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บทคัดย่อ
โครงการวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาส่ วนของลาต้นดาหลาที่ เหมาะสมในการนามาสกัดเป็ นเส้นใย
ดาหลาสาหรับใช้เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการทอผ้า และช่ วยสร้างอาชี พทางเลือกทางด้านการเกษตรและ
สร้างรายได้เพิ่มให้กบั เกษตรกร รวมถึงช่ วยแก้ไขปั ญหาทางด้านการเกษตรของจังหวัดชายแดนใต้ ดาเนิ นการ
วิจยั ที่ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรรื อเสาะ อาเภอรื อเสาะ จังหวัดนราธิ วาส เริ่ มดาเนิ นการทดลองตั้งแต่ เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 งานวิจยั นี้ได้นาผลงานวิจยั เรื่ องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ดาหลา
ในเชิงพาณิ ชย์ดว้ ยการสกัดเส้นใยจากลาต้นดาหลาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการทอผ้า ในจังหวัดนราธิ วาส ซึ่ งได้
ดาเนิ นการทดลองในปี พ.ศ. 2555 ในเบื้ องต้นสามารถสกัดเส้นใยได้จากทั้งส่ วนของลาต้น ก้านดอก และใบ
ของดาหลา แต่เนื่องจากส่ วนของลาต้นให้น้ าหนักเส้นใยแห้งมากกว่าส่ วนอื่น ๆ จึงได้คดั เลือกส่ วนของลาต้นดา
หลามาดาเนิ นการทดลอง จนได้วิธีการที่ เหมาะสมในการสกัดเส้นใยจากส่ วนลาต้นของดาหลามาดาเนิ นการ
วิจยั ต่อ โดยได้นาวิธีการสกัดเส้นใยจากลาต้นดาหลามาดาเนิ นการวิจยั ศึ กษาหาส่ วนของลาต้นของดาหลาที่
เหมาะสมในการนามาผลิตเส้นใยดาหลา โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD จานวน 5 ซ้ า แบ่งเป็ น 4 กรรมวิธี
ได้แก่ สกัดจากส่ วนของลาต้นทั้งหมด สกัดจากส่ วนเปลือกด้านนอกของลาต้น สกัดจากส่ วนแกนในของลาต้น
และสกัดจากส่ วนปลายยอดของลาต้น จากผลการทดลองสรุ ปได้ว่า การสกัดเส้นใยจากส่ วนแกนในของลาต้น
ดาหลาได้เส้นใยที่ มีความอ่อนนุ่ มของเส้นใยมากกว่ากรรมวิธีอื่น ๆ และมีคุณสมบัติเหมาะสมสาหรับนามา
เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการทอผ้ามากที่สุด
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บทนา
จังหวัดนราธิ วาส เป็ นจังหวัดในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาภาคการเกษตรในจังหวัดชายแดน
ใต้ ได้แก่ ปัญหาไม้ผลล้นตลาด สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่เป็ นอย่างยิ่ง เพราะไม่มีแหล่งระบาย
สิ นค้า ปั ญหาด้านขาดการนาเทคโนโลยีมาใช้ ทาให้ประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ตด้า นการเกษตรต่ าและขาด ศู นย์
รวบรวมและกระจายสิ นค้าเกษตร ทาให้เกิดปัญหาในการกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ เนื่ องจากไม่มีแหล่งใน
การรองรับสิ นค้า โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดนราธิ วาส ขึ้นอยู่กบั ภาคการเกษตร ภาคการศึ กษา ภาครัฐ ภาค
การค้า และภาคการผลิต เป็ นสาคัญ เศรษฐกิจโดยทัว่ ไปของจังหวัดนราธิ วาสยังคงขึ้นอยู่กบั ผลผลิตทางด้าน
การเกษตร ซึ่ งมีมูลค่า 31,640 ล้านบาท ส่ วนภายนอกการเกษตรมีมูลค่า 24,201 ล้านบาท ซึ่ งอาชี พหลักด้าน
การเกษตร ได้แก่ การทาสวนยางพารา สวนมะพร้าว ผลไม้ต่าง ๆ การทานา การประมง และการเลี้ยงสัตว์
(สานักงานจังหวัดนราธิ วาส, 2555) จะเห็นได้ว่าภาคการเกษตรในจังหวัดนราธิ วาส มีความสาคัญต่อเศรษฐกิ จ
ของจังหวัดนราธิ วาสเป็ นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ จากผลการวิเ คราะห์ ปัญหาความต้องการของจังหวัด นราธิ วาส การ
ส่ งเสริ มการผลิตภาคเกษตร นอกภาคเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่ อง และการค้าระหว่างประเทศ จัดว่าเป็ น
ประเด็นยุทธศาสตร์ อนั ดับหนึ่ งของจังหวัดนราธิ วาส โดยมีกลยุทธ์ที่สาคัญคื อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ขยายฐานการผลิ ตและการตลาดด้า นการเกษตรให้เชื่ อมโยงกับอุ ตสาหกรรมแปรรู ป รวมไปถึ งการพัฒนา
เกษตรกร กลุ่มเกษตร ผูป้ ระกอบการ และกลุ่มผูผ้ ลิ ตสิ นค้าชุ มชนให้มีศกั ยภาพด้านการผลิ ต การแปรรู ป
การตลาด และการเข้าถึงแหล่งเงิ นทุนเพิ่มขึ้น จากประเด็นความสาคัญของกลยุทธ์ในการดาเนิ นงาน เพื่อให้
เป็ นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดา้ นการเกษตรของจังหวัดนราธิ วาสตามที่ ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น การคัดเลือก
ชนิ ดพืชทางเลือกชนิ ดอื่นๆ ที่ นอกเหนื อจากพืชหลักที่ เกษตรกรปลูกในพื้นที่ ซึ่ งเกษตรกรให้การยอมรับการ
ส่ งเสริ มการผลิต รวมถึงการหาแนวทางในการแปรรู ปที่เหมาะสมกับพืชที่คดั เลือกได้จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่
จะช่ ว ยเพิ่ มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้ นที่ จงั หวัด นราธิ วาสต่ อไป นอกจากนี้ การแปรรู ปผลผลิ ตทางด้า น
การเกษตรยังเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่ ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางด้านการเกษตรช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้ น
ซึ่ งหนึ่ งในวิธีการแปรรู ปผลผลิตทางด้านการเกษตรที่ สาคัญได้แก่ การผลิตเส้นใยจากพืช ทั้งนี้ จากการศึกษา
ข้อมูล พบว่าในปั จจุบนั ได้มีการผลิตเส้นใยพืชจากพืชหลายชนิ ดด้วยกัน เช่ น การสกัดเส้นใยจากก้านใบบัวหลวง
(อ้อยทิ พย์ และคณะ, 2553) การสกัดเส้นใยธรรมชาติ จากเส้นใยมะพร้าวและเส้นใยปาล์ม (ภูษิต และอัญชิ สา, 2555)
การผลิตเส้นด้ายปอทะเล (เทพธิ ดา, 2554) และการผลิตเส้นด้ายจากก้านโหม่งจาก (อัจฉริ ยา, 2556) เป็ นต้น
ด้วยประเด็นปั ญหาทางด้า นการเกษตรของจังหวัด นราธิ วาสที่ ไ ด้กล่ า วมาข้า งต้น ศู นย์วิจัย และ
พัฒนาการเกษตรรื อเสาะ จึงได้ดาเนิ นการวิจยั ในโครงการวิจยั เร่ งด่วนปี 2554 เรื่ องการศึกษาวิจยั พืชทางเลือก
เพื่อเพิ่มมูลค่าในจังหวัดนราธิ วาส มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อหาชนิ ดพืชทางเลือกในนราธิ วาสที่ มีศกั ยภาพ
และเหมาะสมสาหรับนามาใช้เป็ นวัตถุดิบในการแปรรู ป รวมถึงหาแนวทางการแปรรู ปที่เหมาะสมกับชนิ ดพืช
ที่ทาการคัดเลือกได้ เพื่อสร้างทางเลือกอาชี พด้านการเกษตรทางเลือกใหม่สร้างเสริ มรายได้เพิ่มให้กบั เกษตรกร
ให้มีความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึน มีอาชี พที่มนั่ คงและยัง่ ยืน จากผลการดาเนิ นงานวิจยั ดังกล่าว ทาให้ได้ขอ้ มูลการผลิต
พื ชในรอบปี ของเกษตรกรในจังหวัดนราธิ วาส และสามารถคัด เลื อกชนิ ดพื ช ในจังหวัดนราธิ วาสที่ มีความ
เหมาะสมสาหรับนามาแปรรู ปได้ คือ ดาหลา ด้วยดาหลาเป็ นไม้ดอกที่มีการปลูกมาเป็ นระยะเวลานานแล้วทาง
ภาคใต้ของไทย ซึ่ งเดิมได้มีการนาหน่ออ่อนและดอกมาใช้เป็ นผักประกอบอาหารบางประเภท จนปั จจุบนั ได้มี
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การนามาปลูกเป็ นไม้ตดั ดอกมากขึ้น เนื่ องจากดาหลา เป็ นไม้ดอกที่ ให้ดอกดกในฤดูร้อนขณะที่ไม้ดอกชนิ ด
อื่นๆ ไม่ค่อยจะมีดอกประกอบกับดอกมีขนาดใหญ่ สี สดใส รู ปทรงแปลกตา ทาให้เป็ นที่สนใจของผูพ้ บเห็น
และเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด (เต็ม, 2549) เกษตรกรบางรายนาดอกดาหลามาต้มเป็ นน้ าดอกดาหลาเป็ นเครื่ องดื่ม
น้ าดอกดาหลามีสีแดง รสหวานอมเปรี้ ยว มีกลิ่นหอม ใช้ดื่มแก้กระหายคลายร้อน เป็ นเครื่ องดื่มสมุนไพรเพื่อ
สุ ขภาพอีกชนิ ดหนึ่ ง (http://www.oknation.net) นอกจากนี้ ดาหลายังเป็ นพืชที่ปลูกได้ง่าย ปลูกได้ในทุกสภาพ
พื้นที่ สามารถปลูกแซมในพื้นที่ ปลูกพืชหลัก การบารุ งดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก ง่ายต่อการดูแลจัดการ รวมถึงใช้
ต้นทุนในการผลิตต่ า จึ งเหมาะที่จะส่ งเสริ มการผลิตให้กบั เกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดนราธิ วาสต่อไป ดาหลาจึ ง
จัดเป็ นพืชทางเลือกอีกชนิ ดหนึ่ งที่ควรนามาส่ งส่ งเสริ มการผลิตให้กบั เกษตรกร ทั้งนี้ มีโครงการวิจยั เพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีขยายพันธุ์ดาหลาโดยวิธีเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อ และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ ยว ดาเนิ นการวิจยั โดย
สถาบันวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิ ดล อันเป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการชี ววิทยา
การขยายพันธุ์ของพื ชเศรษฐกิ จดาเนิ นงานโดยภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
(ศศิวิมล, 2540)
ภายหลังจากคัดเลือกดาหลาเป็ นชนิ ดพื ชที่ มีศกั ยภาพในการนามาแปรรู ป แล้ว ในปี 2555 ผูว้ ิจยั ได้
ดาเนิ นการคัดเลือกวิธีการสกัดเส้นใยจากลาต้นดาหลาเพื่อนาเส้นใยดาหลามาใช้เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
การทอผ้า เหตุผลที่ เลื อกนาต้นดาหลามาใช้ในการแปรรู ปเป็ นเส้นใยเนื่ องจากเกษตรกรจะตัดต้นดาหลาทิ้ ง
หลังจากที่เกษตรกรตัดดอกดาหลาจาหน่ ายแล้ว เพื่อให้ดาหลาแตกหน่อใหม่ต่อไป เกษตรกรตัดต้นดาหลาต้น
เก่าทิ้งทุกสัปดาห์ และไม่ได้นาต้นดาหลามาใช้ประโยชน์ หลังจากตัดแล้วจะนาต้นดาหลาตัดเป็ นท่อนวางทิ้ง
ไว้ให้แห้งเพื่อรอการเผาทาลาย ซึ่ งใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าที่ตน้ ดาหลาจะแห้งจนสามารถเผาทาลายได้ ต้นดา
หลาจึงเป็ นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรซึ่ งหากเราสามารถหาวิธีการนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็จะสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบั ดาหลาได้ดาหลาหนึ่ งกอมีตน้ ประมาณ 7-15 ต้น ต้นดาหลาหนึ่ งต้นสู งประมาณ 3-4 เมตร หาก
เกษตรกรทุกๆ รายตัดต้นดาหลาทิ้ง จะมีวสั ดุเหลือใช้จากทางการเกษตรเป็ นจานวนมาก ดังนั้นหากสามารถนา
ต้นดาหลามาแปรรู ปเป็ นเส้นใยเพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบในการทอผ้าได้ เกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่มต่อครอบครัวมาก
ยิ่งขึ้ น รวมทั้งเป็ นการช่ วยลดปั ญหาในเรื่ องการเผาทาลายต้นดาหลา ลดการสร้างมลภาวะที่ เกิ ดจากการเผา
ทาลายต้นดาหลาอีกทางหนึ่ ง เมื่อสิ้ นสุ ดงานวิจยั ปี 2555 ผูว้ ิจยั ได้นาเส้นใยอย่างหยาบที่สกัดได้จากต้นดาหลา
ส่ งให้กบั บริ ษทั ผูป้ ระกอบการด้านการทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ ซึ่ งได้รับการตอบรับจากบริ ษทั ผูป้ ระกอบการ
ด้านการทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติว่าเส้นใยดาหลามีคุณสมบัติที่สามารถนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบในการทอผ้าได้
ต่อมาในปี งบประมาณ พ.ศ.2557 ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการสกัดเส้นใยดาหลาจากลาต้นดาหลาด้วยกรรมวิธีที่ได้จาก
ผลการวิจยั ในปี 2555 และส่ งเส้นใยดาหลาให้บริ ษทั ผูป้ ระกอบการด้านการทอผ้าใช้ผลิ ตผ้าทอจากเส้นใย
ธรรมชาติ โดยใช้เส้นใยฝ้ายผสมกับเส้นใยดาหลา มีอตั ราส่ วนผสมของเส้นใยฝ้าย 90 เปอร์ เซ็นต์ ต่อ เส้นใยดา
หลา 10 เปอร์ เซ็นต์ เพื่อนาผ้าทอที่ทอได้นามาใช้จดั แสดงในงานวันของดีจงั หวัดนราธิ วาสเมื่อเดือน กันยายน
พ.ศ. 2557 ผลปรากฏว่าผ้าทอที่ได้จากส่ วนผสมของเส้นใยฝ้ายกับเส้นใยดาหลาได้รับความสนใจจากเกษตรกร
และผูเ้ ข้าร่ วมชมในงานดังกล่าว ทั้งนี้ผา้ ทอจากเส้นใยฝ้ายผสมเส้นใยดาหลาที่ได้ยงั มีส่วนของเส้นใยดาหลาที่มี
ขนาดใหญ่ แ ละเป็ นเส้นใยที่ มีค วามแข็งแทรกอยู่ใ นเนื้ อผ้า ทาให้เ นื้ อผ้า บางส่ วนมี ค วามหยาบ จากผลการ
ประเมินผลความพึงพอใจจากผูป้ ระกอบการด้านการทอผ้าสรุ ปได้วา่ ผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจในเส้นใยดา
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หลาที่ผลิตได้ แต่ท้ งั นี้ หากจะนาเส้นใยดาหลามาเป็ นส่ วนผสมในการทอผ้าเพื่อผลิตเป็ นเสื้ อผ้าสาหรับสวมใส่
ยังคงต้องพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพเส้นใยให้มีความอ่อนนุ่ มของเส้นใย รวมถึ งต้องทาให้เส้นใยดาหลามี
ความสะอาดขึ้ นมากกว่าเดิม จากนั้นในปี งบประมาณ 2558 ศวพ.รื อเสาะ ได้รับงบประมาณจากกรมวิชาการ
เกษตรดาเนินการวิจยั ศึกษาหาส่ วนของลาต้นดาหลาที่เหมาะสมกับการนามาสกัดเส้นใยดาหลา จนสามารถสกัด
เส้นใยดาหลาให้มีคุณลักษณะเส้นใยที่ มีความอ่อนนุ่ มและได้เส้นใยที่มีคุณลักษณะเหมาะสมในการนามาเป็ น
วัตถุดิบในการทอผ้ามากยิ่งขึ้ นด้วยการสกัดเส้นใยจากส่ วนแกนด้านในของลาต้นดาหลา ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบการ
ด้านการทอผ้าได้ให้ขอ้ เสนอแนะไว้ว่าในกรณี ที่เส้นใยดาหลาที่ผลิตได้จากส่ วนอื่นของลาต้นที่มีลกั ษณะหยาบ
มีความนุ่มของเส้นใยไม่มากพอ ก็ยงั สามารถนาไปผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้นอกเหนื อจากการนาผ้าไปผลิต
เป็ นเสื้ อผ้าสาหรับสวมใส่ เช่น นาไปผลิตเป็ น หมวก กระเปา า และปกสมุด เป็ นต้น
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
วัสดุอุปกรณ์
ต้นดาหลา สารสกัดเส้นใย สารปรับสภาพให้เส้นใยนุ่ม ถังพลาสติกขนาดบรรจุ 50 ลิตร พร้อมฝาปิ ด
เครื่ องจักรรี ดแผ่นยางดิบ ถุงผ้า เครื่ องชัง่ และ ตลับเมตร
วิธีการทดลอง
1. วางแผนการทดลองแบบ RCBD 4 กรรมวิธี จานวน 5 ซ้ า เลือกต้นดาหลาอายุประมาณ 6 เดือน ที่
มีเส้นรอบวงลาต้นประมาณ 10-11 เซนติ เมตร โดยนาต้นดาหลามาตัดให้ได้ความยาวท่อนละ 1.5 เมตร ชัง่
น้ าหนักให้ได้น้ าหนัก 5 กิ โลกรัม ใส่ ลงในถังพลาสติ กขนาดบรรจุ 50 ลิตร แช่ ในน้ าเปล่าและสารสกัดเส้นใย
ปริ มาตร 20 ลิตร ในระยะเวลาการแช่ที่แตกต่างกัน โดยแบ่งออกเป็ น 4 กรรมวิธี ดังต่อไปนี้
กรรมวิธีที่ 1 สกัดเส้นใยดาหลาจากส่ วนลาต้นทั้งหมด
กรรมวิธีที่ 2 สกัดเส้นใยดาหลาจากส่ วนเปลือกด้านนอกของลาต้น
กรรมวิธีที่ 3 สกัดเส้นใยดาหลาจากส่ วนแกนด้านในของลาต้น
กรรมวิธีที่ 4 สกัดเส้นใยดาหลาจากปลายยอดของลาต้นวัดลงมา 1 เมตร
2. หลังจากแช่สารตามระยะเวลาที่กาหนดแล้ว นาต้นดาหลาที่ผ่านการแช่สารสกัดมาบีบให้เป็ นเส้น
ใยด้วยเครื่ องจักรรี ดแผ่นยางดิบ ล้างสารสกัดออกจากเส้นใยด้วยน้ าเปล่า หลังจากนั้นนาเส้นใยไปตากแดดให้
แห้ง เก็บบันทึกข้อมูลน้ าหนักแห้งของเส้นใย
3. ส่ งเส้นใยดาหลาไปวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของเส้นใย ที่สถาบันพัฒนา อุตสาหกรรมสิ่ งทอ
4. ส่ งเส้นใยดาหลาให้กบั บริ ษทั ผูป้ ระกอบการด้านการทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ เพื่อประเมินความ
พึงพอใจเส้นใยดาหลา ที่ผลิตได้จากแต่ละกรรมวิธี
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ผลการทดลองและวิจารณ์
1. ผลการชัง่ น้ าหนักแห้งของเส้นใยดาหลา พบว่าน้ าหนักแห้งเฉลี่ยของเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีที่ 1-4
มีค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ โดยมีน้ าหนักแห้งเฉลี่ยของเส้นใยเท่ากับ 522.37 ก. 525.78 ก. 521.8 ก.
และ 525.33 ก. ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยน้ าหนักแห้งของเส้นใยดาหลาที่ได้จากกกรรมวิธีที่ 1 - 4
กรรมวิธี
กรรมวิธีที่ 1 (สกัดจากส่ วนของลาต้นทั้งหมด)
กรรมวิธีที่ 2 (สกัดจากส่ วนเปลือกด้านนอกของลาต้น)
กรรมวิธีที่ 3 (สกัดจากส่ วนแกนด้านในของลาต้น)
กรรมวิธีที่ 4 (สกัดจากส่ วนปลายยอดของลาต้น)
F-test

ค่ าเฉลีย่ ของนา้ หนักแห้ ง (กรัม)
522.37
525.78
521.87
525.33
ns

หมายเหตุ : น้ าหนักสดของลาต้นดาหลา 10 ก.ก.

2. ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของเส้นใยดาหลา
จากการส่ งเส้นใยดาหลาเพื่ อวิเคราะห์คุณสมบัติของเส้นใย ที่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
พบว่าค่าความแข็งแรงเส้นใยเฉลี่ย ของทั้ง 4 กรรมวิธี มีค่าเฉลี่ย อยู่ในเกณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่สามารถนาไปเป็ น
วัตถุดิบในการทอผ้าได้ โดยเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีที่ 1 มีค่า tenacity อยู่ที่ 373.93 g./den. มีค่าการยืดตัวขณะ
ขาดอยู่ที่ 9.46 % เส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีที่ 2 มีค่า tenacity อยู่ที่ 286.52 g./den. มีค่าการยืดตัวขณะขาดอยู่ที่
12.02 % เส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีที่ 3 มีค่า tenacity อยู่ที่ 380.01 g./den. มีค่าการยืดตัวขณะขาดอยู่ที่ 9.02 %
เส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีที่ 4 มีค่า tenacity อยู่ที่ 399.31 g./den. มีค่าการยืดตัวขณะขาดอยู่ที่ 10.01 % ดังแสดง
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของเส้นใยดาหลาที่ได้จากกรรมวิธีที่ 1 - 4
ค่ าเฉลีย่ ความแข็งแรงของเส้ นใย
กรรมวิธี
Tenacity (กรัม/ดีเนียร์ )
แรงดึงขณะขาด (%)
กรรมวิธีที่ 1
373.93
9.46
กรรมวิธีที่ 2
286.52
12.02
กรรมวิธีที่ 3
380.01
9.02
กรรมวิธีที่ 4
399.31
10.01
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยนี้ได้จากความยาวของเส้นใย 1.5 เมตร
- Strength testing standards ASTM D 3822 : 2001 (TENSILE TESTING MACHINE (INSTROL MODEL 5566) Speed Test : 10%
Elongation Per Mininute, 25 mm long test)
- A fiber test standard BASED ON ASTM D 1059 : 2001
- Long-fiber test standards. ASTM D 5103 : 2001
- CV (%) 20.01
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จากผลการส่ งเส้นใยเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติของเส้นใย เมื่ อพิจารณาภาพตัดตามขวางและภาพตัด
ตามยาวแล้วพบว่า
- เส้นใยดาหลาจากกรรมวิธีที่ 1 ซึ่ งสกัดเส้นใยจากส่ วนของลาต้นทั้งหมดจะมีท้ งั ส่ วนของเส้นใยที่มี
ลักษณะเป็ นเส้นและส่ วนที่เส้นใยขาดปนอยู่ดว้ ย ซึ่ งเกิดขึ้นเนื่ องจากมีท้ งั ส่ วนของเปลือกนอกและแกนในของ
ลาต้นปนกันอยู่ จึงทาให้มีส่วนของเส้นใยที่แข็งปนอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ดังแสดงในภาพที่ 1 ก และ 1 ข
- เส้นใยดาหลาจากกรรมวิธีที่ 2 ซึ่ งสกัดเส้นใยจากส่ วนเปลือกด้านนอกของลาต้นจะมี ส่ วนของเส้น
ใยที่มีลกั ษณะเส้นใยจับตัวกันเป็ นแถบใหญ่และหนา เนื่องจากเปลือกด้านนอกมีความแข็งมากกว่าส่ วนอื่น ๆ จึง
ทาให้เส้นใยมีคุณลักษณะเส้นใยแข็งกว่ากรรมวิธีอื่น ๆ ดังแสดงในภาพที่ 2 ก และ 2 ข
- เส้นใยดาหลาจากกรรมวิธีที่ 3 ซึ่ งสกัดเส้นใยจากส่ วนแกนด้านในของลาต้นจะมีส่วนของเส้นใยที่มี
ลักษณะเส้นใยแยกตัวกันเป็ นเส้นเล็ก ๆ เล็กแยก เนื่ องจากแกนด้านในมีความอ่อนนุ่มมากกว่าส่ วนอื่น ๆ จึงทา
ให้เส้นใยมีคุณลักษณะอ่อนนุ่มมากกว่ากรรมวิธีอื่น ๆ และเหมาะต่อการนามาเป็ นวัตถุดิบในการทอผ้ามากที่สุด
ดังแสดงในภาพที่ 3 ก และ 3 ข
- เส้นใยดาหลาจากกรรมวิธีที่ 4 ซึ่ งสกัดเส้นใยจากส่ วนเปลือกปลายยอดของลาต้นจะมี ส่ วนของเส้น
ใยที่มีลกั ษณะขาดเป็ นเส้นสั้น ๆ มาก เนื่ องจากส่ วนปลายยอดเป็ นส่ วนที่มีเปลือกอ่อน จึงทาให้เส้นใยขาดเป็ น
ท่อนสั้นๆ มากกว่ากรรมวิธีอื่น ๆ ดังแสดงในภาพที่ 4 ก และ 4 ข

ภาพที่ 1 ก และ 1 ข ภาพตัดตามขวาง และตามขวาง ของเส้นใยดาหลาที่ได้จากกรรมวิธีที่ 1

ภาพที่ 2 ก และ 2 ข ภาพตัดตามขวาง และตามขวาง ของเส้นใยดาหลาที่ได้จากกรรมวิธีที่ 2
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ภาพที่ 3 ก และ 3 ข ภาพตัดตามขวาง และตามขวาง ของเส้นใยดาหลาที่ได้จากกรรมวิธีที่ 3

ภาพที่ 4 ก และ 4 ข ภาพตัดตามขวาง และตามขวาง ของเส้นใยดาหลาที่ได้จากกรรมวิธีที่ 4
3. ผลการประเมินความพึงพอใจเส้นใยดาหลา ที่ได้รับการประเมินผลจากบริ ษทั ผูป้ ระกอบการด้าน
การผลิตผ้า จากผลการประเมินความพึงพอใจเส้นใยดาหลาที่ได้จากกรรมวิธีที่ 1-4 ที่ได้รับการประเมินผลจาก
บริ ษทั ผูป้ ระกอบการด้านการผลิตผ้า ปรากฏว่ามีความพึงพอใจเส้นใยจากดาหลาที่ได้จากกรรมวิธีที่ 3 ( สกัด
เส้นใยจากส่ วนแกนด้านในของลาต้นดาหลา) มากที่สุด เนื่ องจากมีลกั ษณะของเส้นใยที่ อ่อนนุ่มตรงตามความ
ต้องการของผูป้ ระกอบการมากที่สุด
การขยายผลนาผลงานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
1. สามารถนาเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยดาหลาที่ได้จากการวิจยั ไปขยายผลอบรมและส่ งเสริ มการเส้น
ใยดาหลาให้แก่ กลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตดาหลาในพื้นที่ จงั หวัดชายแดนใต้ โดยในเบื้ องต้นได้จดั ฝึ กอบรมความรู ้
ด้านการผลิตเส้นใยดาหลาในโครงการฝึ กอบรมอาชี พด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ให้กบั เกษตรกรใน
พื้นที่ อ.รื อเสาะ และ อ.ยี่งอ เมื่อเดือน กันยายน 2558 จานวน 100 ราย ซึ่ งมีเกษตรกรที่เข้ารับการฝึ กอบรมให้
ความสนใจที่ จะรวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มเกษตรผูผ้ ลิตเส้นใยดาหลาจาหน่ ายให้กบั บริ ษทั ผูป้ ระกอบการด้านการ
ทอผ้าต่อไป ทั้งนี้ การขยายผลนาผลงานวิจยั ใช้ประโยชน์สู่เกษตรกรแบ่งออกเป็ นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก คือ
กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกดาหลาเป็ นพืชปลูกแซมระหว่างพืชหลักที่ปลูกอยู่เดิมเพื่อจาหน่ายลาต้นดาหลาเป็ นวัตถุดิบ
ให้กบั กลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตเส้นใยดาหลา กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตเส้นใยดาหลาจาหน่ายให้กบั บริ ษทั
ผูป้ ระกอบการด้านการทอผ้า ซึ่ งสามารถประมาณการรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กบั เกษตรกรทั้งสองกลุ่มได้ดงั นี้
1.1 กลุ่มเกษตรกรผู ้ ปลูกต้นดาหลาเพื่อตัดลาต้นจาหน่าย
1.2 กลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตเส้นใยดาหลาจาหน่ายให้กบั บริ ษทั ผูร้ ับซื้ อเส้นใย
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2. บริ ษทั ผูป้ ระกอบการด้านการทอผ้าสามารถนาเส้นใยดาหลาไปใช้ในการผลิตผ้าทอที่มีส่วนผสม
ของเส้นใยดาหลา เป็ นการช่ ว ยสร้ า งเอกลักษณ์ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์สิ่ งทอของประเทศไทย สามารถส่ งออกยัง
ต่างประเทศได้ในราคาที่สูงขึ้น เป็ นการช่วยส่ งเสริ มและสนับสนุนส่ งเสริ มอาชี พให้กบั กลุ่มเกษตรกรผูม้ ีความ
สนใจรวมกลุ่มเพื่อผลิตเส้นใยดาหลาจาหน่ายให้กบั บริ ษทั ผูป้ ระกอบการด้านการทอผ้าได้ต่อไปในอนาคต อีก
ทั้งยังเป็ นการช่ วยส่ งเสริ มการปลูกดาหลาเป็ นพืชแซมในพื้นที่ ปลูกพืชหลักของพื้นที่ ชายแดนภาคใต้สาหรับ
จาหน่ายเป็ นวัตถุดิบในการผลิตเส้นใยดาหลาให้กบั กลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตเส้นใยดาหลา เป็ นการช่วยสร้างอาชี พ
ทางเลือกใหม่ทางด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กบั เกษตรกรต่อไปในอนาคต
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