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 งานวจิยันีไ้ดศกึษาวจิยัแนวทางการเพ่ิมมลูคาผาทอโดยการปรับใชประโยชนของผาทอใน
ชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําผาทอไปใชกับผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอประเภท
ตางๆ ซึ่งประกอบดวยการศึกษาเสนใย การศึกษาการยอมสีธรรมชาติ การศึกษาลวดลาย สีสัน 
กระบวนการทอผาและปญหาตางๆที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาผาทอของผาทอนาหม่ืนศร ี 
 การวิจยัในคร้ังน้ีพบวาในการปนผสมเสนใยน้ันปริมาณใยไหมอีรีม่ผีลตอความแข็งแรงและ
การยืดตัวของเสนดาย เสนใยท่ีผสมใยไหมอีรีป่ริมาณมากกวาจะมีความแข็งแรงและมีระยะการยืด
ตวัของเสนดายสงูกวาเสนดายทีม่คีณุภาพมากทีส่ดุเหมาะทีจ่ะเลอืกใชในงานเคหะส่ิงทอระดบัหัต
กรรม คือเสนดายที่ปนจากเสนใยผสมระหวางเสนใยไหมอีรี่กับเสนใยฝายในอัตราผสม 75 : 25  
รองลงมาคอืเสนดายผสมระหวาง ใยไหมอรีีก่บัใยพชื คอืใยคลา ใยขมิน้และใยหมาก  ในอตัราสวน 
75 :25  ผลการทดสอบความคงทนของสียอมพบวาการยอมสีจาก ใบสาบเสือ  ใบเนียง ใบมังคุด
และโกงกางนัน้มคีวามคงทนตอสภาวะตางๆไดในระดบัคณุภาพปานกลางถงึระดบัคณุภาพดมีาก 
มีเพียงโกงกางเทาน้ันที่มีความคงทนของสียอมตอการซักลางในระดับ 1 มีการเปล่ียนสีจาก

สีนํ้าตาลเปนสีแดง แสดงใหเห็นวาดางในสารซักลางมีผลตอสียอมจากโกงกาง 
 การศึกษาลายผาและการทอผานาหมื่นศรี เปนแนวทางสําคัญในการเพ่ิมมูลคาจาก

ภูมิปญญาการทอดั้งเดิม เปนการเรียนรูอดีตและประยุกตใชจนกระทั่งนําไปสูการสรางสรรค

ลวดลายใหมๆ สรางความแตกตางจากรากฐานเดียวกันใน 4 แนวทางคือ 1)ออกแบบลายผาใหม 
2) ออกแบบลายผาใหมแลวนาํไปใชรวมกบัลายดัง้เดมิ 3)การสรางลายผาโดยการสลบัตาํแหนงลาย

และ 4) การปรบัใชโดยรกัษาโครงสรางลายเดิมไว จากการทดลองแนวทางท่ี 4 นัน้พบวาสามารถ
รกัษาดอกลายเดิมไวไดครบถวนสมบรูณ ผลการวจิยัผืนผาทีไ่ดจากการทอในคร้ังแรกพบวาผาบาง 
จงึทาํการแกไขโดยเปล่ียนขนาดชองฟมใหเบอรเล็กลงและเปลีย่นดายยืนใหมขีนาดใหญขึน้หรอืใช

เสนคูทาํใหไดผนืผาทอเน้ือแนนและแข็งแรงข้ึนเหมาะสําหรบัการนําไปใชกบัผลิตภณัฑเคหะส่ิงทอ

Abstract

 This study examines the procedures in which economic value of hand-woven 
fabric is increased as it is adjusted to be more usable ineveryday life. For example, 

in the study of how hand-woven fabric is used to produce home textile, there 
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are many applicable approaches and related topics. This research emphasizes on 
the study of fi ber, dying techniques, pattern, coloring, weaving process, and the 
problems hindering the improvement of hand-woven fabric in Namuensri.
 The study results show that the quantity of eri silk affects that strength and 
fl exibility of fabric. The fabric mixed with higher quantity of eri fi bers is likely to 
have higher strength and fl exibility. The most effective fabric using in production 
of textile industry is mixture of eri and cotton with the proportion of 75 : 25. The 
second effective fabric is the mixture between eri and the fi ber of Canavalia rosea, 
curcuma, and betel nut with the proportion of 75 : 25.  After the dying process, 
the textile needs to be test with the international standard for the durability of 
the colorant. These tests preserve the highest quality of natural colorant textile 
which enhances the effi ciency of textile production. According to the test of the 
persistent in natural pigment extracted from nature, the pigment from Siam weed 
leafs, mangosteen leafs, and mangrove leafs are all qualifi ed and durable except 
for the colorant from mangrove leafs that will change from  brown to red after one 
step washing. This shows that alkali in washing substances affects the durability 
of mangrove extracted pigment. 
 It is discovered that the study of Namuensri hand- woven fabric is a 
prominent way to preserve as much as revitalize local wisdom. It is the reenact-
ment of legacy from the past leading to the creation of new patterns which derive 
from the application of old wisdom in contemporary context. As different new 
patterns stemming from the same root, there are four techniques of inventing 
new patterns: 1) designing totally new patterns 2) designing new patterns before 
combining them with the old ones 3) designing new patterns by changing the detail 
or switching the position of existing patterns 4) the adjustment of existing patterns 
in which the main structures are maintained. For the last method, the detail from 
the original pattern can be kept in totality. However, in the fi rst weaving, it turned 
out that the fabric was too thin. Therefore the shaft frame was changed into the 
smaller size. Besides, the thicker warp yarn and the double yarn employed in the 
weaving process produce tighter and more enduring hand-woven fabric suitable 
for household use. 

คําสําคัญ: ผาทอนาหมื่นศรี, การออกแบบลายผา, เคหะสิ่งทอ
Keywords:  Namuensri hand-woven, Pattern design, Home textile
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 กลุมผาทอนาหม่ืนศรีของชาวบาน ตําบลนาหม่ืนศรี  
อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง ใหความสําคัญกับการสืบสานฟนฟู
ภูมิปญญาการทอผา อีกทั้งมีระบบการจัดการแบบรวมกลุมอยาง
เขมแข็งกวากลุมอื่นๆในภาคใต มีศักยภาพในการพัฒนาขีดความ
สามารถในการทอสูงสุด (อัมพร ศรประสิทธิ์ และวรรณา ประยุกต
วงศ.  2545 : 288) กลุมผาทอนาหมื่นศรีสั่งซื้อเสนใยสังเคราะห
ยอมสีเคมีสําเร็จรูปจากโรงงานเชนเดียวกันกับกลุมทอผาอ่ืนๆ 
สีของเสนใยที่ใชทอผามีเพียงสีที่โรงงานไดผลิตขึ้นเทานั้นโดยกลุม
ทอผาไมสามารถกําหนดสีของเสนใยไดอยางท่ีตองการ ถงึแมเสนใย
สังเคราะหยอมสีเคมีสําเร็จรูปจากโรงงานท่ีมีสีสดจะเปนที่นิยมใน
ตลาดผูบริโภคในภาคใต แตกไ็มตรงกับรสนิยมของผูประโภคในภาค
อื่นและชาวตางชาติ ซึ่งปจจุบันมีความตองการผาทอสีธรรมชาติ
เพ่ิมมากยิ่งขึ้น ทางกลุมจึงไดพยายามฟนฟูการยอมสีเสนใยดวยสี
จากธรรมชาติแตยังคงประสบปญหาหลายประการ จึงควรมีการ
คนควาวิจัยที่จะนํามาสูความเช่ือมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของ
ผาทอจากการใชสธีรรมชาติ รวมไปถึงแนวทางการเพ่ิมมลูคาผาทอ
หรือเพ่ิมการใชประโยชนจากผาทอในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น 
นอกเหนือจากการแปรรูปเปนผลิตภัณฑแบบเดิมเปนผลิตภัณฑ
ในรูปแบบอื่นๆ เชน ผาทอเพื่อเคหะสิ่งทอประเภทตางๆ เปนตน  
 การวิจัยในครั้งนี้จึงมีประเด็นที่เปนสาระหลักคือศึกษา
การทอที่มีการผสมผสานประยุกตใชเสนใยชนิดตางๆ เพื่อพัฒนา
เสนใยในระดบัหตัถกรรมทีเ่หมาะสมสาํหรบัเคหะสิง่ทอ มคีณุภาพ
และมาตรฐานสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภค โดยการศึกษา
ทดลองดังนี้
 1 การทดลองผสมเสนใยและยอมสีธรรมชาติโดยใช
ใยไหมอีรี่เปนวัตถุดิบหลักในการทดลองปนผสมกับใยฝายและ
ใยพืชในทองถิ่น 
 2 การทดลองทอผาสําหรับผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอ
 1. การทดลองปนผสมเสนใยและยอมสีธรรมชาติ
  1.1 การทดลองปนผสมเสนใย
   การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเลือกใชใยไหมอีรี่เปน

วัตถุดิบหลักในการทดลองปนผสมกับใยฝาย และใยพืชในทองถิ่น  
เนือ่งจากกระบวนการผลิตไหมอีรีน่ัน้มคีวามเปนมติรกับสิง่แวดลอม 
ไมตองตมฆาตวัไหมท้ังเปนเหมือนไหมหมอน ไดรบัการสงเสริมการ
ผลิตจากหลายหนวยงานอยางตอเน่ือง กลุมทอผาสามารถจัดหา

เสนใยไหมอีรี่ไดโดยตรงจากกลุมเกษตรกรผูผลิตซึ่งมีเครือขาย
เชื่อมโยงกันหลายพื้นท่ี 

  1.1.1 การทดลองปนดึงเสนดายผสมระหวาง 
ใยไหมอีรี่กับใยฝาย ในอัตราสวน 75 :25 , 50 :50 และ 25 : 75 
ดําเนินการทดลองปนผสมคร้ังละ 10 กรัม ดวยเคร่ืองสไลเวอร จะ
ไดเสนใยท่ีผสมเขากันแลวที่มีลักษณะแบบวงแหวน ขนาดเสนผา
ศูนยกลางกวางประมาณ 18 นิ้ว แถบเสนใยกวางประมาณ 4 นิ้ว
เม่ือไดใยที่ผานการปนผสมดวยเคร่ืองสไลเวอรแลว นําไปผานการ
ดึงใหเปนเสนดายดวยเครื่อง MC จากนั้นนําเสนดายไปทําการ
ทดสอบความแข็งแรง จะใหผลการทดลองดังตอไปนี้
 การทดสอบความแข็งแรงของเสนดายตอแรงดึง 
(Tensile Strength Test)
 เมือ่ปนดงึเปนเสนดายแลวจงึนาํไปทดสอบความแขง็แรง
ตอแรงดึง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก. 121 เลม 
8-2553) มีตัวแปรตนคืออัตราสวนผสมของเสนใย ตัวแปรเกินคือ
คุณภาพการปนเสนดาย ตัวแปรตามคือความแข็งแรงของเสนดาย 
ทดสอบความแข็งแรงตอแรงดึง (Tensile Strength) ดวยเครื่อง
ทดสอบความคงทนตอแรงดึง (Tensile Strength Tester) โดยใช
ความยาวของเสนดาย 20 เซนตเิมตร  และนาํมาดงึใหเสนดายขาด 
โดยคาที่รายงานออกมาคือคาคาเฉลี่ย ของแรงที่ใชดึง ซึ่งมีหนวย
เปน นิวตัน (Newton) และ คาการยืดตัวออกจนกระทั่งเสนดาย
เกิดการขาด (Elongation)
 ผลการปนเสนดายเบื้องตน พบวาเสนดายจากการ
ผสมเสนใยทั้ง 2 ชนิดนั้น ยึดเกาะกันไดดี มีความแข็งแรงหนานุม
ลกัษณะคลายกบัไหมพรม มผีวิขรขุระแตสามารถปนดงึเปนเสนยาว
สม่ําเสมอ และพบวาเสนใยผสมระหวางเสนใยไหมอรีีก่บัเสนใยฝาย
ในอตัราสวน 75:25 มคีวามแข็งแรงตอแรงดึงและมีระยะการยืดตวั

มากที่สุด รองลงมาคือ อัตราผสม 50:50 และ 25:75 ตามลําดับ 
  1.1.2 การทดลองตมและสางเสนใยพชืในทองถิน่

การศึกษาครั้งนี้นําพืชในทองถิ่น 7 ชนิด มาทดสอบตมสางเสนใย
และประเมินผลคัดเลือกชนิดใยที่เหมาะสมจากผลการทดลองเพื่อ

นําไปปนผสมกับใยไหมอีรี่ ไดแก เปลือกหมาก ตนคลา ตนขมิ้น  

ตนออดิบ ทางสาคู กาบหมากออนและกาบหมากแก ขั้นตอนน้ี
เริ่มจากการคัดเลือกสวนที่เหมาะสม จัดเตรียมสับยอยใหขนาด
เล็กลง เหมาะสมกับภาชนะท่ีใชและสะดวกตอการลางทําความ

สะอาดเสนใย นําไปตมโดยใชอัตราสวนโซดาไฟ 10 กรัม ตอ นํ้า
สะอาด 1 ลิตร ใชเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ลางทําความสะอาด
ใหเหลอืเฉพาะสวนท่ีเปนเสนใย นาํเสนใยไปปรับสภาพดวยการแช
นํ้ายาปรับผานุม ผึ่งใหแหง สางเสนใยดวยมือและแปรงชนิดท่ีใช
สางขนสตัว เมือ่ไดเสนใยทีส่ะอาดแลวนาํไปสางดวยเครือ่งสไลเวอร  
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ตารางท่ี  1 เสนใยพืชที่นําไปปนผสมกับไหมอีรี่

ชนิดของพืช สวนที่คัดเลือกและจัดเตรียมสําหรับตม เสนใย

1 ตนขมิ้น
ใชกาบลําตน

2 เปลือกหมาก
ใชเปลือกสวนท่ี
เปนใยละเอียด

3 ตนคลา
ใชไสดานใน

 ผลการทดลองพบวาเสนใยจากทางสาคู กาบหมากแก
และกาบหมากออน มขีนาดเสนใยทีใ่หญ ผวิสมัผสัหยาบ สวนเสนใย

จากตนออดบิไมแข็งแรง เสนใยท่ีมคีวามเหมาะสมในการศึกษาครัง้
นี้คือ เสนใยที่ไดจากตนคลา ตนขม้ินและเปลือกหมาก เน่ืองจากมี
ขนาดเล็ก ละเอียด ผิวสัมผัสนุมดังตารางที่1 เสนดายจากการผสม

ระหวาง ใยไหมอีรี่กับใยพืชทั้ง 3 ชนิดนั้น ยึดเกาะกันไดดี มีความ
แข็งแรงหนานุมลักษณะคลายกับไหมพรม  มีผิวขรุขระแตสามารถ
ปนดึงเปนเสนยาวสม่ําเสมอ คลายกับเสนดายผสมจากใยไหมอีรี่
และใยฝาย เสนดายทีไ่ดมสีขีาวของใยไหมอีรีป่นสีนํา้ตาลจากเสนใย
พชื เสนดายผสมระหวางใยไหมอรีีก่บัใยขมิน้มคีวามนุมทีส่ดุ รองลง

มาคือเสนดายผสมระหวาง ใยไหมอีรี่กับใยคลาและเสนดายผสม
ระหวางใยไหมอีรี่กับใยหมากตามลําดับ

 ผลการทดสอบความแข็งแรงของเสนดายผสมตอ
แรงดึง 
 การทดสอบความแข็งแรงของเสนดายใยผสมตอแรงดึง

พบวาเสนดายผสมระหวาง ใยไหมอีรีก่บัใยขม้ินมีความแข็งแรงและ
การยดืตวัของเสนดายมากทีส่ดุ  รองลงมาคอืเสนดายผสมระหวาง 

ใยไหมอีรีก่บัใยคลา และเสนดายผสมระหวางใยไหมอีรีก่บัใยหมาก
มคีวามแขง็แรงและระยะการยดืตวัของเสนดายนอยทีส่ดุตามลาํดบั 
ผลการทดสอบความแข็งแรงตอแรงดึงพบวาเสนดายผสมระหวาง 

ใยไหมอีรี่กับขม้ิน คลาและหมากมีความแข็งแรงและระยะการยืด
ตัวของเสนดายนอยกวาใยไหมอีรี่ผสมกับใยฝาย ดังตารางท่ี 2
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดลองปนเสนใยผสมระหวางเสนใยไหมอีรี่ : เสนใยพืช ในอัตราสวน 75:25 
       

ลําดับท่ี เสนใยผสม
คาเฉลี่ย

แรงดึง (นิวตัน) ระยะการยืดตัว (มิลลิเมตร)

1 ใยไหมอีรี่   : ใยฝาย 18.93 83.05

2 ใยไหมอีรี่   :ใยขมิ้น 16.32 68.36

3 ใยไหมอีรี่   : ใยคลา 16.14 65.54

4 ใยไหมอีรี่   : ใยหมาก 15.53 61.70

  1.2 การทดลองยอมสีธรรมชาติ ดวยวัตถุดิบใน
ทองถิ่น
  1.2.1 การทดลองยอมสีธรรมชาติ ในงานวิจัยนี้ 
เลือกใชสียอมและตัวชวยติดสีโดยการสํารวจศึกษาวัตถุดิบท่ีมี
ปริมาณจํานวนมากเพียงพอ เลือกใชสวนใบของพืชเปนหลัก คือ 
ใบมังคุด ใบเนียง ใบสาบเสือ ไมใชรากหรือแกนของตนไมแตจะ
เลือกใชสวนที่เปนเปลือกไมเทานั้นคือเปลือกตนโกงกาง สามารถ
ใชอยางหมุนเวียน ไมทาํลายธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  สารชวยตดิ
สซีึง่เปนสิง่สําคัญในการยอมสีธรรมชาตินัน้จะเลือกใชจากส่ิงเหลือ
ใชในชุมชน เชนนํ้าดางขี้เถาใช ขี้เถาจากโรงเผาปูนขาว   นํ้าสนิม
เหลก็ใชเศษเหลก็จากโรงกลงึหรอืกระปองภาชนะเหลอืทิง้จากครวั
เรอืนท่ีชาวบานมักกําจดัโดยการเผา ใบยูคาลิปตสัจากตนยคูาลิปตสั
ทีข่ึน้อยูทัว่ไป สวนเกลอืน้ันหาซือ้ไดงายและมีราคาถกู การยอมนัน้
ใชวธิแีบบชาวบาน โดยใชอปุกรณตมและยอมสทีีจ่ดัหาไดในชุมชน

เพิม่เตมิในสวนของอปุกรณตรวจวดัอณุหภมูคิอืเทอรโมมเิตอร และ

กระดาษทดสอบคาความเปนกรด- ดาง  นํา้ทีใ่ชตมใชนํา้บอตมดวย
เตาโดยใชเชื้อเพลิงเปนเศษไมยางพาราแปรรูปและแกสหุงตม
 จัดหาวัตถุดิบในการยอม ใบเนียงและใบสาบเสือใชใบ
สด  ใบมังคุดนั้นใชใบแหงโดยเก็บใบที่รวงหลนแลวจากใตโคนตน 
สวนเปลือกตนโกงกางนั้นหากไมนํามายอมทันทีใหนําไปตากแดด
ใหแหง จดัหาวตัถดุบิใหมปีรมิาณเพยีงพอกบั เสนใยทีจ่ะนาํมายอม
ตามอัตราสวน เสนใยธรรมชาติ 1 กิโลกรัม ใช ใบพืช 15 กิโลกรัม  
นํ้า 30 ลิตรและเสนใยธรรมชาติ 1 กิโลกรัม  ใช เปลือกไมแหง 3 
กิโลกรัม  นํ้า 10 ลิตร คัดเลือกและลางทําความสะอาด สับยอยให
มีขนาดเล็กลง แชนํ้าทิ้งไว 1 คืน กอนนํามาตมที่อุณหภูมิประมาณ 
80 องศาเซลเซียส ใชระยะเวลาในการตมประมาณ 1-2 ชั่วโมง 
ระหวางการตมกวนหรือคนบอยๆใหวัตถุดิบรับความรอนอยางท่ัว
ถึง กรองแยกนํ้าสีใสภาชนะ สกัดสีซํ้าโดยเติมนํ้าลงในกากท่ีเหลือ
ตมซํา้ดวยวิธกีารเดิม นํา้สีทีไ่ดนาํมาเปนสยีอมเสนใย ดงัตารางท่ี 3
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ตารางท่ี 3 สีธรรมชาติจากพืช

ชนิดของพืช วัตถุดิบสําหรับตมสี สียอม

1 ใบมังคุด

2 ใบเนียง

3 ใบสาบเสือ

4 เปลือก
ตนโกงกาง

 วธิกีารยอมส ีใชนํา้สทีีไ่ดจากการสกัดในอตัราสวน เสนใย
ธรรมชาติ 1 กิโลกรัม ตอ นํ้าสี 30 ลิตร เติมเกลือ150 กรัม นํามา

ตมที่อุณหภูมิประมาณ 80-95  องศาเซลเซียส ระหวางการยอมให
พลิกกลับเสนใยบอยๆและกดเสนใยใหจมนํ้าสีอยางทั่วถึงปองกัน
เสนใยติดสีไมสมํ่าเสมอ ใชระยะเวลาในการยอมประมาณ 1ชั่วโมง 
นําเสนใยขึ้นจากนํ้าสียอมบิดหมาดๆ นําไปจุมลงในตัวชวยติดสี ที่
เตรียมไว เชน นํ้าดางขี้เถา นํ้าสนิมเหล็ก นํ้าตมจากใบยูคาลิปตัส 

พลิกกลับและกดเสนใยใหจมตัวชวยติดสีอยางทั่วถึง เม่ือสังเกต

เห็นวาสีของเสนใยเปลี่ยนไปจากเดิมและมีความสมํ่าเสมอกันแลว 
รีบนําเสนใยขึ้นจากตัวชวยติดสี บิดหมาดๆและตากใหแหงในท่ีรม 

กอนนําไปลางทําความสะอาด 
 เมื่อยอมเสร็จแลวเสนดายที่ยอมสีจากใบมังคุดจะมีสี
นํ้าตาล ดังภาพที่ 1 เสนดายที่ยอมสีจากใบเนียงจะมีสีเทาดังภาพ

ที่ 2 เสนดายที่ยอมสีจากใบสาบเสือจะมีสีเขียวอมนํ้าตาลออน
ดังภาพที่ 3 และเสนดายที่ยอมสีจากเปลือกตนโกงกางจะมี

สีนํ้าตาลอมสมดังภาพที่ 4
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 ภาพที่ 1  เสนดายยอมสีจากใบมังคุด ภาพที่ 2  เสนดายยอมสีจากใบเนียง

  
 

 ภาพที่ 3  เสนดายยอมสีจากใบสาบเสือ ภาพที่ 4  เสนดายยอมสีจากเปลือกตนโกงกาง

  1.2.2 การทดสอบความคงทนของสีและความ
คงทนของผาตอการขัดถู การทดสอบความคงทนของสีของ

เสนดายที่ผานการยอมสีธรรมชาติและนํามาทอเปนผืนผา
จะทําการทดสอบความคงทนของสีตอการซักลาง (Colorfastness 
to washing) ความคงทนของสตีอแสง (Colour fastness to light) 
ความคงทนของสีตอการขัดถู (Colorfastness to crocking) และ
ความคงทนของสีตอน้ํา (Colorfastness to water) นอกจากนี้

ยังไดมีการทดสอบความคงทนของผาทอตอการขัดถู (Abrasion 
resitance) เพ่ือดูความคงทนตอการนําไปใชงานจริง
 1)  การทดสอบความคงทนของสีตอการขัดถู  

 การทดสอบนี้เปนการทดสอบเพื่อที่จะดูวาสีที่อยูในชิ้น
งานตัวอยางจะเคลื่อนตัวไปติดเปอนบนผาขาวในระดับใด โดย

การขัดถูผาขาวท้ังสภาวะเปยกและแหงลงบนช้ินทดสอบ ในการ
ทดสอบน้ีจะใชมาตรฐานการทดสอบ AATCC Test Method 

8-2005 (Colorfastness to crocking: AATCC crockmeter 
method) 
ผลการทดสอบความคงทนของสีตอการขัดถู จากตารางที่ 4 จะ
เห็นไดวาคาความคงทนตอการติดเปอนสีของสีธรรมชาติที่ไดจาก
ใบคราม ใบสาบเสือมีคาอยูในระดับที่ดีมากทั้งสภาวะปยกและ

แหง ครั่ง และโกงกางจะอยูในระดับที่ดีมากสําหรับสภาวะแหง 
และระดับปานกลางสําหรับสภาวะเปยก สําหรับสียอมท่ีไดจาก
ใบมังคุดและใบเนียงมีคาความคงทนตอการติดเปอนสีอยูในระดับ

ปานกลางท้ังสภาวะเปยกและแหง
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ตารางท่ี 4  ผลการทดสอบความคงทนของสีตอการขัดถู (Colorfastness to Crocking)

ความคงทนของสีตอการขัดถู  (มาตรฐาน AATCC Test Method 8-2005)  

ชนิดสียอมจากธรรมชาติ ใบสาบเสือ ใบเนียง ใบมังคุด โกงกาง

ความคงทนตอการติดเปอนสี
(Color staining)
- สภาวะแหง 4 - 5 3 - 4 3 - 4 4 - 5  
- สภาวะเปยก 4 3 3 3 - 4   

หมายเหตุ ระดับ 5   ดีที่สุด  =  ไมเกิดการติดเปอนของสี
  ระดับ 1   แยที่สุด  =  เกิดการติดเปอนของสีมากที่สุด

 2) การทดสอบความคงทนของสีตอนํ้า
 การทดสอบน้ีเปนการทดสอบเพ่ือท่ีจะดูวาสีที่อยูใน
ชิ้นงานตัวอยางจะเคล่ือนตัวไปติดเปอนบนผาขาวหลายเสนใย 
(multifi ber) ในระดับใด และนอกจากน้ียังเปนการประเมินคา
การเปลี่ยนแปลงของสีบนชิ้นงานโดยการแชชิ้นงานทดสอบที่เย็บ
ตดิกับผาหลายสนใยในน้ํากล่ันจากน้ันนาํชิน้งานไปทําการทดสอบ

ดวยเคร่ืองทดสอบ perspiration tester โดยนําใสในตูอบเปน
เวลา 18 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส ในการทดสอบน้ีจะ

ใชมาตรฐานการทดสอบ AATCC Test Method 7-2002 (Color-
fastness to water) 

 ผลการทดสอบความคงทนของสีตอนํ้า จากตารางที่ 5 
จะเหน็ไดวา คาความคงทนตอการเปลีย่นแปลงของส ีและคาความ
คงทนตอการติดเปอนสีของสีธรรมชาติทีท่ัง้หมดอยูในระดับท่ีดมีาก 
ยกเวนเสนดายทีย่อมดวยเปลือกโกงกางซึง่ใหคาความคงทนตอการ

ติดเปอนสีบนเสนใยฝายและไนลอนอยูในระดับปานกลาง

ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบความคงทนของสีตอนํ้า (Colorfastness to Water) 

ความคงทนของสีตอนํ้า  (มาตรฐาน AATCC Test Method 107-2002)  

ชนิดสียอมจากธรรมชาต ิ ใบสาบเสือ ใบเนียง ใบมังคุด โกงกาง

ความคงทนตอการเปลี่ยนแปลงสี 4-5 4-5 4-5 4

ความคงทนตอการติดเปอนสี(Color staining)
- อะซิเตรท (Acetate) 4-5 4-5 4-5 4-5

- ฝาย (Cotton) 4-5 4-5 4-5 3-4  
- ไนลอน (Nylon) 4-5 4-5 4-5 3-4
- พอลิเอสเทอร (Polyester) 4-5 4-5 4-5 4
- อะคริลิค (Acrylic) 4-5 4-5 4-5 4-5
- ขนสัตว (Wool) 4-5 4-5 4-5 4

- ไหม(Silk) 4-5 4-5 4-5 4

หมายเหตุ ระดับ 5   ดีที่สุด  =  ไมเกิดการเปลี่ยนแปลงของสี หรือ ไมเกิดการติดเปอนของสี
  ระดับ 1   แยที่สุด  =  เกิดการเปล่ียนแปลงของสีมากที่สดุ  หรือเกิดการติดเปอนของสีมากที่สุด
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 3)  การทดสอบความคงทนของสีตอการซักลาง
 การทดสอบน้ีเปนการทดสอบเพ่ือท่ีจะดูวาสีที่อยูใน
ชิ้นงานตัวอยางจะเคล่ือนตัวไปติดเปอนบนผาขาวหลายเสนใย 
(multifi ber) ในระดับใด และนอกจากน้ียังเปนการประเมินคา
การเปลี่ยนแปลงของสีบนชิ้นงานโดยการนําชิ้นงานไปทําการซัก
ลางดวยผงซักฟอกมาตรฐาน ในการทดสอบน้ีจะใชมาตรฐานการ
ทดสอบ AATCC Test Method 61-2003 (Test No. 1A: 40 ºC 
x 45 min.) (Colorfastness to laundering, Home and Com-
mercial: Accelerate) 

 ผลการทดสอบความคงทนของสีตอการซักลาง จาก
ตารางที่ 6 จะเห็นไดวา คาความคงทนตอการเปลี่ยนแปลงของสี 
และคาความคงทนตอการติดเปอนสีของสีธรรมชาติที่ทั้งหมดอยู
ในระดับที่ดีมาก ยกเวนเสนดายที่ยอมดวยเปลือกโกงกางซึ่งใหคา
ความคงทนตอการเปล่ียนแปลงสีอยูในระดับแยที่สุดซึ่งสีที่เปล่ียน
ไปจะมีสีแดงที่เขมขึ้น ซึ่งแสดงใหเห็นวาเสนดายที่ยอมดวยเปลือก
โกงกางเม่ือนําไปซักลางดวยผงซักฟอกซ่ึงมีสภาวะท่ีเปนดางจะ
ทําใหสีของชิ้นทดสอบมีเฉดสีที่เขมขึ้นกวาเดิม

ตารางท่ี 6  ผลการทดสอบความคงทนของสีตอการซักลาง (Colorfastness to Washing)

ความคงทนของสีตอการซักลาง  (มาตรฐาน AATCC Test Method 61-2003 :Test No. 1A: 40 ºC x 45 min)

ชนิดสียอมจากธรรมชาติ ใบสาบเสือ ใบเนียง ใบมังคุด โกงกาง

ความคงทนตอการเปลี่ยนแปลงสี 4 4 4 1*

ความคงทนตอการติดเปอนสี
- อะซิเตรท (Acetate) 4-5 4-5 4-5 4-5
- ฝาย (Cotton) 4-5 4-5 4-5 4  
- ไนลอน (Nylon) 4-5 4-5 4-5 4-5
- พอลิเอสเทอร (Polyester) 4-5 4-5 4-5 4-5
- อะคริลิค (Acrylic) 4-5 4-5 4-5 4
- ขนสัตว (Wool) 4-5 4-5 4-5 4
- ไหม(Silk) 4-5 4-5 4-5 4

* สีของผาเปล่ียนเปนสีแดงเขม
หมายเหตุ ระดับ 5   ดีที่สุด  =  ไมเกิดการเปลี่ยนแปลงของสี หรือ ไมเกิดการติดเปอนของสี
                 ระดับ 1   แยที่สุด  =  เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีมากที่สุด หรือเกิดการติดเปอนของสีมากที่สุด

 4) การทดสอบความคงทนของสียอมตอแสง
 การทดสอบนี้เปนการทดสอบเพื่อที่จะดูวาสีที่อยูในชิ้น
งานตัวอยางจะเกิดการซีดจางหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของสีใน

ระดับใด โดยการนําชิ้นงานไปอาบแสงแดดเทียม (แสงซีนอน) ใน
การทดสอบนี้จะใชมาตรฐานการทดสอบ ISO 105 B02 : 1994 
(Colour fastness to to artifi cial light: Xenon arc fading 

lamp test) 

 ผลการทดสอบความคงทนของสีตอแสง จากตารางท่ี 7 

จะเห็นไดวา คาความคงทนของสีตอแสงของสีธรรมชาติที่ทั้งหมด
อยูในระดับปานกลางถึงดี โดยที่ ครั่งและครามจะใหคาความ
คงทนของสีตอแสงสงูสดุอยูทีร่ะดบั 6 รองลงมาคือ ใบสาบเสือและ

โกงกาง อยูทีร่ะดับ 5 สวนใบมังคุดและใบเนียงจะใหคาความคงทน
ของสีตอแสงนอยทีสดุอยูที่ระดับ 4
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ตารางท่ี 7  ผลการทดสอบความคงทนของสีตอแสง (Colour  fastness to light)

ความคงทนของสีตอแสง  (มาตรฐาน ISO 105 B02 : 1994)   

ชนิดสียอมจากธรรมชาติ                               ใบสาบเสือ         ใบเนียง         ใบมังคุด        โกงกาง

ความคงทนตอการเปลี่ยนแปลงสี                           5                    4                   4                 5

หมายเหตุ คาความคงทนของสีตอแสง มี 8 ระดับ  ระดับ 1 จะแยที่สุด ระดับ 8 จะดีที่สุด

 5) การทดสอบความคงทนของผาตอการขัดถู
 การทดสอบน้ีเปนการทดสอบเพื่อที่จะดูวาผาที่จะนํา
ไปใชงานนั้นจะมีความคงทนตอการขัดถูอยูในระดับเทาใด โดย
การใชเครื่องมือที่เรียกวาเครื่อง MARTINDALE ABRASION  

TESTERเปนตัวทดสอบ การทดสอบน้ีจะใชมาตรฐานการทดสอบ 
ASTM D 4966 - 98 – 2004 (Standard Test Method for 

Abrasion Resistance of Textile Fabrics (Martindale Abra-
sion Tester Method) 
 ผลการทดสอบความคงทนของผาทอที่ยอมสีธรรมชาติ
ตอการขัดถู จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวาผาจะมีความคงทนตอ
การขัดถูที่ระดับ 5000 รอบ ซึ่งเมื่อทดสอบเสร็จส้ินจะสังเกตเห็น
เสนดายขาดเกิดขึ้น 

ตารางท่ี 8 ผลการทดสอบความคงทนของผาตอการขัดถู ( Abrasion Resistance of Textile Fabrics )

ความคงทนของเสนใยท่ีผานการยอมสีโดยการขัดถู (มาตรฐาน ASTM D4966 - 98 – 2004)   

จํานวนรอบที่เสนดายขาด
(รอบ)

ลักษณะของผาที่ผานการยอมสีธรรมชาติ

กอนทดสอบ หลังทดสอบ

5000 รอบ ใบสาบเสือ ใบสาบเสือ

5000 รอบ ใบเนียง ใบเนียง
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5000 รอบ ใบมังคุด   ใบมังคุด   

5000 รอบ โกงกาง โกงกาง

 2 การทดลองทอผาสําหรับผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอ
  2.1 การออกแบบลายผา การออกแบบลายผา
ในการวิจัยในคร้ังน้ี ออกแบบโดยใชแนวทางจากการเก็บขอมูล 
ศึกษาและวิเคราะหลายผาทอนาหมื่นศรีใน 4 แนวทางคือ 1) การ
ออกแบบลายผาใหม 2) การออกแบบใหมแลวนําไปใชรวมกับลาย
ผาดัง้เดิม 3) การสรางลายผาโดยการสลับตาํแหนงลาย และ 4) การ
ปรับใชโดยรักษาโครงสรางลายเดิมไว 

  2.1.1 การออกแบบลายผาใหม โดยมีแรงบันดาล
ใจจากสิ่งใกลตัวที่ไดพบเห็นในชีวิตประจําวัน ภาพของ“การชน

วัว” ซึ่งเปนกีฬาทองถ่ินท่ีไดรับความนิยมมากในภาคใต มีความ
ผูกพันกับวิถีชุมชนชาวนาหม่ืนศรี การปลูกและเก็บเก่ียวหญาซึ่ง

เปนอาหารของวัวชนน้ันสรางรายไดใหกับคนในทองถิ่น วัวชนจะ
ไดรบัเลีย้งดูเปนอยางด ีทกุๆเชาววัชนจาํนวนมากจะถูกนาํออกจาก
คอกมาเพ่ือฝกพละกําลัง ถือเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของทองถิ่น

 การวางโครงสรางลายนั้นมีความสมมาตรเทากันทั้งดาน
ซาย-ขวา เชนเดียวกับลายผาดั้งเดิมของผานาหม่ืนศรีที่สวนใหญ

อยูในรปูทรงเรขาคณิตและมีความสมมาตรเทากนัทัง้สองดาน การ
เก็บลายเฉพาะตัววัวมีจํานวนตะกอ 29 ตะกอ รวมพื้นดานลาง 3  
ตะกอ เปน 32 ตะกอ รวมพื้นดานบน 6 ตะกอ เปน 38 ตะกอ  
จํานวนตะกอเทากับกับลายครุฑซึ่งเปนลายด้ังเดิม(มีจํานวนตะกอ
ประมาณ 38 ตะกอ)
 การออกแบบนั้นใชการลงตารางกราฟตามรูปรางของ 
“วัวชน” โดยผูวิจัยไดออกแบบวางลายทอ 2 รูปแบบคือลายดาน

ในมีขนาดเลก็และลายดานในมขีนาดใหญในโครงรางเดยีวกนั เพิม่
ลายดานบนเพ่ือความสวยงามเพ่ือเปนตัวอยางสําหรับการเปรียบ
เทียบเม่ือวางลายบนผืนผาและแสดงใหเห็นวา ในโครงสรางเดียวกัน
ผูออกแบบสามารถทําใหเกิดลวดลายหลากหลายรูปแบบได
 การวางลายบนผืนผานัน้ โดยลักษณะของการทอผายกด
อกจะทาํใหเกดิลายเดียวกนัตลอดหนาผาและมีสเีดยีวกันตลอดแนว

เสนพุง การทอลาย “วัวชน” นี้ผูทอจะตองทอโดยยกตะกอเรียง

ลําดับ ตะกอที่ 1 ถึง 38 ในหนึ่งชุดลายและทอเรียงลําดับ ตะกอที่ 
1 ถึง 38 เชนเดิมในชุดลายตอๆไป 
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ภาพที่ 5  ตัวอยางลักษณะการวางลายบนผืนผา

  2.1.2 การออกแบบลายผาใหมแลวนําไปใช
รวมกับลายผาดั้งเดิม การออกแบบน้ันใชการลงตารางกราฟตาม
รูปรางของ “นกกรงหัวจุก” ซึ่งเปนกีฬาท่ีไดรับความนิยมและถือ

เปนเอกลกัษณอยางหนึง่ของภาคใตเชนกนั วางลายทอในโครงสราง
เดียวกับลายครุฑและลายนกเหวกซ่ึงเปนลายด้ังเดิมดังภาพท่ี 6  
และภาพท่ี 7

ภาพที่  6  “ลายนกกรงหัวจุก” (สีฟา) ทอรวมกับลายครุฑและลายนกเหวกซึ่งเปนลายดั้งเดิม
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ภาพที่ 7  ตัวอยางลักษณะการวางลายบนผืนผา

  2.1.3 การสรางลายผาโดยการสลับตําแหนง
ลาย จากการเก็บลายผานาหมื่นศรีดั้งเดิมลงตารางกราฟนั้นพบวา
มีการสรางลายผาโดยการสลับตําแหนงลาย ลายบางลายมีความ
คลายคลึงกันในตําแหนงโครงสรางหลัก มีจุดแตกตางกันบาง
ตําแหนงเทานั้น เชนลายชอลอกอกับลายเกลียวมาลัย ลายผาที่

สรางข้ึนจากการสลับตาํแหนงลายน้ันจะมีจาํนวนตะกอเทากับลาย
เดิมและโครงสรางหลักยงัคงอยูในตําแหนงเดมิ สรางลายผาโดยการ
สลบัตาํแหนงลายลายชอลอกอซ่ึงมจีาํนวน 6 ตะกอดังภาพท่ี 8 และ
ลายแกวชิงดวงซึ่งมีจํานวน 15 ตะกอดังภาพที่ 9 ตําแหนงท่ีสลับ
ผูวิจัยใชสีชมพูเพื่อใหเห็นชัดเจน 

ภาพที่ 8 การสรางลายผาโดยการสลับตําแหนงลาย “ชอลอกอ” 
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ภาพที่ 9 การสรางลายผาโดยการสลับตําแหนงลาย   “แกวชิงดวง”

  2.1.4 การปรับใชโดยรักษาโครงสรางลายเดิมไว 
ผาทอลายแกวชงิดวงมีความงดงามเปนทีต่องการของตลาด ถอืเปน
ลายเอกลักษณอีกลายหน่ึงของผาทอนาหม่ืนศรี จึงศึกษาทดลอง
นํามาประยุกตใชโดยคงลักษณะโครงสรางลายเดิมท่ีมีรูปแบบลาย
เปนวงรีทีเ่ก่ียวเน่ืองทับซอนกันไมสิน้สดุ  มีวตัถปุระสงคทีจ่ะขยาย
ขนาดลายใหใหญขึน้สาํหรบัทดลองทอผนืผาสาํหรบัผลติภณัฑเคหะ

สิง่ทอลายแกวชงิดวงเดมินัน้เกบ็ลายชวงขมตดิกนัโดยไมเวนชองดงั
ภาพที ่10 หากขยายขนาดลายใหใหญจะทาํใหเสนดายพุงชวงของ
ดอกลายน้ันหางกันมากเกินไป เมื่อนําไปผลิตเคหะสิ่งทอแลวอาจ
ทําใหเกิดปญหาการเกี่ยวเสนดายขาดเสียหายได จึงใชวิธีการยอย
ลายโดยเวนระยะหางชองไฟในการเก็บลาย ลายแกวชิงดวงเดิมมี 
15 ตะกอ เม่ือประยุกตลายแลวลดเหลือ 14 ตะกอ ดังภาพท่ี 11 

ภาพที่  10 ลาย “แกวชิงดวง” ดั้งเดิม

ภาพที่  11  การนําลายแกวชิงดวงมาปรับใชโดยรักษาโครงสรางลายเดิมไว



ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปที่ 11 ประจําป 2555128

การทดลองทอผา
 ทดลองทอโดยใชวิธีพุงแบบทอโส (ทอยกดอกใหมีความ
นูนของตัวลาย)  ทุกครั้งที่ยกเขา (ตะกอ) ลายดอกเพ่ือพุงตัวลาย
จะเหยียบเขา(ตะกอ)ลายขัด พุงดายพ้ืนตามทุกคร้ังดงัภาพท่ี 12-15  

ภาพที่  12 การทดลองทอ ยก 1เขา(ตะกอ) พุงดายยกดอกและพ้ืน 2 คร้ัง

 

ภาพที่ 13  การทดลองทอ ยก 1เขา(ตะกอ)  พุงดายยกดอกและพ้ืน 3 คร้ัง

ภาพที่ 14 การทดลองทอ ยก 1เขา(ตะกอ)  พุงดายยกดอกและพ้ืน 4 คร้ัง
 

ภาพที่ 15 การทดลองทอ ยก 1 เขา(ตะกอ)  พุงดายยกดอกและพื้น 6  คร้ัง 

สรุปการวิจัย
 จากการทดลองปนเสนใยผสมระหวางใยไหมอรีีก่บัเสนใย

ฝาย ใยขมิน้ คลาและหมาก ผลการทดลองพบวาปรมิาณใยไหมอรีี่
มผีลตอความแขง็แรงและการยดืตวัของเสนดาย  เมือ่นาํเอาเสนใย
ชนดิอืน่ผสมเขาไปในอตัราสวนทีแ่ตกตางกันจะชวยทาํใหเสนดายที่

ผลิตออกมามีความแข็งแรงตอแรงดึงเพิ่มขึ้นดังจะเห็นไดจาก เสน

ดายทีป่นจากเสนใยผสมระหวางเสนใยไหมอรีีก่บัเสนใยฝาย ซึง่จะ
มีคาความแข็งแรงตอแรงดึงเฉล่ียมากที่สุด ลองลงมาคือ ใยไหมอีรี่
ผสมกับใยขมิ้น ใยไหมอีรี่ผสมกับคลา และใยไหมอีรี่ผสมกับหมาก
ตามลําดับ  
 ปริมาณของวัตถุดิบสําหรับการผลิตเสนดายจากเสนใย
ผสมระหวางไหมอีรี่กับเสนใยคลา ใยขมิ้นและใยหมากมีจํานวน
มากและเพียงพอตอการผลิตในปริมาณมาก แตพบวาปญหาและ
อปุสรรคท่ีสาํคญัคือการขาดแคลนความพรอมดานอปุกรณเครือ่งมือ
ที่มีคุณภาพและขาดแคลนแรงงานในการผลิตที่ตองการทักษะ
ทางฝมือสูง เนื่องจากคุณภาพของเสนดายที่ปนจากเสนใยผสม
ขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชนกระบวนการตมและสางเสนใยคลา 
ใยขม้ินและใยหมาก เพื่อใหไดเสนใยท่ีมีขนาดเล็กที่สุดแลวนํามา
ปนผสมกับไหมอีรี่ ซึ่งเปนกระบวนการท่ีตองอาศัยเวลา แรงงาน
และเคร่ืองมือสําหรับสางเสนใยโดยเฉพาะคือเคร่ืองสไลเวอรซึ่ง
มีราคาสูง อีกทั้งเสนใยท่ีนํามาผสมกันนั้นมีขนาดท่ีแตกตางกัน 
เคร่ืองมือสําหรับปนดึงเสนใยผสมใหเปนเสนดายจึงตองใชเคร่ือง
ปนดายท่ีมีคุณภาพสูงกวาอุปกรณปนดายพ้ืนบานท่ีหมุนดวยมือ
ทั่วไปคือเครื่อง MC ซึ่งทํางานโดยการใชเทาเหยียบหมุนวงลอ
แลวใชมือ 2 ขางสงเสนใยทยอยปนใหเปนเสนดาย ชางปนดาย
ตองมีทักษะฝมือในการปนสูงกวาการปนฝายหรือไหมอีรี่ตามปกติ 
หากชางไมมีความชํานาญเพียงพอจะทําใหเสนดายไมสมํ่าเสมอ
อีกทั้งมีผลตอความแข็งแรงของเสนดาย 
 คุณภาพของสียอมจากธรรมชาติขึ้นอยูกับหลายปจจัย 
นบัตัง้แตกระบวนการจดัเตรยีมวตัถดุบิทีม่คีณุภาพท่ีจะนาํมาสกดัสี

กระบวนการสกัดสีแตละชนิด สารชวยยอมที่มีประสทิธิภาพ และ

ทักษะความชํานาญของชางยอม เมื่อยอมสีแลวกระบวนการ
ทดสอบความคงทนของสีตามมาตรฐานการทดสอบตางๆนับวา

มีความสําคัญ เพื่อรักษาคุณภาพของผาทอจากเสนดายท่ียอมสี
ธรรมชาตแิละพฒันากระบวนการยอมสใีหมปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ 

ผลการทดสอบความคงทนของสียอมจาก ครั่ง คราม ใบสาบเสือ 
ใบเนียง  ใบมังคุดและโกงกางสรุปไดดังนี้
 ผลการทดสอบความคงทนของสีตอการขัดถูในสภาวะ
แหงอยูในระดับที่ดีมาก สวนในสภาวะเปยกอยูในระดับปานกลาง
ถึงดี
 ผลการทดสอบความคงทนของสีตอนํ้า พบวาผาที่ยอม

ดวยสีธรรมชาตทิัง้หมดมีความคงทนของสีตอนํา้อยูในระดบัทีด่มีาก 
 ผลการทดสอบความคงทนของสีตอการซักลางพบวาผา
ที่ยอมดวยสีจากธรรมชาติ มีคาความคงทนของสีตอการซกัลางอยู
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ในระดับทีด่ถีงึดมีาก ยกเวนเสนดายท่ียอมดวยเปลือกโกงกาง มคีา
การเปล่ียนแปลงของสีเมื่อทําการซักลางเสร็จสิ้นอยูในระดับ 1 ซึ่ง
เปนระดับที่เปลี่ยนแปลงมากท่ีสุดและสีผาจะมีสีเขมขึ้น 
 ผลการทดสอบความคงทนของสียอมตอแสง พบวาครั่ง
และครามมีความคงทนของสียอมตอแสงมากที่สุดคุณภาพดีมาก
แทบไมเกดิการตดิเปอนของสี ใบสาบเสอืและโกงกางมคีวามคงทน
รองลงมาในระดับ 5 เปนระดับคณุภาพดีเกิดการติดเปอนของสีนอย
มาก สวนใบเนียงและใบมังคดุนัน้มีความคงทนนอยทีส่ดุในระดับ 4 
คุณภาพดีปานกลางมีการติดเปอนของสีเพียงเล็กนอย (เกรดของ
ความคงทนของสีตอแสง มี 8 ระดับ  ระดับ 1 จะแยที่สุด ระดับ 8 
จะดีที่สุด)

 ผลการทดสอบความคงทนของผาตอการขัดถู พบวาผา
ที่ทอมาจากเสนดายและผานการยอมดวยสีจากครั่ง คราม ใบสาบ
เสอื  ใบเนยีง ใบมงัคดุและโกงกางมคีวามคงทนตอการขดัถทูีร่ะดบั 
5,000 รอบ และทําใหเสนดายยืนเกิดการขาด 
 ดานการทอน้ันพบวาการทอผายกดอกหนากวางน้ันตอง
ใชไมนดัขนาดพิเศษ ซึง่มหีนากวางกวาปกต ิ เพราะความกวางของ
หนาผาทาํใหยกเขา (ตะกอ) ยกดอกและสอดไมนดัลาย (ไมขดัลาย)
ยาก (เปนสาเหตใุหในอดตีการทอผาหนากวางจะไมทอยกดอก)การ
ทดลองทอหลังจากเปล่ียนดายยนืเปนเบอร 40/2 พบวาผาเนือ้แนน
ขึน้และดอกลายครบถวนสมบูรณ เมือ่ทดลองทอโดยยกตะกอท่ี 1-4  
พบวาสามารถสรางลายใหมไดหลายลาย 

ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยในอนาคต
 การศกึษาวจิยัดานการปนดายเสนใยผสมสาํหรบัผลติเสน

ดายทอผาระดับหัตถกรรมในอนาคตจําเปนตองอาศัยการพัฒนา
แบบยัง่ยนื เนือ่งจากการทอผาในภาคใตนยิมซือ้เสนใยมาโดยตลอด

ไมไดผลติเสนดายทอผาใชเองนอกจากชวงท่ีประสบภาวะขาดแคลน
อยางรุนแรงซ่ึงเคยเกิดขึน้ในชวงสงครามโลกคร้ังที ่2 เทานัน้ ทาํให
การผลิตเสนใยระดับหัตถกรรมในทองถิ่นขาดการพัฒนาอยางตอ

เนื่องอีกทั้งขาดความพรอมท้ังดานวัสดุอุปกรณและขาดแคลนชาง
ปนดายท่ีมทีกัษะฝมอืสงู  อาจเร่ิมตนดวยการศึกษาวิจยัผลิตเสนใย
ที่มีกระบวนการผลิตเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและไมตองใชสารเคมี
ใดๆ เชนการเลี้ยงไหมอีรี่ซึ่งแมจะมีการศึกษาวิจัยการเลี้ยงไหมอีรี่
มากอนในภาคตางๆแตภาคใตนั้นมีสภาพภูมิอากาศแตกตางจาก

ภูมิภาคอ่ืนๆท่ีเคยมีการศึกษาวิจัยมากอนหนาน้ี ตนละหุงซ่ึงเปน
อาหารของไหมอีรี่นั้นพบไดทั่วไปตามท่ีตางๆอีกท้ังสามารถขยาย
พันธุและเติบโตอยางรวดเร็ว

 การศกึษาวจิยัยอมสธีรรมชาตมิหีลายประเดน็ทีส่ามารถ
ศึกษาวิจัยตอไป เชนจากผลการทดสอบความคงทนของสียอม
ธรรมชาติในการวิจัยครั้งนี้เห็นไดวาการยอมสีจาก ใบสาบเสือ ใบ
เนียง ใบมังคุดและโกงกางน้ันมีความคงทนตอสภาวะตางๆไดใน
ระดับคุณภาพปานกลางถึงระดับคุณภาพดีมาก มีเพียงโกงกาง

เทาน้ันที่มีความคงทนของสียอมตอการซักลางในระดับ 1 มีการ
เปล่ียนสีจากสีนํ้าตาลเปนสีแดง แสดงใหเห็นวาดางในสารซักลาง
มีผลตอสียอมจากโกงกางควรมีการศึกษาวิจัยตอไปเพื่อแกปญหา
ผลกระทบจากดางในสารซักลางตอสียอมจากโกงกาง หรือศึกษา
วิจัยการนําดางมาใชประโยชนเปนสารชวยยอมหรือทําใหเกิดเฉด
สีที่แตกตางกัน รวมถึงการศึกษาวิจัยสารชวยยอมจากธรรมชาติ
ชนิดตางๆ เพื่อพัฒนาผาทอจากเสนดายที่ยอมสีธรรมชาติใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 การตกแตงผืนผาหลังการทอเปนอีกส่ิงหนึ่งที่สามารถ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑจากผาทอได การเลือกใชวิธีการ
ตกแตงใหเหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑในการวิจัยครั้งนี้ ได
ทดลองนําผืนผาทอไปทําการตกแตงสะทอนนํา้ พบวาผืนผาแขง็ขึน้
กวาเดมิทาํใหตดัเยบ็สะดวกขึน้ เมือ่นาํไปใชจรงิจะชวยใหผลติภณัฑ
ทนทานตอน้ําในระดับหนึ่งทําใหดูแลรักษาไดงายขึ้น หากแตการ
ตกแตงผืนผาหลงัการทอยงัคงมรีาคาสงูทาํใหตนทนุของผลติภณัฑ
สูงขึ้นดวย ผูวิจัยเห็นวาควรมีความรวมมือระหวางกลุมทอผา  กับ
หนวยงานตางๆของรฐัหรอืสถานศกึษาทีม่คีวามเช่ียวชาญดานเคมี
สิ่งทอและไมมุงเนนการแสวงหาผลกําไร ในลักษณะการถายทอด
องคความรูหรือขออนุเคราะหในดานตางๆ สามารถนําไปสูการ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผาทอพื้นบานรวมกันในอนาคตได
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