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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้เปนการศึกษาการแยกเสนใยจากเปลือกช้ันในของตนปอนองหรือยางนอง  (Antiaris toxicaria Lesch)  ซึ่งเปนพืช
ชนิดหนึ่งที่ชาวลาวเทิง  ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย  ประชาชนลาว  ใชในงานหัตถกรรมสิ่งทอ  รวมทั้งศึกษาถึงความเปนไปไดในการ

ผลิตเสนดายผสมปอนองกับฝายในระดับหัตถกรรม  โดยใชเสนใยปอนองขนาดความกวางประมาณ  30  ไมครอนผสมฝายที่  20/80,  

30/70,  40/60,  และ  50/50  ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ  พบวา  การแยกเสนใยสามารถแยกไดคอนขางสูงคือ  77.50%  

การดูดความชื้นของเสนใย  (Moisture regain)  มีคาใกลเคียงกับฝายดิบคือ  8.43%  เสนดายผสมเสนใยปอนองกับฝายสามารถปนเปน

เสนที่สัดสวน  30/70  ลงมา  เมื่อนํามาทอเปนผาผืนโดยใชเสนใยปอนองผสมฝายเปนเสนพุงและใชดายโทเรเปนเสนยืน  ผาที่ไดมีเน้ือ

หยาบ  และการยอมสีดวยวัสดุธรรมชาติ  คือ  เปลือกไมมะมวง  เปลือกไมประดู  และดอกดาวเรือง  พบวา  มีการติดสียอมระหวางปอ

นองกับฝายไมเสมอกัน  เมื่อทดสอบความคงทนของสีพบวา  ความคงทนของสีตอแสง  ความคงทนของสีตอการขัดถู  ความคงทนของสี

ตอการซัก  แตกตางกัน  ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของวัสดุธรรมชาติที่ใชยอม  และสภาพการทดสอบ  โดยสียอมจากเปลือกตนมะมวงทนตอแสง

มากกวาสียอมจากเปลือกไมประดูและดอกดาวเรืองในระดับ  75%  ตอ  25-37.5%  ตามลําดับ  ความคงทนของสีตอการขัดถูในสภาพ

แหงสูงกวาสภาพเปยก  จากการทดลองชี้ใหเห็นวาผาทอจากเสนใยปอนองผสมฝายสามารถนําไปผลิตผาสําหรับผลิตภัณฑบางประเภทที่

ไมสัมผัสกับผิวผูใชโดยตรงในสภาพการใชงานที่สัมพันธกับชนิดของวัสดุยอมสี 

คําสําคัญ : คําสําคัญที่ 1 ยางนอง  คําสําคัญที่ 2 ลาวเทิง  คําสําคัญที่ 3 หัตถกรรม               
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was aimed to study the separation of Antiaris toxicaria Lesch’s fiber, 
the Laos Terng’s handicraft textile in Lao P.D.R. and including the feasibility the study of local handicraft 
production of Antiaris toxicaria Lesch/cotton fiber blended yarn by varying the ratios of Antiaris toxicaria 
Lesch’s fiber dimension was 30 micron to cotton fiber were 20/80, 30/70, 40/60 and 50/50. The fiber and 
yarn physical properties showed that the high determination percent of Antiaris toxicaria Lesch’s fiber; 
77.50%, the moisture regaining of this fiber like cotton, it was 8.34%. The ration of Antiaris toxicaria 
Lesch/cotton fiber in order to producing yarn is 30/70. The quality of the yarn was still rough and the results 
of the natural dye by Mangoes’s bark, Peterocarpus’s bark and Marigold flower showed that it could not 
produce good quality of dye. The colour fastness by light, washing and abrasion result sure was different. It 
depends on the natural material dye used, the colour fastness from mango’s bark by light at higher the colour 
fastness from Peterocarpus’s bark and Marigold flower at 75% and 25/37.5% The colour fastness by the dry 
rubbing at higher the wet rubbing. In this research, it realized that Antiaris toxicaria Lesch blended fabric 
could use for end-use product, which is indirectly contacted people’s skin and accorded with each dye.      
Key words : Key words 1 Antiaris toxicaria Lesch  Key words 2 Laos Terng  Key words 3 Handicraft 
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บทนํา 
 งานหัตถกรรมสิ่งทอที่ผลิตขึ้นจากชุมชนสามารถสรางความเขมแข็งนําไปสูความสงบสุขในสังคม  และเปน

สวนหนึ่งในการสนับสนุนการทองเท่ียวที่สรางรายไดใหประชาชน  สิ่งทอนอกจากหมายถึง  เสื้อผา  เครื่องนุมหมและ

ยังรวมถึง  ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีทําขึ้นจากเสนใยตาง ๆ  เชน  ผาท่ีใชตกแตงบาน  และผาหุมอุปกรณเครื่องใช  เปนตน 

 ตนปอนอง  หรือปอลอกมึง  หรือกกกระจู  เปนชื่อพ้ืนถ่ินที่ชาวลาวเทิง  ชนเผากะตูใชเรียกพืชที่นํามาผลิต

เปนเครื่องนุงหมในอดีต  โดยเย็บเสื้อ  กระโปรง  ผาหม  หมวก  และผาใชงานเอนกประสงค  โดยนําเปลือกชั้นใน

ของลําตนมาทุบเปนแผน  หรือฉีกแลวฟนใสหนาแขงเปนเสนยาว   
 

 
             ภาพที่  1  ตนปอนองอายุประมาณ 5  ป 

            Figure 1. This’s Antiaris toxicaria Lesch which aged 5. 

 

 
 

ภาพที่  2  เสื้อกั๊กจากตนปอนอง 

Figure2. Antiaris toxicaria Lesch waistcoat. 

 
 ชาวลาวเทิงอาศัยอยูเกือบทุกแขวงของ  สปป.ลาว  ในสัดสวนมากนอยแตกตางกัน  พวกเขาเปนหนึ่งในสาม

ชนชาติกลุมใหญในสาธารณรัฐประชาธิปไตย  ประชาชนลาว(สปป.ลาว)  (กรมชนเผา,  2005)  ชาวลาวเทิงสวนใหญ

อาศัยในเขตที่ราบสูงและภูเขา  ดํารงชีวิตดวยการปลูกขาวไรแบบหมุนเวียนพื้นที่  มีหลายเผายอยที่มีลักษณะรวมทาง

วัฒนธรรมคลายคลึงกัน  คือการนับถือผี  สูบกอก  ดื่มเหลาไห  สะพายเครื่องสานติดหลังขณะออกทํางาน  ทอผาโดย

ใชก่ีมือท่ีผูกกับลําตัว(ก่ีเอว)  และใชภาษาตระกูลมอญ- เขมรเหมือนกัน  ปจจุบันชนชนเผาลาวเทิงจํานวนหนึ่งมี

บทบาทในระบบราชการดวย  ภาครัฐไดสงเสริมการศึกษาโดยจัดใหมีโรงเรียนชนเผาโดยเฉพาะ  และสงเสริมการทํา

กินในพื้นที่ถาวร(ศุภชัย  สิงหยะบุศย และคณะ,  2544)  มีการสนับสนุนใหชาวบานนําภูมิปญญาที่ถายทอดตอกันมา

สรางงาน  โดยรัฐบาลลาวกําหนดนโยบาย  “สรางและอนุรักษ”  โดยขยายศูนยสงเสริมหัตถกรรมแหงชาติเพ่ือ
ฝกอบรมดานวิชาการ  การออกแบบ  และการจัดแสดง  ควบคูกับการอนุรักษงานหัตถกรรมแบบมีชีวิตชีวา  (กอง

บรรณาธิการ,  2005)  ซึ่งงานทอผาดวยกี่เอวถือเปนเอกลักษณของสตรีชาวลาวเทิงหลายชนเผา  ปจจุบันหลาย
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หมูบานมีการทอผาดวยกี่เอวจําหนายแกนักทองเท่ียวที่เขาไปแวะเวียนเยี่ยมชม  แตผาทอที่ผลิตขึ้นสวนใหญเปนผาท่ี

นําดายประดิษฐท่ีมีสีสันสําเร็จรูปมาใชกันอยางแพรหลาย  ท้ังท่ีพวกเขามีภูมิปญญาดั้งเดิมในการนําวัสดุธรรมชาติท่ี

สามารถผลิตขึ้นไดเองโดยใชทรัพยากรที่มีอยูรอบตัวไมตองซื้อหาและสามารถสรางเอกลักษณใหกับผืนผาซึ่งจะเปนจุด

จูงใจใหเกิดการเลือกซื้อมากขึ้น    
ปจจุบันคนไทยมีความนิยมทองเที่ยวในประเทศลาวมากขึ้น  โดยในป  พ.ศ. 2542-2548  ท่ีผานมามี

ปริมาณสูงเปนอันดับหนึ่งในจํานวนนักทองเท่ียวที่เขาไปเที่ยวใน  สปป.ลาว(Lao national tourism 
administration,  2005)  การศึกษาและพัฒนาเสนใยจากภูมิปญญาพื้นถ่ินจึงเปนการขยายฐานความรูและการทํา
ความเขาใจศักยภาพของชุมชน  ท่ีผานมาประเทศไทยและ สปป.ลาว  ไดมีความรวมมือกันในหลายภาคสวน  

การศึกษาการผลิตผาจากเสนใยตนปอนองเปนการนําเอาความรูดั้งเดิมในชุมชนมาพัฒนาตอยอดซึ่งเปนสวนหนึ่งใน

การศึกษาเสนใยและแพรพรรณของชาวลาวเทิงใน  5  แขวงตอนใตของ  สปป.ลาว  19  ชนเผา  โดยในสวนของ

การศึกษาเสนใยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการแยกเสนใยจากเปลือกชั้นในของตนปอนอง  และศึกษาถึงความเปนไป

ไดในการผลิตเสนดายผสมปอนองกับฝายในระดับหัตถกรรม  และนําเสนใย  เสนดาย  และผืนผามาศึกษาคุณสมบัติ  

เพ่ือประโยชนในทางหัตถกรรมสิ่งทอตอไป 

 
ภาพที่  3  แผนที่แสดงการกระจายตัวของชาวลาวเทงิแตละชนเผาในแตละแขวงของ สปป.ลาว  พอสังเขป 

Figure 3. A roughly position of Laos Terng tribe in each district of Laos P.D.R. 
 
 

 
 

ภาพที่  4  ลักษณะของชาวลาวเทิงใน  5  แขวงตอนใตของ  สปป.ลาว  ตัวอยางเครื่องแตงกายประจําเผาที่สวมใสในงานพิธีกรรม 

Figure 4. A Character of Laos Terng tribe in 5 district of southern Laos .  An example apparel of Laos Terng’s ceremony. 
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วัสดุอุปกรณและวิธีการ  

 1.  การเตรียมและการแยกเสนใย 
          ทดลองแยกเสนใย  2  วิธี  ไดแก   
           1.1  วิธีท่ี  1  การแชหมักในน้ํา  โดยนําเปลือกตนปอนองมาแชน้ํา  สังเกตการเปลี่ยนแปลงในวันที่  3,  

วันที่  5,  วันที่  7  และวันที่  9  แลวนําเสนใยมาพึ่งลมใหแหงจึงใชแปรงสางมือ  สางแยกเสนใย 
      1.2  วิธีท่ี  2  การตมดวยสารเคมีเพ่ือเรงกระบวนการ  โดยนําเปลือกตนปอนองมาตมในโซดาไฟหรือ

โซเดียมไฮดรอกไซด(NaOH),  เกร็ดสบู,  โซดาแอสหรือโซเดียมคารบอเนต(Na2Co3)  โดยใชปริมาณอยางละ  1  

กรัม  ตอน้ํา  1,000  ลบ.ซม.  ตอเสนใย  30  กรัม  บันทึกการเปลี่ยนแปลงตามเวลาทุกๆ  30  นาที  จับเวลาที่  30  

นาที,  1  ชั่วโมง,  1.5  ชั่วโมงและ  2  ชั่วโมง  แลวนําเสนใยมาพึ่งลมใหแหงจึงใชแปรงสางมือ  สางแยกเสนใย   
 2.  การปนดาย 
          ในเบื้องตนไดทดลองนําเสนใยปอนองที่แยกไดมาปนระบบฝายโดยใชหลาปนฝายแบบพื้นบาน  ปรากฏ

วาเสนใยไมเกาะเก่ียวกันจึงไมสามารถปนดายโดยใชเสนใยปอนอง  100%  ได  ดังนั้นจึงทดลองนําเสนใยปอนองมา
ผสมกับเสนใยฝายซึ่งเปนเสนใยเซลลูโลสเชนเดียวกัน  และใชระบบปนฝายในการทดลอง  โดยนําเสนใยปอนองที่สาง

แลวมาเก็บสิ่งสกปรกและเสนใยที่มีขนาดใหญเกินไปออก  และนํามาผสมกับใยฝายที่ผานการอ้ิวคัดเมล็ดออกและพ่ึง

แดดแลว  ในอัตราสวนตาง ๆ  เพ่ือหาสัดสวนในการผสมเสนใยที่เหมาะสม  โดยน้ําหนักของปอนองตอฝาย  20/80,  

30/70,  40/60,  50/50  ผสมโดยการดีดสวนผสมดวยคันดีดฝายในกะเพียดกันสวนผสมฟุงกระจาย  เม่ือเสนใย

ผสมกันจนพองฟูแลว  นํามาลอใหเปนดิ้วดวยไมลอบนกระดานลอฝาย  จากนั้นนําไปเข็นเปนเสนดวยหลา  แลวดึง

เสนดายออกจากไนหลาโดยพันใสเปยเพ่ือมวนเสนดายเปนปอย 
    3.  การยอมสี 
          นําเสนดายมายอมดวยสีธรรมชาติซึ่งเปนวัสดุท่ีมีในทองถ่ิน  โดยทดลองดวยวิธียอมรอน  ใชเปลือกไม

ประดู  เปลือกไมมะมวง  และดอกดาวเรือง  นํามาตมในน้ํา  เติมสารชวยผนึกสี(Mordant)  ไดแก  สารสมหลังจาก

กรองเอากลีบดอกดาวเรืองออก,  เติมจุนสี  เม่ือกรองเอาเปลือกไมมะมวงออกแลว  และนําเสนดายที่ยอมผานการตม

เปลือกไมประดูมาแชน้ําปูนใส  โดยมีสัดสวนและขั้นตอนการยอมสําหรับดาย  1  ปอย  ( หนักประมาณ  2  ขีด) 

  1.  วัสดุใหสีธรรมชาติ  50  กรัม 

               2.  น้ําเปลา  2  ลติร  ตมนาน  30  นาที 
  3.  กรองวัสดุธรรมชาติใหสีออก 
  4.  เติมสารชวยผนึกสี  1  กรัม  ตามชนิดของวัสดุธรรมชาติใหสียกเวนเปลือกไมประดู   
  5.  ยกขึ้นตั้งไฟตอ  5  นาทีพรอมกับใสดายที่จะยอมลงไป  ยกขึ้นลงและพลิกไปมาใหสีติดสม่ําเสมอ 
  6.  ยกดายขึ้นพ่ึงลมบนราว  ตากรอพอเย็นตัวลงแลวลางดวยน้ําสะอาดหลาย ๆ น้ําจนน้ําใส  
  7.  สําหรับดายที่ตมดวยสีจากเปลือกไมประดูนํามาแชในน้ําปูนใส 
  8.  นําเสนดายที่ลางสะอาดหรือแชน้ําปูนใสแลวบิดใหสะเด็ดน้ํา  นํามาแชในน้ําตมขาวเหนียวที่เย็นแลว  

เพ่ือใหเสนดายมีความเหนียวยิ่งขึ้น  ใชเวลาประมาณ  5  นาที  แลวนําขึ้นบิดและกระทุงใหสะเด็ดน้ํา  พ่ึงลมในที่รม

บนราวตากจนแหง   

   4.  การผลิตผา 
          การผลิตผืนผาเพ่ือการทดสอบเสนดาย  จะใชก่ีทอผาแบบกี่พ้ืนเมืองในการทอโดยใชลายขัดและลายขิด

แบบลาวเทิง  โดยเบื้องตนพบวาดายปอนองผสมฝายไมสามารถนํามาใชเปนเสนยืนได  เนื่องจากมีขนาดไมสมํ่าเสมอ

ตลอดเสน  และขาดงาย  จึงไดนําดายชนิดอ่ืนมาใชเปนเสนยืน  ไดแกดายโทเรซึ่งหาไดงายในทองถ่ิน   
          -  ดายพุง  คือ  ดายปอนองผสมฝาย 
          -  ดายยืน  คือ  ดายโทเร 
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          นําดายพุงใสกงแลวกวักใสอักและนํามาปนใสหลอดใหเพียงพอเพื่อใสในกระสวยสําหรับทอเสนพุง  นํา

ดายโทเร  ไปคนในหลักเฝยใหเปนเครือหูก(เสนยืน)  และสืบใสฟม  จากนั้นนํามาใสก่ี  แลวทําการทอ 
5.  การทดสอบคุณสมบัติของเสนใย  เสนดาย  และผืนผา 
     การหาเปอรเซ็นตเสนใยที่แยกไดทดสอบโดยนําเปลือกชั้นในตนปอนองมาแบงออกเปน  12  ชุด  แตละ

ชุดหนัก  30  กรัม  หลังจากนั้นนําไปแชในน้ําเปลาเปนเวลา  7  วันแลวพ่ึงใหแหงจึงนําเสนใยแตละชุดไปสางแยกเสน

ใยดวยแปรงสางมือ  ชั่งบันทึกน้ําหนักเสนใยแตละชุดแลวคํานวณเปอรเซ็นตน้ําหนักของเสนใย 
      การหาความกวางของเสนใยสุมจากเสนใยที่แยกไดแลวทดสอบดวยเครื่อง  Uster tensorapid 3 v 6.1  ท่ี
ความเร็ว  250  มิลลิเมตรตอนาที  ระยะทดสอบที่  250  มิลลิเมตร  โดยทดสอบเฉพาะสวนที่กวางที่สุดของเสนใย 
         การหาเปอรเซ็นตการดูดความชื้น  ตามวิธี  ASTM D 629 :1999 
      ทดสอบความคงทนของสีโดยนําเสนดายที่ผานการยอมสีแลว  ไปทดสอบความคงทนของสีตอแสง  ตาม

วิธี  ISO 105-B02 : 1994(E),  ความคงทนของสีตอการขัดถู  ตามวิธี  ISO 105-X12 : 2001(E)  และความคงทนของสี
ตอการซัก  ตามวิธี  ISO 105-C01 : 1989  5.1(E) 
 
ผลการศึกษา 

 1.  การแยกเสนใย 
           วิธีท่ี  1  การนําเปลือกตนปอนองแชน้ํา  3,  5,  7  และ  9  วัน  พบวา  ระยะเวลาที่เสนใยแยกตัวดีคือ  

7  วัน  เสนใยมีสีเหลืองออน  มีสิ่งสกปรกและคราบไขเกาะติดเล็กนอย   

           วิธีท่ี  2  การตมดวยโซเดียมไฮดรอกไซด(NaOH)  เกร็ดสบู  โซเดียมคารบอเนต(Na2Co3)  ในน้ําพบวา

เสนใยแยกตัวไดดีเม่ือใชเวลาตม  1  ชั่วโมง  เสนใยมีสีเหลืองออน  แข็งกระดางเม่ือแหง  สิ่งสกปรกนอยมาก 
       เม่ือเปรียบเทียบระหวาง  2  วิธีพบวา  การแยกดวยวิธีท่ี  1  มีความนุมมากกวาการแยกดวยวิธีท่ี  2  

และเมื่อนําเสนใยมาหาเปอรเซ็นตเสนใยที่แยกได  พบวามีเปอรเซ็นตเสนใยที่แยกไดอยูระหวาง  73.93-79.35%  

โดยมีเปอรเซ็นตรวมเฉลี่ย  77.58%  ถือวามีปริมาณเสนใยที่แยกไดคอนขางสูง  ดังตารางที่  1 
  

ตารางที่  1  แสดงเปอรเซ็นตเสนใยที่แยกได 
Table 1.  Result of determination percent of fiber 

Sample No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Sample weight(g) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
fiber  weight(g) 21.44 25.41 23.61 21.59 21.81 28.01 25.73 21.31 23.85 25.88 20.42 20.34 
% fiber 71.47 84.70 78.70 71.97 72.7 93.37 85.77 71.03 79.50 85.93 68.07 67.8 
% average 77.58 
 

 ขนาดของเสนใยที่แยกไดมีขนาดเสนผานศูนยกลางในสวนที่กวางท่ีสุดเทากันทั้ง  12  ตัวอยางคือ  0.03  

มิลลิเมตรหรือ  30  ไมครอน  ดังตารางที่  2   
 

ตารางที่  2  แสดงความกวางของเสนใย 
Table 2.  Result of dimension of  fiber. 

Sample No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ความกวางของเสนใย(มิลลิเมตร) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
average 0.03 

      หมายเหตุ  :  ทดสอบเฉพาะสวนที่กวางท่ีสุดของเสนใย 
     :  เครื่องทดสอบ  Uster tensorapid 3 v 6.1 
     :  ความเร็วในการทดสอบ  250  มิลลิเมตรตอนาที 

     :  ระยะทดสอบ  250  มิลลิเมตร 
    

 เสนใยที่แยกไดมีเปอรเซ็นตการดูดความชื้น(MOISTURE REGAIN  :  ASTM D 629  :  1999)  เทากับ  8.43%    
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 และพบวาเสนดายปอนองผสมฝายมีความคงทนของสีตอการขัดถูของวัสดุยอมทั้ง  3  ชนิด  ในขณะแหงไม

แตกตางกันคือ  มีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยจนถึงไมมีการเปลี่ยนแปลงของสีเม่ือขัดถูกับผาขาว  แตเม่ือเปยก  พบวา

ความคงทนของสีตอการขัดถูลดลง  คือ  มีการเปลี่ยนแปลงคอนขางมากในดายที่ยอมจากเปลือกไมประดูและเปลือก

ไมมะมวง  และมีการเปลี่ยนแปลงพอสังเกตไดในดายที่ยอมจากกลีบดอกดาวเรือง  สวนความคงทนของสีตอการซัก  

พบวา  ดายที่ยอมจากเปลือกไมมะมวง  มีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยจนถึงไมมีการเปลี่ยนแปลงของสี  แตกตาง

เล็กนอยกับดายที่ยอมจากเปลือกไมประดูกับกลีบดอกดาวเรืองท่ีสีมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย  สวนการตกสีติดผาขาว  

พบวา  สวนใหญมีสีตกเล็กนอยจนถึงไมมีการตกติดของสีในผาขาวที่เปนเสนใยสังเคราะหและขนสัตว  แตผาขาวที่ทํา

จากฝายพบวามีสีตกติดพอสังเกตไดจนถึงสีตกติดเล็กนอย  ดังแสดงในตารางที่  4 

 

ตารางที่  4  แสดงความคงทนของสีตอการขัดถูและการซักของเสนดายปอนองผสมฝาย 
Table 4. Result of colour fastness by rubbing and washing  
Sample No. Peterocarpus’s bark mango’s bark Marigold flower 
ความคงทนของสีตอการขัดถ ู :  ทดสอบตามมาตรฐาน  ISO 105-S12 : 2001(E) 

ตกติดผาขาวสภาพแหง   (ระดับ) 

สีตกติดผาขาวสภาพเปยก  (ระดับ) 

4 - 5 
2 - 3 

4 - 5 
2 

4 - 5 
3 

ความคงทนของสีตอการซัก  :  ทดสอบตามมาตรฐาน  ISO 105-C01 : 1989(E)(40  ํC, 30 นาท)ี 

สีเปลี่ยนจากเดิม   (ระดับ) 

สีตกติดผาขาว  (ระดับ) 
-  ACETATE 
-  COTTON 
-  NYLON 
-  POLYESTER 

      -  ACRYLIC 
      -  WOOL 

4 
 
 

4-5 
4 
4 

4-5 
4-5 
4-5 

4-5 
 
 
4 

3-4 
4 
4 

4-5 
4-5 

4 
 
 

4-5 
4-5 
4-5 
4-5 
4-5 
4-5 

หมายเหตุ  :  น้ําสบูที่ใช  สบูมาตรฐานความเขมขน 5 กรัม/ลิตร 

  :  สีเปลี่ยนจากเดมิ 
ระดับ 
ระดับ 
ระดับ 
ระดับ 
ระดับ 

5   
4 
3 
2 
1   

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

ไมมีการเปลี่ยนแปลงของส ี
สีเปลี่ยนแปลงเล็กนอย 
สีเปลี่ยนแปลงพอสังเกตได 
สีเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก 
สีเปลี่ยนแปลงมาก  

  :  สีตกติด 
ระดับ 
ระดับ 
ระดับ 
ระดับ 
ระดับ 

5   
4 
3 
2 
1   

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

ไมมีการตกตดิของส ี
สีตกติดเล็กนอย 
สีตกติดพอสังเกตได 
สีตกติดคอนขางมาก 
สีตกติดมาก 

 
 4.  ลักษณะของผืนผา   
      หลังจากนําเสนดายผานกรรมวิธีการทอโดยใชก่ีทอผาแบบกี่พ้ืนบาน  ทดลองทอลายขัดและลายขิด  โดย

ใชเสนใยทดลองเปนเสนพุง  และใชดายโทเรเปนเสนยืน  พบวา  ผาท่ีไดจากการทอจะมีผิวสัมผัสหยาบ  แตมีสีออน

เขมในตัวจากระดับการยอมติดสีของฝายและปอนองที่ไมเทากัน  โดยปอนองจะมีสีเขมกวา  ในขณะที่ฝายจะมีสีท่ีออน

กวา  ดังภาพที่  7  และภาพที่  8 
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 เสนใยปอนองที่แยกไดมีเปอรเซ็นตความชื้น  8.43%  ซึ่งใกลเคียงกับฝายดิบคือ  8.5%(ศรีนวล,  2546)  

สงผลตอคุณสมบัติท่ีใกลเคียงกันในการใชงาน  ไดแกความรูสึกสบายไมรอนหากสวมใส  ไมเกิดไฟฟาสถิตงาย  ยอม

ติดสีและทําความสะอาดไดงาย  เสนดายจากเสนใยปอนอง  จะตองผสมกับเสนใยฝายจึงสามารถเข็นเปนเสนดายดวย

ระบบฝายหัตถกรรมซึ่งเปนวิธีท่ีชาวบานมีทักษะอยูแลว  โดยใชสัดสวนเสนใยปอนองนอยกวาหรือเทากับ  30  ตอ

ฝาย  70  สวนโดยน้ําหนัก  ซึ่งจะใหเสนดายที่มีคุณสมบัติดานผิวสัมผัสหยาบและยอมติดสีเขมออน  โดยเสนใยปอ

นองจะติดสีเขมกวาเสนใยฝาย 
 เม่ือนําไปยอมโดยใชสีท่ีไดจากการตมดวยวัสดุใหสีจากธรรมชาติ(ยอมรอน)  ไดแก  เปลือกไมประดู  

เปลือกไมมะมวง  และดอกดาวเรือง  พบวา  ความคงทนของสีขึ้นอยูกับวัสดุธรรมชาติท่ีใชยอมและสภาพการใชงาน  

โดยสีท่ียอมจากเปลือกไมมะมวงจะมีความคงทนตอแสงสูงถึง  75%  ซึ่งเม่ือเทียบกับสียอมจากเปลือกไมประดูและ

ดอกดาวเรือง  มีความคงทนตอแสง  25-37.5%  ซึ่งต่ํากวามาก  เสนดายปอนองผสมฝายที่ยอมจากเปลือกไม

มะมวงจึงสามารถนําไปใชทอผาสําหรับผลิตภัณฑท่ีถูกตองแสงมากไดโดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย  ตางกับ

เสนดายจากเปลือกไมประดูและดอกดาวเรืองท่ีเหมาะสําหรับผาท่ีใชในรมไมถูกแสงโดยตรงเพราะสีจะซีดมาก  ซึ่งรวม

ไปถึงการดูแลรักษาที่เม่ือซักควรตากผาในท่ีรมสีจึงจะไมเปลี่ยนแปลงมาก   
 สวนความคงทนของสีตอการขัดถู  ในสภาพแหงจะไมมีการตกสีติดกับผาขาวหรือมีเล็กนอยทําใหไมตอง

ระวังมากนักในการใชงานที่ไมตองถูกน้ํา  แตในสภาพเปยกจะมีสีตกติดผาขาวคอนขางมากหรือพอสังเกตได  ท้ังนี้

ขึ้นอยูกับชนิดของวัสดุธรรมชาติดวย  ทําใหตองระวังการใชงานท่ีตองสัมผัสกับน้ําหรือเสนดายปอนองผสมฝาย

เหมาะสมที่จะนําไปใชในผลิตภัณฑท่ีไมตองสัมผัสน้ําเพราะจะทําใหสีตกเปอนผาโดยเฉพาะผาขาว   
 สําหรับความคงทนของสีตอการซักพบวา  สีมีความเปลี่ยนแปลงเล็กนอยและในสียอมจากเปลือกไมมะมวง

อยูในระดับเกือบไมมีการเปลี่ยนแปลงของสีเลย  ซึ่งทําใหการซักมีผลตอการเปลี่ยนสีของผาท่ีทอจากดายปอนองผสม

ฝายนอยมาก(การทดสอบไดรับการรับรอง  มอก.17025-2548 จากสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)  และ

สามารถซักรวมกับผาสีเขมไดแตไมควรซักรวมกับผาขาวหรือผาสีออนโดยเฉพาะผาฝายซึ่งพบวาดายที่ยอมจากเปลือก

ไมมะมวงตกติดผาขาวพอสังเกตได   
 จากการทดลองการยอมสีเสนดายปอนองผสมฝายดวยวัสดุธรรมชาติ  พบวาควรมีการศึกษาวิธีการยอม

เพ่ือใหสีธรรมชาติไมตกติดผาขาวในสภาพเปยก  และศึกษาถึงความคงทนของสีตอแสงในวัสดุธรรมชาติชนิดตาง ๆ  

สําหรับเสนดายปอนองผสมฝาย  ซึ่งจะทําใหทราบถึงความเหมาะสมในการใชงานสําหรับผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ  

ตอไป 
 เม่ือนําเสนดายปอนองผสมฝายมาทอเปนผืนผา  พบวาผาท่ีสามารถทอได  เกิดจากการใชดายพุงเปน

เสนดายปอนองผสมฝาย  ดายยืนเปนเสนดายโทเร  ซึ่งการทดลองในเบื้องตนพบวาเสนดายปอนองผสมฝายไม

เหมาะสมที่จะใชเปนดายเสนยืนเพราะขาดงายไมทนตอแรงดึงหากขึงในกี่ทอผา ผาท่ีทอไดจะใหผิวสัมผัสหยาบ  มีสี

ออนเขมจากการดูดซับสีท่ีตางกันของเสนใย  และการประสานของสีจากเสนดายยืน  คุณสมบัติของเนื้อผาดังกลาวจึง

เหมาะสมสําหรับนําไปใชในผลิตภัณฑจากผาบางประเภทที่ไมตองสัมผัสกับผิวหนังของผูใชโดยตรง 

 อนึ่ง  เนื่องจากการศึกษาในเบื้องตน  พบวาคุณภาพของผาทอจากเสนใยปอนองผสมฝาย  ท่ีเก็บเสนใย

ในชวงที่ตนปอนองมีอายุประมาณ  5  ป  มีเนื้อสัมผัสท่ีหยาบ  ดังท่ีไดกลาวมาแลว  และยังไมมีการศึกษาในเชิงลึก

ดานคุณสมบัติของเสนใยในชวงการเจริญเติบโตของตนปอนองที่ระยะเวลาอื่น ๆ  ซึ่งเก่ียวพันกับการขยายพันธุ  ระยะ

เก็บเก่ียว  การดูแลรักษา  และการแยกเสนใยที่ระยะการเจริญเติบโตตางๆ  ซึ่งอาจมีการศึกษาความเหมาะสมตอไป         
   

สรุปผลการศึกษา 
 วิธีท่ีเหมาะสมในการแยกเสนใยจากเปลือกชั้นในของตนปอนองในเชิงหัตถกรรม  ขึ้นกับความตองการและ

ความพรอมในการจัดหาสารเคมีแยกเสนใยของผูผลิต  เนื่องจากการแชน้ําท้ิงไว  7  วันแลวผึ่งลมใหแหง  และนําเสน

ใยมาสางแยกเสนใยดวยแปรงสางมือ  จะใหเสนใยที่นุมกวาการตมดวยดวยโซเดียมไฮดรอกไซด(NaOH),  เกร็ดสบู  
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และโซเดียมคารบอเนต(Na2Co3)  0.1%  นาน  1  ชั่วโมง  แตเสนใยยังหยาบเมื่อเทียบกับเสนใยฝาย  โดยมี

เปอรเซ็นตเสนใยที่แยกไดเฉลี่ย  77.58%   
 เสนใยปอนองที่สามารถปนเปนเสนดายได  จะตองผสมเสนใยปอนองกับฝายในอัตราสวนเสนใยปอนอง  

30  ตอเสนใยฝาย  70  สวนโดยน้ําหนัก  ใชอุปกรณสําหรับปนฝายหัตถกรรมผลิตเสนดาย ไดแก  คันดีด  กะเพียด  

ไมและกระดานลอฝาย  และหลาเข็นฝาย   
 เสนใยและเสนดายที่ผลิตไดมีคุณสมบัติทางกายภาพ  ดังนี้  เสนใยมีขนาดเสนผานศูนยกลางที่กวางท่ีสุด  

30  ไมครอน  และมีเปอรเซ็นตการดูดความชื้น  8.43%  เสนดายมีความคงทนของสีตอแสง  ความคงทนของสีตอ

การขัดถู  และความคงทนของสีตอการซัก  ในระดับที่แตกตางและในระดับที่ใกลเคียงกัน  โดยระดับที่แตกตางกัน

ชัดเจนไดแก  ความคงทนของสีตอแสง  สวนระดับที่ใกลเคียงกันไดแก  ความคงทนของสีตอการขัดถูและความคงทน

ของสีตอการซัก  ท้ังนี้ขึ้นอยูกับชนิดของวัสดุยอม  ในที่นี้ใชวัสดุธรรมชาติเปนวัสดุใหสี  และใชวิธียอมรอนในการยอม 
 อยางไรก็ตาม  ผาท่ีไดจากการทอดวยเสนดายปอนองผสมฝายโดยใชวิธีแยกเสนใยดวยแปรงสางเสนใยดวย

มือ  ใหผิวสัมผัสหยาบและมีสีไมสมํ่าเสมอจากการดูดซับสีไมเทากันของเสนใยปอนองกับเสนใยฝาย  ซึ่งเหมาะสําหรับ

นําไปผลิตผาท่ีใชกับผลิตภัณฑบางชนิดที่ไมตองสัมผัสกับผิวของผูใชโดยตรง  ในสภาพการใชงานที่สัมพันธกับชนิด

ของวัสดุยอมสี  
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