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 มาตรฐานสินค้าเกษตร 

เส้นไหมดิบ 
เล่ม 1: เส้นไหมไทยสาวมือ 

1.  ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ครอบคลุมเส้นไหมไทยสาวมือที่ผลิตในประเทศไทย เฉพาะที่ท าจากรังไหมพันธุ์ไทย

สีเหลืองของหนอนผีเส้ือ(Bombyx mori Linn.) ที่กินใบหม่อน จัดท าเป็นเข็ดไหมและอยูใ่นภาชนะบรรจุ  

2.  นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 เส้นไหมดิบ (raw silk) หมายถึง เส้นใยไหมที่สาวจากรังไหมจ านวนหนึ่ง โดยท าเกลียวให้รวมเป็น 

เส้นเดียวกันในขั้นตอนการสาวไหม และยังไม่ผ่านกระบวนการตีเกลียวหรือควบตีเกลียว และแยกเซริซิน
(sericin) ออก  

2.2 เส้นไหมไทยสาวมือ (hand reeled Thai silk yarn) หมายถึง เส้นไหมดิบที่ผลิตในประเทศไทย      

สาวด้วยมือหรือใช้อุปกรณ์สาวไหมแบบพื้นบ้านหรือแบบปรับปรุง หรือที่เรียกว่า พวงสาวไหม โดยไม่ใช้

เครื่องจักร เส้นไหมท่ีสาวได้มี 4 ชนิด ได้แก่ ไหมหนึ่ง ไหมสอง ไหมสาม และไหมแลง  

2.3 ไหมหนึ่ง (mai 1) หรือที่เรียกว่า ไหมน้อย หรือ ไหมเครือ หมายถึง เส้นไหมไทยสาวมือที่เรียบ

สม่ าเสมอ สาวได้จากเปลือกรังไหมชั้นใน หลังจากได้สาวไหมสามออกหมดแล้ว และสาวต่อไปจนสาวเป็น
ไหมหนึ่งต่อไปไม่ได้ 

2.4 ไหมสอง (mai 2) หรือที่เรียกว่า ไหมสาวเลย หมายถึง เส้นไหมไทยสาวมือที่ไม่เรียบ มีปุ่มปมได้บ้าง 

สาวได้จากรังไหมท่ีลอกปุยไหมออกแล้ว และสาวต่อเนื่องตั้งแต่เปลือกรังไหมชั้นนอกถึงชั้นใน จนสาวเป็น

ไหมสองต่อไปไม่ได ้ 

2.5 ไหมสาม (mai 3) หรือที่เรียกว่า ไหมลืบ หมายถึง เส้นไหมไทยสาวมือที่ไม่เรียบ และปุ่มปมมีขนาด

สม่ าเสมอ สาวได้จากเปลือกรังไหมชั้นนอกรวมกับปุยไหม จนกระทั่งเส้นไหมเริ่มเป็นเส้นเรียบ  

ร่าง 
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2.6 ไหมแลง (mai lang) หมายถึง เส้นไหมไทยสาวมือที่ไม่เรียบ และปุ่มปมมีขนาดสม่ าเสมอ สาวได้จาก

เปลือกรังไหมท่ีสาวไหมหนึ่งหรือไหมสองออกไปแล้ว  

2.7 รังไหม
1/

 (cocoon) หมายถึง ส่ิงห่อหุ้มหนอนไหม ที่สร้างขึ้นโดยหนอนไหมพ่นเส้นใยเพื่อห่อหุ้มตัวเอง

ก่อนลอกคราบกลายเป็นดักแด้ (pupa)  

2.8 เส้นใยไหม (silk fiber) หมายถึง เส้นใยที่หนอนไหมพ่นออกมาเพื่อสร้างเป็นรังไหมห่อหุ้มตัวเอง

ประกอบด้วยเส้นใยไฟโบรอิน (fibroin) ที่เคลือบด้วยเซริซิน 

2.9 ไฟโบรอิน (fibroin) หมายถึง ส่วนในของเส้นใยไหมซึ่งเป็นโปรตีนที่ไม่ละลายในน้ าและน้ าร้อน 

2.10 เซริซิน (sericin) หรือที่เรียกว่า กาวไหม หมายถึง โปรตีนเชิงซ้อน (complex protein) ที่เคลือบเส้น

ใยไฟโบรอิน ท าให้เส้นใยไหมที่สาวจากรังไหมแต่ละรังเชื่อมรวมเป็นเส้นเดียวกัน เซริซินที่เคลือบเส้นใย  

ไฟโบรอิน มี 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลางและชั้นใน ซ่ึงชั้นนอกจะละลายน้ าได้ง่ายกว่าชั้นอื่น  

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

ธรรมชาติ หรือเส้นใยประดิษฐ์ (man made fiber) มีค่าเท่ากับน้ าหนักเป็น g (กรัม) ต่อความยาวของเส้นใย 

9 000 m (เมตร) สัญลักษณ์หน่วยเป็น den เช่น เส้นไหม   1 den หมายถึง เส้นไหมที่ยาว 9 000 m หนัก 

1 g เส้นไหม 2 den หมายถึง เส้นไหมยาว 9 000 m หนัก 2 g  

2.12 เข็ด หรือที่เรียกว่า ไจ (skein) หมายถึง เส้นไหมดิบที่ผ่านการกรอด้วยเหล่งหรืออุปกรณ์อื่น ให้เป็นขด

หรือวง มีขนาดรอบวงและน้ าหนักตามที่ต้องการ 

2.13 เหล่ง (re-reeling apparatus) หมายถึง อุปกรณ์ส าหรับกรอเส้นไหมดิบเพื่อท าเข็ดไหมก่อนการ

จ าหน่ายหรือใช้งาน (ภาพที่ ก.1 ในภาคผนวก ก)  

2.14 การท าไพ (lacing) หมายถึง การแบ่งส่วนเส้นไหมไทยสาวมือโดยใช้เส้นด้ายแบ่งมัดย่อยในเข็ดไหม

เพื่อรักษารูปทรงของเข็ดและไม่ให้เส้นไหมพันกันเมื่อน าไปใช้ เช่น การร้อยเส้นด้ายไขว้สลับตามช่องแบ่ง

ส่วนของเข็ดไหมท่ีกรอแบบไดมอนด์ครอส (ภาพที่ ก.2) หรือการมัดเส้นด้ายเป็นระยะขณะกรอแบบขนาน 
(ภาพที่ ก.3)   

2.15 การกรอแบบไดมอนด์ครอส (diamond cross winding) (ภาพที่ ก.4) หมายถึง การกรอเส้นไหมไทยสาว

มือด้วยเหล่งในลักษณะที่เส้นไหมสานไขว้กันเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน หรือที่เรียกว่า กรอแบบสาน เพื่อ

จัดเรียงเส้นไหมให้เป็นระเบียบและสะดวกในการท าไพ  

                                                   
1/

 โดยปกติการจ าหน่ายรังไหมจะมีส่วนของดักแด้และคราบของหนอนไหมอยู่ภายใน 
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2.16 การกรอแบบขนาน (parallel winding) หมายถึง การกรอเส้นไหมไทยสาวมือด้วยเหล่งในลักษณะที่เส้น

ไหมเรียงตัวขนาน ไม่เอียงท ามุมกับเครื่องกรอ เพื่อจัดเรียงเส้นไหมให้เป็นระเบียบ โดยจะท าไพเป็นระยะ

ตามที่ต้องการ  

2.17 ปุยไหม (floss) หมายถึง ปุยฟูรอบเปลือกรังที่เกิดจากการพ่นใยของหนอนไหมก่อนสร้างรัง  

2.18 ไหมพันธุ์ไทย หมายถึง ไหมพันธุ์ท่ีมีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย รวมทั้งไหมที่พัฒนาพันธุ์ขึ้นใหม่ในประเทศ

ไทย มี 2 ชนิด ได้แก่ ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน และไหมพันธุ์ไทยปรับปรุง 

2.19 ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน หมายถึง ไหมพันธุ์ดั้งเดิมของประเทศไทย ที่มีการเล้ียงสืบทอดกันมา รวมทั้ง

ไหมที่พัฒนาพันธุ์ให้มีคุณสมบัติดีขึ้น โดยใช้เชื้อพันธุ์เฉพาะไหมพันธุ์ดั้งเดิมของประเทศไทยเท่านั้น        

ส่วนใหญ่เป็นรังไหมสีเหลือง 

2.20 ไหมพันธุ์ไทยปรับปรุง หรือไหมพันธุ์ไทยลูกผสม หมายถึง ไหมพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย 

โดยมเีชื้อพันธุ์บางส่วนที่มิใช่ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน ส่วนใหญ่เป็นรังไหมสีเหลืองและสีขาว 

2.21 เส้นไม่เรียบ หมายถึง เส้นไหมหนึ่งที่มีปุ่มปม เส้นหนา หรือปมรอยต่อ (ภาพที่ ข.2 ในภาคผนวก ข) 

- ปุ่มปม (slugs) หมายถึง ก้อนหรือปมแข็งขนาดเล็กบนเส้นไหม  

- เส้นหนา (bad casts) หมายถึง เส้นไหมบางช่วงที่ขยายใหญ่และยาว 

- ปมรอยต่อ (knots) หมายถึง รอยต่อท่ีมีปลายเหลือยาวมากกว่า 3 mm (มิลลิเมตร) 

2.22 เส้นขนาดไม่สม่ าเสมอ หมายถึง เส้นไหมมีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าขนาดเส้นไหมในภาพรวมของเข็ด  

2.23 เส้นไม่รวมตัวกัน หมายถึง เส้นไหมมีลักษณะข้อบกพร่องของเกลียวหลวม หรือห่วง (ภาพที่ ข.2 และ ข.3 

ในภาคผนวก ข) 

- เกลียวหลวม (corkscrews) หมายถึง เส้นไหมที่รวมตัวกันหลวมหรือเส้นแตก มีช่องว่างระหว่างเส้นใยชัดเจน 

- ห่วง (loops) หมายถึง เส้นใยไหมที่ไม่รวมตัวเป็นเส้นเดียวกัน กลายเป็นห่วงที่ผิวเส้นไหมหรือห่วงที่

ขาดเห็นเส้นใยไหมแยกออกมาอย่างชัดเจน 

2.24 เส้นสีไม่สม่ าเสมอ หมายถึง เส้นไหมมีสีแตกต่างจากเส้นอื่นๆในเข็ดไหม 

2.25 เส้นไม่สะอาด หมายถึง เส้นไหมที่มีเศษไหมหรือมส่ิีงแปลกปลอมติดอยู่ (ภาพที่ ข.2 และ ข.3) 

- เศษไหม (waste) หมายถึง เศษเส้นใยไหมที่ติดพันกันเป็นก้อน 

- ส่ิงแปลกปลอม (impurities) หมายถึง ดิน เศษใบหม่อน มูลไหม คราบของดักแด้และอื่นๆที่มีสีต่างจากเส้นไหม 
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3. คุณภาพ 

เส้นไหมไทยสาวมือทุกชั้นคุณภาพต้องมีคุณภาพดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละชั้นคุณภาพ 

และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้ตามท่ีระบุไว ้ 

3.1 ข้อก าหนดขั้นต้น  

3.1.1 เป็นเส้นไหมจากไหมพันธุ์ไทยรังสีเหลือง  

3.1.2 เป็นเส้นไหมแท้ 

3.1.3 ขนาดเส้นรอบวงเข็ดอยู่ในช่วง 135 cm (เชนติเมตร) ถึง 155 cm  

3.1.4 ต้องท าไพอย่างน้อย 4 จุดของเข็ดไหมที่กรอแบบไดมอนด์ครอส หรืออย่างน้อย 2 จุดของเข็ดไหม

ที่กรอแบบขนาน แต่ละจุดมีการร้อยเส้นด้ายเพื่อแบ่งเส้นไหมออกจากกันอย่างน้อย 4 ส่วน  

3.1.5 ต้องเหลือปลายเส้นด้ายที่ใช้ท าไพ ให้ยาวเกินความกว้างของเข็ดไม่น้อยกว่า 8 cm มัดปลายเส้นด้าย

กับปลายเส้นไหมของเข็ดให้เรียบร้อย (ภาพที ่ก.5) 

การทดสอบให้เป็นไปตามข้อ 8.1 ตารางท่ี 7 

3.2   ข้อก าหนดเฉพาะ 

3.2.1 ชั้นคุณภาพ 

หากไม่มีการก าหนดเป็นอย่างอื่น เส้นไหมไทยสาวมือตามมาตรฐานนี้ให้แบ่งชั้นคุณภาพตามเกณฑ์การ

ยอมรับข้อบกพร่องโดยก าหนดคะแนนเต็มหนึ่งร้อยคะแนน และหักคะแนนข้อบกพร่องรวมออก (100 – 

คะแนนข้อบกพร่องรวม
2/
) คะแนนที่เหลือน าไปเทียบกับคะแนนแบ่งชั้นคุณภาพ ตามชนิดของเส้นไหม

ไทยสาวมือ ดังนี้   

3.2.1.1 การแบ่งชั้นคุณภาพของไหมหนึ่ง ให้เป็นไปตามตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 

ตารางที่ 1 คะแนนแบ่งชั้นคุณภาพของไหมหน่ึง 

ชั้นคุณภาพ คะแนน 

ชั้นพิเศษ (extra class) > 90  

ชั้นหนึ่ง (class I) > 80 ถึง 90  

ช้ันสอง (class II) >65 ถึง 80  

                                                   
2/
คะแนนข้อบกพร่องรวม ได้จากค่าเฉลี่ยของคะแนนข้อบกพร่องจาก 5 ต าแหนง่ท่ีสุ่มตรวจ ในเสน้ไหมดิบ 1 เข็ด โดย

ตรวจสอบต าแหน่งละ 100 เสน้  
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ตารางที่ 2 คะแนนข้อบกพร่องส าหรับการพิจารณาไหมหน่ึง 

ข้อบกพร่อง คะแนน 

เส้นไม่เรียบ 

เส้นขนาดไม่สม่ าเสมอ 

เส้นไม่รวมตัวกัน 

เส้นสีไม่สม่ าเสมอ 

เส้นไม่สะอาด 

1       

1 

0.5   

0.5    

0.3    

3.2.1.2 การแบ่งชั้นคุณภาพของไหมสอง ให้เป็นไปตามตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 

ตารางที่ 3 คะแนนแบ่งชั้นคุณภาพของไหมสอง 

ชั้นคุณภาพ คะแนน 

ชั้นพิเศษ (extra class) > 85 

ชั้นหนึ่ง (class I) > 80 ถึง 85 

ชั้นสอง (class II) >60 ถึง 80 

ตารางที่ 4 คะแนนข้อบกพร่องส าหรับการพิจารณาไหมสอง 

ข้อบกพร่อง คะแนน 

เส้นขนาดไม่สม่ าเสมอ 

เส้นไม่รวมตัวกัน 

เส้นสีไม่สม่ าเสมอ 

เส้นไม่สะอาด 

1       

0.4      

0.4 

0.2 

3.2.1.3 การแบ่งชั้นคุณภาพของไหมสามและไหมแลง ให้เป็นไปตามตารางท่ี 5 และตารางท่ี 6 

ตารางที่ 5 คะแนนแบ่งชั้นคุณภาพของไหมสามและไหมแลง 

ชั้นคุณภาพ คะแนน 

ชั้นพิเศษ (extra class) > 85 

ชั้นหนึ่ง (class I) > 80 ถึง 85  

ชั้นสอง (class II) >60 ถึง 80  
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ตารางที่ 6 คะแนนข้อบกพร่องส าหรับการพิจารณาไหมสาม และไหมแลง 

ข้อบกพร่อง คะแนน 

เส้นขนาดไม่สม่ าเสมอ 

เส้นไม่รวมตัวกัน 

เส้นสีไม่สม่ าเสมอ 

เส้นไม่สะอาด 

1       

0.4      

0.4 

0.2 

3.2.2 วิธีตรวจสอบชั้นคุณภาพเส้นไหมไทยสาวมือ ใหต้รวจพินิจและให้คะแนน รายละเอียดตามภาคผนวก ข   

4. ขนาด 

หากไม่มีการก าหนดเป็นอย่างอื่น รหัสขนาดเส้นไหมไทยสาวมือ ให้เป็นไปตามตารางที่ 7  

ตารางที่ 7 การแบ่งขนาดเส้นไหมไทยสาวมือ 

(ข้อ 4) 

รหัสขนาด 
ขนาด (den) 

ไหมหนึ่ง ไหมสอง ไหมสาม ไหมแลง 

1  120  150  250  250 

2 121-150 151-200 251-350 251-350 

3 151-200 201-250 351-450 351-450 

4 201-250 251-300  451  451 

5  251  301 - - 

 

หมายเหต ุ 

การแบ่งชั้นคุณภาพและข้อก าหนดเรื่องขนาดในมาตรฐานนี้ สามารถน าไปใช้พิจารณาในทางการค้า โดยน า

ข้อก าหนดการแบ่งชั้นคุณภาพไปใช้ร่วมกับข้อก าหนดเรื่องขนาด เพื่อก าหนดเป็นชั้นทางการค้า ซึ่งคู่ค้า

อาจมีการเรียกชื่อชั้นทางการค้าที่แตกต่างกัน ขึ้นกับความต้องการของคู่ค้าหรือตามข้อจ ากัดอื่นๆ 
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5. เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน  

เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนเรือ่งคุณภาพและขนาดที่ยอมให้มีได้ในแต่ละรุน่ มีดังนี้  

5.1 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ  

เส้นไหมไทยสาวมือต้องมีคุณภาพตามข้อก าหนดขั้นต้น (ข้อ 3.1) แต่ยอมให้มีความคลาดเคล่ือนของข้อก าหนด

เฉพาะ (ข้อ 3.2) ได ้ดังนี้ 

5.1.1 ชั้นพิเศษ 

ไม่เกิน 5% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของเส้นไหมไทยสาวมือที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อก าหนดคุณภาพชั้น

พิเศษ แต่เป็นไปตามคุณภาพของชั้นหนึ่ง หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคล่ือนของคุณภาพ

ชั้นหนึ่ง 

5.1.2 ชั้นหนึ่ง 

ไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของเส้นไหมไทยสาวมือที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อก าหนดคุณภาพ

ชั้นหนึ่ง แต่เป็นไปตามคุณภาพของชั้นสอง หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคล่ือนของคุณภาพชั้นสอง 

5.1.3 ชั้นสอง 

ไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของเส้นไหมไทยสาวมือที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อก าหนดคุณภาพ

ชั้นสอง  

5.2 เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนเรื่องขนาดเส้นไหม 

ไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของเส้นไหมไทยสาวมือ  

6. การบรรจุ 

6.1 เส้นไหมไทยสาวมือต้องบรรจุในภาชนะบรรจุใหม่ สะอาด มีคุณสมบัติป้องกันเส้นไหมไทยสาวมือจาก

ความชื้นและการเข้าท าลายของแมลงได้ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากการขนส่ง และภาชนะ

บรรจุต้องปราศจากกลิ่นและสิ่งแปลกปลอม ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ 

6.2 เส้นไหมไทยสาวมือในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องมีความสม่ าเสมอทั้งในเรื่องของคุณภาพ ขนาดเส้นไหม 

และน้ าหนักต่อเข็ด เรียงอย่างเป็นระเบียบ ส่วนของเส้นไหมไทยสาวมือที่มองเห็นได้จากภายนอกภาชนะ

บรรจุ ต้องเป็นตัวแทนของเส้นไหมทั้งหมดในภาชนะบรรจุ  
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7. เครือ่งหมายและฉลาก  

อย่างน้อยให้มีข้อความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุเส้นไหมไทยสาวมือที่ชัดเจน เห็นได้ง่าย ไม่เป็นเท็จ 

หรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้ 

7.1 ชื่อสินค้า ให้ระบุข้อความว่า “เส้นไหมไทยสาวมือ”  

7.2   ชื่อพันธุ์ไหม และ/หรือ กลุ่มพันธุ์ไหม 

7.3   ชนิดเส้นไหมไทยสาวมือ  “ไหมหนึ่ง” หรือ “ไหมสอง” หรือ “ไหมสาม” หรือ “ไหมแลง” 

7.4 รหัสขนาด หรือ ขนาด 

7.5   ชั้นคุณภาพ (ถ้าม)ี 

7.6   จ านวนเข็ด และน้ าหนักบรรจุสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม 

7.7 เดือน ปี ท่ีผลิต  

7.8   ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบ่งบรรจุ หรือจัดจ าหน่าย ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่ต้ังส านักงานใหญ่ของ

ผู้ผลิต หรือแบ่งบรรจุก็ได้  

7.9  ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณีที่ผลิต

เพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

7.10  เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดลักษณะของ

เครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร พ.ศ.2553 

และประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 

8.  วิธีทดสอบและชักตัวอย่าง 

8.1 วิธทีดสอบ 

ให้ใช้วิธีท่ีก าหนดในตารางท่ี 8 ดังนี้ 

ตารางที่ 8 วิธีทดสอบเส้นไหมไทยสาวมือ 

ข้อก าหนด วีธีทดสอบ 

1. เป็นเส้นไหมจากไหมพันธุ์

ไทยรังสีเหลือง (ข้อ 3.1.1) 

ตรวจหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของรังไหม 
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ข้อก าหนด วีธีทดสอบ 

2. เป็นเส้นไหมแท้ (ข้อ 3.1.2) ให้ใชว้ิธีตรวจการเผาไหม้ของเส้นใย หากเป็นเส้นไหมแท้จะหลอมตัว

และหดตัวเมื่อเข้าใกล้เปลวไฟ ลุกไหม้ขณะอยู่ในเปลวไฟ และไหม้

ลุกลามช้าเมือ่ออกจากเปลวไฟ ลักษณะเถ้าเป็นก้อนสีด า เปราะ 

3. ขนาดเส้นรอบวงเข็ด      

(ข้อ 3.1.3) 

น าเข็ดไหมตัวอย่างแต่ละเข็ดที่ได้จากการชักตัวอย่างมาเหยียดให้ตรง 

และใช้สายวัดหรือไม้บรรทัด วัดความยาวจากขอบด้านนอกของเข็ด

ไหมด้านหนึ่งไปยังขอบด้านในของเข็ดไหมด้านตรงข้าม หรือวัดความ

ยาวจากจุดกึ่งกลางของมัดเข็ดไหมด้านหนึ่งไปยังจุดกึ่งกลางของมัด

เข็ดไหมด้านตรงข้าม ท าซ้ า 3 ครั้ง ไม่ซ้ าต าแหน่งในรอบวงเข็ดไหม

แล้วน ามาหาค่าเฉล่ีย น าค่าเฉล่ียความยาวที่ได้คูณสองจะได้ขนาดเส้น

รอบวงเข็ดไหม (ภาพที่ ก.6) 

4. การท าไพ (ข้อ 3.1.4 และ 

ข้อ 3.1.5) 

น าตัวอย่างเข็ดไหมแต่ละเข็ดที่ได้จากการชักตัวอย่างมาตรวจพินิจ

ลักษณะการกรอแบบไดมอนด์ครอสหรือแบบขนานและจ านวนการท า

ไพในเส้นรอบวงของเข็ดไหม การแบ่งส่วนในแต่ละจุดที่ท าไพ และ

ความยาวของปลายเส้นด้ายที่เหลือจากการท าไพ (ภาพที่ ก.2 ถึง ก.5) 

5. ชั้นคุณภาพ (ข้อ 3.2.1) ให้ใช้วิธีตรวจสอบชั้นคุณภาพของเส้นไหมไทยสาวมือ ตามภาคผนวก ข 

6. ขนาดเส้นไหมไทยสาวมือ 

(ข้อ 4) 

ให้ใช้วิธีหาค่าขนาดเฉล่ียของเส้นไหม ตามภาคผนวก ค 

7. การบรรจุ (ข้อ 6) ตรวจพินิจลักษณะบรรจุภัณฑ์และการบรรจุ 

8. ความสม่ าเสมอของน้ าหนัก

เข็ดไหม (ข้อ 6.2) 

น าตัวอย่างเข็ดไหมท่ีได้จากการชักตัวอย่างมาชั่งน้ าหนักแยกแต่ละเข็ด 

ด้วยเครื่องชั่งที่ได้มาตรฐาน  

9. เครื่องหมายและฉลาก (ข้อ 7) ตรวจการแสดงเครื่องหมายและฉลาก 

 

8.2  วิธีชักตัวอย่าง 

ให้เป็นไปตามภาคผนวก ง 
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ภาคผนวก  ก 

ภาพตัวอย่าง 

 

ภาพที่ ก.1  เหล่ง 

 

ภาพที่ ก.2 การท าไพส าหรับการกรอแบบไดมอนด์ครอส 

 

ภาพที่ ก.3 การกรอแบบขนานและการท าไพเพื่อแบ่งเส้นไหมในเข็ด 
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ภาพที่ ก.4 การกรอแบบไดมอนด์ครอส หรือที่เรียกว่า กรอแบบสาน 

 
 

ภาพที่ ก.5 ปลายเส้นด้ายที่ใช้ท าไพต้องเหลือให้ยาวเกินความกว้างของเข็ดไม่น้อยกว่า 8 cm                             

มัดปลายเส้นด้ายกับปลายเส้นไหมของเข็ดให้เรียบร้อย 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ ก.6 การวัดขนาดเส้นรอบวง 

วิธีที่ 1 วัดความยาวของเข็ดไหมที่เหยยีดตรงจาก 
         ขอบนอกด้านหน่ึง ไปยังขอบในของด้านตรงข้าม 
           

วิธีที่ 2 วัดความยาวของเข็ดไหมที่เหยยีดตรงจากจุดกึ่งกลาง  
          ของมัดเข็ดไหมด้านหนึ่ง ไปยงักึ่งกลางของด้านตรงข้าม 
           

วิธีท่ี 1 

วิธีท่ี 2 
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ภาคผนวก  ข 

วิธีตรวจสอบชั้นคุณภาพเส้นไหมไทยสาวมือ 

ข.1 อุปกรณ์ 

ข.1.1 กระดาษแข็งสีด า ขนาด 5 cm x 10 cm 

ข.1.2 แบบบันทึกข้อบกพร่อง 

ข.1.3 เครื่องคิดเลข 

ข.2 วิธีการ 

ข.2.1 ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการตรวจสอบชั้นคุณภาพเส้นไหมไทย

สาวมือ ด้วยสายตาอย่างน้อย 3 คน แต่ละคนแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ  

ข.2.2 น าเส้นไหมไทยสาวมือแต่ละเข็ดที่ได้จากการชักตัวอย่าง มาก าหนดต าแหน่งที่จะตรวจสอบ      

อย่างน้อย 5 ต าแหน่งให้กระจายอย่างสม่ าเสมอในเส้นรอบวงเข็ดและใช้เส้นด้ายมัดระบุต าแหน่งไว้ 

ข.2.3 นับจ านวนเส้นไหมแต่ละต าแหน่งที่ก าหนดให้ได้จ านวน 100 เส้น  

ข.2.4 ใช้กระดาษแข็งสีด า ซ้อนเป็นพื้นหลังของเส้นไหมในต าแหน่งที่ก าหนดไว้ เพื่อให้เห็นข้อบกพร่อง

ชัดเจนขึ้น เส้นไหมดิบที่มีลักษณะปรกติ มักบิดตัวเป็นริบบิน หรือ เป็นคล่ืน ผู้ตรวจสอบต้องใช้มือดึงเส้นไหม

จนเป็นเส้นตรง ก่อนตรวจสอบลักษณะต่างๆ 

ข.2.5 การนับคะแนนข้อบกพร่องให้ตรวจสอบทั้ง 5 ต าแหน่งที่สุ่ม ต าแหน่งละ 100 เส้น ตรวจลักษณะ

ข้อบกพร่องทีละประเภท ตัวอย่างข้อบกพร่องแต่ละประเภท ดังภาพที่ ข.2 และ ข.3 บันทึกจ านวน

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ หากพบข้อบกพร่องประเภทเดียวกันมากกว่า 1 จุดในเส้นไหมเส้นเดียวกัน       

ให้นับเป็นพบ 1 จุด รวมจ านวนจุดที่พบข้อบกพร่องของแต่ละประเภท คูณด้วยคะแนนข้อบกพร่องตาม

ตารางท่ี 2 หรือตารางท่ี 4 หรือตารางท่ี 6 ตามชนิดเส้นไหมไทยสาวมือ แล้วหารด้วย 5 เพื่อให้ได้ค่าเฉล่ีย

ของข้อบกพร่องแต่ละประเภท น าคะแนนข้อบกพร่องเฉล่ียของแต่ละประเภทมารวมกันเป็นคะแนน

ข้อบกพร่องรวม 

ข.2.6 น าคะแนนข้อบกพร่องรวม ลบออกจาก 100 คะแนน คะแนนที่ได้ให้น าไปเทียบกับเกณฑ์คะแนน

แบ่งชั้นคุณภาพตามตารางท่ี 1 ตารางท่ี 3 หรือตารางท่ี 5 ตามชนิดเส้นไหมไทยสาวมือเพื่อจัดชั้นคุณภาพ 

ข.2.7 หากคณะผู้ตรวจสอบได้ผลการจัดชั้นคุณภาพที่ต่างกัน ให้ตัดสินโดยถือเอาชั้นคุณภาพต่ าสุดที่ตรวจ

ได้เป็นเกณฑ์ตัดสินชั้นคุณภาพ 
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ภาพที่ ข.1 การหาข้อบกพร่องเพื่อตรวจสอบชั้นคุณภาพ 

 

              ปุ่มปม                          เส้นหนา            ปมรอยต่อ       เกลียวหลวม       ห่วง       ห่วงท่ีขาด      เศษไหม    ส่ิงแปลกปลอม 

ภาพที่ ข.2 ตัวอย่างข้อบกพร่องของเส้นไหมไทยสาวมือชนิดไหมหนึ่งและไหมสอง 

  

        ห่วงท่ีขาด                        ห่วง                               เศษไหม               สิ่งแปลกปลอมจาก              สิ่งแปลกปลอมจาก 

                                                                                                              เศษเปลือกดักแด้                     เศษใบไม้        

ภาพที่ ข.3 ตัวอย่างข้อบกพร่องของเส้นไหมไทยสาวมือชนิดไหมสามและไหมแลง 



14                              มกษ.8000-2555 

 
ตัวอย่างแบบบันทึกคะแนนข้อบกพร่องในการตรวจสอบชั้นคุณภาพเส้นไหมไทยสาวมือ                      หัตถอุตสาหกรรม 

ชนิดเส้นไหม  ไหมหนึ่ง   ไหมสอง   ไหมสาม           ไหมแลง          

หมายเลขรุ่นสินค้า     ........................................................................  รหัสขนาด ......................................................... 

จ านวนหรือน้ าหนักเส้นไหมไทยสาวมือในรุ่นสินค้า     ............................................... กิโลกรัม 

จ านวนเข็ดไหมตัวอย่างที่ตรวจสอบ    .......................................................... เข็ด 

 

เข็ด

ที่ 

ต าแหน่ง

ที่ 

จ านวนและคะแนนข้อบกพร่องที่พบ 
รวมคะแนน

ข้อบกพร่องแต่ละ

ต าแหน่ง 

เส้นไม่เรียบ เส้นไม่รวมตัว 
ขนาดไม่

สม่ าเสมอ 
คะแนน สีไม่สม่ าเสมอ คะแนน 

เส้นไม่สะอาด 

ปุ่มปม / เส้นหนา / ปมรอยต่อ คะแนน 
เกลียวหลวม/  

ห่วง 
คะแนน 

เศษไหม/ 

ส่ิงแปลกปลอม 
คะแนน 

 

1            

2            

3            

4            

5            

รวม            

เฉล่ีย            

 

คะแนนที่ได้หลังจากหักคะแนนข้อบกพร่องรวมออกจากหนึ่งร้อยคะแนนแล้ว 

 

100 - ....................  =  ............................. 

จัดเป็นชั้นคุณภาพ 

 

  พิเศษ 

  ชั้นหนึ่ง                         

  ชั้นสอง 

ลงชื่อ ................................ 
               ผู้ตรวจสอบ 
 

14  
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ภาคผนวก  ค 

วิธีหาค่าขนาดเฉลีย่ของเส้นไหมไทยสาวมือ 

การวัดขนาดของเส้นไหมไทยสาวมือ สามารถใช้วิธีหาค่าเฉล่ีย (average size test) โดยใช้เครื่องกรอ หรือ 

วัดความยาวในแนวตรง ดังนี้ 

ค.1 วิธีหาค่าขนาดเฉลี่ยเส้นไหมโดยใช้เครื่องกรอ (measuring meter)  

ค.1.1 วัสดุอุปกรณ์ 

ค.1.1.1 เครื่องกรอ (measuring meter) ที่มีเส้นรอบวง 1 125 mm หรือขนาดอื่นแต่ต้องไม่น้อยกว่า 900 

mm ประกอบด้วยอุปกรณ์ส าหรับดึงเส้นไหมตามแรงที่ต้องการ และอุปกรณ์ส าหรับเรียงเส้นไหมให้เป็น

ระเบียบในขณะที่กรอ   

ค.1.1.2 เครื่องชั่งทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

ค.1.2 ภาวะในห้องปฏิบัติการทดสอบ 

เก็บเข็ดไหมที่ต้องการวัดขนาดเส้นไหม ไว้ที่อุณหภูมิ 25  2°C และความชื้นสัมพัทธ์ 65  2% จนอยู่ใน

สภาวะสมดุล คือ น้ าหนักของเส้นไหมท่ีต้องการวัดขนาด ในช่วงเวลาห่างกัน 2 ชั่วโมง เปล่ียนแปลงไม่เกิน

ร้อยละ 0.25 หรือเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 25  2°C และความชื้นสัมพัทธ์ 65  2% เป็นเวลา 24 ชั่วโมง        
(ในกรณีปฏิบัติงานนอกห้องปฏิบัติการ ให้บันทึกอุณหภูมิและความชื้นขณะปฏิบัติงาน) 

ค.1.3  วิธวีัดขนาดเส้นไหม 

ค.1.3.1 น าเข็ดไหมทีผ่่านการเก็บในภาวะในห้องปฏิบัติการทดสอบแล้วแต่ละเข็ดที่ต้องการวัดขนาดเส้นไหม 

มากรอด้วยเครื่องกรอเพื่อท าเข็ดไหมทดสอบ โดยสุ่มเส้นไหม 3 จุด จากชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นในของ

เข็ดไหม กรอเข็ดไหมแต่ละจุดท่ีสุ่มจ านวน 50 รอบ ท าเป็นเข็ดไหมทดสอบ  

ค.1.3.2 ชั่งน้ าหนักเข็ดไหมทดสอบด้วยเครื่องชั่ง และบันทึกน้ าหนักที่ได้ 

ค.1.3.3 วิธีค านวณ ค านวณหาค่าขนาดเส้นไหม จากสูตรดังนี้ 

      ค่าขนาดเส้นไหม (ดีเนียร์) = W  x  9 000 

                   50 x L 

 เมื่อ W คือ น้ าหนักเข็ดไหมทดสอบ หน่วยเป็น g 

  L  คือ เส้นรอบวงที่วัดได้ของเครื่องกรอ หน่วยเป็น m 

(ดัดแปลงจาก Standard manual of raw silk testing and classification. 1968.  The Technology and Research 

Committee of the International Silk Association. 43 p) 
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ค.2  วิธีหาค่าขนาดเฉลี่ยเส้นไหมโดยวัดความยาวในแนวตรง 

ค.2.1 วัสดุอุปกรณ์ 

ค.2.1.1 ไม้เมตร หรือ อุปกรณ์ที่ก าหนดระยะความยาว 0.5 m ด้วยระยะห่างระหว่างตะปู 2 ต าแหน่ง 

ค.2.1.2 เครื่องชั่งทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

ค.2.2 ภาวะในห้องปฏิบัติการทดสอบ 

เก็บเข็ดไหมที่ต้องการวัดขนาดเส้นไหม ไว้ที่อุณหภูมิ 25  2°C และความชื้นสัมพัทธ์ 65  2% จนอยู่ใน

สภาวะสมดุล คือ น้ าหนักของเส้นไหมท่ีต้องการวัดขนาด ในช่วงเวลาห่างกัน 2 ชั่วโมง เปล่ียนแปลงไม่เกิน

ร้อยละ 0.25 หรือเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 25  2°C และความชื้นสัมพัทธ์ 65  2% เป็นเวลา 24 ชั่วโมง        
(ในกรณีปฏิบัติงานนอกห้องปฏิบัติการ ให้บันทึกอุณหภูมิและความชื้นขณะปฏิบัติงาน) 

ค.2.3 วิธวีัดขนาด ท าได้ด้วยการเตรียมเข็ดไหมทดสอบ 2 วิธี คือ 

(1) โดยการขึงตึงบนโต๊ะพื้นราบระหว่างสองจุดห่าง 1 m เป็นจ านวน 5 เส้น ต่อ 1 ตัวอย่างเข็ดไหมทดสอบ 

และท า 10 ซ้ า โดยใหเ้ส้นไหมมีความตึงพอสมควรอย่างสม่ าเสมอ 

(2) โดยการขึงตึงระหว่างตะปู 2 จุดที่มีระยะห่าง 0.5 m วนเป็นจ านวน 50 รอบ ต่อ 1 ตัวอย่างเข็ดไหม

ทดสอบ โดยใหเ้ส้นไหมมีความตึงพอสมควรอย่างสม่ าเสมอ  

ให้น าตัวอย่างเข็ดไหมทดสอบที่ได้จากท าตามวิธีการในข้อ (1) หรือ (2) แล้ว มาชั่งน้ าหนัก และบันทึกไว้  

ค.2.4 วิธีค านวณ 
  ค านวณหาค่าขนาดเส้นไหม จากสูตรดังนี้ 
  ค่าขนาดเส้นไหม (ดีเนียร์) = W   x   9 000 
                      50  

  เมื่อ W คือ น้ าหนักตัวอย่างเส้นไหมทดสอบ หน่วยเป็น g 
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ภาคผนวก  ง 

ค าแนะน าวิธีชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน 

ง.1  นิยาม  

ง.1.1 รุ่น (lot) หมายถึง เส้นไหมดิบที่มาจากแหล่งผลิตเดียวกัน ผลิตโดยกรรมวิธีเดียวกัน และมาจาก      

รังไหมพันธุ์เดียวกัน หรือกลุ่มพันธุ์เดียวกัน และส่งมอบพร้อมกัน 

ง.1.2 การชักตัวอย่าง หมายถึง การก าหนดวิธีเก็บและก าหนดขนาดตัวอย่างจากรุ่นสินค้าเพื่อตรวจสอบให้

ได้ข้อมูลที่น ามาใช้ตัดสินการยอมรับรุ่นสินค้า 

ง.2 วิธกีารชักตัวอย่างเส้นไหมไทยสาวมือ 

ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากต าแหน่งต่างๆในภาชนะบรรจุหรือในกองสินค้าให้ได้จ านวนเข็ดตัวอย่างเส้น

ไหมไทยสาวมือในรุ่นเดียวกัน จ านวน 1% ถึง 1.5% ของน้ าหนักเส้นไหมไทยสาวมือในรุ่นนั้น หรือตาม

ขนาดตัวอย่างท่ีก าหนดในตารางท่ี ง.1 น ามาตรวจสอบคุณภาพขั้นต้น ชั้นคุณภาพ และขนาด   

ตารางที่ ง.1  การชักตัวอย่างเส้นไหมไทยสาวมือ 

ขนาดรุ่น 
น้ าหนักเส้นไหมดิบ (กิโลกรัม) 

ขนาดตัวอย่าง 
(จ านวนเข็ด) 

 10 2 
11   ถึง    25 3 
26   ถึง    50 5 

                51   ถึง   100 10 
              101   ถึง   150 15 

 

ง.3 เกณฑ์การตัดสิน 

หากผลการทดสอบตัวอย่างเส้นไหมไทยสาวมือจากรุ่นสินค้า เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดข้อ 3 ถึง ข้อ 7 ให้

ถือว่าเส้นไหมไทยสาวมือรุ่นนั้น เป็นไปตามมาตรฐานนี้ 
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