐ) ซึ่งถือวาเปนอุตสาหกรรมตนน้าํ (upstream) 

อุตสาหกรรมปนดาย และอุตสาหกรรมถกั ทอผา ซึง่ถือวาเปนอุตสาหกรรมกลางน้ํา 

(midstream) และสุดทายอุตสาหกรรมฟอกยอมและตกแตง ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมปลาย

น้ํา (downstream) สวนการผลิตเส้ือผาถือวาเปนอีกกระบวนการหนึง่ ที่แยกออกมา

เนื่องจากเปนการนําเอาส่ิงทอ ไปออกแบบและตัดเย็บตามรูปแบบที่ตองการ   

   
สิ่งทอเฉพาะทาง (Technical textiles) 

  เปนผลิตภัณฑที่มีสมบัติที่เหมาะสม กบัการนาํไปใชงาน ที่นอกเหนือไปจากส่ิงทอทั่วไป 

ตัวอยางผลิตภัณฑส่ิงทอเฉพาะทางไดแก ถุงลมนิรภัย เข็มขัดนิรภัย ผาออมสําเร็จรูป 

เส้ือเกราะกนักระสุน มีกระบวนการผลิตที่แตกตางออกไป ซึ่งมกัเปนการข้ึนรูปผลิตภัณฑ 

โดยตรงจากเสนใย ซึง่เรียกวาผาไมถกัไมทอ หรือ นอนวฟูเวน (nonwoven) เหลานีก้าํลัง

มีการขยายตัวคอนขางสูง  

 

------------------------ 


