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บทคัดย่อ 
 โครงการวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือหาส่วนของล าตน้ดาหลาท่ีเหมาะสมในการน ามาสกดัเป็นเส้นใย 
ดาหลาส าหรับใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมการทอผา้ และช่วยสร้างอาชีพทางเลือกทางดา้นการเกษตรและ
สร้างรายไดเ้พ่ิมใหก้บัเกษตรกร รวมถึงช่วยแกไ้ขปัญหาทางดา้นการเกษตรของจงัหวดัชายแดนใต ้ด าเนินการ
วิจยัท่ีศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธิวาส เร่ิมด าเนินการทดลองตั้งแต่ เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนกนัยายน พ.ศ. 2558 งานวิจยัน้ีไดน้ าผลงานวิจยัเร่ืองการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัดาหลา
ในเชิงพาณิชยด์ว้ยการสกดัเสน้ใยจากล าตน้ดาหลาเพ่ือใชใ้นอุตสาหกรรมการทอผา้ ในจงัหวดันราธิวาส ซ่ึงได้
ด าเนินการทดลองในปี พ.ศ. 2555 ในเบ้ืองตน้สามารถสกดัเส้นใยไดจ้ากทั้งส่วนของล าตน้ กา้นดอก และใบ 
ของดาหลา แต่เน่ืองจากส่วนของล าตน้ใหน้ ้าหนกัเสน้ใยแหง้มากกวา่ส่วนอ่ืน ๆ จึงไดค้ดัเลือกส่วนของล าตน้ดา
หลามาด าเนินการทดลอง จนไดว้ิธีการท่ีเหมาะสมในการสกดัเส้นใยจากส่วนล าตน้ของดาหลามาด าเนินการ
วิจยัต่อ  โดยไดน้ าวิธีการสกดัเส้นใยจากล าตน้ดาหลามาด าเนินการวิจยัศึกษาหาส่วนของล าตน้ของดาหลาท่ี
เหมาะสมในการน ามาผลิตเสน้ใยดาหลา โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD จ านวน 5 ซ ้ า แบ่งเป็น 4 กรรมวิธี   
ไดแ้ก่ สกดัจากส่วนของล าตน้ทั้งหมด  สกดัจากส่วนเปลือกดา้นนอกของล าตน้  สกดัจากส่วนแกนในของล าตน้ 
และสกดัจากส่วนปลายยอดของล าตน้ จากผลการทดลองสรุปไดว้่า การสกดัเส้นใยจากส่วนแกนในของล าตน้
ดาหลาไดเ้ส้นใยท่ีมีความอ่อนนุ่มของเส้นใยมากกว่ากรรมวิธีอ่ืน ๆ   และมีคุณสมบติัเหมาะสมส าหรับน ามา
เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมการทอผา้มากท่ีสุด 
  

                                                 
1 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรรือเสาะ จงัหวดันราธิวาส     
2 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส     
3ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 จงัหวดัสงขลา 
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บทน า 
          จงัหวดันราธิวาส เป็นจงัหวดัในกลุ่มจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปัญหาภาคการเกษตรในจงัหวดัชายแดน
ใต ้ไดแ้ก่ ปัญหาไมผ้ลลน้ตลาด สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่มีแหล่งระบาย
สินคา้ ปัญหาด้านขาดการน าเทคโนโลยีมาใช้ ท าให้ประสิทธิภาพการผลิตดา้นการเกษตรต ่าและขาด ศูนย์
รวบรวมและกระจายสินคา้เกษตร ท าใหเ้กิดปัญหาในการกระจายผลผลิตออกนอกพ้ืนท่ี เน่ืองจากไม่มีแหล่งใน
การรองรับสินคา้ โครงสร้างเศรษฐกิจจงัหวดันราธิวาส ข้ึนอยู่กบั ภาคการเกษตร ภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาค
การคา้ และภาคการผลิต เป็นส าคญั เศรษฐกิจโดยทัว่ไปของจงัหวดันราธิวาสยงัคงข้ึนอยู่กบัผลผลิตทางดา้น
การเกษตร ซ่ึงมีมูลค่า 31,640 ลา้นบาท ส่วนภายนอกการเกษตรมีมูลค่า 24,201 ลา้นบาท ซ่ึงอาชีพหลกัดา้น
การเกษตร  ไดแ้ก่  การท าสวนยางพารา  สวนมะพร้าว ผลไมต่้าง ๆ  การท านา การประมง   และการเล้ียงสัตว ์ 
(ส านกังานจงัหวดันราธิวาส, 2555) จะเห็นไดว้่าภาคการเกษตรในจงัหวดันราธิวาส มีความส าคญัต่อเศรษฐกิจ
ของจงัหวดันราธิวาสเป็นอย่างยิ่ง ทั้งน้ีจากผลการวิเคราะห์ปัญหาความตอ้งการของจงัหวดันราธิวาส การ
ส่งเสริมการผลิตภาคเกษตร นอกภาคเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง และการคา้ระหว่างประเทศ จดัว่าเป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์อนัดบัหน่ึงของจงัหวดันราธิวาส  โดยมีกลยุทธ์ท่ีส าคญัคือการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ขยายฐานการผลิตและการตลาดดา้นการเกษตรให้เช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมแปรรูป รวมไปถึงการพฒันา
เกษตรกร กลุ่มเกษตร ผูป้ระกอบการ และกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ชุมชนให้มีศกัยภาพดา้นการผลิต การแปรรูป 
การตลาด และการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนเพ่ิมข้ึน จากประเด็นความส าคญัของกลยุทธ์ในการด าเนินงาน เพ่ือให้
เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ดา้นการเกษตรของจงัหวดันราธิวาสตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น การคดัเลือก
ชนิดพืชทางเลือกชนิดอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากพืชหลกัท่ีเกษตรกรปลูกในพ้ืนท่ี ซ่ึงเกษตรกรให้การยอมรับการ
ส่งเสริมการผลิต รวมถึงการหาแนวทางในการแปรรูปท่ีเหมาะสมกบัพืชท่ีคดัเลือกไดจึ้งเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ี
จะช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดันราธิวาสต่อไป   นอกจากน้ีการแปรรูปผลผลิตทางดา้น
การเกษตรยงัเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีช่วยเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางดา้นการเกษตรช่วยใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 
ซ่ึงหน่ึงในวิธีการแปรรูปผลผลิตทางดา้นการเกษตรท่ีส าคญัไดแ้ก่ การผลิตเส้นใยจากพืช ทั้งน้ีจากการศึกษา
ขอ้มูล พบว่าในปัจจุบนัไดมี้การผลิตเส้นใยพืชจากพืชหลายชนิดดว้ยกนั เช่น การสกดัเส้นใยจากกา้นใบบวัหลวง 
(ออ้ยทิพย ์และคณะ, 2553) การสกดัเส้นใยธรรมชาติจากเส้นใยมะพร้าวและเส้นใยปาลม์ (ภูษิต และอญัชิสา, 2555) 
การผลิตเสน้ดา้ยปอทะเล (เทพธิดา, 2554) และการผลิตเสน้ดา้ยจากกา้นโหม่งจาก (อจัฉริยา, 2556) เป็นตน้  
 ด้วยประเด็นปัญหาทางด้านการเกษตรของจังหวดันราธิวาสท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ศูนย์วิจัยและ
พฒันาการเกษตรรือเสาะ  จึงไดด้ าเนินการวิจยัในโครงการวิจยัเร่งด่วนปี 2554 เร่ืองการศึกษาวิจยัพืชทางเลือก
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าในจงัหวดันราธิวาส  มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพ่ือหาชนิดพืชทางเลือกในนราธิวาสท่ีมีศกัยภาพ
และเหมาะสมส าหรับน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการแปรรูป   รวมถึงหาแนวทางการแปรรูปท่ีเหมาะสมกบัชนิดพืช
ท่ีท าการคดัเลือกได ้เพ่ือสร้างทางเลือกอาชีพดา้นการเกษตรทางเลือกใหม่สร้างเสริมรายไดเ้พ่ิมใหก้บัเกษตรกร 
ใหมี้ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน มีอาชีพท่ีมัน่คงและยัง่ยืน  จากผลการด าเนินงานวิจยัดงักล่าว ท าใหไ้ดข้อ้มูลการผลิต
พืชในรอบปีของเกษตรกรในจงัหวดันราธิวาส และสามารถคดัเลือกชนิดพืชในจงัหวดันราธิวาสท่ีมีความ
เหมาะสมส าหรับน ามาแปรรูปได ้คือ ดาหลา ดว้ยดาหลาเป็นไมด้อกท่ีมีการปลูกมาเป็นระยะเวลานานแลว้ทาง
ภาคใตข้องไทย ซ่ึงเดิมไดมี้การน าหน่ออ่อนและดอกมาใชเ้ป็นผกัประกอบอาหารบางประเภท  จนปัจจุบนัไดมี้
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การน ามาปลูกเป็นไมต้ดัดอกมากข้ึน เน่ืองจากดาหลา เป็นไมด้อกท่ีใหด้อกดกในฤดูร้อนขณะท่ีไมด้อกชนิด
อ่ืนๆ ไม่ค่อยจะมีดอกประกอบกบัดอกมีขนาดใหญ่ สีสดใส รูปทรงแปลกตา ท าใหเ้ป็นท่ีสนใจของผูพ้บเห็น
และเป็นท่ีตอ้งการของตลาด (เตม็, 2549)  เกษตรกรบางรายน าดอกดาหลามาตม้เป็นน ้าดอกดาหลาเป็นเคร่ืองด่ืม  
น ้ าดอกดาหลามีสีแดง รสหวานอมเปร้ียว มีกล่ินหอม ใชด่ื้มแกก้ระหายคลายร้อน เป็นเคร่ืองด่ืมสมุนไพรเพ่ือ
สุขภาพอีกชนิดหน่ึง (http://www.oknation.net) นอกจากน้ีดาหลายงัเป็นพืชท่ีปลูกไดง่้าย ปลูกไดใ้นทุกสภาพ
พ้ืนท่ี สามารถปลูกแซมในพ้ืนท่ีปลูกพืชหลกั การบ ารุงดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก ง่ายต่อการดูแลจดัการ รวมถึงใช้
ตน้ทุนในการผลิตต ่า จึงเหมาะท่ีจะส่งเสริมการผลิตใหก้บัเกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดันราธิวาสต่อไป ดาหลาจึง
จดัเป็นพืชทางเลือกอีกชนิดหน่ึงท่ีควรน ามาส่งส่งเสริมการผลิตใหก้บัเกษตรกร ทั้งน้ีมีโครงการวิจยัเพ่ือพฒันา
เทคโนโลยีขยายพนัธ์ุดาหลาโดยวิธีเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ และเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว ด าเนินการวิจยัโดย
สถาบนัวิจยัและพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัมหิดล อนัเป็นส่วนหน่ึงของโครงการชีววิทยา
การขยายพนัธ์ุของพืชเศรษฐกิจด าเนินงานโดยภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
(ศศิวิมล, 2540)  
 ภายหลงัจากคดัเลือกดาหลาเป็นชนิดพืชท่ีมีศกัยภาพในการน ามาแปรรูปแลว้ ในปี 2555 ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการคดัเลือกวิธีการสกดัเส้นใยจากล าตน้ดาหลาเพ่ือน าเส้นใยดาหลามาใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรม
การทอผา้ เหตุผลท่ีเลือกน าตน้ดาหลามาใช้ในการแปรรูปเป็นเส้นใยเน่ืองจากเกษตรกรจะตดัตน้ดาหลาท้ิง
หลงัจากท่ีเกษตรกรตดัดอกดาหลาจ าหน่ายแลว้ เพ่ือใหด้าหลาแตกหน่อใหม่ต่อไป เกษตรกรตดัตน้ดาหลาตน้
เก่าท้ิงทุกสัปดาห์  และไม่ไดน้ าตน้ดาหลามาใชป้ระโยชน์  หลงัจากตดัแลว้จะน าตน้ดาหลาตดัเป็นท่อนวางท้ิง
ไวใ้หแ้หง้เพ่ือรอการเผาท าลาย ซ่ึงใชเ้วลาหลายสัปดาห์กว่าท่ีตน้ดาหลาจะแหง้จนสามารถเผาท าลายได ้ตน้ดา
หลาจึงเป็นวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรซ่ึงหากเราสามารถหาวิธีการน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ก็จะสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมใหก้บัดาหลาไดด้าหลาหน่ึงกอมีตน้ประมาณ 7-15 ตน้ ตน้ดาหลาหน่ึงตน้สูงประมาณ 3-4 เมตร หาก
เกษตรกรทุกๆ รายตดัตน้ดาหลาท้ิง  จะมีวสัดุเหลือใชจ้ากทางการเกษตรเป็นจ านวนมาก  ดงันั้นหากสามารถน า
ตน้ดาหลามาแปรรูปเป็นเส้นใยเพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบในการทอผา้ได ้เกษตรกรก็จะมีรายไดเ้พ่ิมต่อครอบครัวมาก
ยิ่งข้ึน รวมทั้งเป็นการช่วยลดปัญหาในเร่ืองการเผาท าลายตน้ดาหลา ลดการสร้างมลภาวะท่ีเกิดจากการเผา
ท าลายตน้ดาหลาอีกทางหน่ึง  เม่ือส้ินสุดงานวิจยัปี 2555 ผูว้ิจยัไดน้ าเส้นใยอย่างหยาบท่ีสกดัไดจ้ากตน้ดาหลา 
ส่งใหก้บับริษทัผูป้ระกอบการดา้นการทอผา้จากเสน้ใยธรรมชาติ  ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากบริษทัผูป้ระกอบการ
ดา้นการทอผา้จากเส้นใยธรรมชาติว่าเส้นใยดาหลามีคุณสมบติัท่ีสามารถน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการทอผา้ได ้
ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการสกดัเส้นใยดาหลาจากล าตน้ดาหลาดว้ยกรรมวิธีท่ีไดจ้าก
ผลการวิจยัในปี 2555 และส่งเส้นใยดาหลาให้บริษทัผูป้ระกอบการดา้นการทอผา้ใช้ผลิตผา้ทอจากเส้นใย
ธรรมชาติ โดยใชเ้ส้นใยฝ้ายผสมกบัเส้นใยดาหลา มีอตัราส่วนผสมของเส้นใยฝ้าย 90 เปอร์เซ็นต ์ต่อ เส้นใยดา
หลา 10 เปอร์เซ็นต ์ เพ่ือน าผา้ทอท่ีทอไดน้ ามาใชจ้ดัแสดงในงานวนัของดีจงัหวดันราธิวาสเม่ือเดือน กนัยายน 
พ.ศ. 2557 ผลปรากฏวา่ผา้ทอท่ีไดจ้ากส่วนผสมของเส้นใยฝ้ายกบัเส้นใยดาหลาไดรั้บความสนใจจากเกษตรกร
และผูเ้ขา้ร่วมชมในงานดงักล่าว ทั้งน้ีผา้ทอจากเส้นใยฝ้ายผสมเส้นใยดาหลาท่ีไดย้งัมีส่วนของเส้นใยดาหลาท่ีมี
ขนาดใหญ่และเป็นเส้นใยท่ีมีความแข็งแทรกอยู่ในเน้ือผา้ท าให้เน้ือผา้บางส่วนมีความหยาบ จากผลการ
ประเมินผลความพึงพอใจจากผูป้ระกอบการดา้นการทอผา้สรุปไดว้า่ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจในเส้นใยดา
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หลาท่ีผลิตได ้แต่ทั้งน้ีหากจะน าเส้นใยดาหลามาเป็นส่วนผสมในการทอผา้เพ่ือผลิตเป็นเส้ือผา้ส าหรับสวมใส่ 
ยงัคงตอ้งพฒันาและปรับปรุงคุณภาพเส้นใยให้มีความอ่อนนุ่มของเส้นใย รวมถึงตอ้งท าให้เส้นใยดาหลามี
ความสะอาดข้ึนมากกว่าเดิม จากนั้นในปีงบประมาณ 2558  ศวพ.รือเสาะ ไดรั้บงบประมาณจากกรมวิชาการ
เกษตรด าเนินการวิจยัศึกษาหาส่วนของล าตน้ดาหลาท่ีเหมาะสมกบัการน ามาสกดัเสน้ใยดาหลา จนสามารถสกดั
เส้นใยดาหลาให้มีคุณลกัษณะเส้นใยท่ีมีความอ่อนนุ่มและไดเ้ส้นใยท่ีมีคุณลกัษณะเหมาะสมในการน ามาเป็น
วตัถุดิบในการทอผา้มากยิ่งข้ึนดว้ยการสกดัเส้นใยจากส่วนแกนดา้นในของล าตน้ดาหลา  ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการ
ดา้นการทอผา้ไดใ้หข้อ้เสนอแนะไวว้่าในกรณีท่ีเส้นใยดาหลาท่ีผลิตไดจ้ากส่วนอ่ืนของล าตน้ท่ีมีลกัษณะหยาบ
มีความนุ่มของเสน้ใยไม่มากพอ ก็ยงัสามารถน าไปผลิตเป็นผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ไดน้อกเหนือจากการน าผา้ไปผลิต
เป็นเส้ือผา้ส าหรับสวมใส่ เช่น น าไปผลิตเป็น หมวก กระเปา า และปกสมุด  เป็นตน้  

 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 
 วสัดุอุปกรณ์ 
 ตน้ดาหลา สารสกดัเสน้ใย สารปรับสภาพใหเ้สน้ใยนุ่ม ถงัพลาสติกขนาดบรรจุ  50 ลิตร พร้อมฝาปิด 
เคร่ืองจกัรรีดแผน่ยางดิบ ถุงผา้ เคร่ืองชัง่ และ ตลบัเมตร 
  วธีิการทดลอง   
                 1. วางแผนการทดลองแบบ RCBD 4 กรรมวิธี จ านวน 5 ซ ้ า   เลือกตน้ดาหลาอายุประมาณ 6 เดือน ท่ี
มีเส้นรอบวงล าตน้ประมาณ 10-11 เซนติเมตร โดยน าตน้ดาหลามาตดัให้ไดค้วามยาวท่อนละ 1.5  เมตร ชั่ง
น ้ าหนกัให้ไดน้ ้ าหนกั  5 กิโลกรัม ใส่ลงในถงัพลาสติกขนาดบรรจุ 50 ลิตร แช่ในน ้าเปล่าและสารสกดัเส้นใย
ปริมาตร 20 ลิตร ในระยะเวลาการแช่ท่ีแตกต่างกนั โดยแบ่งออกเป็น 4 กรรมวิธี ดงัต่อไปน้ี 
 กรรมวิธีท่ี 1 สกดัเสน้ใยดาหลาจากส่วนล าตน้ทั้งหมด 
 กรรมวิธีท่ี 2 สกดัเสน้ใยดาหลาจากส่วนเปลือกดา้นนอกของล าตน้ 
 กรรมวิธีท่ี 3 สกดัเสน้ใยดาหลาจากส่วนแกนดา้นในของล าตน้ 
 กรรมวิธีท่ี 4 สกดัเสน้ใยดาหลาจากปลายยอดของล าตน้วดัลงมา 1 เมตร 
 2. หลงัจากแช่สารตามระยะเวลาท่ีก าหนดแลว้ น าตน้ดาหลาท่ีผ่านการแช่สารสกดัมาบีบใหเ้ป็นเส้น
ใยดว้ยเคร่ืองจกัรรีดแผ่นยางดิบ  ลา้งสารสกดัออกจากเส้นใยดว้ยน ้าเปล่า หลงัจากนั้นน าเส้นใยไปตากแดดให้
แหง้ เกบ็บนัทึกขอ้มูลน ้าหนกัแหง้ของเส้นใย 
 3. ส่งเสน้ใยดาหลาไปวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบติัของเสน้ใย ท่ีสถาบนัพฒันา อุตสาหกรรมส่ิงทอ 
 4. ส่งเสน้ใยดาหลาใหก้บับริษทัผูป้ระกอบการดา้นการทอผา้จากเส้นใยธรรมชาติ เพ่ือประเมินความ
พึงพอใจเสน้ใยดาหลา ท่ีผลิตไดจ้ากแต่ละกรรมวิธี 
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ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 1. ผลการชัง่น ้าหนกัแหง้ของเสน้ใยดาหลา พบวา่น ้าหนกัแหง้เฉล่ียของเส้นใยท่ีไดจ้ากกรรมวิธีท่ี 1-4  
มีค่าเฉล่ียไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ โดยมีน ้าหนกัแหง้เฉล่ียของเส้นใยเท่ากบั 522.37 ก. 525.78 ก. 521.8 ก.  
และ 525.33 ก. ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1  ตารางแสดงค่าเฉล่ียน ้าหนกัแหง้ของเสน้ใยดาหลาท่ีไดจ้ากกกรรมวิธีท่ี 1 - 4 

    หมายเหตุ :  น ้าหนกัสดของล าตน้ดาหลา 10 ก.ก. 

 
 2. ผลการวิเคราะห์คุณสมบติัของเสน้ใยดาหลา  
 จากการส่งเส้นใยดาหลาเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติของเส้นใย ท่ีสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
พบว่าค่าความแข็งแรงเส้นใยเฉล่ีย ของทั้ง 4 กรรมวิธี มีค่าเฉล่ีย อยู่ในเกณฑท่ี์มีคุณสมบติัท่ีสามารถน าไปเป็น
วตัถุดิบในการทอผา้ได ้โดยเส้นใยท่ีไดจ้ากกรรมวิธีท่ี 1 มีค่า tenacity อยู่ท่ี 373.93 g./den. มีค่าการยืดตวัขณะ
ขาดอยู่ท่ี 9.46 %  เส้นใยท่ีไดจ้ากกรรมวิธีท่ี 2 มีค่า tenacity อยู่ท่ี 286.52 g./den. มีค่าการยืดตวัขณะขาดอยู่ท่ี 
12.02 %  เส้นใยท่ีไดจ้ากกรรมวิธีท่ี 3 มีค่า tenacity อยู่ท่ี 380.01 g./den. มีค่าการยืดตวัขณะขาดอยู่ท่ี 9.02 %  
เส้นใยท่ีไดจ้ากกรรมวิธีท่ี 4 มีค่า tenacity อยู่ท่ี 399.31 g./den. มีค่าการยืดตวัขณะขาดอยู่ท่ี 10.01 %   ดงัแสดง
ในตารางท่ี 2   
ตารางที่ 2  ตารางแสดงค่าเฉล่ียความแขง็แรงของเสน้ใยดาหลาท่ีไดจ้ากกรรมวิธีท่ี 1 - 4 

กรรมวธีิ 
ค่าเฉลีย่ความแข็งแรงของเส้นใย 

Tenacity (กรัม/ดเีนียร์) แรงดึงขณะขาด (%) 

กรรมวิธีท่ี 1 373.93 9.46 

กรรมวิธีท่ี 2 286.52 12.02 

กรรมวิธีท่ี 3 380.01 9.02 

กรรมวิธีท่ี 4 399.31 10.01 
หมายเหตุ :  ค่าเฉล่ียน้ีไดจ้ากความยาวของเส้นใย 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 

กรรมวธีิ ค่าเฉลีย่ของน า้หนักแห้ง (กรัม) 
กรรมวิธีท่ี 1 (สกดัจากส่วนของล าตน้ทั้งหมด) 522.37 
กรรมวิธีท่ี 2 (สกดัจากส่วนเปลือกดา้นนอกของล าตน้) 525.78 
กรรมวิธีท่ี 3 (สกดัจากส่วนแกนดา้นในของล าตน้) 521.87 
กรรมวิธีท่ี 4 (สกดัจากส่วนปลายยอดของล าตน้) 525.33 
F-test ns 
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 จากผลการส่งเส้นใยเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบติัของเส้นใย เม่ือพิจารณาภาพตดัตามขวางและภาพตดั
ตามยาวแลว้พบวา่ 
 - เส้นใยดาหลาจากกรรมวิธีท่ี 1 ซ่ึงสกดัเส้นใยจากส่วนของล าตน้ทั้งหมดจะมีทั้งส่วนของเส้นใยท่ีมี
ลกัษณะเป็นเส้นและส่วนท่ีเส้นใยขาดปนอยู่ดว้ย ซ่ึงเกิดข้ึนเน่ืองจากมีทั้งส่วนของเปลือกนอกและแกนในของ
ล าตน้ปนกนัอยู ่จึงท าใหมี้ส่วนของเสน้ใยท่ีแขง็ปนอยูเ่ป็นจ านวนมาก ดงัแสดงในภาพท่ี 1 ก และ 1 ข 
 - เสน้ใยดาหลาจากกรรมวิธีท่ี 2 ซ่ึงสกดัเส้นใยจากส่วนเปลือกดา้นนอกของล าตน้จะมี ส่วนของเส้น
ใยท่ีมีลกัษณะเสน้ใยจบัตวักนัเป็นแถบใหญ่และหนา เน่ืองจากเปลือกดา้นนอกมีความแข็งมากกว่าส่วนอ่ืน ๆ จึง
ท าใหเ้สน้ใยมีคุณลกัษณะเสน้ใยแขง็กวา่กรรมวิธีอ่ืน ๆ ดงัแสดงในภาพท่ี 2 ก และ 2 ข 
 - เสน้ใยดาหลาจากกรรมวิธีท่ี 3 ซ่ึงสกดัเสน้ใยจากส่วนแกนดา้นในของล าตน้จะมีส่วนของเส้นใยท่ีมี
ลกัษณะเส้นใยแยกตวักนัเป็นเส้นเลก็ ๆ เลก็แยก เน่ืองจากแกนดา้นในมีความอ่อนนุ่มมากกว่าส่วนอ่ืน ๆ จึงท า
ใหเ้สน้ใยมีคุณลกัษณะอ่อนนุ่มมากกวา่กรรมวิธีอ่ืน ๆ และเหมาะต่อการน ามาเป็นวตัถุดิบในการทอผา้มากท่ีสุด  
ดงัแสดงในภาพท่ี 3 ก และ 3 ข 
 - เสน้ใยดาหลาจากกรรมวิธีท่ี 4 ซ่ึงสกดัเสน้ใยจากส่วนเปลือกปลายยอดของล าตน้จะมี ส่วนของเส้น
ใยท่ีมีลกัษณะขาดเป็นเส้นสั้น ๆ มาก เน่ืองจากส่วนปลายยอดเป็นส่วนท่ีมีเปลือกอ่อน  จึงท าใหเ้ส้นใยขาดเป็น
ท่อนสั้นๆ มากกวา่กรรมวิธีอ่ืน ๆ  ดงัแสดงในภาพท่ี 4 ก และ 4 ข 
 
 
 
      
     

 
 

ภาพที่ 1 ก และ 1 ข  ภาพตดัตามขวาง และตามขวาง ของเสน้ใยดาหลาท่ีไดจ้ากกรรมวิธีท่ี 1 
   
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ก และ 2 ข  ภาพตดัตามขวาง และตามขวาง ของเสน้ใยดาหลาท่ีไดจ้ากกรรมวิธีท่ี 2 
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ภาพที่ 3 ก  และ 3 ข  ภาพตดัตามขวาง และตามขวาง ของเสน้ใยดาหลาท่ีไดจ้ากกรรมวิธีท่ี 3 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ก และ 4 ข  ภาพตดัตามขวาง และตามขวาง ของเสน้ใยดาหลาท่ีไดจ้ากกรรมวิธีท่ี 4 
 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจเส้นใยดาหลา ท่ีไดรั้บการประเมินผลจากบริษทัผูป้ระกอบการดา้น
การผลิตผา้ จากผลการประเมินความพึงพอใจเส้นใยดาหลาท่ีไดจ้ากกรรมวิธีท่ี 1-4 ท่ีไดรั้บการประเมินผลจาก
บริษทัผูป้ระกอบการดา้นการผลิตผา้ ปรากฏว่ามีความพึงพอใจเส้นใยจากดาหลาท่ีไดจ้ากกรรมวิธีท่ี 3 ( สกดั
เส้นใยจากส่วนแกนดา้นในของล าตน้ดาหลา) มากท่ีสุด เน่ืองจากมีลกัษณะของเส้นใยท่ีอ่อนนุ่มตรงตามความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการมากท่ีสุด  
 การขยายผลน าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
 1. สามารถน าเทคโนโลยีการผลิตเสน้ใยดาหลาท่ีไดจ้ากการวิจยัไปขยายผลอบรมและส่งเสริมการเส้น
ใยดาหลาให้แก่ กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตดาหลาในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้โดยในเบ้ืองตน้ไดจ้ดัฝึกอบรมความรู้
ดา้นการผลิตเส้นใยดาหลาในโครงการฝึกอบรมอาชีพดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนใตใ้หก้บัเกษตรกรใน
พ้ืนท่ี อ.รือเสาะ และ อ.ยี่งอ เม่ือเดือน กนัยายน 2558 จ านวน 100 ราย ซ่ึงมีเกษตรกรท่ีเขา้รับการฝึกอบรมให้
ความสนใจท่ีจะรวมกลุ่มกนัจดัตั้งกลุ่มเกษตรผูผ้ลิตเส้นใยดาหลาจ าหน่ายใหก้บับริษทัผูป้ระกอบการดา้นการ
ทอผา้ต่อไป ทั้งน้ีการขยายผลน าผลงานวิจยัใชป้ระโยชน์สู่เกษตรกรแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มแรก คือ 
กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกดาหลาเป็นพืชปลูกแซมระหวา่งพืชหลกัท่ีปลูกอยู่เดิมเพ่ือจ าหน่ายล าตน้ดาหลาเป็นวตัถุดิบ
ใหก้บักลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเสน้ใยดาหลา  กลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเส้นใยดาหลาจ าหน่ายใหก้บับริษทั
ผูป้ระกอบการดา้นการทอผา้  ซ่ึงสามารถประมาณการรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนใหก้บัเกษตรกรทั้งสองกลุ่มไดด้งัน้ี 

1.1 กลุ่มเกษตรกรผู ้ปลูกตน้ดาหลาเพ่ือตดัล าตน้จ าหน่าย    
1.2 กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเส้นใยดาหลาจ าหน่ายใหก้บับริษทัผูรั้บซ้ือเสน้ใย  
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 2. บริษทัผูป้ระกอบการดา้นการทอผา้สามารถน าเส้นใยดาหลาไปใชใ้นการผลิตผา้ทอท่ีมีส่วนผสม
ของเส้นใยดาหลา เป็นการช่วยสร้างเอกลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์ส่ิงทอของประเทศไทย สามารถส่งออกยงั
ต่างประเทศไดใ้นราคาท่ีสูงข้ึน  เป็นการช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนส่งเสริมอาชีพใหก้บักลุ่มเกษตรกรผูมี้ความ
สนใจรวมกลุ่มเพ่ือผลิตเสน้ใยดาหลาจ าหน่ายใหก้บับริษทัผูป้ระกอบการดา้นการทอผา้ไดต่้อไปในอนาคต  อีก
ทั้งยงัเป็นการช่วยส่งเสริมการปลูกดาหลาเป็นพืชแซมในพ้ืนท่ีปลูกพืชหลกัของพ้ืนท่ีชายแดนภาคใตส้ าหรับ
จ าหน่ายเป็นวตัถุดิบในการผลิตเส้นใยดาหลาใหก้บักลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเส้นใยดาหลา เป็นการช่วยสร้างอาชีพ
ทางเลือกใหม่ทางดา้นการเกษตรเพ่ือสร้างรายไดเ้พ่ิมใหก้บัเกษตรกรต่อไปในอนาคต 
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