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ส่ิงทอกนัน ้าและระบายความชืน้  
(Waterproof Breathable Fabrics) 

 

 
(https://shop.rockymountainskiandboard.com/waterproof-breathability-ratings/) 

 
ส่ิงทอ เส้ือผ้าที่มีสมบัติกันน ้า สามารถระบายอากาศและความช้ืนได้ หรือที่เรียกกันว่า “หายใจได้ (Breathable)” มีสมบัติ
ป้องกันร่างกายจากสภาพอากาศ เช่น ลม ฝน และการสูญเสียความร้อนของร่างกาย ให้ความรู้สึกเย็นสบายยามสวมใส่ 
ระบายความช้ืนจากร่างกายได้ดี จึงเป็นที่นิยมสวมใส่ในการออกก าลังกาย พักผ่อน หรือท ากิจกรรมกลางแจ้ง เช่น ปั่ น
จักรยาน ปีนเขา เดินป่า ตีกอล์ฟ ข่ีม้า เป็นต้น  
 
David A. Holmes แห่งสถาบันโบลตัน สหราชอาณาจักรได้ให้ความหมายของค าว่า “หายใจได้ (Breathable)” ว่าเป็นการที่
ผ้าระบายอากาศได้อย่างรวดเร็ว มีสมบัติให้ไอน ้าแพร่ผ่าน (Diffuse) เนื้อผ้าไปได้ แต่หยดน ้าไม่สามารถแทรกซึมผ่าน 
(Penetrate) ไปได้ อนึ่งผิวหนังมนุษย์จะผลิตไอเหงื่อเพ่ือรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในสภาวะปกติ  
 
(37 o C) แต่หากอุณหภูมิของร่างกายเข้าสู่ภาวะวิกฤต (ประมาณ 24 หรือ 45 o C) อาจท าให้เกิดอาการมึนงงและชัก 
จนกระทั่งเสียชีวิตได้  
 
การปรับปรุงสมบัติพิเศษนี้จึงเป็นที่สนใจของนักวิจัยและผู้ผลิตที่ต้องการพัฒนาและสร้างสรรค์เส้ือผ้าหรือส่ิงทอให้มี
สมบัติในการกันน ้าและหายใจได้ สามารถระบายอากาศและความช้ืนจากผิวหนังได้ดี (Waterproof Breathable Fabrics) 
ซ่ึงถือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
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มาตรฐานการทดสอบสมบัติของวัสดุส่ิงทอกันน ้าและระบายความชื้น 
การทดสอบหรือการประเมินประสิทธิภาพของส่ิงทอกันน ้าและระบายความช้ืนนั้นควรตรวจสอบสมบัติ 2 ประการ ดังนี้ 
 

1. ความต้านทานการแทรกผ่านและการดูดซึมน ้า (resistance to penetration and absorption of liquid water) 
ส าหรับทดสอบการกันน ้า 

• การทดสอบโดยการจ าลองฝน (Simulated Rain Tests) 
AATCC 35 

 
• การทดสอบโดยใช้แรงดันน ้าให้ผ่านผ้า (Penetration Pressure Tests/ Hydrostatic Tests) 

AATCC 127 
ISO 811 
JIS L1092 
มอก. 121 เล่ม 23 

 
2. การซึมผ่านของไอน ้า (Water Vapour Permeability/ Breathable) ส าหรับทดสอบการระบายความร้อนและ

ความช้ืน 
• การวัดดัชนีการซึมผ่านของไอน ้า (water vapour permeability index) 

BS 3424 
BS 7209 

 
• การวัดความต้านทานความร้อน (Thermal Resistance; Rct) 

ASTM D1518 
ISO 11092 

 
• การวัดความต้านทานไอน ้า (Water Vapour Resistance; Ret) 

ISO 11092 
 
คุณลักษณะของส่ิงทอกันน ้าและระบายความชื้น 
 
ปัจจุบันส่ิงทอกันน ้าและระบายความช้ืน เป็นที่นิยมใช้สวมใส่ในการออกก าลังกาย พักผ่อน และท างานในสภาวะพิเศษ ท าให้มี
ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายสินค้ากีฬาช้ันน าส่ิงทอสมบัติพิเศษประเภทนี้จ านวนมาก เจ้าของแบรนด์จึงได้ตั้งเกณฑ์ก าหนดหรือ
คุณลักษณะ (Specifications) เพ่ือควบคุมคุณภาพสินค้าของตน 
 
ส าหรับตัวอย่างค่าเกณฑ์ก าหนด เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาส่ิงทอสมบัติพิเศษ ซ่ึงรวบรวมจากเอกสารของ
คณะกรรมการวิชาการส่ิงทอสมบัติพิเศษและส่ิงทอเทคนิคแห่งไต้หวัน (Taiwan Functional and Technical Textile 
Committee, TFTTC) อันประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ มหาวิทยาลัย อุตสาหกรรมและส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคใน
ไต้หวัน เพ่ือพิจารณาเกณฑ์ก าหนดคุณลักษณะของส่ิงทอสมบัติพิเศษมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
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ระดับ (เกรด)ของความต้านทานน ้า 
ความต้านทานน ้า  

(มลิลเิมตรน ้า; mmH2O) 
ระดบั 
(Grade) 

ประเภท 
(Classification) 

10,500 < ความดันน ้า 5 ดีเยี่ยม(excellent) 
8,000 ≤ ความดันน ้า < 15,000 4 ดีมาก(very good) 
4,000 ≤ ความดันน ้า < 8,000 3 ดี(good) 
2,000 ≤ ความดันน ้า < 4,000 2 ปานกลาง(moderate) 
300 ≤ ความดันน ้า < 2,000 1 พอใช้(fair) 

Reference: Taiwan Functional and Technical Textile Committee: FTTS-FA-005 
 
 

ระดับ (เกรด)ของความต้านทานไอน ้า (Ret) 
ความต้านทานไอน า้, Ret  

(m2.Pa/W) 
ระดบั 
(Grade) 

ประเภท 
(Classification) 

ความความต้านทานไอน ้า (Ret) < 6 5 ดีเยี่ยม(excellent) 
6 ≤ ความความต้านทานไอน ้า (Ret) < 13 4 ดีมาก(very good) 
13 ≤ ความความต้านทานไอน ้า (Ret) < 27 3 ดี(good) 
27 ≤ ความความต้านทานไอน ้า (Ret) < 40 2 ปานกลาง(moderate) 
40 ≤ ความความต้านทานไอน ้า (Ret) < 50 1 พอใช้(fair) 

Reference: Taiwan Functional and Technical Textile Committee: FTTS-FA-005 
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