สรุปองค์ความรู้

คำ�นำ�
ผ้าทอ เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีความ
ส�ำคัญ ที่ควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้ได้คุณภาพและมีความปลอดภัย อย่างไรก็ตามยังพบว่า ผ้าทอบางประเภทใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เนื่องจากผู้ผลิต
ระดับชุมชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการสนับสนุนงานพัฒนาประเทศโดยใช้องค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไป เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ประเภทผ้าทอ ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้ได้มาตรฐาน จึงได้จัดท�ำโครงการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเภท ผ้าทอ สู่การรับรองมาตรฐานใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสกลนคร และจังหวัดอุดรธานี) ขึ้น โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการ
ผลิตสินค้าประเภทผ้าทอให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้ประกอบการน�ำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
จนสามารถยื่นขอการรับรองและผ่านเกณฑ์ มผช. ดังนั้น จึงได้มีการจัดท�ำสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดท�ำโครงการ
ดังกล่าวฯ ขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสินค้าประเภทผ้าทอและผู้ที่สนใจต่อไป
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บทนำ�
ผ้าทอ เป็นสินค้า OTOP ที่ได้รับความสนใจสูงทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทำ�
รายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศได้จำ�นวนมาก แต่ผ้าทอบางประเภทยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) สาเหตุเกิดจากผู้ประกอบการมีองค์ความรู้ไม่มากพอในด้านการผลิต
สินค้าให้ได้ตรงตามที่มาตรฐานกำ�หนด อีกทั้งในปัจจุบันผ้าทอมีการย้อมด้วยสีสังเคราะห์มากขึ้น
เพราะสามารถให้สีสันที่สดใสและผลิตสีผ้าได้ตรงตาม ความต้องการ กรรมวิธีการย้อมรวดเร็ว
ไม่ยุ่งยาก แต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งผู้ผลิตและผู้ที่ใช้ผ้าทอ ดังนั้น จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องสร้างความเข้าใจในประเด็นปัญหาต่างๆ รวมถึงการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับชุมชน
จากการจัดโครงการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเภทผ้าทอสู่การรับรองมาตรฐานในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสกลนคร และจังหวัดอุดรธานี) และได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต
สินค้าประเภทผ้าทอให้กับผู้ประกอบการชุมชนในด้านต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นการผลิตผ้าทอในระดับชุมชนให้มีคุณภาพ
สามารถยื่นขอการรับรองและผ่านเกณฑ์ มผช. สามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการดังกล่าวฯ ได้ดังนี้
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านผ้า ในด้านคุณลักษณะต่างๆ ที่เหมาะสม ได้แก่ คุณลักษณะทั่วไป
เอกลักษณ์ ชนิดของเส้นใย ความเป็นกรด-ด่าง เป็นต้น
2. การย้อมผ้าทอโดยการใช้สีธรรมชาติ ได้แก่ องค์ประกอบส�ำคัญในการย้อมสีธรรมชาติ ขั้นตอน
การเตรียมน�้ำย้อม วิธีการย้อมสี และขั้นตอนในการย้อมสีธรรมชาติจากวัสดุธรรมชาติ
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“มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านผ้า”
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนประเภทผ้าทอ ในด้านคุณลักษณะทีต่ อ้ งการ
คุณลักษณะ

คุณภาพ / มาตรฐานที่กำ�หนด

1. ลักษณะทั่วไป

ต้องสะอาดและอยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอดทั้งผืน ลวดลายเด่น ความสม�่ำเสมอของเนื้อ
ผ้าตามแนว เส้นด้ายยืนและแนวเส้นด้ายพุ่งให้เป็นไปตามลักษณะของผ้านั้นๆ และต้องไม่มี
ข้อบกพร่องที่เกิดจาก กรรมวิธีการท�ำให้เห็นอย่างชัดเจนและมีผลต่อการใช้งาน เช่น สีและ
เนื้อผ้าไม่สม�่ำเสมอ ลายผิดหรือลายไม่ต่อเนื่อง ผ้าเป็นร่อง รูแยก เส้นด้ายขาด เส้นด้าย
หย่อนหรือเป็นบ่วงเส้นด้าย เส้นด้ายตึงหรือเส้นใส ริมผ้าเสีย

2. เอกลักษณ์

ต้องมีลักษณะเฉพาะของผ้าทอนั้นๆ เช่น ผ้าทอมือลายขัด (มผช. 18/2552) ต้องมี
ลักษณะเฉพาะของผ้าทอมือลายขัด คือ เส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่งขัดสานซึ่งกันและกัน ใน
ลักษณะ ข้าม 1 เส้น และลอด 1 เส้น เป็นต้น

3. ชนิดของเส้นใย

ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก โดยชนิดเส้นใยที่ใช้ทอ ได้แก่
1) เส้นใยธรรมชาติ (natural fibres) หมายถึง เส้นใยที่มาจากพืช เช่น ฝ้าย
ลินิน ป่าน และเส้นใยที่มาจากสัตว์ เช่น ขนสัตว์ ไหม
2) เส้นไหมแท้ หมายถึง เส้นใยโปรตีนที่ได้จากตัวหนอนไหม
3) เส้นใยประดิษฐ์ (man-made fibres) หมายถึง เส้นใยสังเคราะห์ เช่น
พอลิเอสเตอร์ ไนลอน อะคริลิก และเส้นใยกึ่งสังเคราะห์ (regenerated
fibres) เช่น แอซีเทตวิสโคส (เรยอน)
4) เส้ น ใยผสม หมายถึ ง เส้ น ใยธรรมชาติ ผ สมกั บเส้ น ใยธรรมชาติ เส้นใย
ธรรมชาติผสมกับเส้นใยประดิษฐ์ หรือเส้นใยประดิษฐ์ผสมกับเส้นใยประดิษฐ์
เช่น ฝ้ายผสมกับไหม ฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์ วิสโคสผสมพอลิเอสเตอร์

4. ความเป็นกรด-ด่าง

ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 5 – 7.5

5. สีเอโซ

สีเอโซที่ให้อะโรมาติกเอลีนที่เป็นอันตราย 24 ตัว ต้องไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

6. การเปลี่ยนแปลงขนาดของผ้า
หลังการซักและท�ำให้แห้ง

การเปลี่ยนแปลงขนาดของผ้าหลังการซักและท�ำให้แห้ง ต้องไม่เกินร้อยละ 10

7. ความคงทนของสีต่อการซัก

ความคงทนของสีต่อการซัก ต้องไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ 3 ทั้งการเปลี่ยนสีและการ
เปื้อนสี

8. การคงทนของสีต่อเหงื่อ ทั้งสภาพ
กรดและสภาพด่าง

การคงทนของสีต่อเหงื่อ ทั้งสภาพกรดและสภาพด่าง ต้องไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ 3
ทั้งการเปลี่ยนสีและการเปื้อนสี
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“การย้อมผ้าทอโดยการใช้สีธรรมชาติ”
การย้อมสีธรรมชาติ คือ การน�ำเอาวัตถุดิบในธรรมชาติที่ได้จากพืช สัตว์ จุลินทรีย์ และแร่ธาตุต่างๆ มา
ท�ำการย้อมกับเส้นด้าย เพื่อน�ำมาใช้ในการทอผ้า เพิ่มสีสันให้กับเส้นด้ายให้มีความสวยงาม ซึ่งมีการสืบทอดเทคนิควิธี
การย้อมมายังคนรุ่นหลัง เป็นวิธีการที่ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน ด้วยภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนได้น�ำเอาองค์ความรู้ในการ
ย้อมสีผ้าด้วยวัสดุจากธรรมชาติที่ไม่เป็นพิษต่อผู้คน สัตว์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมาสู่ลูกหลาน และ
เป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพของชาวชนบท
องค์ประกอบส�ำคัญในการย้อมสีธรรมชาติ
1. ผ้าหรือเส้นด้าย
ผ้าหรือเส้นด้ายต้องเป็นเส้นใยที่ได้จากธรรมชาติเท่านั้น คือ เส้นใยที่ได้จากสัตว์ ได้แก่ ไหมและขน
สัตว์ต่างๆ เส้นใยที่ได้จากพืช ได้แก่ ฝ้าย ลินิน กัญชง ปอ และป่าน ต้องท�ำความสะอาดก่อนเสมอ การท�ำความสะอาด
สามารถเลือกใช้สบู่ สบู่เทียมหรือผงซักฟอก
2. พืชทุกชนิด
แต่ละส่วนของพืชจะให้สีสันที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับความอ่อน แก่ สด แห้ง ช่วงเวลา
เดือน และฤดูกาลที่เก็บด้วย พืชบางชนิดให้สีติดเส้นใยไม่เท่ากัน บางชนิดให้สีติดดี บางชนิดให้สีติดไม่ดี ในการเลือกพืช
หรือต้นไม้มาใช้ในการย้อมสีธรรมชาติควรค�ำนึงถึงความยั่งยืนของการใช้ด้วย ควรเลือกใช้พืชที่หาได้ง่ายในท้อง
ถิ่นที่สามารถปลูกทดแทนหมุนเวียนได้ เป็นพืชที่ขึ้นอยู่ทั่วไปหรือท�ำได้จากหัวไร่ปลายนา ไม่ควรใช้ไม้ที่มาจากป่าหรือ
จากที่อื่น เพราะจะกลายไปเป็นการส่งเสริมให้ท�ำลายป่าหรือต้นไม้ในถิ่นอื่น ถ้าเป็นไม้ยืนต้นควรเลือกใช้จากใบ ดอก
ผล จะดีกว่าการที่ต้องใช้จากแก่นหรือราก ส่วนการใช้เปลือกควรถากแค่ด้านเดียว แล้วใช้ดินเปียกมาทาแผลที่ถากไว้
ครบหนึ่งปีกระพี้จะสร้างเปลือกขึ้นมาแทนที่ จึงสามารถมาถากด้านที่เหลือเอาไปใช้ได้อีก
การเลือกพืชทีใ่ ห้สตี ดิ ผ้าดีมขี อ้ สังเกตง่ายๆ คือ ถ้าเป็นใบหรือดอกให้เด็ดมาขยีท้ มี่ อื ถ้าติดดีเลือกน�ำไป
ทดลองย้อมได้ ถ้าเป็นผลหรือเปลือกให้ลองใช้มดี ถากดูถา้ ยางถูกอากาศแล้วเปลีย่ นสีให้นำ� ไปทดลองย้อมได้เช่นกัน แก่น
และรากส่วนใหญ่จะให้สตี ามทีเ่ ห็นอยูแ่ ล้ว
3. สารกระตุ้นในการย้อมเส้นด้ายและผ้า
พืชแต่ละชนิดที่น�ำมาย้อมใช้เส้นใยธรรมชาติมีการติดสีและคงทนต่อการขัดถูหรือแสงไม่เท่ากัน ขึ้น
อยู่กับองค์ประกอบทางชีวเคมีภายในของพืชและเส้นใยที่น�ำมาใช้ย้อม จึงมีการใช้สารประกอบอื่นๆ เพื่อมาเป็นตัวช่วย
ในการที่จะให้เส้นใยดูดซับสี ทนทานต่อแสงและการขัดถูเพิ่มขึ้น ซึ่งใช้ตัวติดสี (Mordant) คือ ตัวช่วยติดสี เป็นตัวจับ
ยึดสีและเปลี่ยนสีให้เข้มจาง
สารช่วยติดสีในการย้อมเส้นด้ายหรือผ้าที่มีคุณสมบัติเป็นกรด จะใช้ได้ดีกับเส้นใยที่ได้จากสัตว์ คือ
ไหม และสารช่วยติดสีที่มีคุณสมบัติเป็นด่างจะใช้ได้ดีกับเส้นใยที่ได้จากพืช คือ ฝ้าย
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ขั้นตอนการเตรียมน�้ำย้อม
1. การเตรียมน�้ำย้อม เริ่มจากเตรียมวัตถุดิบที่ให้สีที่เราจะน�ำมาย้อม แต่ถ้าเป็นวัสดุธรรมชาติ เช่น ส่วน
ประกอบของต้นไม้ ดินแดง โคลน เราก็จะต้องเตรียมการก่อน เช่น ถ้าเป็นส่วนประกอบของพืชที่มีลักษณะแข็งอย่าง
เปลือกไม้ แก่นไม้หรือกิ่งไม้ ควรจะสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ ก่อน แล้วแช่น�้ำไว้อย่างน้อย 1 คืน จะท�ำให้การสกัดสีท�ำได้ง่าย
และสีเข้มถ้าเป็นใบไม้ควรฉีกหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ จึงค่อยน�ำไปต้ม
2. การต้มสกัดสี น�ำ พืชที่ให้สีพร้อมน�้ำที่แช่ ไปต้มเดือด 1 ชั่วโมง ถ้าน�้ำแห้งให้เติมน�้ำลงไปให้อยู่ระดับ
เดิมเสร็จแล้วเอาผ้าขาวบางมากรองแยกกากออก
3. การต้มย้อมสี เมื่อเตรียมด้ายและน�้ำย้อมแล้วก่อนที่จะน�ำด้ายลงย้อม ควรน�ำด้ายมาชุบน�้ำแล้วบิดให้
หมาดก่อนย้อมทุกครั้ง เพราะจะท�ำให้เส้นด้ายสามารถดูดน�้ำสีย้อมได้ดีและเร็วขึ้น และท�ำให้สีไปติดที่เส้นใยได้ง่าย
วิธีการย้อมสี
การสกัดสีจากส่วนต่างๆ ของพืชมาใช้ในการย้อมมี 2 วิธี คือ การหมัก และการต้ม
การหมัก หรือที่เรียกว่า การย้อมเย็น จะใช้กับโคลน ดินแดง ต้นคราม ห้อมและผลมะเกลือเท่านั้น จะ
ใช้วิธีหมักพืชในน�้ำเปล่าที่อุณหภูมิปกติ ทิ้งไว้ 1-2 วัน เพื่อให้สีออกมา จากนั้นน�ำเส้นด้ายหรือผ้าที่เตรียมไว้มาชุบในน�้ำ
สี
การต้ม หรือที่เรียกว่า การย้อมร้อน จะใช้กับต้นไม้ทั่วไปและครั่ง จะน�ำวัตถุดิบมาสับหรือต�ำให้ละเอียด
จากนั้นน�ำไปต้มให้เดือดนานประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อสกัดน�้ำสีออกมา จากนั้นจึงน�ำน�้ำสีไปอุ่นให้เดือดอ่อนๆ เป็นควันสี
ขาวจึงค่อยน�ำเส้นด้ายหรือผ้ามาย้อมจนสีติดดีก็จะได้เส้นด้ายหรือผ้าย้อมสีธรรมชาติ เวลาต้มให้คุมไฟไม่ให้แรงจนน�้ำ
ย้อมเดือดพล่าน แค่น�้ำเดือดอ่อนๆ ก็สามารถย้อมได้แล้ว เพราะอุณหภูมิสูงไม่ได้ท�ำให้สีย้อมเข้าไปติดในเส้นใย
มากกว่าเดิม แต่เป็นการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ระยะเวลาการย้อมเป็นสิ่งส�ำคัญไม่ควรใช้เวลาย้อมน้อยเกินไป เพราะสีย้อม
ยังไม่สามารถเกาะเส้นด้ายได้ดี เมื่อน�ำเส้นด้ายไปซักน�้ำสีก็จะหลุดหมด ในทางกลับกันการย้อมที่นานเกินไป (มากกว่า
1 ชั่วโมง) ก็จะเสียเวลาและพลังงาน เพราะสีย้อมก็ไม่สามารถเข้าไปเกาะติดเส้นใยได้มากกว่าขีดจ�ำกัดของเส้นใยอีก
แล้ว สิ่งที่ส�ำคัญในขั้นตอนการย้อม คือ ต้องกวนอยู่เสมอ พร้อมกับพลิกด้ายบ่อยๆ เพื่อจะช่วยให้สีสามารถกระจายตัว
ได้ดีและแทรกซึมเข้าไปในเส้นด้ายได้ทุกส่วน และยังช่วยป้องกันมิให้เกิดรอยด่างของสีย้อม การกวนและการพลิกด้าย
ควรท�ำทั้งกรณีการย้อมร้อนและย้อมเย็น
ขั้นตอนในการย้อมสีธรรมชาติ
การท�ำความสะอาดฝ้าย
ต้องท�ำความสะอาดเส้นด้ายฝ้ายก่อนย้อมสี เพื่อก�ำจัดสิ่งสกปรกที่ติดมากับเส้นด้าย รวมทั้งสารที่เกิด
และเกาะเคลือบเส้นใยฝ้ายอยู่ซึ่งจะท�ำให้การย้อมสีไม่ดี จึงจ�ำเป็นต้องท�ำความสะอาดก่อนเสมอ การท�ำความสะอาด
สามารถเลือกใช้สบู่ สบู่เทียมหรือผงซักฟอก
ส�ำหรับพืชที่ได้ศึกษาเรียนรู้จากที่ปรึกษา มีดังนี้
สีที่ได้จากธรรมชาติ

ส่วนที่ให้สี

แกแล เข

เนื้อไม้

รูปภาพ
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สีที่ได้จากธรรมชาติ

ส่วนที่ให้สี

ไม้ฝาง

เนื้อไม้

ประโฮด หรือ มะพูด

เปลือก

ต้นสบู่เลือด

ใบ

ต้นสาบเสือ

ใบ

มะพร้าว

เปลือกผลแห้ง

มะพร้าวอ่อน

เปลือกของผล

หูกวาง

ใบ

รูปภาพ
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สีที่ได้จากธรรมชาติ

ส่วนที่ให้สี

มังคุด

เปลือก

ครั่ง

รัง

รูปภาพ

1. ฝาง

ชื่อท้องถิ่น : ภาคกลางเรียกว่า ฝางเสน ฝางส้ม ง้าย
(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ภาคเหนือ เรียกว่า หนามโค้ง (แพร่) ฟอ
(กระเหรี่ยง-เชียงราย)
ลักษณะ : ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ล�ำต้นและกิ่งมี
หนามโค้งสัน้ ๆ และแข็งใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชัน้ เรียง
สลับกัน มีใบย่อรูปขอบขนานติดตรงข้ามกัน ปลายใบมนและหยัก
เว้าตรงกึง่ กลาง ผิวใบเกลีย้ งทัง้ สองด้านขอบใบเรียบ ดอกออกเป็น
ช่อ ทีซ่ อกใบตอนปลายกิง่ มีสเี หลือง ผิวและขอบกลีบ ผลเป็นฝัก
แบนแข็ง ส่วนทีค่ อ่ นมาทางโคนฝักจะสอบเอียงเล็กน้อย รูปสีเ่ หลีย่ ม
ด้านปลายฝักผายกว้างเป็นจงอยแหลมทีม่ มุ ด้านนอกแต่ละฝักจะมี เมล็ดรูปรี 2-4 เมล็ด ขยายพันธุโ์ ดยการเพาะเมล็ด
ส่วนที่ให้สี : แก่นต้น
การย้อมสีเส้นไหม เส้นฝ้าย โดยใช้ไม้ฝางแดง มีวิธีดังต่อไปนี้
1) ชั่งไม้ฝางแดงที่ผ่าเป็นซีกเล็กๆ ประมาณ 3 กิโลกรัม ใส่ลงในกะละมังสแตนเลส เติมน�้ำ 20 ลิตร แล้ว
แช่ค้างคืนไว้
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2) น�ำกะละมังสแตนเลสที่แช่ไม้ ไปต้มไม่ต�่ำกว่า 2 ชั่วโมง เพื่อให้สีที่อยู่ในฝางแดงละลายออกมาให้มากที่สุด
ใช้กระชอนตักไม้ออก แล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง จากนั้นน�ำน�้ำสีที่กรองได้ไปตั้งไฟให้เดือด เติมสารส้ม 50 กรัม เพื่อให้
เม็ดสีจับตัวกัน

			

ต้มไม้ฝาง 				

ตักไม้ฝางออก

กรองด้วยผ้าขาวบาง

เติมสารส้ม เพื่อให้เกิดเม็ดสี

3) ระหว่างรอน�้ำสีให้แช่เส้นไหมหรือเส้นฝ้ายที่คล้องด้วยห่วงเชือกฟางในน�้ำที่ผสมสารส้มเจือจาง 25 กรัม
ต่อน�้ำ 10 ลิตร ประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อช่วยให้ติดสีดีขึ้น และเส้นไหมมีความมันวาวขึ้น
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4) น�ำเส้นไหมหรือเส้นฝ้ายทีแ่ ช่นำ�้ ผสมสารส้มเจือจางบิดให้หมาด
แล้วดึงใจเส้นไหมหรือเส้นฝ้ายด้วยแขนทัง้ สองข้างเพือ่ เป็นการคลีเ่ ส้น
ด้ายออก ไม่ให้กระจุกตัวติดกัน
5) หย่อนเส้นไหมหรือเส้นฝ้ายลงในน�ำ้ สีโดยจับห่วงเชือกฟาง และ
ต้มทิง้ ไว้ประมาณ 30 – 45 นาที โดยท�ำการกวนเส้นไหมหรือเส้นฝ้าย
ตลอด เพือ่ ให้สตี ดิ อย่างสม�ำ่ เสมอ

หย่อนเส้นไหมหรือเส้นฝ้ายลงในน�้ำสีโดย
จับห่วงเชือกฟาง และต้มทิ้งไว้

6) เมื่อครบเวลาน�ำเส้นไหมหรือเส้นฝ้ายไปทุบด้วยกระบวยที่ใช้กวนสี หรืออาจใส่ถุงมือแล้วใช้มือขย�้ำเพื่อให้
สีติดอย่างทั่วถึง แล้วน�ำเส้นไหมมาบีบน�้ำสีออก กระตุกให้เส้นไหมตรง ตากจนแห้ง แล้วน�ำเส้นไหม ไปล้างด้วยน�้ำ
สะอาด โดยวิธีการล้างคือล้างจนกว่าน�้ำที่ล้างไม่มีสีหลุดออกมา จากนั้นกระตุกให้เส้นไหมตรง ตากจนแห้ง เส้นใยที่
ย้อมได้เป็นสีแดงชมพู

ทุบด้วยกระบวยที่ใช้กวนสี

เพื่อให้สีติดอย่างทั่วถึง
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ล้างน�้ำ กระตุกให้เส้นไหมตรง ตากจนแห้ง

บีบน�้ำสีออก กระตุกให้เส้นไหมตรง

7) ถ้าต้องการสีบานเย็น เมือ่ ครบเวลาทีต่ ม้ เส้นไหม (1.5) น�ำเส้นไหมหรือเส้นฝ้ายมาบีบน�ำ้ สีออก แล้วน�ำไปจุม่ ใน
น�ำ้ ปูนใส (1 ก�ำมือ/น�ำ้ ครึง่ ถัง) จะได้สบี านเย็น
เส้นไหมทีย่ อ้ มด้วยฝาง
ปูน

ปูนละลายน�ำ้

เส้นไหมทีย่ อ้ มด้วยฝางจุม่ ในน�ำ้ ปูนเพือ่ ให้ได้เป็นสีบานเย็น

2. เข

ชื่อท้องถิ่น : ภาคกลางเรียกว่า แกแล สักขี เหลือง หนามเข
(ประจวบคีรีขันธ์) กะเลอะ เซอะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ภาคเหนือ
เรียกว่า แกก้อง (แพร่) ช้างงาต้อก (ล�ำปาง) ภาคใต้เรียกว่า แกแหร น�้ำ
เคี่ยว โซ่ (ปัตตานี)
ลักษณะ : เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย กิ่งมีหนามแหลมตามซอกใบ ใบ
เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไข่กลับปลายใบมนหรือสอบแหลม มีติ่งเป็น
ขนแข็งโคนใบสอบแหลมรูปลิ่ม แผ่นใบบาง ผิวเรียบ ดอกออกเป็นช่อ
ที่ซอกใบเป็นดอกแยกเพศและอยู่คนละต้น ช่อดอกมีสีเหลือง มีดอก
ย่อยเป็นจ�ำนวนมากเรียงชิดกันแน่นไม่มีก้านดอก ผลเป็นผลรวมรูป
กลม ผิวขรุขระ
ส่วนที่ให้สี : แก่นต้น เปลือกต้น
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การย้อมสีเส้นไหม เส้นฝ้าย โดยใช้ไม้เข
มีขั้นตอนเช่นเดียวกับการย้อมด้วยไม้ฝางแดง เมื่อเติมสารส้มจะเห็นน�้ำสีขุ่น เมื่อน�ำเส้นไหม เส้นฝ้าย ลงย้อม
น�้ำสีจะค่อยๆ ใสขึ้น เส้นใยที่ย้อมได้เป็นสีเหลือง

ผ่าไม้เขให้เป็นชิ้นเล็กๆ

เติมสารส้ม เพื่อให้เกิดเม็ดสี

จุ่มเส้นไหม/ฝ้ายลงย้อมในน�้ำเข
บี บ น�้ ำ ย้ อ มเขออกแล้ ว เอา
ไปกระตุ ก เพื่ อ ให้ เ ส้ น ด้ า ย
คลายเป็นเส้นตรง

แช่เส้นฝ้ายในน�้ำสีเพื่อให้สีดูดซับดี
สีที่ย้อมด้วยเข โดยใช้สารส้มเป็นตัวช่วยติดสีจะได้เป็นสีเหลือง
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เส้นไหมหรือเส้นฝ้ายที่ย้อมด้วยเขซึ่งมีสีเหลืองน�ำไปจุ่มในน�้ำย้อมจากไม้ฝางจะได้เป็นสีส้ม

ย้อมด้วยเข

ย้อมเขแล้วย้อมฝาง

ย้อมด้วยฝาง

3. ต้นสาปเสือ
ชือ่ ท้องถิน่ : ภาคกลางเรียกว่า หญ้าเสือหมอบ หญ้าดอกขาว
หญ้าดงร้าง ฝรัง่ รุกที่ ฝรัง่ เหาะ (สุพรรณบุร)ี บ้านร้าง ผักคราด (ราชบุร)ี
ภาคเหนือ เรียกว่า หญ้าเมืองวาย หญ้าเมืองฮ้าง ซิโพกวย เซ โพกวย บ่อโส่
เพาะจีแค (กะเหรีย่ ง-แม่ฮอ่ งสอน) หนองเส้ง เปรง (กะเหรีย่ ง-เชียงใหม่)
ลักษณะ : ไม้ล้มลุก แตกกิ่งก้านสาขามากจนดูเป็นทรงพุ่ม
ล�ำต้นมีขนประปราย ใบเป็นใบเดี่ยว รูปหอก ปลายแหลม โคนใบ
สอบ ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มีสีขาว
ม่วง ผลมีขนาดเล็ก แห้ง มีสีด�ำ เป็นสันหรือเป็น 5 เหลี่ยม
ส่วนที่ให้สี : ใบ
การย้อมสีเส้นไหม เส้นฝ้าย โดยใช้ต้นสาปเสือ
1) น�ำใบสาปเสือมาหั่นหยาบ ชั่งประมาณ 3 กิโลกรัม ต้มในน�้ำ 20 ลิตร จนน�้ำเดือดเล็กน้อย แล้วต้มต่อไป
ประมาณ 30 นาที แล้วตักใบสาบเสือออก กรองน�้ำที่ได้ผ่านผ้ากรอง ได้น�้ำเป็นสีเขียวอมเหลือง
2) น�ำน�้ำย้อมใบสาบเสือที่ผ่านการกรองแล้วขึ้นตั้งไฟจนเดือดอ่อนๆ จากนั้นจึงเติมตัวช่วยติดสี
- ถ้าต้องการสีเหลือง ใช้สารส้มเป็นสารช่วยติดสี
- ถ้าต้องการสีเขียว ใช้จุนสี (CuSO4) เป็นสารช่วยติดสี
- ถ้าต้องการสีเขียวขี้ม้า ใช้สนิมเหล็ก (FeSO4) เป็นสารช่วยติดสี
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ใบสาปเสือมาหั่นหยาบ

ช่วยกันหั่น
ต้มใบสาบเสือในน�้ำ

ใบสาบเสือที่หั่นหยาบแช่น�้ำ
ตักใบสาบเสือออก กรองน�้ำที่ได้ผ่านผ้ากรอง

เลือกใช้ตัวติดสี

ถ้าต้องการสีเหลือง ใช้
สารส้มเป็นสารช่วยติดสี

ถ้าต้องการสีเขียว ใช้จุนสี
(CuSO4) เป็นสารช่วยติดสี
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ถ้าต้องการสีเขียวขี้ม้า ใช้
สนิมเหล็ก (FeSO4) เป็น
สารช่วยติดสี
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น�้ำต้มของใบสาบเสือที่ใช้จุนสี (CuSO4) เป็นสารช่วยติดสี

4. ใบหูกวาง
ชือ่ ท้องถิน่ : โคน ดัดมือ ตัดมือ ตาบัง หลุมบัง โคน ตาแปห์
ลักษณะ : ไม้ยืนต้น แตกกิ่งเป็นชั้นๆ เรือนยอดค่อนข้าง
กลมทรงพุ่ม เปลือกต้นสีเทาแกมน�้ำตาล ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่กลับ
เรียงเวียนสลับแผ่นใบหนา หลังใบเป็นมันวาว ดอกมีขนาดเล็กสี
ขาวไม่มีกลีบดอก ผล รูปกลมรี ด้านข้างแบนเป็นสัน ผลสดมีสีเขียว
เมื่อแก่จะแห้งเป็นสีด�ำคล�้ำ ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
ส่วนที่ให้สี : ใบ
การย้อมสีเส้นไหม เส้นฝ้าย โดยใช้ใบหูกวาง
1) น�ำใบหูกวางมาหั่นหยาบ ชั่งประมาณ 3
กิโลกรัม ต้มในน�้ำ 20 ลิตร จนน�ำ้ เดือดเล็กน้อย แล้วต้มต่อ
ไป ประมาณ 30 นาที แล้วตักใบหูกวางออก กรองน�ำ้ ทีไ่ ด้
ผ่านผ้ากรอง ได้นำ�้ เป็นสีเขียวอมเหลือง
2) น�ำน�้ำย้อมใบหูกวางที่ผ่านการกรองแล้วขึ้น
ตั้งไฟจนเดือดอ่อนๆ จากนั้นจึงเติมตัวช่วยติดสี

ถ้าต้องการสีเหลืองอ่อน
ใช้น�้ำปูนใสเป็นสารช่วยติดสี

ใบหูกวางมาหั่นหยาบ

ถ้าต้องการสีเหลือง ใช้จุนสี
(CuSO4) เป็นสารช่วยติดสี
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น�้ำต้มใบหูกวาง

ถ้าต้องการสีเทาด�ำ ใช้สนิม
เหล็ก เป็นสารช่วยติดสี
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ใช้จุนสี (CuSO4) เป็นสารช่วยติดสี

ไหมที่ย้อมด้วยใบหูกวาง+จุนสี

5. มังคุด
ลักษณะ : ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ล�ำต้นตรงสูง
เปลือกสีน�้ำตาลคล�้ำ และมียางเป็นสีเหลือง ทรงต้นแบบกรวยคว�่ำ พุ่ม
หนาทึบ ใบเป็นใบเดี่ยว รูปยาวรี เนื้อใบหนา ปลายแหลม ผิวใบด้าน
บนเป็นมันสีเขียวเข้มส่วนด้านล่างสีเขียวปนเหลือง ดอกออกเป็นดอก
เดี่ยว หรือดอกคู่ ตามปลายกิ่ง มีสีเหลือง กลีบดอกเป็นรูปไข่ ผล ค่อน
ข้างกลม เปลือกหนา ผิวเกลี้ยง ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อสุกจะมีสีม่วงอม
น�้ำตาลแดง ภายในมีเนื้อสีขาว นุ่ม มังคุด ปลูกมากในภาคใต้และภาค
ตะวันออกของไทย ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
ส่วนที่ให้สี : เปลือก
การย้อมสีเส้นไหม เส้นฝ้าย โดยใช้เปลือกมังคุด
1) น�ำเปลือกมังคุดที่ตากแห้ง มาสับหยาบๆ ชั่งประมาณ 3 กิโลกรัม ต้มในน�้ำ 20 ลิตร จนน�้ำเดือดเล็กน้อย
แล้วต้มต่อไปประมาณ 30 นาที แล้วตักเปลือกมังคุดออก กรองน�้ำที่ได้ผ่านผ้ากรอง
2) น�ำน�้ำย้อมเปลือกมังคุดที่ผ่านการกรองแล้วขึ้นตั้งไฟจนเดือดอ่อนๆ จากนั้นจึงเติมตัวช่วยติดสี
- ถ้าต้องการ สีน�้ำตาล ใช้สนิมเหล็ก (FeSO4) เป็นสารช่วยติดสี
- ถ้าต้องการสีแดง ใช้จุนสี (CuSO4) เป็นสารช่วยติดสี
- ถ้าต้องการสีแดงอมชมพู ใช้สารส้ม เป็นสารช่วยติดสี

เปลือกมังคุดต้มในน�้ำ

น�้ำย้อมเปลือกมังคุด+สารส้ม
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6. ต้นสบู่แดง / สบู่เลือด
ชื่อท้องถิ่น : ละหุ่งแดง สบู่เลือด สลอดแดง สีลอด หงษ์เทศ
เยาป่า ยาเกาะ
ลักษณะ : ไม้พุ่ม ทุกส่วนมียางสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับ
ขอบใบหยัก ใบอ่อนมีสีแดงอมม่วง เมื่อใบแก่จะมีสีเขียวอมแดง ดอก
ออกเป็นช่อ ที่ปลายยอด มีสีแดงเข้มและมีสีเหลืองอยู่ตรงกลาง ผลรูป
รียาวมีสีเขียว เมื่อแก่จะมีสีเหลืองและแตกออก ภายในมีเมล็ดสี
น�้ำตาล จ�ำนวน 3 เมล็ด ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด หรือปักช�ำ
ส่วนที่ให้สี : ใบ
การย้อมสีเส้นไหม เส้นฝ้าย โดยใช้ต้นสบู่เลือด
1) น�ำใบสบู่เลือดมาหั่นหยาบ ชั่งประมาณ 3 กิโลกรัม ต้มในน�้ำ 20 ลิตร จนน�้ำเดือดเล็กน้อย แล้วต้มต่อไป
ประมาณ 30 นาที แล้วตักใบสบู่เลือดออก กรองน�้ำที่ได้ผ่านผ้ากรอง
2) เติมจุนสี (CuSO4) เพื่อใช้เป็นสารช่วยติดสี จะได้สีเขียวมะกอก
ใบสบู่เลือด

ใบสบู่เลือดมาหั่นหยาบ

ใบสบู่เลือดต้มในน�้ำ

ตักใบสบู่เลือดออก
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ใส่จุนสี เป็นสารช่วยติดสี จะได้สีเขียวมะกอก

7. ครั่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Laccifer lacca Kerr
ลักษณะ : ครั่งเป็นแมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่ง มีตัวสีแดง มีงวง
เจาะลงในกิ่งไม้เพื่อดูดน�้ำเลี้ยง ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ สร้างรังห่อหุ้ม
ป้องกันตัว รังประกอบด้วยสารสีม่วงแดง ครั่งจะอาศัยอยู่ตาม กิ่งของ
ต้นไม้ เช่น จามจุรี (ฉ�ำฉา) พุทรา สะแก เป็นต้น ครั่งจะวางไข่ทีละฟอง
หรือวางติดต่อกันเป็นสาย ไข่จะฟักตัวภายใน 20 นาที เมื่อครั่งตัวเมีย
อายุได้ 1 เดือนจะเปลี่ยนรูปร่างเป็นถุงกลม หนวดและตาหายไป และ
ได้รับการผสมพันธุ์ หลังจากนั้นจะขยายตัวใหญ่ขึ้นจนเกือบกลมในตัว
เต็มไปด้วยน�้ำสีแดง (สารให้สี) และมีไข่เป็นจ�ำนวนมากในท้อง ครั่งที่น�ำ
มาใช้ประโยชน์จึงเป็นครั่งตัวเมีย
ส่วนที่ให้สี : รัง
การย้อมสีเส้นไหม เส้นฝ้าย โดยใช้ครั่ง
1) ใช้ครั่ง 2 กิโลกรัม ห่อด้วยผ้าขาวบางแช่ด้วยน�้ำสะอาดไว้ค้างคืน พอรุ่งเช้าใช้น�้ำร้อนค่อยๆ เทราดเพื่อสกัดสี
ออกให้มากขึ้น

ครั่ง

ครั่งที่ต�ำแล้ว

ต�ำครั่งให้ละเอียด

ครั่งที่แช่ในน�้ำค้างคืน
ใช้น�้ำร้อนค่อยๆ เท
ราดเพื่อสกัดสี
แล้วกรองด้วยผ้า
ขาวบาง
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2) เติมน�้ำลงในหม้อย้อม เติมน�้ำมะขามเปียก 0.5 กิโลกรัม แล้วเติมน�้ำให้มีปริมาตรประมาณ 15 ลิตร

3) น�ำเส้นใยที่ต้องการย้อม จุ่มลงในน�้ำย้อม จนได้สีที่ต้องการ จากนั้นน�ำไปต้มให้เดือดประมาณ 15-20 นาที
จะได้สีแดงส้ม
4) ถ้าต้องการสีม่วงให้น�ำไปแช่ในน�้ำปูนใส

เส้นฝ้ายที่ย้อมด้วยครั่งแล้วน�ำไปแช่ใน
น�้ำปูนใส จะได้เป็นสีม่วง

8. มะพูด
ชื่อท้องถิ่น : ปะหูด มะหูด (อีสาน) ประโฮด (เขมร) มะนู
ตะพูด จําพูด พะวาใบใหญ สมปอง สมมวง มะพูด (ปตตานี)
ลักษณะ : ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบเป็นใบเดี่ยว เนื้อใบหนา
เรียบ ผิวมัน มีสีเขียวเข้ม รูปใบเป็นรูปหอก ดอก ออกเป็นช่อเล็กๆ ก้าน
สั้น กลีบดอกเป็นทรงกลมหนา มีสีขาวแกมเหลือง หรือ ขาวแกมเขียว
ผลเป็นทรงกลม เรียบ ผิวมัน ผลดิบมีสีเขียว ผลแก่มีสีเหลือง เมื่อสุกจะ
มีสีส้ม มีรสเปรี้ยวอมหวาน ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
ส่วนทีให้สี : เปลือก
การย้อมสีเส้นไหม เส้นฝ้าย โดยมะพูด
1) ใช้แก่นต้นมะพูด ด�ำเนินการเช่นเดียวกับการย้อมด้วยไม้เข
โดยใช้สารส้มเป็นตัวช่วยติดสีจะได้สีเหลืองอ่อนกว่าสีเหลืองจากการ
ย้อมด้วยเข

แก่นต้นมะพูด

แก่นมะพูดที่ผ่าเป็นซี่เล็กๆก่อนน�ำไปแช่น�้ำ
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แก่นมะพูดแช่น�้ำทิ้งไว้ 1 คืน

น�้ำย้อมมะพูดที่ใส่สารส้มเป็นตัวช่วยติดสี

การย้อมเส้นฝ้าย/ไหม ด้วยน�้ำย้อมมะพูดที่ใส่สารส้มเป็นตัวช่วยติดสี จะได้เป็นสีเหลืองอ่อน

9. มะพร้าว
ชื่อท้องถิ่น : หมากอูน หมากอู๋น ดุง (จันทบุรี) โพล (กะเหรี่ยงกาญจนบุรี) ภาคเหนือเรียกว่าบ่าป้าว คอส่า (แม่ฮ่องสอน) เฮ็ดดุง
(เพชรบูรณ์) ภาคใต้เรียกว่า พร้าว พร้าวย่อ
ลักษณะ : ไม้ยืนต้น ล�ำต้นตั้งตรง สูงชะลูด ที่ล�ำต้นมีรอยกาบ
ใบชัดเจนตลอดความสูงของ ล�ำต้น ใบ เป็นใบประกอบขนาดใหญ่และ
ยาวประกอบด้วยใบย่อยเรียงสลับกันเป็นรูปขนนก ใบย่อยเป็นแผ่น
แคบยาวปลายใบแหลม พื้นผิวเรียบเป็นมัน มีสีเขียวแก่ ดอกออกเป็น
ช่อที่บริเวณกาบหุ้มดอก ผลมีทรงกลมหรือรี เปลือกนอกเรียบเกลี้ยง
ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีน�้ำตาล เปลือกชั้นกลางเป็นเส้นใยแต่ชั้นในจะแข็งเป็นกะลา ชั้นต่อไปเป็นเนื้อมีสีขาวนุ่มและ
ภายในมีน�้ำใส รสจืด หรือหวาน
ส่วนที่ให้สี : เปลือก
การย้อมสีเส้นไหม เส้นฝ้าย โดยเปลือกมะพร้าว
1) ใช้ เปลือกมะพร้าว 5 กิโลกรัมต่ อ น�้ ำ 20 ลิ ตร ต้ ม จนเดื อ ดอย่ า งน้ อ ยครึ่ ง ชั่ วโมง ใช้ ส นิ ม เหล็ ก
(FeSO4) เป็นสารช่วยติดสี
สีที่ได้ ขึ้นกับเปลือกมะพร้าวที่ใช้ ถ้าเป็นมะพร้าวอ่อนจะได้สีเทา ถ้าเป็นมะพร้าวทึนทึกจะได้สีน�้ำตาล

ใส่สนิมเหล็ก

เปลือกมะพร้าวทึนทึก
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ใส่สนิมเหล็ก

เปลือกมะพร้าวอ่อน

จะได้สีเทา

น�้ำย้อมเปลือกมะพร้าวอ่อนที่ใส่สนิมเหล็กแล้ว

เส้นไหมที่ย้อมด้วยเปลือกมะพร้าวทึนทึก

เส้นฝ้ายที่ย้อมด้วยน�้ำย้อมมะพร้าว หากน�ำมาขย�ำในน�้ำโคลน ก็จะท�ำให้ได้สีที่เข้มขึ้น และเส้นด้ายจะอ่อนนุ่ม

กรองโคลน

โคลนตม

ก่อนใช้ตอ้ งกรองด้วยผ้าขาวบาง
เส้นด้ายทีย่ อ้ มด้วยน�ำ้ ย้อม
มะพร้าวแล้วมาลงโคลน
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โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค

การย้อมสีเส้นไหมหรือเส้นฝ้ายด้วยวัสดุธรรมชาติสามารถให้สที แี่ ตกต่างกันขึน้ กับวัตถุดบิ ทีน่ ำ� มาใช้ ผูป้ ระกอบการ
ที่ต้องการให้การย้อมได้สีที่มีความสม�่ำเสมอต้องพยายามเลือกใช้วัตถุดิบ จดปริมาณสารช่วยติดสีที่ใช้ไว้ และอาจต้อง
ย้อมหลายๆ ครั้งเพื่อให้ได้สีที่ต้องการ จากนั้นล้างน�้ำด้วยจนหมดสี ป้องกันสีตก

ผลงานที่ได้

สรุปองค์ความรู้โครงการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
ประเภทผ้าทอสู่การรับรองมาตรฐานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดท�ำโครงการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเภทผ้าทอสู่การรับรองมาตรฐานในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ท�ำให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านผ้ารวมถึงวิธีและ
ขั้นตอนการย้อมผ้าโดยใช้สีธรรมชาติ ทั้งนี้ การย้อมผ้าทอโดยใช้สีธรรมชาติแทนการย้อมโดยใช้ สีสังเคราะห์ เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะเป็นการน�ำวัสดุธรรมชาติภายในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถหาวัตถุดิบได้ง่าย
และหลากหลายในท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันนี้ผ้าทอที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติเป็นที่นิยมและเป็น ที่ต้องการของผู้ซื้อทั้งตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ มีคุณค่าและมีราคาสูง มีความปลอดภัยจากสีเอโซที่มีสารอะโรมาติกเอมีนที่เป็นอันตราย
หากเข้าสูร่ า่ งกายจะถูกเปลีย่ นรูปเป็นสารก่อมะเร็ง ท�ำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพทัง้ ตัวของผูผ้ ลิตเองและผูท้ ใ่ี ช้ผา้ ทอ อีกทั้ง
น�้ำทิ้งของสีย้อมจากธรรมชาติยังสามารถบ�ำบัดได้ง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผ้าทอที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ
จึงเป็นสินค้าทีช่ ว่ ยเพิม่ ช่องทางการตลาดได้มากยิง่ ขึน้ น�ำไปสูก่ ารสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายศักยภาพ
ทางการค้าเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าของอาเซียน

20

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๕๗

คณะผู้จัดท�ำ
		
		
		
		
		

นางอารีรัตน์ โพธิ์สุวรรณ				
นางสาวประภัสศร ศิลปศาสตร์ด�ำรง		
นางสาววรประภา ศรีโยทัย			
นางสาวพนิดา สิงห์รา				
นางสาวพนารัตน์ มอญใต้			

นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ออกแบบปกและตัวเล่ม
		

นายทวีศักดิ์ แก้วบุรี		

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
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