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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ได้ด้าเนินการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ซ้้าสารสกัดเส้นใยพืช

ในการสกัดเส้นใยดาหลา เพ่ือช่วยลดต้นทุนในการผลิตเส้นใยดาหลาให้ได้ดีกว่าวิธีการการสกัดเส้นใยดาหลาเดิมที่

ได้ด้าเนินการทดลองแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2558  โดยด้าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 โดยน้าวิธีการสกัดเส้นใยที่ได้จากผลการด้าเนิน

งานวิจัยในปี 2558 มาด้าเนินการผลิตเส้นใยดาหลา วางแผนการทดลองแบบ RCBD  จ้านวน 4 กรรมวิธี กรรมวิธี

ละ 4 ซ้้า ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 ใช้สารสกัดเส้นใยพืชที่ยังไม่ได้ผ่านการน้ามาใช้สกัดเส้นใย กรรมวิธีที่ 2 ใช้สารสกดั



เส้นใยพืชที่ผ่านการใช้สกัดเส้นใยแล้วจากกรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธีที่ 3 ใช้สารสกัดเส้นใยพืชที่ผ่านการใช้สกัดเส้นใย

แล้วจากกรรมวิธีที่ 2 และกรรมวิธีที่ 4 ใช้สารสกัดเส้นใยพืชที่ผ่านการใช้สกัดเส้นใยแล้วจากกรรมวิธีที่ 3 พบว่า

สามารถน้าสารสกัดเส้นใยพืชมาใช้ซ้้าในการสกัดเส้นใยได้ 2 ครั้ง โดยที่เส้นใยดาหลายังคงมีคุณสมบัติของเส้นใยไม่

แตกต่างจากเส้นใยดาหลาซึ่งได้จากการใช้สารสกัดซึ่งไม่เคยน้ามาใช้สกัดเส้นใยมาก่อน และเส้นใยดาหลาที่สกัดได้

ได้ยังคงคุณสมบัติของเส้นใยที่สามารถน้าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการทอผ้าได้เหมือนเดิม แต่ทั้งนี้ การน้าสารสกัดเส้น

ใยพืชมาใช้ซ้้าครั้งที่ 1 ตามกรรมวิธีที่ 2 จะใช้เวลาในการสกัดเส้นใยนานขึ้นเป็น 12 วัน ส่วนการน้าสารสกัดเส้นใย

พืชมาใช้ซ้้าครั้งที่ 1 ตามกรรมวิธีที่ 2 จะใช้เวลาในการสกัดเส้นใยนานขึ้นเป็น 25 วัน 

Abstract 

The Rueso Agricultural Research and Development Center. Studied on the efficiency of 

re-use of plant fiber extracts in the extraction of dahla (Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith) for 

reduce the cost of production of dahla fiber by completed in 2015. The experiment was 

conducted at the Rueso Agricultural Research and Development Center from October 2016 to 

September 2016. The method of fiber extraction from the results of research in 2015 to 

produce dahla fibe. Each of the experiments were laid in a randomized complete blog design 

(RCBD) with 4 experiments and 4 replications. They are : Method 1 used plant extracts that have 

not been used for extrac fiber, Method 2 Used the extract of the plant fibers that have been 

extracted from Method 1, Method 3 used the extract of the plant fibers that have been 

extracted from Method 2 and Method 3 used the extract of the plant fibers that have been 

extracted from Method 3. It was found that the extracts of the plant fibers were used in the 

extraction of the fibers twice. The fiber properties is not different from the dahla fiber that used 

of new extrac fiber. But the used of plant extract in the second treatment will take 12 days to 

extract dahla fiber and used of plant extracts in the second treatment will take time up to 25 

days. 

 

5. ค าน า                                  

       อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยน้าเข้าฝ้ายปีละประมาณ 3.7 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 23,300 ล้านบาท 

นอกจากเสียเงินตราไปต่างประเทศแล้วท้าให้อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ แนวทางการแก้ไข

ประเทศไทยจะต้องพัฒนาเส้นใยจากพืชอ่ืนที่มีอยู่ในประเทศ ซึ่งนอกจากลดการน้าเข้าแล้วยังช่วยสร้างเศรษฐกิจ

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

ทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและช่วยสร้างรายได้เพ่ิมให้กับเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส

ต่อไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการผลิตทางด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน   ดาริกาและคณะ (2555) ได้

ด้าเนินการคัดเลือกวิธีการสกัดเส้นใยจากล้าต้นดาหลาเพ่ือน้าเส้นใยมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการทอผ้า 

เหตุผลที่เลือกน้าต้นดาหลามาใช้ในการแปรรูปเป็นเส้นใยเนื่องจากเกษตรกรจะตัดต้นดาหลาทิ้ งหลังจากที่

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 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือน้าผ้าทอที่ทอได้น้ามาใช้จัด

แสดงในงานวันของดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อเดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ผลปรากฏว่าผ้าทอที่ได้จากส่วนผสมของเส้น

ใยฝ้ายกับเส้นใยดาหลาได้รับความสนใจจากเกษตรกรและผู้เข้าร่วมชมในงานดังกล่าว ทั้งนี้ผ้าทอจากเส้นใยฝ้าย

ผสมเส้นใยดาหลาที่ได้ยังมีส่วนของเส้นใยดาหลาที่มีขนาดใหญ่และเป็นเส้นใยที่มีความแข็งแทรกอยู่ในเนื้อผ้าท้าให้

เนื้อผ้าบางส่วนมีความหยาบ และระคายต่อผิว    จากการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้ประกอบการด้านการทอ

ผ้าได้รับการประเมินผลว่ามีความพึงพอใจในเส้นใยดาหลาที่ผลิตได้พอสมควรแต่ยังต้องพัฒนาและปรับปรุง

คุณภาพเส้นใยให้มีความอ่อนนุ่มของเส้นใย รวมถึงต้องท้าให้เส้นใยดาหลามีความสะอาดขึ้นมากกว่าเดิม  ทั้งนี้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมชมงานวันของดีเมืองนราธิวาสได้

ทราบว่าในอนาคตจะมีโครงการจัดตั้งรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือผลิตเส้นใยดาหลาส่งจ้าหน่ายให้กับบริษัท

ผู้ประกอบการด้านการทอผ้า ซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  อีกทั้งหลังจากการจัด

แสดงผ้าทอจากเส้นใยฝ้ายผสมเส้นใยดาหลาในงานวันของดีนราธิวาสทาง ทางบริษัทผู้ประกอบการฯ ได้แจ้งขอ

ความร่วมมือจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะให้ช่วยด้าเนินการการพัฒนาเส้นใยดาหลาต่อ เพ่ือให้ได้

เส้นใยดาหลาที่มีคุณลักษณะและคุณภาพที่ตรงตามลักษณะที่ต้องการส้าหรับน้ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการทอผ้า

ทดแทนการน้าเข้าเส้นใยฝ้ายจากต่างประเทศ  ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะอยู่ในพ้ืนที่ที่เกษตรกร

ปลูกดาหลาในพ้ืนที่เป็นจ้านวนมาก เหมาะส้าหรับส่งเสริมการผลิตให้เกษตรกรขยายการปลูกดาหลาและน้าต้นดา

หลามาผลิตเป็นเส้นใยเพื่อส่งจ้าหน่ายให้กับบริษัทผู้ประกอบการด้านการทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติต่อไป   

จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ  ได้ด้าเนินงานโครงการวิจัยเร่งด่วน 

เรื่องการศึกษาวิจัยหาส่วนของล้าต้นดาหลาที่เหมาะสมกับการน้ามาสกัดเป็นเส้นใยเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการทอ

ผ้า ในจังหวัดนราธิวาส  ในปีงบประมาณ 2558  เพ่ือตอบรับความต้องการเส้นใยดาหลาคุณภาพของ

ผู้ประกอบการสิ่งทอ และเพ่ิมทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกร โดยการพัฒนาต่อเพ่ือหาส่ วนของล้าต้นดาหลาที่

เหมาะสมในการน้ามาสกัดเป็นเส้นใยดาหลาส้าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการทอผ้า ทั้งนี้เมื่อผู้วิจัยสามารถ

ด้าเนินการวิจัยจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แล้วก็จะสามารถน้าเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยดาหลาที่ได้ส่งเสริม

การผลิตให้กับเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสต่อไป ดังนั้น เมื่อสามารถด้าเนินการสกัดเส้นใยดาหลาจนได้คุณภาพ

ของเส้นใยตามที่ต้องการแล้ว งานวิจัยชุดนี้จึงจัดท้าขึ้นเพ่ือศึกษาหาประสิทธิภาพของการใช้ซ้้าสารสกัดเส้นใยพืช

ในการสกัดเส้นใยดาหลาเพ่ือเป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิตเส้นใยดาหลาได้ต่อไป 

 

 



6. วิธีด าเนินการ                          

- อุปกรณ์ :  

- ต้นดาหลา  

- สารสกัดเส้นใยพืช  

- ถังพลาสติกขนาดบรรจุ 200 ลิตร  

- เครื่องรีดเส้นใย   

- วิธีการ น้าวิธีการสกัดเส้นใยที่ได้จากผลการด้าเนินงานวิจัยในปี 2558 มาด้าเนินการผลิตเส้นใยดาหลา

โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD  จ้านวน 4 กรรมวิธี กรรมวิธีละ4 ซ้้า ได้แก่ 

กรรมวิธีที่ 1 ใช้สารสกัดเส้นใยพืชที่ยังไม่ได้ผ่านการน้ามาใช้สกัดเส้นใย 

กรรมวิธีที่ 2 ใช้สารสกัดเส้นใยพืชที่ผ่านการใช้สกัดเส้นใยแล้วจากกรรมวิธีที่ 1 

กรรมวิธีที่ 3ใช้สารสกัดเส้นใยพืชที่ผ่านการใช้สกัดเส้นใยแล้วจากกรรมวิธีที่ 2 

                   กรรมวิธีที่ 4 ใช้สารสกัดเส้นใยพืชที่ผ่านการใช้สกัดเส้นใยแล้วจากกรรมวิธีที่ 3  

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

  กรรมวิธีที่ 1 น้าล้าต้นดาหลาอายุล้าต้นประมาณ 6 เดือน ซึ่งมีความยาวประมาณ 3-4 เมตร  มา

ตัดให้เป็นท่อน ความยาวเท่าๆ กัน โดยตัดให้ได้ความยาวท่อนละ 1 เมตร    แยกส่วนของแกนในล้าต้น ชั่งน้้าหนัก

สดให้ได้น้้าหนักเท่าๆ กัน 5 กิโลกรัม  น้าไปใส่ในถังพลาสติกที่มีฝาปิดขนาดบรรจุ 60 ลิตร ใส่สารสกัดเส้นใยพืชที่

ยังไม่ได้ผ่านการใช้หมักสกัดเส้นใยปริมาตร 20 ลิตร หมักสกัดระยะเวลานาน 6 วัน  หลังจากนั้นน้าเส้นใยดาหลา

มารีดให้ได้เส้นใยอย่างละเอียด แช่สารปรับสภาพนุ่ม ผึ่งแดดให้เส้นใยแห้ง ชั่งน้้าหนักแห้งของเส้นใยดาหลาที่ได้ 

และส่งวิเคราะห์คุณสมบัติของเส้นใย 

  กรรมวิธีที่ 2 น้าล้าต้นดาหลาอายุล้าต้นประมาณ 6 เดือน ซึ่งมีความยาวประมาณ 3-4 เมตร  มา

ตัดให้เป็นท่อน ความยาวเท่าๆ กัน โดยตัดให้ได้ความยาวท่อนละ 1 เมตร    แยกส่วนของแกนในล้าต้น ชั่งน้้าหนัก

สดให้ได้น้้าหนักเท่าๆ กัน 5 กิโลกรัม  น้าไปใส่ในถังพลาสติกที่มีฝาปิดขนาดบรรจุ 60 ลิตร ใส่สารสกัดเส้นใยพืชที่

ผ่านการใช้หมักสกัดเส้นใยดาหลาแล้วในกรรมวิธีที่ 1 ปริมาตร 20 ลิตร หมักสกัดระยะเวลานาน 6 วัน หลังจาก

นั้นน้าเส้นใยดาหลามารีดให้ได้เส้นใยอย่างละเอียด แช่สารปรับสภาพนุ่ม ผึ่งแดดให้เส้นใยแห้ง ชั่งน้้าหนักแห้งของ

เส้นใยดาหลาที่ได้ และส่งวิเคราะห์คุณสมบัติของเส้นใย 

  กรรมวิธีที่ 3 น้าล้าต้นดาหลาอายุล้าต้นประมาณ 6 เดือน ซึ่งมีความยาวประมาณ 3-4 เมตร  มา

ตัดให้เป็นท่อน ความยาวเท่าๆ กัน โดยตัดให้ได้ความยาวท่อนละ 1 เมตร    แยกส่วนของแกนในล้าต้น ชั่งน้้าหนัก

สดให้ได้น้้าหนักเท่าๆ กัน 5 กิโลกรัม  น้าไปใส่ในถังพลาสติกที่มีฝาปิดขนาดบรรจุ 60 ลิตร ใส่สารสกัดเส้นใยพืชที่

ผ่านการใช้หมักสกัดเส้นใยดาหลาแล้วในกรรมวิธีที่ 2 ปริมาตร 20 ลิตร หมักสกัดระยะเวลานาน 6 วัน หลังจาก



นั้นน้าเส้นใยดาหลามารีดให้ได้เส้นใยอย่างละเอียด แช่สารปรับสภาพนุ่ม ผึ่งแดดให้เส้นใยแห้ง ชั่งน้้าหนักแห้งของ

เส้นใยดาหลาที่ได้ และส่งวิเคราะห์คุณสมบัติของเส้นใย 

  กรรมวิธีที่ 4 น้าล้าต้นดาหลาอายุล้าต้นประมาณ 6 เดือน ซึ่งมีความยาวประมาณ 3-4 เมตร  มา

ตัดให้เป็นท่อน ความยาวเท่าๆ กัน โดยตัดให้ได้ความยาวท่อนละ 1 เมตร    แยกส่วนของแกนในล้าต้น ชั่งน้้าหนัก

สดให้ได้น้้าหนักเท่าๆ กัน 5 กิโลกรัม  น้าไปใส่ในถังพลาสติกที่มีฝาปิดขนาดบรรจุ 60 ลิตร ใส่สารสกัดเส้นใยพืชที่

ผ่านการใช้หมักสกัดเส้นใยดาหลาแล้วในกรรมวิธีที่ 3 ปริมาตร 20 ลิตร หมักสกัดระยะเวลานาน 6 วัน หลังจาก

นั้นน้าเส้นใยดาหลามารีดให้ได้เส้นใยอย่างละเอียด แช่สารปรับสภาพนุ่ม ผึ่งแดดให้เส้นใยแห้ง ชั่งน้้าหนักแห้งของ

เส้นใยดาหลาที่ได้ และส่งวิเคราะห์คุณสมบัติของเส้นใย 

- เวลาและสถานที่      

    สถานที่ทดลอง : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ 

        ระยะเวลาด้าเนินการ : ตุลาคม 2559–กันยายน 2560 

 

7. ผลการทดลองและวิจารณ์    

จากผลการทดลองประสิทธิภาพของการใช้ซ้้าสารสกัดเส้นใยทั้ง 4 กรรมวิธี ปรากฏว่า การน้าสารสกัดเส้น

ใยพืชที่ไม่ได้ผ่านการน้ามาใช้สกัดเส้นใยมาก่อนมาใช้ในการสกัดเส้นใยดาหลา ใช้เวลาในการสกัดเส้นใย 6 วัน  

ส่วนการน้าสารสกัดมาใช้ซ้้าครั้งที่ 1 จะใช้เวลาในการหมักสกัดเส้นใยนานขึ้นจาก 6 วันเป็น 12 วัน และการน้า

สารสกัดมาใช้ซ้้าครั้งท่ี 2 จะใช้เวลาในการหมักสกัดเส้นใยนานขึ้นจาก 6 วันเป็น 25 วัน ส่วนการน้าสารสกัดเส้นใย

มาใช้ซ้้าในครั้ง 3 ไม่สามารถสกัดเส้นใยดาหลาได้ (ตารางที่ 1) การที่ใช้สารสกัดเส้นใยซ้้าครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 

ต้องใช้เวลาในการแช่สารสกัดเส้นใยนานขึ้นกว่าการใช้สารสกัดซึ่งยังไม่เคยน้ามาใช้สกัดเส้นใยมาก่อน อาจเป็น

เพราะว่า  เมื่อน้าสารสกัดเส้นใยพืชมาสกัดเส้นใยจากต้นต้นดาหลาแล้วท้าให้น้้าที่มีอยู่ในต้นดาหลาออกมาปนกับ

สารสกัดเส้นใยพืช จึงท้าให้สารสกัดเส้นใยที่ผ่านการใช้งานแล้วมีความเจือจางกว่าเดิม ดังนั้นเมื่อน้าสารสกัดเส้นใย

พืชมาใช้ซ้้าจึงใช้ระยะเวลาในการแช่สกัดเส้นใยนานขึ้นกว่าเดิม  

จากการน้าเส้นใยดาหลาที่ได้จากกรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธีที่ 2 และกรรมวิธีที่ 3 และจากการส่งเส้นใยดาหลา

ที่ได้สกัดได้จากกรรมวิธี ที่ 1 กรรมวิธีที่ 2 และ กรรมวิธีที่ 3 มีค่าคุณสมบัติของเส้นใยดาหลา ได้แก่ค่า tenacity 

อยู่ที่ 339.12  301.52 และ 309.63 กรัมแรงต่อดีเนียร์ ตามล้าดับ และมีค่าการยืดตัวขณะขาด อยู่ที่ร้อยละ 

11.43  10.82 และ 10.03  ซึ่งมีค่าที่ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ และเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถน้าไปเป็น

วัตถุดิบในการทอผ้าได้ทั้ง 3 กรรมวิธี (ตารางที่ 3) 

 



8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :   

           จากผลการทดลองประสิทธิภาพของการใช้ซ้้าสารสกัดเส้นใยพืชพบว่า สามารถน้าสารสกัดมาใช้ซ้้าในการ

สกัดเส้นใยได้ 2 ครั้ง โดยที่เส้นใยดาหลายังคงมีคุณสมบัติของเส้นใยไม่แตกต่างจากเส้นใยดาหลาซึ่งได้จากการใช้

สารสกัดซึ่งไม่เคยน้ามาใช้สกัดเส้นใยมาก่อน และยังคงคุณสมบัติของเส้นใยที่สามารถน้าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการทอ

ผ้าได้เหมือนเดิม แต่ทั้งนี้ การน้าสารสกัดเส้นใยพืชมาใช้ซ้้าครั้งที่ 1 ตามกรรมวิธีที่ 2 จะใช้เวลาในการสกัดเส้นใย

นานขึ้นเป็น 12 วัน ส่วนการน้าสารสกัดเส้นใยพืชมาใช้ซ้้าครั้งที่ 1 ตามกรรมวิธีที่ 2 จะใช้เวลาในการสกัดเส้นใย

นานขึ้นเป็น 25 วัน ซึ่งการที่ต้องใช้เวลาในการสกัดเส้นใยนานขึ้นกว่าเดิมเมื่อน้าสารสกัดเส้นใยพืชมาใช้ซ้้า อาจ

เกิดจากการที่น้้าจากต้นดาหลาออกมาปนในสารสหัดเส้นใยพืช ดังนั้นหากต้องการให้ประสิทธิภาพของการน้าสาร

สกัดเส้นใยพืชมาใช้ซ้้าดีขึ้นกว่าเดิมนั้น อาจจะต้องท้าการหีบเอาน้้าออกจากต้นดาหลาก่อนที่จะน้ามาแช่สกัดเส้ น

ใยในสารสกัดเส้นใย ซึ่งอาจจะช่วยลดระยะเวลาในการสกัดเส้นใยได้มากขึ้นกว่าผลการทดลองในครั้งนี้ 

 

9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

สามารถน้าข้อมูลจา้นวนครั้งของการน้าสารสกดัเส้นใยพืชมาใช้ซ้้าในการสกัดเส้นใยดาหลา  ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่ม 

เกษตรกรผู้ผลิตเส้นใยดาหลาน้าไปใช้ประโยชน์ ช่วยลดต้นทุนในการผลิตเส้นใยดาหลาได้ 

 

10. ค าขอบคุณ :  

     ขอขอบคุณ คุณบัณฑิต  พงศาโรจนวิทย์  กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยน้าโชคเท็กซ์ไทล์ จ้ากัด ที่ให้ความ

กรุณาประเมินความพึงพอใจเส้นใยดาหลาที่ได้จากแต่ละกรรมวิธี 



11. เอกสารอ้างอิง

          โครงการสารานุกรมไทยส้าหรับเยาวชน, 2552, สารานุกรมไทย บับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระ 
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             ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ. 

จรรยาวรรณ  จรรยาธรรม และประทับใจ  สิกขา. 2555. การพัฒนาเส้นใยของต้นจากเพ่ือใช้ในการออก 
แบบผลิตภัณฑ์. วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 3  บับที่ 1. 
หน้า 94.  

ดาริกา  ดาวจันอัด. นลินี  จาริกภากร. สุนันท์  ถีราวุฒิ. เอมอร  เพชรทอง. 2555. การศึกษาวิจัยพืช 
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12. ภาคผนวก  

 ตารางที่ 1 : ตารางแสดงจ้านวนวันที่แช่สารสกัดเส้นใยดาหลาของกรรมวิธีที่ 1-4 

กรรมวิธีที่ จ้านวนวัน 

กรรมวิธีที่ 1  6 วัน 

กรรมวิธีที่ 2   12 วัน 

กรรม  กรรมวิธีที่ 3วิธีที่ ๓   25 วัน 

กรรมวิธีที่ 4  ไม่สามารถน้าสารสกัดมาใช้ในการสกัดเส้นใยได้ 

 

 ตารางที่ 2 : ตารางแสดงน้้าหนักแห้งเ ลี่ยของเส้นใยดาหลาที่ได้จากกรรมวิธีที่ 1-4 

กรรมวิธีที่ จ้านวนวัน 

กรรมวิธีที่ 1  534.53 

กรรมวิธีที่ 2   528.11 

กรรม  กรรมวิธีที่ 3วิธีที่ ๓   521.87 

กรรมวิธีที่ 4  0.00 

 N 

             *หมายเหตุ  N = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95, C.V. = 12.57 % 
           

 ตารางที่ 3 : ตารางผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของเส้นใยดาหลาที่ได้จากกรรมวิธีที่ 1-4 

กรรมวิธีที่ ความแข็งแรงเ ลี่ย 

Tenacity 

(กรัมแรงต่อดีเนียร์) 

การยืดตัวขณะขาด  

(ร้อยละ) 

 1 339.12 11.43 

2 301.52 10.82 

3 309.63 10.03 

4 - - 

 N N 

            *หมายเหตุ  N = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติทีร่ะดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95, C.V.=  18.55 % 



ภาพที่ 1 : ภาพแสดงการคัดแยกส่วนของต้นดาหลา 

 
 

 ภาพที่ 2 : ภาพแสดงการรีดเส้นใยให้เป็นเส้นใยอย่างหยาบ 

 



ภาพที่ 3 : ภาพแสดงการแช่สกัดเส้นใยดาหลา 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 : ภาพแสดงการผึ่งเส้นใยดาหลาให้แห้ง 

 

 

 

      ล้างน้ าสะอาด 

 

      บีบน้ าออก 
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