
1.   ชื่อชุดโครงการวิจัย         การวิจัยและพัฒนาพืชเส้นใย 

2.   ชื่อโครงการวิจัย             การวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ฝ้าย พร้อมเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

             กิจกรรม                 การวิจัยและพัฒนาคุณภาพเส้นใยฝ้ายหลังการเก็บเก่ียว 

             กิจกรรมย่อย         วิธีการถนอมและรักษาคุณสมบัติพิเศษเฉพาะด้านของเส้นใยฝ้ายหลัง            

                                       การแปรรูป 

3.   ชื่อการทดลอง               การถนอมและรักษาคุณภาพเส้นด้ายและสิ่งทอด้วยความร้อน  

                                       กรด  ด่างและเกลือ 

                                       Preservation and Maintenance of Thread and Cloth by    

                                       Heat, Acid,  Base and Salt Application 

4.   คณะผู้ด าเนินงาน 

 หัวหน้าการทดลอง   รัมม์พัน โกศลานันท์1 

 ผู้ร่วมงาน       ปริญญา สีบุญเรือง2 จารุวรรณ บางแวก1  

5.   บทคัดย่อ     ฝ้ายเป็นพืชเส้นใยที่ส าคัญของประเทศไทยและเป็นวัตถุดิบหลักส าหรับสิ่งทอของไทย 

เพ่ือลดการใช้สารเคมีในการย้อมสีเส้นด้าย นักปรับปรุงพันธุ์พืชจึงปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายให้เส้นใยมีสี แต่ปัญหา

ของเส้นใยสีคือเมื่อเก็บไว้นานสีจะซีดจางลง จึงได้ท าการทดลองขึ้นโดยใช้ความร้อน กรด ด่าง และเกลือ

ในการถนอมรักษาสี เนื่องจากสารเหล่านี้มีคุณสมบัติเป็นสารช่วยย้อม   งานวิจัยแบ่งออกเป็นเส้นด้าย     

6 การทดลอง และสิ่งทอ (ผืนผ้า)  3 การทดลอง ซึ่งประกอบด้วยกรรมวิธีที่แช่ในน้ า (ควบคุม), 1% Citric 

acid และ 0.25% NaOH ที่อุณหภูมิปกติ, ต้มในน้ าร้อน 50 และ100 ◦C, และ ต้มใน 100 ◦C 0.25%  

และ 1% NaOH, 0.25%  และ 1% Ca(OH)2, 5 และ 20% น้ าปูนใส และ 5, 20 และ 40% น้ าขี้เถ้านาน 

30 และ 50 นาที ผลการทดลองพบว่ากรรมวิธีที่มีศักยภาพในการถนอมและรักษาสีเส้นด้ายและสิ่งทอ 

(ผืนผ้า) คือ กรรมวิธีที่ต้มใน  0.25%   Ca(OH)2, 5% น้ าปูนใส และ 5% น้ าขี้เถ้า นาน 30 นาที โดย

กรรมวิธีเหล่านี้มีค่ามุมของสี  (H◦) ความพอใจของลูกค้าและความเหนียวของเส้นด้ายสูงกว่า และมีค่า

ความสว่าง (L*),   สีแดง (a*), สีเหลือง (b*)  และความเข้มของสี (C*) ต่ ากว่ากรรมวิธีควบคุมอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ  

1.ส านักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร  
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2.ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร 

6.   ค าน า  ฝ้ายเป็นพืชเส้นใยที่ส าคัญของประเทศไทยและยังคงครองความยิ่งใหญ่ในการน ามาใช้เป็น

วัตถุดิบหลักส าหรับการผลิตสิ่งทอของไทย เพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติและลดปัญหาโลกร้อนจากการใช้สารเคมี

ในการย้อมสีเส้นด้ายและสิ่งทอ นักปรับปรุงพันธุ์พืชจึงปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายให้เส้นใยมีสี แต่ปัญหาของฝ้าย

เส้นใยสีคือเมื่อเก็บไว้นานสีจะจางลง ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาหาวิธีการที่จะเก็บถนอมรักษาสีให้

ยาวนานขึ้น เส้นใยฝ้ายเป็นเส้นใยธรรมชาติที่เจริญมาจากเซลล์ epidermis ของเยื่อหุ้มเมล็ด แบ่งเป็น 2 

ชนิดคือ เส้นใยยาว (lint) และเส้นใยสั้น (linter) เส้นใยยาวเกิดก่อนเส้นใยสั้น 2-12 วันขึ้นอยู่กับพันธุ์ 

เส้นใยยาวจะมีสีขาว ความยาวเฉลี่ยประมาณ 2.5 ซม.เส้นใยสั้นจะมีสีเขียว สีเหลือง สีน้ าตาลสีเหลือง

อ่อน หรือสีเทา ความยาวไม่เกิน 3.25 มม. (นิรนาม, 2555) เส้นใยฝ้ายประกอบด้วยเซลลูโลสซึ่ง

ประกอบด้วยกลูโคสหลายโมเลกุลเชื่อมต่อกันด้วย β 1 , 4 glycosidic linkage มีหมู่ไฮดรอกซิลเป็น

ส่วนประกอบ ดังนั้นจึงท าให้เส้นใยเซลลูโลสมีสมบัติในการดูดซับความชื้นและก่อให้เกิดการระบายอากาศ 

จึงสวมใส่สบายแต่ข้อเสียคือดูดซึมน้ าได้ดีจึงใช้เวลานานกว่าจะแห้งจึงอาจเกิดการอับชื้นขึ้นราและมีกลิ่น

ได้ง่าย เส้นใยเซลลูโลสมีความแข็งแรงสูงโดยเฉพาะตอนเปียกน้ า จึงซักได้ด้วยน้ าหรือการซักแห้ง อย่างไร

ก็ตามผ้าฝ้ายจะมีความกระด้างเนื่องจากเส้นใยมีลักษณะแบนบิดไปมาคล้ายริบบิ้นและมีภาคตัดขวาง

เหมือนเมล็ดถั่ว (อรุณี , 2555)  

 คุณภาพเส้นใยฝ้ายเป็นสิ่งส าคัญที่จะส่งผลต่อคุณภาพของสิ่งทอ การจัดแบ่งคุณภาพของฝ้ายเป็นสิ่ง

ส าคัญในการก าหนดคุณภาพของเส้นใยที่จะน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การจัดแบ่งคุณภาพเส้นใย

ฝ้ายมีหลายระบบ  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่  1)พันธุ์  2)สภาพแวดล้อมการปลูก 3)การท าลายของศัตรูพืช 

4)ความยาวนานของการเจริญเติบโต 5)การปล่อยให้เส้นใยถูกอากาศ 6)วิธีการเก็บเกี่ยวที่เลี่ยงการ

ปลอมปน 7)การเก็บรักษา 8) การเตรียมการหีบ และ 9)วิธีการและสภาพแวดล้อมในการหีบ คุณภาพ  

เส้นใยทีต้องจัดจ าแนก ได้แก่ 1) เกรด : สี ปริมาณใบสิ่งเจือปนอื่นๆ และคุณภาพการหีบ 2)ความยาวของ

เส้นใย 3) คุณสมบัติอ่ืนๆเช่นความเหนียว ความละเอียดความแก่และความสม่ าเสมอ (ชเนษฎ์, 2555)     

สีจัดเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพสิ่งทอ เนื่องจากสีของเส้นใยนั้นสามารถเปลี่ ยนแปลงหรือเสื่อม

คุณภาพเมื่อได้รับปัจจัยที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นความชื้นและอุณหภูมิ (UNCTAD, 2009) หากมี

ความชื้นสูงหรือฝนตกเส้นใยจะยืดตัวเพ่ิมความเหลืองของเส้นใย ความชื้นต่ าหรือเมื่อทิ้งเส้นใยในแปลง

นานและอากาศร้อนจะท าให้เส้นใยแห้งและหดตัวสั้นลงและแสงจะท าให้สีจางลง (ชเนษฎ์,  2555)   

สารช่วยย้อมหรือสารกระตุ้นสีเป็นสารที่ช่วยให้สีติดกับเส้นด้ายดีขึ้นและเปลี่ยนเฉดสีธรรมชาติให้

เปลี่ยนแปลงไปจากสีเดิม สารช่วยย้อมธรรมชาติ (มอร์แดนท์ธรรมชาติ) หมายถึง สารประกอบน้ าหมัก



ธรรมชาติ ที่ช่วยในการยึดสีและบางครั้งท าให้เฉดสีเปลี่ยน เช่น น้ าปูนใส น้ าด่าง น้ าโคลนและน้ าบาดาล 

น้ าปูนใสได้จากปูนขาวที่ใช้กินกับหมากหรือท าจากปูนจากการเผาเปลือกหอยโดยละลายปูนขาวใน       

น้ าสะอาดทิ้งไว้ให้ตกตะกอนจะได้น้ าปูนใสมาใช้เป็นสารช่วยย้อมต่อไป   น้ าด่างหรือน้ าขี้เถ้าได้จากขี้เถ้า

พืช เช่น ส่วนต่างๆ ของกล้วย ต้นผักขม เปลือกของผลนุ่น กากมะพร้าว เป็นต้น วิธีการท าน้ าด่างเลือกพืช

ชนิดใดชนิดหนึ่งที่ยังสดๆ น ามาผึ่งแดดให้หมาด จากนั้นเผาให้เป็นขี้เถ้าสีขาว น าขี้เถ้าไปใส่ในอ่างที่มีน้ า

อยู่ กวนให้ทั่วทิ้งไว้ 4 – 5 ชั่วโมงข้ีเถ้าจะตกตะกอน น าน้ าที่ได้ไปกรองให้สะอาดแล้วจึงน าไปใช้งาน อีกวิธี

หนึ่งน าขี้เถ้าที่ได้ไปใส่ในกระป๋องที่เจาะรูเล็กๆ รองก้นด้วยปุยฝ้าย หรือใยมะพร้าวใส่ขี้เถ้าจนเกือบเต็ม  

กดให้แน่นเติมน้ าให้ท่วมขี้เถ้า แขวนกระป๋องทิ้งไว้รองเอาแต่น้ าด่างไปใช้งาน  กรดได้จากพืชที่มีรสเปรี้ยว 

เช่น น้ ามะนาว น้ าใบหรือฝักส้มป่อยและน้ ามะขามเปียก นอกจากนี้อาจใช้เกลือแกงผสมกับน้ าสีย้อมเพ่ือ

ช่วยให้สีติดเส้นด้ายได้ง่ายขึ้น (ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน, 2555) ส่วนความร้อนใช้เพ่ือเร่ง

ปฏิกิริยาทางเคมีของกรดด่างและเกลือกับเส้นด้ายและผืนผ้า นราพรและรุ่งทิพย์ (2555) รายงานว่าการ

เพ่ิมความเป็นกรดเป็นด่างช่วยให้สีย้อมติดผ้าดีขึ้น ดังนั้นจึงท าการทดลองโดยผสมผสานการใช้ความร้อน

ร่วมกับกรด ด่างและเกลือเพ่ือถนอมรักษาสีของเส้นใยและสิ่งทอให้ยาวนานขึ้น 

7.  วิธีด าเนินการ วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design  (CRD) การวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย Duncan Multiple Range Test (DMRT) 

ที่ P ≤ 0.01 ยกเว้นการทดลองที่ 4 และ5 ที่วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD และ Split 

Plot Design 

อุปกรณ์ ที่ใช้ในการทดลอง 

1. เส้นด้าย ใน 1 ซ้ า มี 12 มัดๆละ 12 เส้น ดังนั้น 1 ซ้ า มี 144 เส้น 

2. ผืนผ้า ขนาด 1 x 1 นิ้ว และ 2 x 2 นิ้ว 

3. สารเคมี ได้แก่ NaOH, NaCl ,Citric acid และ Ca(OH)2 

4. ด่างธรรมชาติ ได้แก่ น้ าปูนใส น้ าขี้เถ้า น าปูนแดงที่กินกับหมากและขี้เถ้าจากเตาถ่านไปแช่น้ า 

กวนให้ทั่วทิ้งไว้ 3 วันจนตกตะกอน น าส่วนที่ใสไปใช้ 

5. เตาร้อน (Hot plate) 

6. เครื่องวัดสี Miniscan EZ 45/0 SAV Hunter Lab  

7. เครื่องวัดความเหนียว Chatillon รุ่น 10 LBE  

8. เครื่องชั่ง 



วิธีการ  การทดลองแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 ทดลองกับเส้นด้าย ส่วนที่ 2 ทดลองกับสิ่งทอ (ผืนผ้า) 

การทดลองเส้นด้ายประกอบด้วย 6 การทดลอง 

การทดลองที่ 1 (การทดลองเบื้องต้น)  ศึกษาหาชนิดของสารเคมีที่เหมาะสม   ประกอบด้วย 7 

กรรมวิธี 4 ซ้ าได้แก่  น้ าที่อุณหภูมิห้อง (ควบคุม)  , น้ าต้ม 50 ◦C, 1% citric acid pH 2, 1% citric acid 

pH 5, 0.25% NaOH  pH 8, 0.25% NaOH  pH 11 และ 1% NaCl ด าเนินการโดยแช่เส้นด้ายลงใน

สารเคมีชนิดต่างๆ นาน 30 นาที ที่อุณหภูมิห้อง และเฉพาะกรรมวิธีที่ 2 ต้มเส้นด้ายที่ 50 ◦C นาน  30 

นาที ล้างด้วยน้ าสะอาด 2 ครั้ง ผึ่งให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง เก็บไว้ในถุงซิปล็อคในตู้เสื้อผ้า (มืด) ติดตามการ

เปลี่ยนแปลงสีนาน 3 เดือน 

การทดลองที่ 2 ศึกษาหาชนิดและความเข้มข้นของสารละลายด่าง ประกอบด้วย 6 กรรมวิธี 12 ซ้ า    

น้ าที่ อุณหภูมิห้อง (ควบคุม), 100◦C น้ า , 0.25% NaOH, 1% NaOH, 0.25% Ca(OH)2 และ 1% 

Ca(OH)2 ต้มเส้นด้ายลงในสารละลายด่างชนิดต่างๆที่ 100◦C นาน 50 นาที ล้างด้วยน้ าสะอาด 2 ครั้ง 

และผึ่งให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง  เก็บไว้ในถุงซิปล็อคในตู้เสื้อผ้า (มืด)ติดตามการเปลี่ยนแปลงสีนาน 12 

เดือน 

การทดลองที่ 3 เปรียบเทียบชนิดสารละลายด่างเคมีกับธรรมชาติ ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี 12 ซ้ า 

ได้แก่ 100◦C น้ า, 0.25% NaOH, 0.25% Ca(OH)2,   5% น้ าปูนใส และเส้นด้ายแห้ง (ควบคุม) ต้ม

เส้นด้ายลงในสารละลายด่างชนิดต่างๆที่ 100◦C นาน 50 นาที ล้างด้วยน้ าสะอาด 2 ครั้ง และผึ่งให้แห้งที่

อุณหภูมิห้องเก็บไว้ในถุงซิปล็อคในตู้เสื้อผ้า (มืด)ติดตามการเปลี่ยนแปลงสีนาน 12 เดือน 

การทดลองที่ 4 หาชนิดสารละลายด่างและระยะเวลาการต้มที่เหมาะสม  วางแผนการทดลองแบบ 

Factorial in CRD ปัจจัยแรกชนิดสารละลายด่างมี 4 ชนิดได้แก่ น้ า ,  0.25% Ca(OH)2, 5%น้ าปูนใส 

และ20%น้ าขี้เถ้า ปัจจัยที่2 ระยะเวลาของการต้มมี 2 ระยะ 30 และ 50 นาที ประกอบด้วย ( 4 x 2) + 

1 รวม 9 กรรมวิธี 12 ซ้ าได้แก่ น้ าที่อุณหภูมิห้อง (ควบคุม), 100◦C น้ า นาน 30 นาที และ 50 นาที, 

0.25% Ca(OH)2 นาน 30 นาทีและ 50 นาที, 5% น้ าปูนใส นาน 30 นาทีและ 50 นาที , 20% น้ าขี้เถ้า 

นาน 30 นาทีและ 50 นาที ต้มเส้นด้ายลงในสารละลายด่างชนิดต่างๆที่ 100◦C  ล้างด้วยน้ าสะอาด 2 

ครั้งและผึ่งให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง เก็บไว้ในถุงซิปล็อคในตู้เสื้อผ้า (มืด)ติดตามการเปลี่ยนแปลงสีนาน 12 

เดือน 



การทดลองท่ี 5 ศึกษาปัจจัยที่ท าให้สีจาง (แสง) และหาความเข้มข้นที่เหมาะสมของด่าง วางแผนการ

ทดลองแบบ Split Plot Design โดยมีแสงสว่าง(การเก็บไว้ในที่มืดและสว่าง)เป็น Main plot และความ

เข้มข้นของสารละลายด่างเป็น Sub plot  ประกอบด้วย 7 กรรมวิธี 12 ซ้ าได้แก่ น้ าที่อุณหภูมิห้อง

(ควบคุม), 100◦C น้ า, 0.25% Ca(OH)2, 5 % น้ าปูนใส, 20% น้ าปูนใส, 20 % น้ าขี้เถ้า และ 40% น้ า

ขี้เถ้า ต้มเส้นด้ายลงในสารละลายด่างชนิดต่างๆที่ 100◦C นาน 30 นาที ล้างด้วยน้ าสะอาด 2 ครั้ง และผึ่ง

ให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง แยกเก็บไว้ในถุงซิปล็อคในตู้เสื้อผ้า (มืด) และนอกตู้เสื้อผ้า (สว่าง) ติดตามการ

เปลี่ยนแปลงสีนาน 12 เดือน 

การทดลองท่ี 6 เพื่อยืนยันผล ประกอบด้วย 6 กรรมวิธี 12 ซ้ า ได้แก่ น้ าที่อุณหภูมิห้อง(ควบคุม),100◦C 

น้ า , 0.25% Ca(OH)2 , 5% น้ าปูนใส , 5% น้ าขี้เถ้า   และ 20 % น้ าขี้เถ้า ต้มเส้นด้ายลงในสารละลาย

ด่างชนิดต่างๆที่ 100◦C นาน 30 นาที ล้างด้วยน้ าสะอาด 2 ครั้ง และผึ่งให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง เก็บไว้ใน

ถุงซิปล็อคในตู้เสื้อผ้า (มืด) ติดตามการเปลี่ยนแปลงสีนาน 12 เดือน 

 

 

การทดลองกับสิ่งทอ(ผืนผ้า)ประกอบด้วย 3 การทดลอง  

การทดลองท่ี 1 หาชนิดสารละลายด่างท่ีเหมาะสม ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี 12 ซ้ า ได้แก่ น้ าที่ 100◦C , 

0.25% NaOH,  0.25% Ca(OH)2  , 5% น้ าปูนใสและผืนผ้าแห้ง (ควบคุม) ต้มผืนผ้าลงในสารละลายด่าง

ที ่100◦C นาน 50 นาที ล้างด้วยน้ าสะอาด 2 ครั้ง และผึ่งให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง  เก็บไว้ในถุงซิปล็อคในตู้

เสื้อผ้า (มืด) ติดตามการเปลี่ยนแปลงสีนาน 12 เดือน 

การทดลองที่ 2 หาชนิดสารละลายด่างและเวลาที่เหมาะสม ประกอบด้วย 8กรรมวิธี 12 ซ้ า ได้แก่     

ผ้าแห้ง (ควบคุม 1) , ผ้าแช่น้ าที่อุณหภูมิห้อง (ควบคุม 2) , 100◦C น้ า นาน 50 นาที, 0.25 % NaOH 

นาน 30 นาที, 0.25% Ca(OH)2 นาน 30 นาที , 0.25% Ca(OH)2 นาน 50 นาที,  5% น้ าปูนใส นาน 50 

นาที และ 20% น้ าขี้เถ้า นาน 50 นาที ต้มผืนผ้าลงในสารละลายด่างที่ 100◦C ตามระยะเวลาจากนั้น  

ล้างด้วยน้ าสะอาด 2 ครั้ง และผึ่งให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง  เก็บไว้ในถุงซิปล็อคในตู้เสื้อผ้า (มืด) ติดตามการ

เปลี่ยนแปลงสีนาน 12 เดือน 



การทดลองท่ี 3 เพื่อยืนยันผล ประกอบด้วย 6 กรรมวิธี 12 ซ้ า ได้แก่ น้ าที่อุณหภูมิห้อง(ควบคุม) 100◦C 

น้ า, 0.25% Ca(OH)2 , 5% น้ าปูนใส, 5% น้ าขี้เถ้า และ 20 % น้ าขี้เถ้า ต้มผืนผ้าลงในสารละลายด่างที ่

100◦Cนาน 30 นาที ล้างด้วยน้ าสะอาด 2 ครั้ง และผึ่งให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง เก็บไว้ในถุงซิปล็อคใน       

ตู้เสื้อผ้า (มืด) ติดตามการเปลี่ยนแปลงสีนาน 12 เดือน 

การบันทึกข้อมูลและตรวจเช็คคุณภาพ 

1.การเปลี่ยนแปลงสีวัดด้วยเครื่อง Miniscan EZ 45/0 SAV Hunter Lab ประเทศสหรัฐอเมริกา 
รายงานผลเป็นค่า  L*, a*และ b* ตามระบบ Hunter’scale โดยวัดสีเส้นด้ายบริเวณหัว กลาง และท้าย 
ส่วนผืนผ้าวัดบริเวณส่วนกลางของผ้าทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลัง L* ค่าความสว่างมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 
100 0 = ด า 100 = ขาว  a* ค่าเป็น+สีแดง ค่าเป็น – สีเขียว b* ค่าเป็น+สีเหลือง ค่าเป็น – สีน้ าเงิน  

H ◦ (มุมของสี) เป็นตัวเลขท่ีระบุต าแหน่งของสีมีหน่วยเป็นองศา เรียงตามล าดับสี แดง แสด เหลือง เขียว 
น้ าเงิน คราม ม่วง  = tan-1 (b/a)  C * (ความเข้มของสี)เป็นตัวเลขบ่งบอกความสดใสของเนื้อสีถ้ามีค่า
น้อยสีจะทึบและถ้ามีค่ามากเนื้อสีจะสดใส = (a2 + b2)1/2 
2.ความเหนียวของเส้นด้ายวัดด้วยเครื่อง Chatillon รุ่น 10 LBE ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หัว 

(probe) รูปตะขอ วิธีวัด วางเส้นด้ายบนตะขอให้ส่วนกลางอยู่บนตะขอพอดี และออกแรงกระตุกจน

เส้นด้ายขาดแล้วอ่านค่าตัวเลขที่ปรากฏบนหน้าจอ (หน่วยวัดเป็นนิวตัน) เนื่องจากเส้นด้ายใช้มือทอจึงมี

ความแปรปรวนสูงดังนั้นใน 1 ซ้ า จึงวัด 24 เส้น 

3.ความพอใจโดยให้คะแนน 1 2 3 และ 4  1=ไม่ดี, 2 = พอใช้, 3 = ดี, 4 = ดีมาก โดยมีผู้ให้คะแนน 4 

คน 

ระยะเวลา    เริ่มต้น ตุลาคม 2553      สิ้นสุด กันยายน 2555 

สถานที่ด าเนินการ ส านักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผล เกษตร   

8.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 ลักษณะสีเส้นด้ายและผืนผ้าที่ต้องการควรมีลักษณะดังนี้ 1.) มีค่าความสว่าง (L*)  2.) สีแดง (a*)  

3.) สีเหลือง (b*) 4.) ความเข้มของสี ( C* ) ต่ าเพราะถ้าตัวชี้วัดดังกล่าวต่ าแสดงว่าเส้นด้ายและผืนผ้ามีสี

เข้ม  5.) มุมของสี (H◦) ควรมีค่าสูงเพราะแสดงว่าสีเข้าใกล้สีเข้ม 6.) ความเหนียวควรจะสูงเพ่ือทนทานต่อ

การฉีกขาด 

ผลการทดลองเส้นด้าย 

ผลการทดลองที่ 1 ศึกษาหาชนิดของสารที่เหมาะสมในการชะลอการเปลี่ยนแปลงสี โดยใช้กรด

เกลือ และด่างโดยติดตามการเปลี่ยนแปลงสีเป็นเวลา 3 เดือน ผลการทดลองพบว่ากรดซิตริคความเข้มข้น 



1% ที่ pH  2 และ 5 ท าให้เส้นด้ายเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลอ่อน น้ าร้อน และ NaOH ความเข้มข้น 0.25% ที ่

pH 8 และ 11 ท าให้สีเป็นสีเขียวเข้มกว่ากรรมวิธีควบคุม ส่วนกรรมวิธีที่แช่ในเกลือ ไม่มีความแตกต่าง

จากกรรมวิธีควบคุม ( Figure 1:Left) จากการทดลองนี้ ท าให้สรุปได้ว่าน้ าร้อนและด่างสามารถชะลอการ

เปลี่ยนแปลงสีได้ ดังนั้นในการทดลองครั้งต่อๆไปจึงบูรณาการใช้ความร้อนและด่างเข้าด้วยกัน โดยเพ่ิม

ความร้อนให้สูงขึ้นเป็น100◦C เพ่ือเร่งปฏิกิริยา 

ผลการทดลองที่ 2 กรรมวิธีที่มีศักยภาพในการรักษาสี ได้แก่ กรรมวิธีที่ต้มใน 0.25% และ 1% 

NaOH และ 0.25% Ca(OH)2 โดยมีค่าความสว่าง สีแดง สีเหลืองและความเข้มของสีต่ ากว่ากรรมวิธี

ควบคุมและน้ าร้อนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กรรมวิธีที่ได้รับการยอมรับสูงสุดคือ 0.25% NaOH และ 

0.25% Ca(OH)2  โดย 0.25% NaOH มีค่ามุมของสีสูงกว่ากรรมวิธีอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Table 1 

และ Figure 1:Right)  กรรมวิธีที่ต้มใน 1% NaOH  เกิดการกัดสี  ท าให้สีหลุดลอกออกมาจากเส้นด้าย

เพราะความเข้มข้นสูงเกินไป เพ่ือลดการใช้สารเคมีและอนุรักษ์ธรรมชาติ การทดลองครั้งต่อไปจึงหาชนิด

ของด่างท่ีเป็นธรรมชาติเช่น น้ าปูนใสและน้ าข้ีเถ้าทดแทนด่างเคมี เช่น NaOH และ Ca(OH)2 

ผลการทดลองที่ 3 กรรมวิธีที่มีศักยภาพคือ กรรมวิธีที่ต้มใน 0.25% Ca(OH)2 และ5% น้ าปูนใส 

โดยมีค่ามุมของสีสูงกว่าและค่าความสว่าง สีแดง สีเหลือง ความเข้มของสีต่ ากว่ากรรมวิธีควบคุมและ

กรรมวิธีที่ต้มในน้ าร้อน อย่างไรก็ตามความเหนียวของเส้นด้ายไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างกรรมวิธี  

กรรมวิธีที่ได้รับการยอมรับสูงสุดคือกรรมวิธีที่ต้มใน 0.25% Ca(OH)2 และกรรมวิธีที่ต้มในน้ าปูนใสได้รับ

การยอมรับรองลงมาสอดคล้องกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า (2555) ที่รายงานว่าการน า

เส้นด้ายไปแช่ในน้ าปูนใสหรือโคลนตมจะท าให้ฝ้ายมีสีเข้มขึ้น   กรรมวิธีที่ต้มใน NaOH ได้รับการยอมรับ

ต่ าสุด (Table 2 และ Figure 2:Left)  เนื่องจากสีและเนื้อสัมผัสค่อนข้างหยาบและกระด้าง แม้ว่าจะมีค่า

มุมของสีสูงสุดและค่าสีแดง สีเหลืองและความเข้มของสีต่ าสุดก็ตาม  

 ผลการทดลองที่ 4 มี Interaction ระหว่างระยะเวลาของการต้มและชนิดของสาร โดยกรรมวิธีที่

มีศักยภาพในการรักษาสีเส้นด้ายคือ กรรมวิธีที่ต้มใน 0.25% Ca(OH)2, 5% น้ าปูนใสและ20% น้ าขี้เถ้า 

เมื่อใช้เวลาต้ม 30 และ 50 นาที โดยมีค่ามุมของสีสูงกว่าและมีค่าความสว่าง สีแดง สีเหลือง และความ

เข้มของสีต่ ากว่ากรรมวิธีควบคุมและกรรมวิธีที่ต้มในน้ าร้อน กรรมวิธีที่ต้มใน 5% น้ าปูนใส, 20% น้ าขี้เถ้า 

มีความเหนียวมากกว่ากรรมวิธีอ่ืน  เพราะ Ca ในสารละลายเหล่านี้อาจสร้างสะพาน ( Ca bridge) กับ 

Carboxyl group ของ galacturonic acid ในผนังเซลล์จึงท าให้เซลล์แข็งแรง กรรมวิธีที่ได้รับความพอใจ

สูงสุดได้แก่ กรรมวิธีที่ต้มใน 0.25% Ca(OH)2 นาน 30 และ 50 นาที, 5% น้ าปูนใสและ 20% น้ าขี้เถ้า  

ต้มนาน 50 นาที ( Table 3 และ Figure 2:Right) อย่างไรก็ตามเมื่อมองด้วยตาเปล่าไม่สามารถแยก



ความแตกต่างของสีที่ต้มระหว่าง 30 และ 50 นาทีได้ ดังนั้นการทดลองครั้งต่อไปจึงต้มแค่ 30 นาทีเพ่ือ

ประหยัดเวลาและพลังงานในการต้ม แต่เพ่ิมความเข้มข้นของด่างให้สูงขึ้น 

 ผลการทดลองที่ 5 พบว่า ค่ามุมของสี สีแดง สีเหลือง ความเข้มของสีไม่มี interaction 

ระหว่างแสงกับความเข้มข้นของด่าง แสงมีอิทธิพลที่ท าให้เส้นด้ายมีสีซีดจาง โดยกรรมวิธีที่เก็บไว้ในที่มืด

จะมีสีเข้มกว่ากรรมวิธีที่เก็บไว้นอกตู้เสื้อผ้า (a* มีค่าต่ า Table 4) ส่วนความเข้มข้นของด่างที่ถนอมและ

รักษาสีและได้รับความพอใจสูงได้แก่ กรรมวิธีที่ต้มในน้ าร้อน , 0.25% Ca(OH)2, 5 และ20% น้ าปูนใส 

เนื่องจาก H◦มีค่าสูง  (Table 5) ส่วนค่าความสว่างมี interactionระหว่างแสงและความเข้มข้นของด่าง 

กรรมวิธีที่มีค่าความสว่างต่ าได้แก่ 5 และ 20% น้ าปูนใส รองลงมาคือ 0.25% Ca(OH)2 (Table 6) กล่าว

โดยสรุปกรรมวิธีที่มีศักยภาพในการถนอมและรักษาสีคือ กรรมวิธีที่ต้มใน 0.25% Ca(OH)2, 5 และ20% 

น้ าปูนใส (Figure 3)  เมื่อมองด้วยตาเปล่าไม่สามารถแยกความแตกต่างของสีที่ต้มใน 5 และ 20% น้ าปูน

ใส การทดลองต่อไปจึงใช้น้ าปูนใส 5% ส่วนกรรมวิธีที่ต้มใน 40% น้ าขี้เถ้า พบว่าสีลอกออกจากเส้นด้าย

เพราะความเข้มข้นสูงเกินไป การทดลองต่อไปจึงลดความเข้มข้นของขี้เถ้าลงเหลือ 5 % 

 ผลการทดลองที่ 6 พบว่ากรรมวิธีที่มีศักยภาพในการถนอมรักษาสีเส้นด้ายคือ การต้มใน 5%

น้ าขี้เถ้า, 5% น้ าปูนใสและ0.25%Ca(OH)2 นาน 30 นาที โดยกรรมวิธีเหล่านี้ค่ามุมของสีและคะแนน

ความพอใจสูงกว่า และมีค่าความสว่าง    สีแดง   สีเหลืองและความเข้มของสีต่ ากว่ากรรมวิธีควบคุม

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    (Table 7 และ  Figure  4)แต่กรรมวิธีที่ต้มใน 0.25%Ca(OH)2มีความเหนียว

ต่ ากว่ากรรมวิธีควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้กรรมวิธีที่ต้มใน 20% น้ าขี้เถ้า เส้นด้ายมี      

สีเขียวจางกว่าที่ 5 % น้ าขี้เถ้าเล็กน้อย  อาจจะเป็นเพราะความเข้มข้นสูงเกินไป 

ผลการทดลองกับผืนผ้า  

 ผลการทดลองที่ 1 ทุกกรรมวิธีสามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงสีของผืนผ้าได้ดีกว่ากรรมวิธี

ควบคุม โดยกรรมวิธีที่ต้มใน 0.25% NaOH มีมุมของสีสูงสุดและมีค่าสีแดง สีเหลืองและความเข้มของสี

ต่ าสุด แต่เมื่อมองภาพรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสีและการยอมรับพบว่ากรรมวิธีที่ต้มในน้ าร้อนและ 0.25% 

Ca(OH)2 ได้รับการยอมรับสูงสุด รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ต้มในน้ าปูนใสและ NaOH ตามล าดับ (Table 8

และ Figure 5:Left) การให้คะแนนความพอใจแต่ละกรรมวิธีค่อนข้างยาก เนื่องจากผ้าประกอบด้วยเส้น

ยืน (พุ่ง) และเส้นนอน ท าให้แยกความแตกต่างของสีล าบาก 

 ผลการทดลองที่ 2 กรรมวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาผืนผ้าคือ กรรมวิธีที่ต้มใน 20%น้ าขี้เถ้านาน 

50 นาที โดยมีค่ามุมของสีสูงกว่าและความสว่างสีแดง สีเหลือง ความเข้มของสีต่ ากว่ากรรมวิธีวิธีอ่ืนอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติ กรรมวิธีที่ได้รับความพอใจสูงสุดได้แก่ กรรมวิธีที่ต้มใน Ca(OH)2 นาน 30 นาทีและ 



50 นาที และกรรมวิธีที่ต้มใน 5% น้ าปูนใสและ 20% น้ าขี้เถ้านาน 50 นาที (Table 9 และ Figure 

5:Right) 

 ผลการทดลองที่ 3 เป็นไปในทิศทางเดียวกับเส้นด้าย คือ กรรมวิธีที่ต้มใน 0.25%Ca(OH)2, 

5%   น้ าปูนใสและ5%น้ าขี้เถ้า  สามารถถนอมรักษาผืนผ้าได้ดี เพราะมีค่ามุมของสีและคะแนนความ

พอใจสูงกว่า และมีค่าความสว่างสีแดง สีเหลืองและความเข้มของสีต่ ากว่ากรรมวิธีควบคุมอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (Table 10 และ Figure 6) 

9.   สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

กรรมวิธีที่สามารถถนอมและรักษาสีเส้นด้ายและผืนผ้า คือ การต้มใน 5% น้ าปูนใส, 5% น้ าขี้เถ้า 

และ 0.25%Ca(OH)2 นาน 30 นาที และเก็บไว้ในถุงซิปล็อคในตู้เสื้อผ้าที่ไม่โดนแสง 

10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเทคโนโลยีที่พร้อมส าหรับแนะน าและถ่ายทอดให้เกษตรกร   

ผู้ทอผ้าน าไปใช้ได้ 

11.   ค าขอบคุณ    ขอขอบคุณนางสาววิไล เนียมพิบูลย์ นางสาวพรพิมล ยิ้มมากและ           

นางสาวปิยลักษณ์ อยู่สบาย ที่ช่วยด าเนินการทดลองและพิมพ์เอกสารนี้ 
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13.   ภาคผนวก 

Table 1 Effect of base solution on thread color changes and satisfaction 

 
Means in same column followed by same latter are not significantly different by Duncan’s Multiple 

Range Test  at P ≤ 0.01 ns= non significant, * = significant P ≤ 0.05 ** = significant P ≤ 0.01 

 

 Table 2 Effect of base solution on thread color changes, strength and satisfaction 

 

http://r0.unctad.org/nfocomm/%20%20anglais/COTTON/quality.htm
http://r0.unctad.org/nfocomm/%20%20anglais/COTTON/quality.htm


Means in same column followed by same latter are not significantly different by Duncan’s Multiple 

Range Test  at P ≤ 0.01 ns= non significant, * = significant P ≤ 0.05 ** = significant P ≤ 0.01 

 

 

Table 3 Effect of base solution on thread color changes, strength and satisfaction 

 
Means in same column followed by same latter are not significantly different by Duncan’s Multiple 

Range Test  at P ≤ 0.01 ns= non significant, * = significant P ≤ 0.05 ** = significant P ≤ 0.01 
 

Table 4 Effect of light and base concentration on thread H◦ angle 



 
Means in same column followed by same latter are not significantly different by Duncan’s Multiple 

Range Test  at P ≤ 0.01 ns= non significant, * = significant P ≤ 0.05 ** = significant P ≤ 0.01 

Table 5 Effect of light and base concentration on thread a* value

 
Means in same column followed by same latter are not significantly different by Duncan’s Multiple 

Range Test  at P ≤ 0.01 ns= non significant, * = significant P ≤ 0.05 ** = significant P ≤ 0.01 

 

Table 6 Effect of light and  base concentration on thread Lightness (L*) 



 
Means in same column followed by same latter are not significantly different by Duncan’s Multiple 

Range Test  at P ≤ 0.01 ns= non significant, * = significant P ≤ 0.05 ** = significant P ≤ 0.01 

 
 
 
Table 7 Effect of base solution on thread color changes, strength and satisfaction 

 
Means in same column followed by same latter are not significantly different by Duncan’s Multiple 

Range Test  at P ≤ 0.01 ns= non significant, * = significant P ≤ 0.05 ** = significant P ≤ 0.01 

 



 

Table 8 Effect of base solution on clothes color changes and satisfaction 

 
Means in same column followed by same latter are not significantly different by Duncan’s Multiple 

Range Test  at P ≤ 0.01 ns= non significant, * = significant P ≤ 0.05 ** = significant P ≤ 0.01 

 

 

Table 9 Effect of base solution on clothes color changes and satisfaction 

 



Means in same column followed by same latter are not significantly different by Duncan’s Multiple 

Range Test  at P ≤ 0.01 ns= non significant, * = significant P ≤ 0.05 ** = significant P ≤ 0.01 

 

Table 10 Effect of base solution on clothes color changes and satisfaction

 
Means in same column followed by same latter are not significantly different by Duncan’s Multiple 

Range Test  at P ≤ 0.01 ns= non significant, * = significant P ≤ 0.05 ** = significant P ≤ 0.01 

                
Figure 1 Effect of heat, acid, base and salt solution on thread color changes (Left = 
Experiment 1, 3 months after storage,T1 = 25◦C water (control) ,T2 = 50 ◦C water, T3 = 
1% citric acid pH 2, T4 =  1% citric acid pH 5, T5= 0.25% NaOH  pH 8, T6=0.25% NaOH  
pH 1 1 ,แ ล ะ  T7=  1 % NaCl  :  Right = Experiment 2, 12 months after storage T1=25˚C  
water (control), T2=50˚C water, T3=0.25%  NaOH, T4= 1%  NaOH, T5=0.25%  Ca(OH)2, 
และT6= 1% Ca(OH)2 



 
 
 

                   

Figure 2 Effect of base solution on thread color changes (Left = Experiment 3, 12 months 
after storage ,T1= 100 ◦C water,T2= 0.25% NaOH  ,T3= 0.25% Ca(OH)2,T4= 5% lime water,
แ ล ะ T5= dry cloth (control) : Right= Experiment 4, 9 months after storage , T1= 25˚C 
water (control) , T2=30 min 100˚C water,T3=50 min 100˚C water, 30 min 
0.25%Ca(OH)2,T5= 50 min 0.25 Ca(OH)2, T6=30 min 5% lime water,T7= 50 min 5% lime 
water,T8= 30 min 20% ash water , และ T9= 50 min 20% ash water) 

                   

Figure 3 Effect of base solution on thread color changes  of experiment 5 at 4 months 

after storage (Left= kept in the dark: Right kept in the light) T1=25◦C water (control),T2= 



100◦C water,T3= 0.25% Ca(OH)2, T4= 5 % lime water,T5= 20% lime water,T6= 20 % ash 

water และT7= 40% ash water) 

 

 

Figure 4 Effect of base solution on thread color changes at 1 month after storage 

T1=25◦C water (control),T2= 100 ◦C water ,T3= 0.25% Ca(OH)2 ,T4= 5% lime water,T5= 

5% ash water, และT6= 20 % ash water) 

                    

Figure 5 Effect of base solution on cloth color changes at 12 months after storage (Left = 

Experiment 1 T1=100 ◦C water,T2= 0.25% NaOH,T3= 0.25% Ca(OH)2,T4= 5% lime water, 

และ T5= dry cloth (control): Right=Experiment 2 T1= dry cloth (control 1) T2= 25◦C water 

( control 2 ) ,T3= 50 min 100˚C water,T4=30min 0.25 % NaOH ,T5= 30min 0 . 2 5 % 



Ca(OH)2,T6= 50 min 0.25% Ca(OH)2, T7= 50 min 5% lime water, และT8=50 min 20% ash 

water) 

 

 

Figure 6 Effect of base solution on cloth color changes at 1 month after storage (T1= 
25◦C water (control),T2=100◦C water,T3= 0.25% Ca(OH)2 ,T4= 5% lime water,T5 = 5% ash 
water,และT6 = 20 % ash water) 


