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การเลือกที่นอน 
ดารณี เจริญสุข 

หนวยสารสนเทศและการสื่อสาร  

ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ที่นอนมีใหเลือกหลากหลายประเภทตามวัสดุที่ใชในการผลิต ซึ่งความแตกตางของที่นอนแตละประเภท 

จะเปนเรื่องของผิวสัมผัสในการนอน ความนุม ความทนทาน และการยุบตัวของที่นอน ซึ่งมีขอดีแตกตางกันออกไป 

การเลือกซ้ือควรเลือกที่นอนใหตรงกับความตองการและเหมาะกับสรีระของผูนอนมากที่สุด 

โดยทั่วไปแลวอาจแบงประเภทที่นอนตามชนิดของวัสดุที่ใชผลิต ไดเปน 4 ประเภท ไดแก 1. ที่นอนยางพารา 

2. ที่นอนสปริง 3. ที่นอนเมมโมรีโฟม 4. ที่นอนไฮบริด  

  

 

 

 

 

 

 

 

  ที่นอนยางพารา (Latex) ผลิตจากนํ้ายางธรรมชาติ โดยการนํานํ้ายางธรรมชาติ  

มาผสมสารเคมี ตีใหฟูแลวเทลงแมพิมพตามขนาดที่ตองการ แลวอบดวยความรอน  

เพื่อใหโฟมยางคงรูปและมีสมบัติการใชงานตามตองการ 

ที่นอนยางพารามีจุดเดน คือ ไมแข็งและไมน่ิมจนเกินไป สามารถรองรับสรีระโคงเวาของ

ผูนอนไดดี ทําใหนอนหลับสบาย ไมสะสมความชื้นและไมเก็บฝุนละอองเหมือนวัสดุชนิดอื่นๆ 

ด ังนั ้นท ี ่นอนยางพาราจ ึงเป นต ัวเล ือกที ่ด ีมาก ส ําหร ับผู ที่ ให ความส ําค ัญกับปญหาเร ื ่องฝุน นอกจากน้ี 

ยังระบายอากาศไดดี และชวยบรรเทาอาการปวดหลังได เหมาะกับผูสูงอายุ 

 

 

ท่ีนอนยางพารา 

ท่ีนอนยางพารา ท่ีนอนสปริง ท่ีนอนเมมโมรีโฟม ท่ีนอนไฮบริด 

ท่ีนอนยางพารา 
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 จุดเดน/จุดดอยของท่ีนอนยางพารา 

จุดเดน จุดดอย 

• มีความยืดหยุนสูง 

• นุมสบาย แตไมยุบตัวมากเกินไป เพราะยังมี

แรงยืดหยุนชวยกระจายนํ้าหนักของรางกาย 

ไมใหจมลงไปบนพื้นผิวเพียงจุดเดียวจึงดีตอ

ส ุขภาพเหมาะก ับผ ู ท ี ่ม ีป ญหาปวดหลัง  

ปวดเอว นอนหลับไมสบาย นอกจากนั้นยัง

ชวยปองกันอาการแผลกดทับ ซึ ่งเหมาะกับ

ผูปวยติดเตียงเปนอยางยิ่ง 

• การเดงกลับคืนสภาพอยางรวดเร็ว 

• ไมกักเก็บความชื้นและฝุนละออง ปองกันไรฝุน  

• ใชงานไดยาวนานกวา 10 ป 

• น้ําหนักมาก การเคลื่อนยายคอนขางลําบาก 

• ราคาคอนขางสูง 

• อาจมีกลิ่นของยางในระยะแรก 

 

 

 

ท่ีนอนสปริง เปนที่นอนที่มีความยืดหยุน มีความนุมและเดง รองรับสรีระ

ผูนอนไดเปนอยางดี นํ้าหนักเบา สะดวกตอการเคลื่อนยาย และตัวสปริงจะบรรจุ

อยูทั่วเตียงทําหนาที่กระจายน้ําหนักของรางกายไดด ีทําใหไมใหเกิดแรงกดทับของ

สรีระสวนใดสวนหน่ึงมากเกินไป เทคโนโลยีปจจุบันมีการผลิตเตียงสปริงที่มีเกลียว

สปริงมากซ่ึงจะชวยใหยืดหยุนและรองรับน้ําหนักไดดียิ่งข้ึน  

  ที ่นอนสปริงมีหลายแบบที่นิยมใชจะเปน สปริงแบบบอลเนล (Bonnel spring) และสปริงแบบ 

พ็อคเก็ตสปริง (Pocket spring) 

 

 

  

ท่ีนอนสปริง 

ท่ีนอนสปริง (Innerspring)  
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-  ที่นอนสปริงแบบบอลเนล คือ ที่นอนที่มีสปริงตอเนื่องหรือสปริงที่ยึดติดกันทั้งแผน  

โดยสปริงแบบนี้มีลักษณะเปนทรงกรวยตอกัน มีสมบัติพิเศษในการรองรับและกระจาย

นํ้าหนักไดดี และสามารถปรับระดับความแข็งแรงได มีความยืดหยุนสูง แตขอจํากัดดวย

ความที่เปนสปริงที่ยึดติดกันทั้งแผนเวลาใชงานจะเกิดการเหนี่ยวรั้งกัน ทําใหสปริงในจุดที่รับนํ้าหนักจะดึง

สปริงตัวอื่นที่อยูรอบๆ หากผูนอนขยับตัวเกิดการสั่นสะเทือน และเมื่อใชงานไปนานๆ สปริงจะเกิดการหลวม 

จนเกิดเสียงเสียดสีของสปริง 

-  ที่นอนสปริงแบบพ็อคเก็ต คือ ที่นอนที่มีสปริงทํางานแยกจากกันอยางอิสระ สปริงจะผูก

ในถุงผาเปนลูกวางชิดกัน ทําใหสปริงแตละลูกสามารถยืดหรือหดไดอยางเปนอิสระตอกัน  

จะรับนํ้าหนักบริเวณที่ถูกกดทับ จึงชวยลดแรงกดทับ ไมกระจายนํ้าหนักไปยังบริเวณอื่น  

ทําใหเตียงไมสั่นสะเทือน เมื่อสปริงเสียหาย สามารถเปลี่ยนตัวสปริงไดทีละตัว โดยไมจําเปนตองเปลี่ยนสปริงทั้งชุด 

 

จุดเดน/จุดดอยของท่ีนอนสปริง 

จุดเดน จุดดอย 

• สามารถระบายอากาศไดในระดับที่ดีมาก 

• มีสปริงชวยกระจายแรง สามารถรองรับ

น้ําหนักที่มากได 

• ลดแรงกดทับไดด ี

• หากผูนอนขยับตัว อาจทาํใหผูนอนขางเคียง

รูสึกถึงการขยับได 

• มีเสียงรบกวนจากสปริงเมื่อขยับตัว 

 

  

  

  

ที่นอนเมมโมรีโฟม หมายถึง ที่นอนที่เมื่อทําใหยุบตัวจะสามารถคืนตัวได

อยางชาๆ เนื่องจากมีการระบายพลังงานที่ทําใหโฟมยุบตัว ฉะนั้นโฟมชนิดนี้จึง

สามารถชวยในการกระจายแรงกดทับได ในชวงแรกโฟมชนิดน้ีไดถูกนํามาใชใน

วงการแพทยในกลุมผูปวยอัมพาต ผูปวยหลังการผาตัด เพื่อชวยลดการเกิดแผลกด

ทับเน่ืองจากสามารถกระจายแรงกดทับได เมมโมรีโฟมสวนใหญจะผลิตจากโพลิยูรีเทน 

 

 

 

ท่ีนอนเมมโมรีโฟม (Memory foam) 



 

หนา 4 - 9 
 

 

ศนูย�วจิยัเทคโนโลยยีาง 

 จุดเดน/จุดดอยของท่ีนอนเมมโมรีโฟม 

จุดเดน จุดดอย 

• ราคาไมแพง 

• น้ําหนักเบา 

• กระจายแรงได ทําใหลดแรงกด 

• ลดการสงผานแรงที่เกิดจากการเคลื่อนไหว

ของผูนอน 

• เมื่อขยับตัวไมมีเสียงรบกวน 

• การคืนตัวชาๆ  

• ระบายอากาศไดไมดี 

• การยุบตัวงายกวาที่นอนชนิดอื่น 

• ความคงทนนอยกวาที่นอนชนิดอื่น 

 

 

  

 

 ที่นอนไฮบริด หมายถึง ที่นอนที่ประกอบดวยชั้นวัสดุประเภทตางๆ ผสม

เปนโครงสรางดวยกัน ไดแก สปริง โฟม และยางพารา ที่นํามาผสมผสานกันโดยชั้น

บนสุดเปนยางพารา ชั ้นที ่ 2 เปนโฟม/เมมโมรีโฟม ชั ้นลางจะเปนสวนของสปริง   

แตการออกแบบที่นอนไฮบริดของแตละยี่หอขึ้นกับโครงสรางภายในที่แตกตางกัน  

ที่นอนบางรุนนอนแลวรูสึกเย็นสบาย เพราะภายในที่นอนมีสวนประกอบของเจลเย็น 

(cool gel) ที่ชวยเพิ่มความเย็นสบายระหวางการนอน บางรุนมีการเสริมชั้นโฟม

แบบพิเศษที่ฐานดานลางทําใหสามารถรองรับน้ําหนักไดดี 

 

จุดเดน/จุดดอยของท่ีนอนไฮบริด 

จุดเดน จุดดอย 

• การผสมผสานของสปริง ชวยระบายอากาศ

ไดดีข้ึน 

• รองรับนํ้าหนักที่มากได เหมาะสําหรับผูที่มี

น้ําหนักตัวมาก 

• มีความทนทาน 

• ราคาคอนขางแพง 

• ที่นอนน้ําหนักมาก 

• การพลิกตัวหรือเปลี่ยนทานอนคอนขางยาก  

 

ท่ีนอนไฮบริด (Hybrid)  
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1. ความหนาแนน (density) 

• ที ่นอนที ่ม ีความหนาแนน 70-75 kg/m3 เหมาะสําหรับผู ชอบที่นอนชนิดนุ มมาก เหมาะสําหรับ 

ผูที่ชอบนอนตะแคงขาง 

• ที่นอนที่มีความหนาแนน 80-85 kg/m3 เหมาะสําหรับผูที่ชอบที่นอนชนิดนุมปานกลาง เหมาะสําหรับ 

ผูที่ชอบนอนตะแคงขาง 

• ที่นอนที่มีความหนาแนน 90-95 kg/m3 เหมาะสําหรับผูที่ชอบที่นอนชนิดแนน (firm) เหมาะสําหรับ 

ผูที่ชอบนอนหงาย 

• ที่นอนที่มีความหนาแนน 100-110 kg/m3 เหมาะสําหรับผูที่ชอบที่นอนชนิดแนนมาก (extrafirm) 

รวมถึงผูที่มีนํ้าหนักตัวอยูในเกณฑปกติ แตชอบวัสดุรองนอนที่มีคาความหนาแนนคอนขางสูง สามารถ

พลิกตัวไปมาหรือเปลี่ยนทาทางในการนอนไดงายในระหวางการนอนหลับ เหมาะสําหรับผูที ่ชอบ 

นอนหงาย 

 

นอกจากน้ีมีการแนะนําวาการเลือกที่นอน อาจพจิารณาน้ําหนักตวัของผูใชงาน โดยการคํานวณคาดัชนี

มวลกาย    

ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index; BMI)   =   น้ําหนักตัว (kg) 

         สวนสูง (m)2  

• BMI นอยกวา 18.1 (มีรูปรางผอมและมีนํ้าหนักตัวตํ่ากวาปกติ) ควรเลือกคาความหนาแนนระดับนุม 

(ความหนาแนน 70-75 kg/m3) หรือ นุมปานกลาง (ความหนาแนน 80-85 kg/m3) 

• BMI ระหวาง 18.5 – 22.9 (มีรูปรางและนํ้าหนักตัวอยูในเกณฑปกติ) ควรเลือกคาความหนาแนนระดับ  

นุมปานกลาง (ความหนาแนน 80-85 kg/m3) 

• BMI ระหวาง 23.0 – 24.9 (มีรูปรางทวมและมีนํ้าหนักตัวสูงกวาปกติเล็กนอย) เลือกคาความหนาแนน

ระดับแนน (ความหนาแนน 90-95 kg/m3) 

• BMI ระหวาง 25.0 – 29.9 (มีรูปรางคอนขางอวนและมีนํ ้าหนักตัวสูงกวาปกติ) ควรเลือกคาความ

หนาแนนระดับแนนมาก (ความหนาแนน 100-110 kg/m3) 

 

การเลือกท่ีนอนควรพิจารณาจาก 
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การวัดคาความแข็งหรือความนิ่มของโฟม อาจวัดดวยคา ILD (Indentation Load Deflection)  

ถาคา ILD ตํ่าแสดงวาโฟมมีความน่ิม คา ILD สูง โฟมมีความแข็ง ดังแสดงในตาราง  

   นอกจากน้ีการเปรียบเทียบระดับความแข็งของที่นอน (Mattress Firmness Level) ไดดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สมบัติการยุบตัวถาวรเนื ่องจากแรงกด (Compression set) คือ คาที ่บงบอกถึงความสามารถ 

ในการรักษาสมบัติความยืดหยุนของชิ้นงาน หลังจากไดรับแรงกดระยะเวลาหนึ่ง หากคาที่ไดมีคานอยแสดงวา  

ที่นอนสามารถคืนตัว หรือรักษาสมบัติความยืดหยุนไดดี การทดสอบโดยการนําชิ้นทดสอบมากดดวยเครื่องกดอัด 

ใหมีความหนาลดลงรอยละ 50 ของความหนาเดิม ปลอยทิ้งไวที ่อุณหภูมิ (27 ± 2)◦C ความชื้นสัมพัทธรอยละ  

(65 ± 5) เปนเวลา 72 ชั่วโมง หลังจากนั้นนําชิ้นทดสอบออกจากเครื่องกดอัด วางทิ้งไว 30 นาที เพื่อใหชิ้นทดสอบ 

คืนตัวแลววัดความหนาของชิ้นทดสอบ คาการยุบตัวถาวรเนื่องจากแรงกดนํามาคํานวณคาการยุบตัวถาวรเนื่องจาก

แรงกด คิดเปนรอยละของความหนาเดิม 
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𝐶𝐶 =
�𝑡𝑡0 − 𝑡𝑡𝑓𝑓�

𝑡𝑡0
x 100 

   โดยที่ C คือ ความหนาที่ลดลงจากความหนาเดิมหลังจากผานแรงอัดแลว (%) 

          t0 คือ ความหนาเดิมของชิ้นทดสอบ (mm) 

          tf คือ ความหนาของชิ้นทดสอบหลังจากผานแรงอัดแลว (mm) 

 

 3. การกระเดงกระดอน (Resilience) คือ ความสามารถของที่นอนในการดูดซับพลังงานระหวางการสูญเสีย

รูปรางแบบยืดหยุนและเกิดการคืนกลับสูรูปรางเดิมโดยใชพลังงานที่ถูกดูดซับเมื่อแรงถูกปลดปลอยออก โดยเครื่อง

ทดสอบจะปลอยมวลลงมากระแทกชิ้นทดสอบในแนวตั้ง โดยการปลอยมวลจากระยะความสูงที่กําหนดมากระแทก 

ชิ้นทดสอบในแนวดิ่ง แลววัดความสูงของมวลที่กระเดงขึ ้น หากทําการทดสอบโฟมเครื่องทดสอบการกระดอน 

แบบบอลโดยใชโลหะกลมเปนตัวกระแทกชิ้นทดสอบ 

 

มาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับท่ีนอนยางของไทย 

สําหรับที่นอนยางพารา ยางสังเคราะห และยางผสม ปจจุบันมีมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ใชกันอยู 

คือ มอก.1425-2540 (ที ่นอนยางฟองนํ ้าลาเท็กซ) และ มอก.2747-2559 (ฟองนํ ้าลาเท็กซสําหรับทําที ่นอน)  

โดยทั้ง 2 มาตรฐานมีรายการทดสอบที่คลายกัน คือ ดัชนีความแข็งเชิงกด การยุบตัวถาวรเนื่องจากแรงกด และ 

ความทนแรงอัดซํ้าคงที่ (pounding test) ซึ่งการทดสอบความทนแรงอัดซํ้าคงที่ มีการทดสอบที่ระบุรอบการอัดซํ้า

แตกตางกัน โดย มอก.1425-2540 กําหนดใหทดสอบจํานวน 250,000 รอบ ขณะที่ มอก.2747-2559 ทดสอบจํานวน 

80,000 รอบ ทั ้งสองมาตรฐานเมื ่อทดสอบแลวดัชนีความแข็งเชิงกดลดลงไมเกินรอยละ 20 และความหนา

เปลี่ยนแปลงจากเดิมไมเกินรอยละ 5 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมฟองน้ําลาเท็กซสําหรับทําท่ีนอน (มอก. 2747-2559) 

จากมาตรฐาน (มอก. 2747-2559) ระบุวาตองมีปริมาณเนื้อยางธรรมชาติรอยละ 100 โดยนํ้าหนักของ 

ยางธรรมชาติทั้งหมด และการแบงประเภทของฟองนํ้าลาเท็กซตามความหนาแนน/ชวงดัชนีความแข็ง โดยคํานวณ 

ความหนาแนนจาก 

     𝜌𝜌 = 𝑚𝑚
𝑉𝑉

 x 106  

  เมื่อ  ρ  คือ ความหนาแนน เปนกิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 

   m คือ น้ําหนักเปนกรัม 

     v  คอื ปริมาตรเปนลกูบาศกมิลลิเมตร 
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ประเภท ความหนาแนน 

(kg/m3) 

ชวงดัชนีความแข็ง  

(N) 

น่ิม 61-70 นอยกวา 100 

แข็งปานกลาง 71-80 ตั้งแต 100 แตไมเกิน 170 

แข็ง 81-90 มากกวา 170  

  

คาการยุบตัวถาวรเน่ืองจากแรงกดตามมาตรฐานน้ี คิดเปนรอยละของความหนาเดิม ตามมาตรฐานกําหนดให 

คาการยุบตัวถาวรเน่ืองจากแรงกดตองไมเกินรอยละ 6  

 นอกจากมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว ยังมีมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส ที่นอนยางพารา (มอก. เอส 

32-2561) ที่ทางสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดกําหนดขึ้นเพื่อใหกลุ มวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอม (SMEs) และกลุมธุรกิจเกิดใหม (startup) ใชกําหนดเกณฑคุณภาพสําหรับที่นอนยางพาราใหมีคุณภาพดี

และสมํ่าเสมอใหเปนที่ยอมรับทั้งตลาดภายในประเทศและตางประเทศ มาตรฐานนี้ระบุนิยามของที่นอนยางพารา 

(para-rubber mattress) หมายถึง ผลิตภัณฑที ่ไดจากการนําแผนยางพาราสําเร็จรูปที่มีขนาดและความหนาที่

เหมาะสม มาเย็บหุมดวยผาชนิดตาง ๆ เชน ผาฝาย ผาพอลิเอสเทอร โดยเย็บสวมแผนยางพาราไวดานใน อาจกุนขอบ

ดานนอกดวยการสอดเชือกไวโดยรอบ เพื่อใหสวยงามและแข็งแรง การทดสอบมีการระบุคาการยุบตัวถาวรเนื่องจาก

แรงกด ตองไมเกินรอยละ 6 (มาตรฐานนี้ใชขอมูลจาก มผช. 783 ที่นอนยางพารา มอก. 961 ขนาดเครื่องนอน และ  

มอก. 1425 ที่นอนฟองน้ําลาเท็กซ เปนแนวทาง) 

 มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส ท่ีนอนฟองนํ้าลาเท็กซ (มอก. เอส 44-2562)  

มาตรฐานน้ีระบุวายางฟองนํ้าลาเท็กซ (latex foam rubbers) หมายถึง วัสดุที่มีลักษณะเปนรูพรุน ยืดหยุนได  

ทําจากนํ้ายางธรรมชาติ นํ้ายางสังเคราะห หรือนํ้ายางธรรมชาติผสมนํ้ายางสังเคราะห โดยแบงเปน 3 ชนิด คือ 

 

ชนิด ดัชนีความแข็งเชิงกด (N) 
ชนิดแข็ง มากกวา 170 
ชนิดปานกลาง 100 - 170 
ชนิดน่ิม นอยกวา 100 

 

 การทดสอบสมบัติอื่นๆ เชน การยุบตัวเนื่องจากแรงกด (indentation set) ตองไมเกินรอยละ 6 ความทน

แรงอัดซํ ้าคงที่ (pounding test) เมื ่อทดสอบแลวดัชนีความแข็งเชิงกดลดลงไมเกินรอยละ 20 และความหนา 

จะเปลี่ยนแปลงจากเดิมไมเกินรอยละ 5 
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 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีนอนฟองน้ําโพลิยูรีเทน (มอก. 1404-2540) 

 มาตรฐานนี ้ระบุวาที ่นอนฟองนํ ้าโพลิยูรีเทน หมายถึง วัสดุที ่มีลักษณะเปนรูพรุน ยืดหยุ นได ทําจาก

สารประกอบหลักโพลิไฮดรอกซีและโพลิไอโซไซยาเนต การทดสอบสมบัติตางๆ เชน ความหนาแนนตองไมนอยกวา 

27 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร การยุบตัวถาวรเน่ืองจากแรงกด ตองไมเกินรอยละ 10 ความกระเดงกระดอนไมนอยกวา

รอยละ 40  

 

เอกสารอางอิง 

 1. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ที่นอนยางฟองน้ําลาเท็กซ (มอก.1425-2540)  

2. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่นอนฟองน้ําโพลิยูรีเทน (มอก.1404-2540) 

3. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฟองน้ําลาเท็กซสําหรับทําที่นอน (มอก. 2747-2559) 

4. มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส ที่นอนยางพารา (มอก. เอส 32-2561) 

5. มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส ที่นอนฟองนํ้าลาเท็กซ (มอก. เอส 44-2562)  

6. มาตรฐานผลิตภัณฑชมุชน ที่นอนยางพารา (มผช. 783-2548) 

 

 

  

 

 

 


