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ด้วยเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงจัดท ามาตรฐานเส้นไหมดิบ    

เล่ม 2 : เส้นไหมสาวด้วยเครื่องจักร ส าหรับใช้เป็นแนวทางส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพเส้นไหมดิบให้

เหมาะสมย่ิงขึ้น และเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงทางการค้าระหว่างประเทศ   
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 มาตรฐานสินค้าเกษตร 

เส้นไหมดิบ 
เล่ม 2 : เส้นไหมสาวด้วยเครื่องจักร 

1.  ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ใช้กับเส้นไหมดิบที่สาวด้วยเครื่องจักร จากรังไหมของหนอนผีเส้ือ (Bombyx 

mori Linn.) ที่กินใบหม่อนเป็นอาหาร โดยจัดท าเป็นเข็ดหรือกรอเข้าหลอด (winding) และอยู่ในภาชนะบรรจุ  

1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ไม่ใช้กับเส้นไหมดูเปี้ยน (doupion silk)  

2.  นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 เส้นไหมดิบ (raw silk) หมายถึง เส้นใยไหมที่สาวจากรังไหมจ านวนหนึ่ง โดยท าเกลียวให้รวมเป็น 

เส้นเดียวกันในขั้นตอนการสาวไหม และยังไม่ผ่านกระบวนการตีเกลียวหรือควบตีเกลียว และแยกเซริซิน 

(sericin) ออก  

2.2 เส้นไหมดูเปี้ยน (doupion silk) หมายถึง เส้นไหมดิบที่สาวจากรังบกพร่องและรังแฝด 

2.3 รังไหม
1/

(cocoon) หมายถึง ส่ิงห่อหุ้มหนอนไหม ที่สร้างขึ้นโดยหนอนไหมพ่นเส้นใยเพื่อห่อหุ้มตัวเอง

ก่อนลอกคราบกลายเป็นดักแด้ (pupa)  

2.4 เซริซิน (sericin) หรือที่เรียกว่า กาวไหม หมายถึง โปรตีนเชิงซ้อน (complex protein) ที่เคลือบ   

เส้นใยไฟโบรอิน ท าให้เส้นใยไหมที่สาวจากรังไหมแต่ละรังเชื่อมรวมเป็นเส้นเดียวกัน เซริซินที่เคลือบ 

เส้นใยไฟโบรอิน มี 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลางและชั้นใน ซ่ึงชั้นนอกจะละลายน้ าได้ง่ายกว่าชั้นอื่น 

2.5 เข็ดไหม (raw silk in skein) หรือที่เรียกว่า ไจไหม หมายถึง เส้นไหมดิบที่ผ่านการกรอด้วยเหล่งหรือ

อุปกรณ์อื่น ให้เป็นขดหรือวง มีขนาดรอบวงและน้ าหนักตามท่ีต้องการ 

                                                   
1/

 โดยปกติการจ าหน่ายรังไหมจะมีส่วนของดักแด้และคราบของหนอนไหมอยู่ภายใน 
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2.6 การกรอเข้าหลอด (winding) หมายถึง การกรอเส้นไหมดิบจากเข็ดไหมให้มีลักษณะพันรอบแกน 

(spindle) หรือหลอด (bobbins or cones) 

2.7 อัก (small reel) หรือที่เรียกว่า อักสาว หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ม้วนเก็บเส้นไหมที่ได้จากการสาว   

เส้นไหมออกจากรังไหม 

2.8 เหล่ง (re-reeling apparatus) หมายถึง อุปกรณ์กรอเส้นไหมดิบเพื่อท าเข็ดไหมก่อนการจ าหน่ายหรือ

ใช้งาน 

2.9 ดีเนียร์ (denier) หมายถึง หน่วยวัดขนาดหรือความหนาแน่นเชิงเส้น (linear density) ของเส้นใย

ธรรมชาติ (natural fiber) และเส้นใยประดิษฐ์ (man-made fiber) มีค่าเท่ากับน้ าหนักเป็น g (กรัม) ต่อ

ความยาวของเส้นใย 9 000 m (เมตร) สัญลักษณ์หน่วยเป็น den เช่น เส้นไหม 1 den หมายถึง เส้นไหมที่
ยาว 9 000 m หนัก 1 g เส้นไหม 2 den หมายถึง เส้นไหมยาว 9 000 m หนัก 2 g  

2.10 เทกซ์ (tex) หมายถึง หน่วยวัดขนาดหรือความหนาแน่นเชิงเส้น (linear density) ของเส้นใย มีค่า

เท่ากับน้ าหนักเป็น g ต่อความยาวของเส้นใย 1 000 m สัญลักษณ์หน่วยเป็น tex เช่น เส้นด้าย 1 tex 

หมายถึง เส้นด้ายที่ยาว 1 000 m หนัก 1 g 

2.11 การกรอแบบไดมอนด์ครอส (diamond cross winding) หมายถึง การกรอเส้นไหมด้วยเหล่งใน

ลักษณะที่เส้นไหมสานไขว้กันเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน หรือที่เรียกว่า กรอแบบสาน เพื่อจัดเรียง   

เส้นไหมให้เป็นระเบียบและสะดวกในการท าไพ 

2.12 การท าไพ (lacing) หมายถึง การแบ่งส่วนเส้นไหมโดยใช้เส้นด้ายแบ่งมัดย่อยในเข็ดไหมเพื่อรักษา

รูปทรงของเข็ดและไม่ให้เส้นไหมพันกันเมื่อน าไปใช้ 

3.  คุณลักษณะท่ีต้องการ  

3.1 ข้อก าหนดทั่วไป  

3.1.1 เป็นเส้นไหมแท้  

3.1.2 ความชื้นของเส้นไหมดิบ อยู่ระหว่าง 8 -13%  

3.2 คุณภาพ  

3.2.1 สะอาด ไม่มีส่ิงแปลกปลอมท่ีมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
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3.2.2 ไม่พบต าหนิ ได้แก่ มีเชื้อรา เส้นไหมแข็ง เส้นงอหักมุมและแข็ง เช่น เกิดจากการกรอจากอัก 

(small reel) เข้าเหล่งไม่ดี ท าให้กาวไหมติดกัน มีรอยคราบน้ า คราบสีขาว สีไม่สม่ าเสมอ เส้นไหมแตก 

เส้นไหมติดกัน เส้นไหมขาด เส้นไหมพันกันไม่เป็นระเบียบ 

3.2.3 เส้นไหมดิบทุกชั้นคุณภาพที่จัดท าเป็นเข็ด ต้องมีลักษณะดังนี้ 

(1) กรอแบบไดมอนด์ครอส 

(2) เส้นไหมดิบ ต้องมขีนาดเส้นรอบวงเข็ดไหม (150±5) cm (เซนติเมตร) 

(3) ท าไพอย่างน้อย 4 จุดของเข็ดไหม โดยให้ระยะห่างระหว่างจุดสม่ าเสมอ แต่ละจุดให้ร้อยเส้นด้าย

เพื่อแบ่งเส้นไหมออกจากกันอย่างน้อย 4 ส่วน ความยาวของเส้นด้ายที่เหลือเพื่อการกระจายตัวของ   

เส้นไหมดิบในเข็ด ให้เป็นไปตามความต้องการของคู่ค้าซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การน าไปใช้ และต้อง

แสดงส่วนต้นและปลายเง่ือนที่ชัดเจน  

(4) เส้นด้ายที่ใช้ท าไพ ให้ใช้เส้นด้ายไนลอน (nylon) หรือพอลิเอสเตอร์ (polyester) สีขาว ขนาดไม่ต่ ากว่า 

14 tex มัดเป็นเส้นคู่ไม่ให้แน่นหรือหลวมเกินไปและให้เหลือปลายด้ายถัดจากปมท่ีมัด 1 cm  

3.3 ชั้นคุณภาพ  

3.3.1 เส้นไหมดิบ แบ่งเป็น 8 ชั้นคุณภาพ ได้แก่ 6A, 5A, 4A, 3A, 2A,  A,  B และ C 

3.3.2 เส้นไหมดิบแต่ละชั้นคุณภาพที่มีขนาด  ≤ 69 den มีผลการทดสอบคุณภาพเป็นไปตามตารางที่ 1    

ซึ่งแบ่งออกเป็น 

(1) การทดสอบหลัก 5 รายการ ได้แก่ การเบี่ยงเบนของขนาดเส้นไหมดิบ การเบี่ยงเบนสูงสุดของขนาด

เส้นไหมดิบ ความสม่ าเสมอระดับ 2 ความสะอาด และความเรียบ  

(2) การทดสอบรอง 5 รายการ ได้แก่ ความสม่ าเสมอระดับ 3  การกรอทดสอบจ านวนครั้งที่เส้นไหมดิบ

ขาด ความเหนียว การยืดตัว และการรวมตัวของเส้นไหมดิบ  

3.3.3  เส้นไหมดิบแต่ละชั้นคุณภาพที่มีขนาด > 69 den ต้องมีผลการทดสอบ ค่าสัมประสิทธิ์ความ     

ผันแปรของขนาดเส้นไหมดิบ (coefficient of variation of size) ความเบี่ยงเบนสูงสุดของขนาดเส้นไหมดิบ 

ความสะอาด ความเหนียว การยืดตัว และการรวมตัวของเส้นไหมดิบ เป็นไปตามตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบเพื่อจัดชั้นคุณภาพของเส้นไหมดิบขนาด ≤ 69 den 

(ข้อ 3.3.2) 

การทดสอบหลัก 

ขนาด        

เส้นไหมดิบ 

(den) 

ช้ันคุณภาพ
 

6A 5A 4A 3A 2A A B C 

การเบ่ียงเบน

ของขนาด
2/

 

(size deviation 

-den )                                           

≤ 12  0.80 0.90 1.00 1.15 1.30 1.50  1.70 1.95 

13-15  0.90 1.00 1.10 1.25 1.45 1.70 1.95 2.30 

16-18  0.95 1.10 1.20 1.40 1.65 1.95 2.30 2.65 

19-22  1.05 1.20 1.35 1.60 1.85 2.15 2.50 2.85 

23-25  1.15 1.30 1.45 1.70 2.00 2.35 2.75 3.20 

26-29  1.25 1.40 1.55 1.85 2.15 2.50 2.90 3.40 

30-33  1.35 1.50 1.65 1.95 2.30 2.70 3.15 3.75 

34-49  1.60 1.80 2.00 2.35 2.70 3.05 3.50 4.00 

50-69  1.95 2.25 2.55 2.90 3.30 3.75 4.20 4.70 

การเบ่ียงเบน

สูงสุดของ

ขนาด
3/

 

(maximum size 

deviation-den) 

≤ 12  2.50 2.70 3.00 3.40 3.80 4.25 4.80 5.40 

13-15  2.60 2.90 3.30 3.80 4.30 4.95 5.65 6.40 

16-18  2.75 3.15 3.60 4.20 4.80 5.65 6.50 7.50 

19-22  3.05 3.45 3.90 4.70 5.50 6.40 7.50 8.75 

23-25  3.35 3.75 4.20 5.00 5.80 6.80 7.95 9.30 

26-29  3.65 4.05 4.50 5.35 6.25 7.25 8.50 9.90 

30-33  3.95 4.35 4.80 5.65 6.65 7.78 9.20 10.80 

34-49  4.60 5.20 5.80 6.75 7.85 9.05 10.50 12.10 

50-69  5.70 6.50 7.40 8.40 9.55 10.85 12.20 13.75 

                                                   
2/3/

 ผลการตรวจวัดการเบ่ียงเบนและการเบ่ียงเบนสูงสุดของขนาดเส้นไหมดิบให้แสดงค่าเป็นจุดทศนิยม 2 ต าแหน่ง   

การตัดสินชั้นคุณภาพเม่ือได้ผลการตรวจสอบมีค่าอยู่ระหว่างชั้นให้ปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล ถ้าจุดทศนิยม

ต าแหน่งท่ีสามน้อยกว่า 0.005 ให้ใช้ค่าจ านวนเต็มและจุดทศนิยม 2 ต าแหน่งแรก หากจุดทศนิยมต าแหน่งท่ีสาม

เท่ากับหรือมากกว่า 0.005 ให้ใช้ค่าจ านวนเต็มและจุดทศนิยมต าแหน่งท่ีสองบวกเพิ่มอีก 1 
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การทดสอบหลัก 

ขนาด        

เส้นไหมดิบ 

(den) 

ช้ันคุณภาพ
 

6A 5A 4A 3A 2A A B C 

ความสม่ าเสมอ 

ระดับ 2 

(evenness 

variation II) 

(เฉพาะเสน้ไหม

ดิบสีขาว) 

≤ 18  3 6 10 16 24 34 45 59 

19-33  2 3 6 10 16 24 33 44 

34-69 0 2 3 6 10 16 23 32 

ความสะอาด

(cleanness-

คะแนน) 

≤  69  98.0 97.5 96.5 95.0 93.0 90.0 87.0 83.0 

ความเรียบ 

(neatness-

คะแนน) 

≤  69  95.0 94.0 92.0 90.0 88.0 86.0 83.5 81.0 

 

การทดสอบรอง 

ขนาด         

เส้นไหมดิบ 

(den) 

ช้ันคุณภาพ 

6A 5A 4A 3A 2A A B C 

ความสม่ าเสมอ 

ระดับ 3 

(evenness 

variation III) 

(เฉพาะเสน้ไหม

ดิบสีขาว) 

≤  69 

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 

0 1 2 4 > 4 

 

การทดสอบรอง 

ขนาด         

เส้นไหมดิบ 

(den) 

ช้ันคุณภาพ 

6A 5A 4A 3A 2A A B C 

การกรอทดสอบ

จ านวนคร้ังท่ีเส้น

ไหมดิบขาด

(winding test) 

(เฉพาะเส้นไหมดิบ

ท่ีจัดท าเป็นเข็ด) 

 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 

≤ 12 8 16 24 > 24 

13-18  6 12 18 > 18 

19-33  4 8 12 > 12 

34-69 2 4 6 > 6 
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การทดสอบรอง 

ขนาด         

เส้นไหมดิบ 

(den) 

ช้ันคุณภาพ 

6A 5A 4A 3A 2A A B C 

 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 
ความเหนียว 

(tenacity- g/den) 
≤  69 3.80 3.70 < 3.70 

การยืดตัว 

(elongation-%) 
≤  69  20.0 19.0 < 19 

 

การทดสอบรอง 

ขนาด         

เส้นไหมดิบ 

(den) 

ช้ันคุณภาพ 

6A 5A 4A 3A 2A A B C 

การรวมตัว

(Cohesion test 

-stroke)  
≤ 33 

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 

100 90 80 < 80 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบเพื่อจัดชั้นคุณภาพของเส้นไหมดิบขนาด > 69 den  

(ข้อ 3.3.3) 

การทดสอบ 

ขนาด         

เส้นไหมดิบ 

(den) 

ช้ันคุณภาพ 

6A 5A 4A 3A 2A A B C 

ค่าสัมประสิทธ์ิ

ความผันแปรของ

ขนาด          

(CV of size-%)                                       

> 69  3.25 3.75 4.25 4.83 5.5 6.25 7.0 7.8 

การเบ่ียงเบน

สูงสุดของขนาด 

(maximum size 

deviation-den) 

> 69  9.5 10.8 12.3 14 15.9 18.1 20.3 22.9 

ความสะอาด

(cleanness-

คะแนน) 

> 69  > 98 98 97 95 93 90 87 84 

ความเหนียว 

(tenacity- g/den) 
> 69  ≥ 3.70 < 3.70 
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การทดสอบ 

ขนาด         

เส้นไหมดิบ 

(den) 

ช้ันคุณภาพ 

6A 5A 4A 3A 2A A B C 

การยืดตัว 

(elongation-%) 
> 69  > 20 20 19 18 17 16 

การรวมตัว

(cohesion test -

stroke) 
> 69  > 150 135 120 105 85 70 

4.  การบรรจ ุ

4.1 ต้องบรรจุเส้นไหมดิบในภาชนะบรรจุที่ใหม่ สะอาด มีคุณสมบัติป้องกันความชื้นและการเข้าท าลาย

ของแมลงได้ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เส้นไหมดิบเกิดความเสียหายจากการขนส่ง และภาชนะบรรจุต้อง

ปราศจากกลิ่นและสิ่งแปลกปลอม ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ 

4.2 เส้นไหมดิบในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องมีความสม่ าเสมอท้ังในเรื่องของคุณภาพและขนาด เส้นไหมดิบ 

จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ ส่วนของเส้นไหมดิบที่มองเห็นได้จากภายนอกภาชนะบรรจุ ต้องเป็นตัวแทน

ของเส้นไหมดิบทั้งหมดในภาชนะบรรจุ  

5. ฉลากและเครื่องหมาย 

อย่างน้อยให้มีข้อความแสดงรายละเอียดท่ีภาชนะบรรจุเส้นไหมดิบที่ชัดเจน ทั้งภาชนะบรรจุภายนอกและ

ภายใน(ถ้าม)ี ให้เห็นได้ง่าย ไม่เป็นเท็จ หรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้ 

5.1 ชื่อสินค้า ให้ระบุข้อความว่า “เส้นไหมดิบ”  

5.2   ชื่อพันธุ์ไหม และ/หรือกลุ่มพันธุ์ไหม 

5.3 ขนาด 

ขนาดของเส้นไหมดิบในภาชนะบรรจุเดียวกัน ให้แสดงเป็นตัวเลขพิสัยต่ าสุดและสูงสุดของขนาด          

เส้นไหมดิบที่ตรวจวัดได้ เช่น เส้นไหมดิบขนาด 20/22 den หมายถึง เส้นไหมดิบในภาชนะบรรจุ

เดียวกัน ก าหนดขนาดที่ 21 den อาจมีเส้นไหมดิบที่ใหญ่กว่า 21 den แต่ต้องไม่เกิน 22 den หรือมี

ขนาดเล็กกว่า 21 den  แต่ต้องไม่น้อยกว่า 20 den หรือเป็นเส้นไหมดิบที่มีขนาดอยู่ในช่วง 20 - 22 den 

5.4   ชั้นคุณภาพ 

5.5   จ านวนเข็ด หรือหลอด และน้ าหนักบรรจุสุทธิ เป็นกิโลกรัม 

5.6 เดือน ปี ท่ีผลิต 
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5.7  ชื่อและทีอ่ยู่ของสถานที่ผลิต หรือแบ่งบรรจุ หรือจัดจ าหน่าย ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่ตั้งส านักงานใหญ่

ของผู้ผลิต หรือแบ่งบรรจุก็ได้ กรณีที่น าเข้า ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้น าเข้าก็ได้ 

5.8   ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณีที่

ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

5.9 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดลักษณะของ

เครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร พ.ศ.2553 

และประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 

6.  วิธีทดสอบและชักตัวอย่าง 

6.1 วิธีทดสอบ ให้ใช้วิธีที่ก าหนดในตารางท่ี 3 ดังนี้ 

ตารางที่ 3 วิธีทดสอบคุณภาพของเส้นไหมดิบ 

(ข้อ 6.1) 

ข้อก าหนด วีธีทดสอบ 

1. เป็นเส้นไหมแท ้(ข้อ 3.1.1) ให้ใช้วิธีทดสอบตามข้อ (1) (2) และ (3) โดยทดสอบหลายๆ

วิธี แล้วน าผลที่ได้มาประเมินร่วมกัน ดังนี้ 

(1) การเผาไหม้ของเส้นใย 

เส้นไหมจะหลอมตัวเมื่อเข้าใกล้เปลวไฟ หดตัวจากเปลวไฟ    

ลุกไหม้ขณะอยู่ในเปลวไฟ และไหม้ลุกลามช้าเมื่อออกจาก

เปลวไฟ ลักษณะเถ้าเป็นก้อนสีด า เปราะ ควันมีกล่ินเหมือน

เส้นผมไหม้ไฟ 

(2) การละลายของเส้นไหมดิบ รายละเอียดตามภาคผนวก ก 

(3) การตรวจลักษณะทางกายภาพของเส้นไหมดิบภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์  ภาพที่มองเห็นตามยาวเป็นเ ส้นใส เรียบ      

ส่วนภาพตัดขวางเป็นสามเหล่ียมที่มีมุมมน 

2. ความชื้น (ข้อ 3.1.2)  - ให้ใช้วิธีทดสอบเพื่อหาความชื้นของเส้นไหมดิบตาม

มาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานอื่นที่มีการ

ยอมรับระดับ ประเทศหรือระหว่างประเทศ   
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ข้อก าหนด วีธีทดสอบ 

3. ความสะอาด และส่ิงแปลกปลอม  

(ข้อ 3.2.1)  และต าหนิ (ข้อ 3.2.2) 

ตรวจพินิจเพื่อดูสภาพความเรียบร้อย (general finish) ของ   

เส้นไหมดิบ และความสะอาดโดยรวม โดยน าเส้นไหมดิบออก

จากภาชนะบรรจุแล้ววางเรียงกันบนโต๊ะหรือพื้นที่ใช้ตรวจสอบ        

ที่สะอาด มีพื้นผิวเรียบ และไม่สะท้อนแสง สถานที่ทดสอบต้อง

มีความสว่าง 450 - 500 lux และแสงไฟควรกระจาย

สม่ าเสมอ  ใช้สายตาประเมินคุณภาพภายนอก ความสม่ าเสมอ

ของขนาดและชั้นคุณภาพ เส้นไหมดิบที่จัดท าเป็นเข็ดให้ตรวจ 

เส้นไหมที่อยู่กึ่งกลางและภายในเข็ดไหมด้วย ส่วนเส้นไหมดิบ

ที่กรอเข้าหลอดให้ตั้งหลอดขึ้นแล้วเอียงประมาณ 30 - 40 องศา 

หมุนดูรอบๆเพื่อดูคุณภาพภายนอกทั้งส่วนหัวหลอด กลางหลอด 

และท้ายหลอด 

4. การกรอแบบไดมอนด์ครอส 

(ข้อ 3.2.3(1)) 

ตรวจพินิจ 

 

5. ขนาดเส้นรอบวง (ข้อ 

3.2.3(2)) 

น าเข็ดไหมแต่ละเข็ดมาเหยียดให้ตรง และใช้สายวัดหรือ         

ไม้บรรทัด วัดความยาวจากขอบด้านนอกของเข็ดไหมด้านหนึ่ง

ไปยังขอบด้านในของเข็ดไหมด้านตรงข้าม หรือวัดความยาว

จากจุดกึ่งกลางของมัดเข็ดไหมด้านหนึ่งไปยังจุดกึ่งกลางของมัด

เข็ดไหมด้านตรงข้าม ท าซ้ า 3 ครั้ง ไม่ซ้ าต าแหน่งเดิมในรอบวง

เข็ดไหมแล้วน ามาหาค่าเฉล่ีย น าค่าเฉล่ียความยาวที่ได้คูณสอง

จะได้ขนาดเส้นรอบวงเข็ดไหม 

6. การท าไพ (ข้อ 3.2.3(3)) ตรวจพินิจ 

7. เส้นด้ายท่ีใช้ท าไพ          

(ข้อ 3.2.3(4)) 

ตรวจพินิจ 

 

8.  ชั้นคุณภาพของเส้นไหมดิบ

ขนาด ≤ 69 den (ข้อ 3.3.2) 

- ให้ใช้วิธีทดสอบเพื่อหาชั้นคุณภาพของเส้นไหมดิบตาม

มาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานอื่นที่มีการ

ยอมรับระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ 

- ประเมินผลการทดสอบ 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาผลการทดสอบหลักทุกรายการ โดยน าผล
การทดสอบหลักรายการที่ได้ค่าต่ าสุด มาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินชั้น

คุณภาพในเบื้องต้น ถ้าผลการทดสอบหลักมีคุณภาพต่ ากว่าชั้น

คุณภาพ C  ให้จัดว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 



มกษ. 8002-2556  10 

 

 

ข้อก าหนด วีธีทดสอบ 

ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาผลการทดสอบรองทุกรายการ หากมี

รายการใดที่ได้ผลทดสอบต่ ากว่าชั้นคุณภาพที่ประเมินจากผลการ

ทดสอบหลักในขั้นตอนที่ 1  ให้น าผลการทดสอบรองรายการที่

ได้ค่าต่ าสุด มาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินชั้นคุณภาพแทน เช่น เมื่อผล

การทดสอบหลักประเมินชั้นคุณภาพในเบื้องต้นอยู่ในเกณฑ์ 3A 

และผลการทดสอบรองอยู่ในเกณฑ์ 2A ให้ตัดสินช้ันคุณภาพ 

ของเส้นไหมดิบท่ีทดสอบเป็น ช้ันคุณภาพ 2A 

9. ชั้นคุณภาพของเส้นไหมดิบ

ขนาด > 69 den (ข้อ 3.3.3) 

- วิธีทดสอบเพื่อจัดชั้นคุณภาพของเส้นไหมดิบตามมาตรฐาน

สินค้าเกษตรที่ เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานอื่นที่มีการยอมรับ

ระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ 

- ประเมินผลการทดสอบ พิจารณาจากผลการทดสอบทุก

รายการ โดยประเมินจากผลการทดสอบรายการที่ได้ค่าต่ าสุด 

น ามาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินชั้นคุณภาพ เช่น เมื่อผลการทดสอบ  

ทั้ง 4 รายการ อยู่ในเกณฑ์ชั้นคุณภาพ 3A จ านวน 2 รายการ  

ชั้นคุณภาพ 2A จ านวน 1 รายการ และชั้นคุณภาพ A จ านวน 1 

รายการ ให้ตัดสินช้ันคุณภาพของเส้นไหมดิบที่ทดสอบเป็น 

ชั้นคุณภาพ A และถ้าผลการทดสอบมีคุณภาพต่ ากว่าชั้น

คุณภาพ C ให้จัดว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 

10. การบรรจุ (ข้อ 4) ตรวจพินิจ 

11. เครื่องหมายและฉลาก (ข้อ 5) ตรวจพินิจ 

12. ขนาด (ข้อ 5.3) ให้ใช้วิธีทดสอบตาม มอก.121 เล่ม 6-2552 มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขนาดเส้นด้าย ด้วยวิธีการทดสอบ

เส้นด้ายโดยใช้มวลอบแห้ง  

 6.2  วิธีชักตัวอย่าง 

 ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องการชักตัวอย่างและวิธีทดสอบเส้นไหมดิบ  
หรือมาตรฐานอื่นที่มีการยอมรับระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ 
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ภาคผนวก  ก 

การละลายของเสน้ไหมดิบ4/ 

(ข้อ 6.1 ตารางท่ี 3 (2)) 

การละลายของเส้นไหมดิบในสารละลายชนิดต่างๆที่อุณหภูมิ ความเข้มข้นและระยะเวลาที่เฉพาะ 

สามารถใช้ตรวจความเป็นเส้นไหมดิบแทไ้ด้ ดังตารางท่ี ก.1 

ตารางที่ ก.1 การละลายของเส้นไหมดิบในสารละลายชนิดต่างๆ 

(ตารางท่ี 3 ข้อ 1(2)) 

ชนิดของสารละลาย ความเข้มข้น 

(%) 

อุณหภูมิ 

(°C) 

เวลา 

(min) 

การละลาย 

กรดเกลเชียลแอซีติก (Glacial acetic acid) 100 20 5 ไม่ละลาย 

แอซีโทน (Acetone) 100 20 5 ไม่ละลาย 

โซเดียมไฮโป ครอไรท์ (Sodium hypochlorite) 5 20 20 ละลาย 

กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid) 20 20 10 ไม่ละลาย 

กรดฟอร์มิก (Formic acid) 85 20 5 ไม่ละลาย 

1,4-ไดออกเซน (1,4-Dioxane) 100 101 5 ไม่ละลาย 

เมทา-ไซลีน (meta-Xylene) 100 139 5 ไม่ละลาย 

ไซโคลเฮกซาโนน (Cyclohexanone) 100 156 5 ไม่ละลาย 

ไดเมธิลฟอร์มาไมด์ (Dimetylformamide) 100 90 10 ไม่ละลาย 

กรดซัลฟิวริก (Sulfuric acid) 59.5 20 20 ละลาย 

กรดซัลฟิวริก (Sulfuric acid) 70 38 20 ละลาย 

เมทา-ครีซอล (meta-Cresol) 100 139 5 ไม่ละลาย 

กรดไฮโดรฟลูออริก (Hydrofluoric acid) 50 50 20 ไม่ละลาย 

 หมายเหต ุ การทดสอบต้องท าในห้องปฏิบัติการเท่านั้น และผู้ทดสอบต้องมีความระมัดระวงัเพื่อป้องกันอนัตราย 

                                                   
4/

 อ้างอิงจาก มอก.121 เล่ม 15-2554 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 15 ชนิดเส้นใย 


	ปก
	คณะกรรมการ
	คำนำ
	ประกาศ-เส้นไหมสาวด้วยเครื่องจักร
	ร่างมาตรฐานเส้นไหมดิบเล่ม 2 เสนอคณะกรรมการมาตรฐาน



