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1. แผนงานวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชในพื้นที่ชุ่มน้้า เพื่อใช้ประโยชน์ 

                                              ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม 

 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาการผลิตพืชทีม่ีศักยภาพในพ้ืนที่ชุ่มน้้าเพ่ือใช้

ประโยชน์ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม 

กิจกรรมที่ 4   :  การวิจัยและพัฒนาการผลิตเส้นใยธรรมชาติจากดาหลา 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การศึกษาความคงสภาพของเส้นใยดาหลาและอายุการเก็บรักษาของเส้นใย        

                                             ดาหลาในสภาพการเก็บรักษาท่ีแตกต่างกัน    

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

                                    (Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith) fibers 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางดาริกา  ดาวจันอัด  

                                           สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ 

ผู้ร่วมงาน                            :  นางสาวสิริมนต์  พร้อมมูล 

                                           สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ 

บทคัดย่อ   :    

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ได้ด้าเนินการศึกษาความคงสภาพของเส้นใยดาหลาและ

อายุการเก็บรักษาของเส้นใยดาหลาในสภาพการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน   เพ่ือหาวิธีการที่เหมาะสมในการเก็บ

รักษาเสน้ใยดาหลา  โดยด้าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 

ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 โดยน้าวิธีการสกัดเส้นใยที่ได้จากผลการด้าเนินงานวิจัยในปี 2559 มาด้าเนินการผลิต

เส้นใยดาหลา วางแผนการทดลองแบบ RCBD  จ้านวน 5 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 4 ซ้้า ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 น้าเส้นใย

ดาหลาที่ได้จากการสกัดด้วยสารสกัดเส้นใยพืชที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้มาก่อนจ้านวน 500 กรัม มาเก็บรักษาโดยการ

วางบนพ้ืนที่ปูด้วยผ้าใบโดยไม่ใช้วัสดุปิดคลุมหลังจากนั้นดูตรวจลักษณะการคงสภาพของเส้นใยทุก ๆ เดือน 

กรรมวิธีที่ 2 น้าเส้นใยดาหลาที่ได้จากการสกัดด้วยสารสกัดเส้นใยพืชที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้มาก่อนจ้านวน 500 กรัม 



มาเก็บรักษาในถุงตาข่ายสีฟ้า หลังจากนั้นดูตรวจลักษณะการคงสภาพของเส้นใยทุก ๆ เดือน กรรมวิธีที่ 3 น้าเส้น

ใยดาหลาที่ได้จากการสกัดด้วยสารสกัดเส้นใยพืชที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้มาก่อนจ้านวน500 กรัม มาเก็บรักษาใน

กล่องกระดาษที่มีฝาปิด  หลังจากนั้นดูตรวจลักษณะการคงสภาพของเส้นใยทุก ๆ เดือน กรรมวิธีที่ 4 น้าเส้นใย   

ดาหลาที่ได้จากการสกัดด้วยสารสกัดเส้นใยพืชที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้มาก่อนจ้านวน500 กรัม มาเก็บรักษาใน

ถุงพลาสติกใสมัดปิดปากถุง   หลังจากนั้นดูตรวจลักษณะการคงสภาพของเส้นใยทุก ๆ เดือน และกรรมวิธีที่ 5    

น้าเส้นใยดาหลาที่ได้จากการสกัดด้วยสารสกัดเส้นใยพืชที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้มาก่อนจ้านวน 500 กรัม มาเก็บรักษา

โดยในกล่องพลาสติกใสที่มีฝาปิด  หลังจากนั้นดูตรวจลักษณะการคงสภาพของเส้นใยทุก ๆ เดือน   พบว่าจากการ

น้าเส้นใยดาหลามาเก็บรักษาในสภาพแตกต่างกันในทั้ง 5 กรรมวิธี โดยเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลา 12 เดือน พบว่า 

เส้นใยดาหลาที่เก็บรักษาในทุกกรรมวิธี มีสภาพเส้นใยคงเดิม ไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อราเกิดขึ้นบนเส้นใยดาหลา

ในทุกกรรมวิธี ทั้งนี้วิธีการที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากความสะดวกในการเก็บ ความสะอาดของเส้นใย และ

ราคาต้นทุนต่้าที่สุด คือ การเก็บรักษาเส้นใยดาหลาในกรรมวิธีที่ 4  เก็บรักษาเส้นใยดาหลาในถุงพลาสติกใสมัดปิด

ปากถุง       

5. ค าน า                                  

       อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยน้าเข้าฝ้ายปีละประมาณ 3.7 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 23,300 ล้านบาท 

นอกจากเสียเงินตราไปต่างประเทศแล้วท้าให้อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ แนวทางการแก้ไข

ประเทศไทยจะต้องพัฒนาเส้นใยจากพืชอ่ืนที่มีอยู่ในประเทศ ซึ่งนอกจากลดการน้าเข้าแล้วยังช่วยสร้างเศรษฐกิ จ

ภายในประเทศ  ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา ร่วมกับบริษัทเอกชนผู้ประกอบการด้าน

การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ   ได้ท้าการศึกษาการน้าดาหลามาสกัดเป็นเส้นใยพบว่ามีแนวโน้มที่สามารถน้ามาใช้

เป็นเส้นใยเพ่ือการทอผ้าได้ โดยใช้อัตราส่วนผสมของเส้นใยฝ้าย 90 เปอร์เซ็นต์ ต่อเส้นใยดาหลา 10 เปอร์เซ็นต์ 

แต่ยังมีปัญหาเส้นใยดาหลาที่มีขนาดใหญ่และเป็นเส้นใยที่มีความแข็งแทรกอยู่ในเนื้อผ้าท้าให้เนื้อผ้าบางส่วนมี

ความหยาบ และระคายต่อผิว    จากการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้ประกอบการด้านการทอผ้าได้รับการ

ประเมินผลว่ามีความพึงพอใจในเส้นใยดาหลาที่ผลิตได้พอสมควรแต่ยังต้องพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพเส้นใยให้มี

ความอ่อนนุ่มของเส้นใย รวมถึงต้องท้าให้เส้นใยดาหลามีความสะอาดขึ้นมากกว่าเดิม   

จากแผนประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของจังหวัดชายแดนใต้เรื่องปัญหาไม้ผลล้น

ตลาด ราคาตกต่้า ไม่มีตลาดรองรับ และปัญหาด้านขาดการน้าเทคโนโลยีมาใช้ ท้าให้ประสิทธิภาพการผลิตด้าน

การเกษตรต่้าและขาดศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร เพ่ือแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรของจังหวัด

ชายแดนใต้ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ จึงได้ด้าเนินการวิจัยในปี  พ.ศ.2554-

2555 เรื่องการศึกษาวิจัยพืชทางเลือกเพ่ือเพ่ิมมูลค่าในจังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 



ด้าเนินการคัดเลือกชนิดพืชในจังหวัดนราธิวาสที่มีศักยภาพ คือดาหลาเนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย มีวิธีการปลูก

การจัดการดูแลไม่ยุ่งยาก และดาหลาเป็นพืชดั้งเดิมในท้องถิ่นที่เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดนราธิวาสปลูกแซมใน

พ้ืนที่ปลูกพืชหลักเพ่ือตัดดอกรับประทานกับข้าวย้า จึงพัฒนาน้าต้นดาหลามาแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและเป็น

ทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและช่วยสร้างรายได้เพ่ิมให้กับเกษตรกรในจังหวัดนราธิ วาส

ต่อไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการผลิตทางด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน   ดาริกาและคณะ (2555) ได้

ด้าเนินการคัดเลือกวิธีการสกัดเส้นใยจากล้าต้นดาหลาเพ่ือน้าเส้นใยมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการทอผ้า 

เหตุผลที่เลือกน้าต้นดาหลามาใช้ในการแปรรูปเป็นเส้นใยเนื่ องจากเกษตรกรจะตัดต้นดาหลาทิ้งหลังจากที่

เกษตรกรตัดดอกดาหลาจ้าหน่ายแล้ว เพ่ือให้ดาหลาแตกหน่อใหม่ต่อไป เกษตรกรตัดต้นดาหลาต้นเก่าทิ้งทุก

สัปดาห์  และไม่ได้น้าต้นดาหลามาใช้ประโยชน์  หลังจากตัดแล้วจะน้าต้นดาหลาตัดเป็นท่อนวางทิ้งไว้ให้แห้งเพ่ือ

รอการเผาท้าลาย ซึ่งใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าที่ต้นดาหลาจะแห้งจนสามารถเผาท้าลายได้ ต้นดาหลาจึงเป็นวัสดุ

เหลือใช้ทางการเกษตรซึ่งหากเราสามารถหาวิธีการน้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับดา

หลาได้  ดาหลาหนึ่งกอมีต้นประมาณ 7-15 ต้น ต้นดาหลาหนึ่งต้นสูงประมาณ 3-4 เมตร หากเกษตรกรทุกๆ ราย

ตัดต้นดาหลาทิ้ง  จะมีวัสดุเหลือใช้จากทางการเกษตรเป็นจ้านวนมาก ดังนั้นหากสามารถน้าต้นดาหลามาแปรรูป

เป็นเส้นใยเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการทอผ้าได้ เกษตรกรก็จะมีรายได้เพ่ิมต่อครอบครัวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการช่วย

ลดปัญหาในเรื่องการเผาท้าลายต้นดาหลา ลดการสร้างมลภาวะที่เกิดจากการเผาท้าลายต้นดาหลาอีกทางหนึ่ง  

เมื่อสิ้นสุดงานวิจัยปี พ.ศ.2555 ได้น้าเส้นใยอย่างหยาบที่สกัดได้จากต้นดาหลา ส่งให้กับบริษัทผู้ประกอบการด้าน

การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ  ซึ่งได้รับการตอบรับจากบริษัทผู้ประกอบการด้านการทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติว่า

เส้นใยดาหลามีคุณสมบัติที่สามารถน้าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการทอผ้าได้ ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผู้วิจัยได้

ด้าเนินการสกัดเส้นใยดาหลาจากล้าต้นดาหลาด้วยกรรมวิธีที่ได้จากผลการวิจัยในปี 2555 และส่งเส้นใยดาหลาให้

บริษัทผู้ประกอบการด้านการทอผ้าใช้ผลิตผ้าทอจากเส้นใยธรรมชาติ โดยใช้เส้นใยฝ้ายผสมกับเส้นใยดาหลา โดยมี

อัตราส่วนผสมของเส้นใยฝ้าย 90 เปอร์เซ็นต์ ต่อ เส้นใยดาหลา 10  

จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ  ได้ด้าเนินงานโครงการวิจัยเร่งด่วน 

เรื่องการศึกษาวิจัยหาส่วนของล้าต้นดาหลาที่เหมาะสมกับการน้ามาสกัดเป็นเส้นใยเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการทอ

ผ้า ในจังหวัดนราธิวาส  ในปีงบประมาณ 2558  เพ่ือตอบรับความต้องการเส้นใยดาหลาคุณภาพของ

ผู้ประกอบการสิ่งทอ และเพ่ิมทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกร โดยการพัฒนาต่อเพ่ือหาส่ วนของล้าต้นดาหลาที่

เหมาะสมในการน้ามาสกัดเป็นเส้นใยดาหลาส้าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการทอผ้า ทั้งนี้เมื่อผู้วิจัยสามารถ

ด้าเนินการวิจัยจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แล้วก็จะสามารถน้าเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยดาหลาที่ได้ส่งเสริม

การผลิตให้กับเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสต่อไป ดังนั้น เมื่อสามารถด้าเนินการสกัดเส้นใยดาหลาจนได้คุณภาพ



ของเส้นใยตามที่ต้องการแล้ว งานวิจัยชุดนี้จึงจัดท้าขึ้นเพ่ือศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาเส้นใยดาหลา

ให้มคีวามคงสภาพได้อยู่ยาวนานที่สุด และมีต้นทุนในการเก็บรักาต่้าที่สุด 

 

6. วิธีด าเนินการ                          

- อุปกรณ์ :  

- เส้นใยดาหลา 

- ผ้าใบสีฟ้าส้าหรับวางเส้นใยดาหลา  

- ถุงพลาสติคส้าหรับเก็บเส้นใยดาหลา 

- ถุงตาข่ายสีฟ้าส้าหรับเก็บเส้นใยดาหลา  

- กล่องกระดาษขนาด กว้างxยาวxสูง  = 11 x16 x 10 นิ้ว 

- กล่องพลาสติดแบบมีฝาปิดล็อคขนาด กว้างxยาวxสูง  = 10 x16 x 12 นิ้ว  

- วิธีการ น้าเส้นใยที่ได้จากกิจกรรมที่ 1 เก็บในสภาพการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 5 กรรมวิธี  

กรรมวิธีละ 4 ซ้้า ได้แก่ 
กรรมวิธีที่ 1 เก็บรักษาเส้นใยดาหลาด้วยการวางบนพืน้ทีร่องพ้ืนด้วยผ้าใบโดยไม่ใช้วัสดุปิดคลุม 

            กรรมวิธีที่ 2 เก็บรักษาเส้นใยดาหลาในถุงตาข่ายสีฟ้า     
กรรมวิธีที่ 3 เก็บรักษาเส้นใยดาหลาในกล่องกระดาษที่มีฝาปิด                          
กรรมวิธีที่ 4 เก็บรักษาเส้นใยดาหลาในถุงพลาสติกใสมัดปิดปากถุง    

                  กรรมวิธีที่ 5 เก็บรักษาเส้นใยดาหลาในกล่องพลาสติกใสที่มีฝาปิด    
 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

น้าเส้นใยดาหลามาเก็บรักษาในสภาพการเก็บที่แตกต่างกัน โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD  

จ้านวน 4 ซ้้า 5 กรรมวิธี ได้แก่ 

กรรมวิธีที่ 1 น้าเส้นใยดาหลาที่ได้จากการสกัดด้วยสารสกัดเส้นใยพืชที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้มาก่อน

จ้านวน 500 กรัม มาเก็บรักษาโดยการวางบนพ้ืนที่ปูด้วยผ้าใบโดยไม่ใช้วัสดุปิดคลุมหลังจากนั้นดูตรวจลักษณะการ

คงสภาพของเส้นใยทุก ๆ เดือน  

กรรมวิธีที่ 2 น้าเส้นใยดาหลาที่ได้จากการสกัดด้วยสารสกัดเส้นใยพืชที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้มาก่อน

จ้านวน 500 กรัม มาเก็บรักษาในถุงตาข่ายสีฟ้า หลังจากนั้นดูตรวจลักษณะการคงสภาพของเส้นใยทุก ๆ เดือน 



กรรมวิธีที่ 3 น้าเส้นใยดาหลาที่ได้จากการสกัดด้วยสารสกัดเส้นใยพืชที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้มาก่อน

จ้านวน 500 กรัม   มาเก็บรักษาในกล่องกระดาษที่มีฝาปิด   หลังจากนั้นดูตรวจลักษณะการคงสภาพของเส้นใย

ทุก ๆ เดือน 

กรรมวิธีที่ 4 น้าเส้นใยดาหลาที่ได้จากการสกัดด้วยสารสกัดเส้นใยพืชที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้มาก่อน

จ้านวน 500 กรัม มาเก็บรักษาในถุงพลาสติกใสมัดปิดปากถุง   หลังจากนั้นดูตรวจลักษณะการคงสภาพของเส้นใย

ทุก ๆ เดือน 

  กรรมวิธีที่ 5 น้าเส้นใยดาหลาที่ได้จากการสกัดด้วยสารสกัดเส้นใยพืชที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้มาก่อน 

จ้านวน 500 กรัม มาเก็บรักษาโดยในกล่องพลาสติกใสที่มีฝาปิด  หลังจากนั้นดูตรวจลักษณะการคงสภาพของเส้น

ใยทุก ๆ เดือน- เวลาและสถานที่      

    สถานที่ทดลอง : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ 

        ระยะเวลาด้าเนินการ : ตุลาคม 2560–กันยายน 2562 

 

7. ผลการทดลองและวิจารณ์    

  จากผลการทดลองพบว่าการน้าเส้นใยดาหลามาเก็บรักษาในสภาพแตกต่างกันในทั้ง 5 กรรมวิธี โดยเก็บ

รักษาไว้เป็นระยะเวลา 12 เดือน  เส้นใยดาหลาที่เก็บรักษาในทุกกรรมวิธี มีสภาพเส้นใยคงเดิม ไม่มีการปนเปื้อน

ของเชื้อราเกิดขึ้นบนเส้นใยดาหลาในทุกกรรมวิธี ทั้งนี้วิธีการที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากความสะดวกในการ

เก็บ ความสะอาดของเส้นใย และราคาต้นทุนต่้าที่สุด คือ การเก็บรักษาเส้นใยดาหลาในกรรมวิธีที่ 4  เก็บรักษา

เส้นใยดาหลาในถุงพลาสติกใสมัดปิดปากถุง ซึ่งมีต้นทุนการเก็บรักษา 8  บาท ต่อเส้นใย 1 ตัวอย่าง  ส่วนวิธีการ

เก็บรักษาเส้นใยดาหลาในกล่องกระดาษที่มีฝาปิด  วิธีการเก็บรักษาเส้นใยดาหลาในถุงตาข่ายสีฟ้า   และวิธีการ

เก็บรักษาเส้นใยดาหลาในกล่องพลาสติกใสที่มีฝาปิด มีต้นทุนการเก็บรักษาที่ 30 บาท  35  บาท  และ 210 บาท  

ตามล้าดับ ทั้งนี้ การที่เส้นใยดาหลาในทุกกรมวิธีไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อราอาจเป็นผลจากที่ในต้นดาหลามี

สารส้าคัญซ่ึงมีผลต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ จึงท้าให้เส้นใยดาหลาในแต่ละกรรมวิธีไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อรา 

8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :   

          จากผลการทดลองพบว่าการน้าเส้นใยดาหลามาเก็บรักษาในสภาพแตกต่างกันในทั้ง 5 กรรมวิธี 

โดยเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลา 12 เดือน สรุปผลได้ว่าเส้นใยดาหลาที่เก็บรักษาในสภาพที่แตกต่างกันในแต่ละ

กรรมวิธีไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อรา ซึ่งอาจเกิดจากการที่ในต้นดาหลามีสาระส้าคัญที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโต

ของเชื้อจุลินทรีย์ ส้าหรับกรรมวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการเก็บรักษาส้นใยดาหลา โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจาก

ต้นทุนในการเก็บรักษา และความสะดวกในการเก็บรักษาคือการเก็บรักษาเส้นใยดาหลาในกรรมวิธีที่ 4  เก็บรักษา



เส้นใยดาหลาในถุงพลาสติกใสมัดปิดปากถุง ซึ่งมีต้นทุนการเก็บรักษา 8  บาท ต่อเส้นใย 1 ตัวอย่าง  (ปริมาณ 500 

กรัม) ทั้งนี้ในการเก็บรักษาเส้นใยดาหลาในปริมาณมาก    ผู้ผลิตควรมีชั้นวางหรือตู้จัดเก็บถุงพลาสติกที่ใช้บรรจุ

เส้นใยดาหลา เพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บและการน้ามาใช้งานต่อไป 

9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

สามารถน้าข้อมูลวิธีการเก็บรักษาเส้นใยดาหลาที่เหมาะสม  ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเส้นใย 

ดาหลาน้าไปใช้ประโยชน์ ช่วยลดต้นทุนในการผลิตเส้นใยดาหลาได้ดียิ่งขึ้น 

 

10. ค าขอบคุณ :  

     ขอขอบคุณ คุณบัณฑิต  พงศาโรจนวิทย์  กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยน้าโชคเท็กซ์ไทล์ จ้ากัด ที่ให้ความ

กรุณาประเมินความพึงพอใจเส้นใยดาหลาที่ได้จากแต่ละกรรมวิธี 
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12. ภาคผนวก  

  

          ตารางที่ 3 : ตารางผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของเส้นใยดาหลาที่ได้จากกรรมวิธีที่ 1- 5 

กรรมวิธีที่ ความแข็งแรงเฉลี่ย 

Tenacity 

(กรัมแรงต่อดีเนียร์) 

การยืดตัวขณะขาด  

(ร้อยละ) 

 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 = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติที ่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95, C.V.=  18.55 % 

 

ภาพที่ 1 :  เส้นใยดาหลา กรรมวิธีที่ 1 เก็บรักษาเส้นใยดาหลาด้วยการวางบนพื้นทีร่องพ้ืนด้วยผ้าใบโดย 

              ไม่ใช้วัสดุปิดคลุม 

 

 

ภาพที่ 2 :  เส้นใยดาหลา กรรมวิธีที่ 2 เก็บรักษาเส้นใยดาหลาในถุงตาข่ายสีฟ้า  



   
 

 

ภาพที่ 3 :  เส้นใยดาหลา กรรมวิธีที่ 3 เก็บรักษาเส้นใยดาหลาในกล่องกระดาษท่ีมีฝาปิด    

 

 
 

ภาพที่ 4 :  เส้นใยดาหลา กรรมวิธีที่ 4 เก็บรักษาเส้นใยดาหลาในถุงพลาสติกใสมัดปิดปากถุง    



 

 
 

      ภาพที่ 5 :  เส้นใยดาหลา กรรมวิธีที่ 5 เก็บรักษาเส้นใยดาหลาในกล่องพลาสติกใสที่มีฝาปิด    

 


	ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2560–กันยายน 2562

