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1. แผนงานวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชในพ้ืนท่ีชุมน้ํา เพ่ือใชประโยชน 

                                              ดานเกษตรและอุตสาหกรรม 

 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาการผลิตพืชท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ีชุมน้ําเพ่ือใช

ประโยชนดานเกษตรและอุตสาหกรรม 

กิจกรรมท่ี 4   :  การวิจัยและพัฒนาการผลิตเสนใยธรรมชาติจากดาหลา 

กิจกรรมยอย (ถามี)  :  - 

ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การศึกษาความคงสภาพของเสนใยดาหลาและอายุการเก็บรักษาของเสนใย        

                                             ดาหลาในสภาพการเก็บรักษาท่ีแตกตางกัน    

3. ช่ือการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Studies on the stability of fibers and the storage life of Dahla                         

                                    (Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith) fibers 
4. คณะผูดําเนินงาน 

หัวหนาการทดลอง   :  นางดาริกา  ดาวจันอัด  

                                           สังกัดศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ 

ผูรวมงาน                            :  นางสาวสิริมนต  พรอมมูล 

                                           สังกัดศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ 

บทคัดยอ   :    

 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ไดดําเนินการศึกษาความคงสภาพของเสนใยดาหลาและ

อายุการเก็บรักษาของเสนใยดาหลาในสภาพการเก็บรักษาท่ีแตกตางกัน   เพ่ือหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการเก็บ

รักษาเสนใยดาหลา  โดยดําเนินการทดลองท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 

ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 โดยนําวิธีการสกัดเสนใยท่ีไดจากผลการดําเนินงานวิจัยในป 2559 มาดําเนินการผลิต

เสนใยดาหลา วางแผนการทดลองแบบ RCBD  จํานวน 5 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 4 ซํ้า ไดแก กรรมวิธีท่ี 1 นําเสนใย

ดาหลาท่ีไดจากการสกัดดวยสารสกัดเสนใยพืชท่ียังไมไดผานการใชมากอนจํานวน 500 กรัม มาเก็บรักษาโดยการ

วางบนพ้ืนท่ีปูดวยผาใบโดยไมใชวัสดุปดคลุมหลังจากนั้นดูตรวจลักษณะการคงสภาพของเสนใยทุก ๆ เดือน 

กรรมวิธีท่ี 2 นําเสนใยดาหลาท่ีไดจากการสกัดดวยสารสกัดเสนใยพืชท่ียังไมไดผานการใชมากอนจํานวน 500 กรัม 

มาเก็บรักษาในถุงตาขายสีฟา หลังจากนั้นดูตรวจลักษณะการคงสภาพของเสนใยทุก ๆ เดือน กรรมวิธีท่ี 3 นําเสน

ใยดาหลาท่ีไดจากการสกัดดวยสารสกัดเสนใยพืชท่ียังไมไดผานการใชมากอนจํานวน500 กรัม มาเก็บรักษาใน

กลองกระดาษท่ีมีฝาปด  หลังจากนั้นดูตรวจลักษณะการคงสภาพของเสนใยทุก ๆ เดือน กรรมวิธีท่ี 4 นําเสนใย   

ดาหลาท่ีไดจากการสกัดดวยสารสกัดเสนใยพืชท่ียังไมไดผานการใชมากอนจํานวน500 กรัม มาเก็บรักษาใน



ถุงพลาสติกใสมัดปดปากถุง   หลังจากนั้นดูตรวจลักษณะการคงสภาพของเสนใยทุก ๆ เดือน และกรรมวิธีท่ี 5    

นําเสนใยดาหลาท่ีไดจากการสกัดดวยสารสกัดเสนใยพืชท่ียังไมไดผานการใชมากอนจํานวน 500 กรัม มาเก็บรักษา

โดยในกลองพลาสติกใสท่ีมีฝาปด  หลังจากนั้นดูตรวจลักษณะการคงสภาพของเสนใยทุก ๆ เดือน   พบวาจากการ

นําเสนใยดาหลามาเก็บรักษาในสภาพแตกตางกันในท้ัง 5 กรรมวิธี โดยเก็บรักษาไวเปนระยะเวลา 12 เดือน พบวา 

เสนใยดาหลาท่ีเก็บรักษาในทุกกรรมวิธี มีสภาพเสนใยคงเดิม ไมมีการปนเปอนของเชื้อราเกิดข้ึนบนเสนใยดาหลา

ในทุกกรรมวิธี ท้ังนี้วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยพิจารณาจากความสะดวกในการเก็บ ความสะอาดของเสนใย และ

ราคาตนทุนต่ําท่ีสุด คือ การเก็บรักษาเสนใยดาหลาในกรรมวิธีท่ี 4  เก็บรักษาเสนใยดาหลาในถุงพลาสติกใสมัดปด

ปากถุง       

5. คํานํา                                  

       อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยนําเขาฝายปละประมาณ 3.7 แสนตัน คิดเปนมูลคา 23,300 ลานบาท 

นอกจากเสียเงินตราไปตางประเทศแลวทําใหอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยไมสามารถพ่ึงตนเองได แนวทางการแกไข

ประเทศไทยจะตองพัฒนาเสนใยจากพืชอ่ืนท่ีมีอยูในประเทศ ซ่ึงนอกจากลดการนําเขาแลวยังชวยสรางเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 จังหวัดสงขลา รวมกับบริษัทเอกชนผูประกอบการดาน

การทอผาจากเสนใยธรรมชาติ   ไดทําการศึกษาการนําดาหลามาสกัดเปนเสนใยพบวามีแนวโนมท่ีสามารถนํามาใช

เปนเสนใยเพ่ือการทอผาได โดยใชอัตราสวนผสมของเสนใยฝาย 90 เปอรเซ็นต ตอเสนใยดาหลา 10 เปอรเซ็นต 

แตยังมีปญหาเสนใยดาหลาท่ีมีขนาดใหญและเปนเสนใยท่ีมีความแข็งแทรกอยูในเนื้อผาทําใหเนื้อผาบางสวนมี

ความหยาบ และระคายตอผิว    จากการประเมินผลความพึงพอใจจากผูประกอบการดานการทอผาไดรับการ

ประเมินผลวามีความพึงพอใจในเสนใยดาหลาท่ีผลิตไดพอสมควรแตยังตองพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพเสนใยใหมี

ความออนนุมของเสนใย รวมถึงตองทําใหเสนใยดาหลามีความสะอาดข้ึนมากกวาเดิม   

จากแผนประเด็นยุทธศาสตรเพ่ือแกไขปญหาดานการเกษตรของจังหวัดชายแดนใตเรื่องปญหาไมผลลน

ตลาด ราคาตกต่ํา ไมมีตลาดรองรับ และปญหาดานขาดการนําเทคโนโลยีมาใช ทําใหประสิทธิภาพการผลิตดาน

การเกษตรตํ่าและขาดศูนยรวบรวมและกระจายสินคาเกษตร เพ่ือแกไขปญหาทางดานการเกษตรของจังหวัด

ชายแดนใตดังท่ีไดกลาวมาขางตน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ จึงไดดําเนินการวิจัยในป พ.ศ.2554-

2555 เรื่องการศึกษาวิจัยพืชทางเลือกเพ่ือเพ่ิมมูลคาในจังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย คือ 

ดําเนินการคัดเลือกชนิดพืชในจังหวัดนราธิวาสท่ีมีศักยภาพ คือดาหลาเนื่องจากเปนพืชท่ีปลูกไดงาย มีวิธีการปลูก

การจัดการดูแลไมยุงยาก และดาหลาเปนพืชดั้งเดิมในทองถ่ินท่ีเกษตรกรสวนใหญในจังหวัดนราธิวาสปลูกแซมใน

พ้ืนท่ีปลูกพืชหลักเพ่ือตัดดอกรับประทานกับขาวยํา จึงพัฒนานําตนดาหลามาแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและเปน

ทางเลือกใหมในการประกอบอาชีพดานการเกษตรและชวยสรางรายไดเพ่ิมใหกับเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส

ตอไป อีกท้ังเปนการสงเสริมใหมีการพัฒนาการผลิตทางดานการเกษตรอยางยั่งยืน   ดาริกาและคณะ (2555) ได

ดําเนินการคัดเลือกวิธีการสกัดเสนใยจากลําตนดาหลาเพ่ือนําเสนใยมาใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการทอผา 

เหตุผลท่ีเลือกนําตนดาหลามาใชในการแปรรูปเปนเสนใยเนื่องจากเกษตรกรจะตัดตนดาหลาท้ิงหลังจากท่ี

เกษตรกรตัดดอกดาหลาจําหนายแลว เพ่ือใหดาหลาแตกหนอใหมตอไป เกษตรกรตัดตนดาหลาตนเกาท้ิงทุก

สัปดาห  และไมไดนําตนดาหลามาใชประโยชน  หลังจากตัดแลวจะนําตนดาหลาตัดเปนทอนวางท้ิงไวใหแหงเพ่ือ



รอการเผาทําลาย ซ่ึงใชเวลาหลายสัปดาหกวาท่ีตนดาหลาจะแหงจนสามารถเผาทําลายได ตนดาหลาจึงเปนวัสดุ

เหลือใชทางการเกษตรซ่ึงหากเราสามารถหาวิธีการนํามาใชใหเกิดประโยชนก็จะสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับดา

หลาได  ดาหลาหนึ่งกอมีตนประมาณ 7-15 ตน ตนดาหลาหนึ่งตนสูงประมาณ 3-4 เมตร หากเกษตรกรทุกๆ ราย

ตัดตนดาหลาท้ิง  จะมีวัสดุเหลือใชจากทางการเกษตรเปนจํานวนมาก ดังนั้นหากสามารถนําตนดาหลามาแปรรูป

เปนเสนใยเพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการทอผาได เกษตรกรก็จะมีรายไดเพ่ิมตอครอบครัวมากยิ่งข้ึน รวมท้ังเปนการชวย

ลดปญหาในเรื่องการเผาทําลายตนดาหลา ลดการสรางมลภาวะท่ีเกิดจากการเผาทําลายตนดาหลาอีกทางหนึ่ง  

เม่ือสิ้นสุดงานวิจัยป พ.ศ.2555 ไดนําเสนใยอยางหยาบท่ีสกัดไดจากตนดาหลา สงใหกับบริษัทผูประกอบการดาน

การทอผาจากเสนใยธรรมชาติ  ซ่ึงไดรับการตอบรับจากบริษัทผูประกอบการดานการทอผาจากเสนใยธรรมชาติวา

เสนใยดาหลามีคุณสมบัติท่ีสามารถนําไปใชเปนวัตถุดิบในการทอผาได ตอมาในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ผูวิจัยได

ดําเนินการสกัดเสนใยดาหลาจากลําตนดาหลาดวยกรรมวิธีท่ีไดจากผลการวิจัยในป 2555 และสงเสนใยดาหลาให

บริษัทผูประกอบการดานการทอผาใชผลิตผาทอจากเสนใยธรรมชาติ โดยใชเสนใยฝายผสมกับเสนใยดาหลา โดยมี

อัตราสวนผสมของเสนใยฝาย 90 เปอรเซ็นต ตอ เสนใยดาหลา 10  

จากท่ีไดกลาวมาในขางตน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ  ไดดําเนินงานโครงการวิจัยเรงดวน 

เรื่องการศึกษาวิจัยหาสวนของลําตนดาหลาท่ีเหมาะสมกับการนํามาสกัดเปนเสนใยเพ่ือใชในอุตสาหกรรมการทอ

ผา ในจังหวัดนราธิวาส  ในปงบประมาณ 2558  เ พ่ือตอบรับความตองการเสนใยดาหลาคุณภาพของ

ผูประกอบการสิ่งทอ และเพ่ิมทางเลือกใหมใหกับเกษตรกร โดยการพัฒนาตอเพ่ือหาสวนของลําตนดาหลาท่ี

เหมาะสมในการนํามาสกัดเปนเสนใยดาหลาสําหรับใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการทอผา ท้ังนี้เม่ือผูวิจัยสามารถ

ดําเนินการวิจัยจนบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวแลวก็จะสามารถนําเทคโนโลยีการผลิตเสนใยดาหลาท่ีไดสงเสริม

การผลิตใหกับเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสตอไป ดังนั้น เม่ือสามารถดําเนินการสกัดเสนใยดาหลาจนไดคุณภาพ

ของเสนใยตามท่ีตองการแลว งานวิจัยชุดนี้จึงจัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาวิธีการท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษาเสนใยดาหลา

ใหมีความคงสภาพไดอยูยาวนานท่ีสุด และมีตนทุนในการเก็บรักษาต่ําท่ีสุด 

 

6. วิธีดําเนินการ                          

- อุปกรณ :  

- เสนใยดาหลา 

- ผาใบสีฟาสําหรับวางเสนใยดาหลา  

- ถุงพลาสติคสําหรับเก็บเสนใยดาหลา 

- ถุงตาขายสีฟาสําหรับเก็บเสนใยดาหลา  

- กลองกระดาษขนาด กวางxยาวxสูง  = 11 x16 x 10 นิ้ว 

- กลองพลาสติดแบบมีฝาปดล็อคขนาด กวางxยาวxสูง  = 10 x16 x 12 นิ้ว  

- วิธีการ นําเสนใยท่ีไดจากกิจกรรมท่ี 1 เก็บในสภาพการเก็บรักษาท่ีแตกตางกัน แบงออกเปน 5 กรรมวิธี  

กรรมวิธีละ 4 ซํ้า ไดแก 
กรรมวิธีท่ี 1 เก็บรักษาเสนใยดาหลาดวยการวางบนพ้ืนท่ีรองพ้ืนดวยผาใบโดยไมใชวัสดุปดคลุม 



            กรรมวิธีท่ี 2 เก็บรักษาเสนใยดาหลาในถุงตาขายสีฟา     
กรรมวิธีท่ี 3 เก็บรักษาเสนใยดาหลาในกลองกระดาษท่ีมีฝาปด                          
กรรมวิธีท่ี 4 เก็บรักษาเสนใยดาหลาในถุงพลาสติกใสมัดปดปากถุง    

                  กรรมวิธีท่ี 5 เก็บรักษาเสนใยดาหลาในกลองพลาสติกใสท่ีมีฝาปด    
 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

นําเสนใยดาหลามาเก็บรักษาในสภาพการเก็บท่ีแตกตางกัน โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD  

จํานวน 4 ซํ้า 5 กรรมวิธี ไดแก 

กรรมวิธีท่ี 1 นําเสนใยดาหลาท่ีไดจากการสกัดดวยสารสกัดเสนใยพืชท่ียังไมไดผานการใชมากอน

จํานวน500 กรัม มาเก็บรักษาโดยการวางบนพ้ืนท่ีปดูวยผาใบโดยไมใชวัสดุปดคลุมหลังจากนั้นดูตรวจลักษณะการ

คงสภาพของเสนใยทุก ๆ เดือน  

กรรมวิธีท่ี 2 นําเสนใยดาหลาท่ีไดจากการสกัดดวยสารสกัดเสนใยพืชท่ียังไมไดผานการใชมากอน

จํานวน500 กรัม มาเก็บรักษาในถุงตาขายสีฟา หลังจากนั้นดูตรวจลักษณะการคงสภาพของเสนใยทุก ๆ เดือน 

กรรมวิธีท่ี 3 นําเสนใยดาหลาท่ีไดจากการสกัดดวยสารสกัดเสนใยพืชท่ียังไมไดผานการใชมากอน

จํานวน500 กรัม มาเก็บรักษาในกลองกระดาษท่ีมีฝาปด  หลังจากนั้นดูตรวจลักษณะการคงสภาพของเสนใยทุก ๆ 

เดือน 

กรรมวิธีท่ี 4 นําเสนใยดาหลาท่ีไดจากการสกัดดวยสารสกัดเสนใยพืชท่ียังไมไดผานการใชมากอน

จํานวน500 กรัม มาเก็บรักษาในถุงพลาสติกใสมัดปดปากถุง   หลังจากนั้นดูตรวจลักษณะการคงสภาพของเสนใย

ทุก ๆ เดือน 

  กรรมวิธีท่ี 5 นําเสนใยดาหลาท่ีไดจากการสกัดดวยสารสกัดเสนใยพืชท่ียังไมไดผานการใชมากอน 

จํานวน 500 กรัม มาเก็บรักษาโดยในกลองพลาสติกใสท่ีมีฝาปด  หลังจากนั้นดูตรวจลักษณะการคงสภาพของเสน

ใยทุก ๆ เดือน- เวลาและสถานท่ี      

    สถานท่ีทดลอง : ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ 

        ระยะเวลาดําเนินการ : ตุลาคม 2560–กันยายน 2562 

 

7. ผลการทดลองและวิจารณ    

จากผลการทดลองพบวาการนําเสนใยดาหลามาเก็บรักษาในสภาพแตกตางกันในท้ัง 5 กรรมวิธี โดยเก็บ

รักษาไวเปนระยะเวลา 12 เดือน  เสนใยดาหลาท่ีเก็บรักษาในทุกกรรมวิธี มีสภาพเสนใยคงเดิม ไมมีการปนเปอน

ของเชื้อราเกิดข้ึนบนเสนใยดาหลาในทุกกรรมวิธี ท้ังนี้วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยพิจารณาจากความสะดวกในการ

เก็บ ความสะอาดของเสนใย และราคาตนทุนต่ําท่ีสุด คือ การเก็บรักษาเสนใยดาหลาในกรรมวิธีท่ี 4  เก็บรักษา

เสนใยดาหลาในถุงพลาสติกใสมัดปดปากถุง        



8. สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ :   

           จากผลการทดลองประสิทธิภาพของการใชซํ้าสารสกัดเสนใยพืชพบวา สามารถนําสารสกัดมาใชซํ้าในการ

สกัดเสนใยได 2 ครั้ง โดยท่ีเสนใยดาหลายังคงมีคุณสมบัติของเสนใยไมแตกตางจากเสนใยดาหลาซ่ึงไดจากการใช

สารสกัดซ่ึงไมเคยนํามาใชสกัดเสนใยมากอน และยังคงคุณสมบัติของเสนใยท่ีสามารถนําไปใชเปนวัตถุดิบในการทอ

ผาไดเหมือนเดิม แตท้ังนี้ การนําสารสกัดเสนใยพืชมาใชซํ้าครั้งท่ี 1 ตามกรรมวิธีท่ี 2 จะใชเวลาในการสกัดเสนใย

นานข้ึนเปน 12 วัน สวนการนําสารสกัดเสนใยพืชมาใชซํ้าครั้งท่ี 1 ตามกรรมวิธีท่ี 2 จะใชเวลาในการสกัดเสนใย

นานข้ึนเปน 25 วัน ซ่ึงการท่ีตองใชเวลาในการสกัดเสนใยนานข้ึนกวาเดิมเม่ือนําสารสกัดเสนใยพืชมาใชซํ้า อาจ

เกิดจากการท่ีน้ําจากตนดาหลาออกมาปนในสารสหัดเสนใยพืช ดังนั้นหากตองการใหประสิทธิภาพของการนําสาร

สกัดเสนใยพืชมาใชซํ้าดีข้ึนกวาเดิมนั้น อาจจะตองทําการหีบเอาน้ําออกจากตนดาหลากอนท่ีจะนํามาแชสกัดเสน

ใยในสารสกัดเสนใย ซ่ึงอาจจะชวยลดระยะเวลาในการสกัดเสนใยไดมากข้ึนกวาผลการทดลองในครั้งนี้ 

 

9. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน :  

สามารถนําขอมูลวิธีการเก็บรักษาเสนใยดาหลาท่ีเหมาะสม  ไปถายทอดใหกับกลุมเกษตรกรผูผลิตเสนใย 

ดาหลานําไปใชประโยชน ชวยลดตนทุนในการผลิตเสนใยดาหลาไดดียิ่งข้ึน 

 

10. คําขอบคุณ :  

     ขอขอบคุณ คุณบัณฑิต  พงศาโรจนวิทย  กรรมการผูจัดการบริษัทไทยนําโชคเท็กซไทล จํากัด ท่ีใหความ

กรุณาประเมินความพึงพอใจเสนใยดาหลาท่ีไดจากแตละกรรมวิธี 
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12. ภาคผนวก  

  

          ตารางท่ี 3 : ตารางผลการวิเคราะหคุณสมบัติของเสนใยดาหลาท่ีไดจากกรรมวิธีท่ี 1- 5 

กรรมวิธีท่ี ความแข็งแรงเฉลี่ย 

Tenacity 

(กรัมแรงตอดีเนียร) 

การยืดตัวขณะขาด  

(รอยละ) 

 1 302.11 10.11 

2 301.52 10.02 

3 302.41 10.19 

4 300.99 10.38 

5 302.02 10.71 

 N N 

            *หมายเหตุ  N = ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติท่ี ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95, C.V.=  18.55 % 

 

ภาพท่ี 1 :  เสนใยดาหลา กรรมวิธีท่ี 1 เก็บรักษาเสนใยดาหลาดวยการวางบนพ้ืนท่ีรองพ้ืนดวยผาใบโดย 

              ไมใชวัสดุปดคลุม 

 

 

ภาพท่ี 2 :  เสนใยดาหลา กรรมวิธีท่ี 2 เก็บรักษาเสนใยดาหลาในถุงตาขายสีฟา  



   
 

 

ภาพท่ี 3 :  เสนใยดาหลา กรรมวิธีท่ี 3 เก็บรักษาเสนใยดาหลาในกลองกระดาษท่ีมีฝาปด    

 

 
 

ภาพท่ี 4 :  เสนใยดาหลา กรรมวิธีท่ี 4 เก็บรักษาเสนใยดาหลาในถุงพลาสติกใสมัดปดปากถุง    

 



 
 

      ภาพท่ี 5 :  เสนใยดาหลา กรรมวิธีท่ี 5 เก็บรักษาเสนใยดาหลาในกลองพลาสติกใสท่ีมีฝาปด    

 


	ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2560–กันยายน 2562

