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บทที่ 1 

การสกัดสีจากธรรมชาติ 
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1.1 สีธรรมชาติ 
ส ีธรรมชาต ิเป ็นสีท ี ่ ได ้จาก พ ืช ส ัตว์  และแร ่ธาต ุ เก ิดข ึ ้นมาโดย

กระบวนการตามธรรมชาติ จึงไม่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษเมื ่อนำไปใช้ย้อม 
นอกจากนี้น้ำทิ้งที่ได้จากการย้อมประกอบด้วยสารธรรมชาติที่สลายตัวได้ง่าย 
ไม่มีความเป็นพิษต่อสุขภาพของผู้ใช้งานและผู้บริโภค 

 

1.1.1 พืชให้สี 

สีย้อมที่ได้จากพืชจัดเป็นกลุ่มสารสีหลักของสีย้อมธรรมชาติ ได้จากสว่น
ต่าง ๆของพืช ได้แก่ ใบ ดอก ผล ลำต้น เปลือก แก่น ราก หัวหรือเหง้าใต้ดิน 
แต่ละส่วนของพืชจะให้สีสันที ่แตกต่างกันขึ ้นกับความอ่อน แก่ สด แห้ง 
ช่วงเวลาเดือนและฤดูกาลที่เก็บ  

ส่วนประกอบต่างๆ ของพืชที่ให้สี 

ส่วนของพืช ชนิดพืช 
ราก/หัว ขมิ้น แมดเดอร ์หัวหอม บีตรูต รากยอ รากเข็ม 
เปลือกไม้ / แก่น ฝาง สน ตะบูน แก่นฝรั่ง แก่นขนุน แก่นแกแล แก่นฝาง 
ใบ ฮ่อม ยูคาลิปตัส ชา มะลิ แก้ว มะม่วง ใบเตย หูกวาง 
ดอก ดาวเรือง อัญชัน กระเจี๊ยบ กรรณิการ์ ดอกคำฝอย 
ผล / เมล็ด มะเกลือ มังคุด มะพร้าว หว้า 

ที่มา: ขนิษฐำ เจริญลำภ, 2564. 
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1.1.2 การเลือกชนิดพืชให้สี 

พืชแต่ละชนิดให้สีติดเส้นใยไม่เท่ากัน บางชนิดให้สีติดดี บางชนิดให้สีติด
ไม่ดี การเลือกพืชที่ให้สีติดผ้า มีข้อสังเกตอย่างง่าย คือ ถ้าเป็นใบหรือดอกให้เด็ด
มาขยี้ที่มือ ถ้าสีติดมือดี สามารถเลือกนำไปทดลองย้อมได้ ถ้าเป็นผลหรือเปลือก
ให้ลองใช้มีดกรีด ถ้ายางสัมผัสอากาศแล้วเปลี่ยนสี ก็สามารถนำไปทดลองย้อม
ได้ แก่นและรากส่วนใหญ่จะให้สีตามที่เห็น 

 

การทดสอบชนิดพืชที่ให้สีย้อมและมีความคงทนต่อความร้อน 
 

 
รูปที่ 1.1  การทดสอบชนิดพืชที่ให้สีย้อมและมีความคงทนต่อความร้อน 

บดชิ้นส่วนของพืชให้ละเอียด

เติมน ้าร้อน

น ้าร้อนมีสี

แสดงว่าอาจใช้เป็นแหล่งสีย้อมธรรมชาติ และ
สีที่ได้มีความคงทนต่อความร้อน
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การทดสอบชนิดพืชที่ให้สีย้อมและมีความคงทนต่อการซัก 
 

 
รูปที่ 1.2  การทดสอบชนิดพืชที่ให้สีย้อมและมีความคงทนต่อการซัก 

 

 

 

 

บีบขยี้ส่วนของพืชที่เป็นดอกและใบระหว่างนิ้ว 

ถ้ามีสีติดนิ้วมือ 

แสดงว่าอาจเป็นแหล่ง
สีย้อมธรรมชาติที่ดี

หลังจากล้างมือด้วยน ้า 
สียังคงติดบนนิ้วมือ

แสดงว่าอาจใช้เป็นสีย้อม และ
มีความคงทนต่อการซัก
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การทดสอบชนิดพืชที่ให้สีย้อมและมีความคงทนต่อแสง 

 

รูปที่ 1.3  การทดสอบชนิดพืชที่ให้สีย้อมและมีความคงทนต่อแสง 

บดชิ้นส่วนของพืชให้ละเอียด

ป้ายบนกระดาษกรอง

ถ้าสีติดบนกระดาษกรอง

แสดงว่าอาจเป็นแหล่งสีย้อมธรรมชาติ

วางกระดาษกรองใต้โคมไฟ หรือกลางแดด 
ประมาณ 3- 4 ชั่วโมง

ถ้าสีไม่ซีดจาง

แสดงว่าอาจใช้เป็นสีย้อมธรรมชาติ 
และมีความคงทนต่อแสง
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1.1.3 ข้อดีและข้อจำกัดของสีจากธรรมชาติ 

ข้อดีของสีธรรมชาติ 

 
รูปที่ 1.4  ข้อดีของสีธรรมชาติ 

ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ผลิต
และผู้บริโภค

น ้าทิ้งจากกระบวนการผลิตไม่เป็น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

วัตถุดิบหาได้ง่ายในชุมชน
การย้อมสีธรรมชาติสามารถเรียนรู้ได้

ด้วยตนเอง เป็นภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น

สีธรรมชาติมีความหลากหลายตาม
ชนิด อายุ และส่วนของพืชที่ใช้
ตลอดจนชนิดของสารมอร์แดนต์ 

หรือขั้นตอนการย้อม
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ข้อจำกัดของสีธรรมชาติ 

 
รูปที่ 1.5  ข้อจำกัดของสีธรรมชาติ 

ปริมาณสารสีในวัตถุดิบมีน้อย 
ต้องใช้วัตถุดิบปริมาณมาก

หากต้องการสีเข้ม

วัตถุดิบตามธรรมชาติบางชนิด 
มีเป็นบางฤดูกาล

สีที่ย้อมได้มีเฉดสีจ ากัด
การย้อมสีให้ได้ความเข้มสี

เหมือนเดิมทุกคร้ังจึงเป็นเร่ืองยาก 

สีที่ย้อมได้ ไม่คงทนต่อแสง 
ต่อการขัดถู และต่อการซัก

ขั้นตอนการใช้งานยุ่งยากกว่า
สีสังเคราะห์ เนื่องจากต้องเสียเวลาใน
การสกัดสีย้อมธรรมชาติจากวัตถุดิบ

สีย้อมธรรมชาติบางชนิด เป็น
ผลิตภัณฑ์จากป่า หากไม่มีการจัดการ

ที่เหมาะสมก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในระยะยาว
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1.2 แนวทางการใช้สีธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

การใช้อย่างประหยัด 

➢ หั่นวัสดุให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ให้มากที่สุด สีที่สกัดได้จะมากกว่าวัสดุชิ้น
ใหญ่ 

➢ ใช้อัตราส่วนของสารสกัดกับวัสดุย้อมอย่างเหมาะสม 

การทดแทน 

➢ การใช้สิ่งทดแทนในธรรมชาติ เช่น โคลน ดินลูกรัง กากกาแฟ วัสดุ
เหลือทิ้ง เช่น เปลือกเงาะ โดยควรทดลองเอาวัตถุดิบธรรมชาติรอบ ๆ 
ตัวมาใช้ประโยชน์ 

การใช้อย่างฉลาด 

➢ เลือกชนิดพืช ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น 
➢ ไม้ยืนต้น ควรเลือกใช้ จากใบ ดอก ผล มากกว่าการใช้จากแก่น เปลือก

หรือราก 
➢ การใช้เปลือกไม้ให้ถากเพียงด้านเดียว ไม่ควรถากรอบต้น และถากลึก

ถึงแก่น และเมื่อถากออกแล้วต้องเอาโคลนพอกเพื่อสมานผิว และเว้น
ระยะ 3 เดือน 

➢ การเลือกใช้ใบ ควรใช้ใบไม้แก่ และต้นไม้ควรมีอายุ 5 ปีขึ้นไป ห่ันเป็น
ชิ้นเล็ก ๆ 

➢ เลือกใช้สีธรรมชาติตามฤดูกาล  
 



9 
 

1.3 หลักการและวิธีการสกัดสีจากธรรมชาติ 

1.3.1 การเก็บพืชให้สี 

 พืชให้สีสามารถเก็บไว้โดยการแช่แข็ง หรือโดยการทำแห้งโดยใช้เตาอบ 
หรือตากในอากาศปกติ  

การทำแห้ง 

 
รูปที่ 1.6  การเก็บวัสดุพืชโดยการตากในที่ร่ม 

 

ตากวัสดุในที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี 

ปล่อยให้แห้งในอากาศตามธรรมชาติ 

กลับด้านอย่างน้อยวันละสองคร้ัง 

หลังตากแห้งเก็บในภาชนะที่มีอากาศผ่านได้ เช่น 
ถุงผ้า ถุงกระดาษ



10 

 

การแช่แข็ง 
 

 
รูปที่ 1.7  การเก็บวัสดุพืชโดยการแช่แข็ง 

 

 

น าวัสดุใส่ถุงพลาสติก ติดป้ายบอกชนิด 

เก็บในช่องแช่แข็งทันที 

การน ามาใช้ไม่จ าเป็นต้องท าให้อ่อนตัวก่อนใช้ 

ค านวณอัตราส่วนวัสดุต่อน ้าให้ถูกต้อง 

น าไปต้มไฟอ่อน ๆ จนกระทั่งสีละลายออกมา
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1.3.2 หลักการสกัดสี 

การสกัดสี เป็นการแยกส่วนที่เป็นสีออกจากวัตถุดิบ โดยก่อนการสกัดสี
จะนำวัตถุดิบมาทำให้ละเอียดที่สุด เพื่อให้สามารถสกัดสีออกมาได้มากที่สุด  

 

 
 

 

 

 

กำรใช้ควำมร้อนเป็นตัวสกัดสีจำกวัตถุดบิ 
การสกัดร้อน

• น ำส่วนต่ำง ๆ ของพืชมำท ำให้ละเอียด ด้วยกำร สับ บด ต ำ หรือคั้น 

• ผสมน ้ำแล้วต้มสกัดสีระยะเวลำ 1 – 2 ช่ัวโมง 

• กรองเก็บเฉพำะส่วนท่ีเป็นสีไว้ส ำหรบัย้อม

สำรให้สีบำงชนิดในพืชจะเสื่อมสภำพเมื่อถูกควำมรอ้น 
การสกัดเย็น

• น ำส่วนให้สีของพรรณไม้มำโขลก หรือขยี้ให้แหลก 

• น ำมำคั้นน ้ำหรือแช่น ้ำ และหมักเป็นระยะเวลำต่ำง ๆ กัน ขึ้นกับชนิดพืช
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1.3.3 วิธีการสกัดสีจากพืช 

อุปกรณ์ 

 

 

 

รูปที่ 1.8 อุปกรณ์การสกัดสีจากพืช 
 

อัตราส่วน 
 สัดส่วนพืช (สด/แห้ง) น้ำ 10 ส่วน ต่อ พืช 1 ส่วน (ปรับได้ตามความ
เข้มสีที่ต้องการ) 
 

วัสด ุ อัตราส่วน 

พืช 1 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม 5 กิโลกรัม 

น้ำ 10 ลิตร 20 ลิตร 50 ลิตร 
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ขั้นตอนการสกัดสี 
 

 
รูปที่ 1.9  ขั้นตอนการสกัดสี 

หมายเหตุ น้ำที่ได้จากการกรอง ปริมาตรที่ได้จะลดลง เติมน้ำให้ได้ปริมาตรเท่า
เดิม 

น าพืชที่ต้องการสกัดมาโขลก ทุบ หรือ ปั่น 
ให้มีขนาดเล็ก

เติมน ้า อัตราส่วนวัสดุพืชต่อน ้า
เท่ากับ  1 : 10

ให้ความร้อนอุณหภูมิ 80 - 90 องศาเซลเซียส 
(เห็นไอน ้าตรงผิวน ้า) เวลา 30 – 120 นาที

เมื่อได้น ้าสีเข้มตามต้องการ กรองเอากากออก
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น้ำสีที่สกัดได้หากไม่นำไปใช้ทันที น้ำสีที่สกัดได้จะเสีย หรือบูด หรือขึ้น

รา ภายใน 2 - 3 วัน เมื่อเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง ถ้าจะเก็บน้ำสีให้สดอยู่หลายวัน 
ควรเก็บไว้ในที่เย็น หรือแช่แข็ง  
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บทที่ 2 

การย้อมเส้นใยไหมด้วยสีธรรมชาติ 
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2.1 องค์ประกอบของการย้อมสีธรรมชาติ 
การย้อมสี เป็นกระบวนการที่ทำให้สีเข้าไปติดอยู่กับวัสดุสิ่งทออย่าง

คงทน โดยใช้สารเคมี หรือภาวะที่เหมาะสม  

 

 
รูปที่ 2.1  องค์ประกอบของการย้อมสีธรรมชาติ 
ที่มา: ขนิษฐา เจริญลาภ, 2564 

 

  

องค์ประกอบของ
การย้อม

สีธรรมชาติ
เส้นใย

สี

น ้า

สารช่วยติดสี

สาร
ช่วยย้อม
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2.1.1 เส้นใยไหม 
 

 

ไหมเป็นเส้นใยธรรมชาติจากสัตว์ที่
นิยมใช้กันมากที่สุด เนื่องจากเส้นใย
นุ่ม เงามัน สวมใส่สบาย เปียกน้ำง่าย 
ย้อมสีติดได้ง่าย และมีความสดใส  

รูปที่ 2.2  เส้นใยไหม 
 

เส้นใยไหม คือเส้นใยที่พ่นจากปากของ
ตัวหนอนไหมที่โตเต็มวัย ห่อหุ้มตัวเอง
เพื่อป้องกันศัตรูทางธรรมชาติในขณะที่
ลอกคราบเป็นตัวดักแด้ เรียกว่ารังไหม 
(รูปที่ 2.3) มีลักษณะกลมรีคล้ายเมล็ด
ถั่ว   

รูปที่ 2.3  ลักษณะของรังไหม 
 

หากนำรังไหมมาต้มในน้ำที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 80 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะ
ทำให้กาวไหมอ่อนตัว และดึงเส้นใยออกมาได้ ความยาวของเส้นใยจะขึ้นอยู่กับ
สายพันธุ์ และการดูแลในช่วงที่เป็นหนอนไหม 
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โครงสร้างเส้นใยไหม 

เส้นไหมดิบประกอบด้วยเส้นใยไฟโบรอิน 
(fibroin) ประมาณร้อยละ 75 ใช้สำหรับทอ
เป็นผืนผ้า มีลักษณะเป็นเส้นใยยาวต่อเนื่อง 
จำนวน 2 เส้น ถูกเคลือบรอบ ๆ ด้วยกาว
ไหม หรือกาวเซริซิน (sericin) ประมาณร้อย
ละ 25 ของน้ำหนักไหมทั้งหมด ดังแสดงใน
รูปที่ 2.4 
เซริซินเป็นสารแข็งสีขาว สีเหลือง หรือสี
น้ำตาล มีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นกับพันธุ์
ของไหม 

 
 

                                           รูปที่ 2.4  ส่วนประกอบของไหมดิบ 
      ที่มา: ขนิษฐา เจริญลาภ, 2564. 

 

เซริซินทำให้เส้นไหมดิบขาดความเงามัน และรู้สึกหยาบเมื่อสัมผัส เป็น
ตัวกันน้ำหรือสีย้อมไม่ให้ผ่านเข้าไปถึงส่วนที่เป็นเส้นใยที่แท้จริง หลังจากลอก
กาวไหมออกแล้ว เส้นใยมีลักษณะเป็นเส้นใยเดี่ยว พื้นที่หน้าตัดเป็นสามเหลี่ยม 
มุมมน มีความเรียบและความละเอียดสูง 
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สมบัติของเส้นใยไหม 

สมบัติทางกายภาพของเส้นใยไหม 
ความยาว ประมาณ 500 - 1,500 เมตร  
ความกว้าง ความกว้างหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของใยไหมกว้างประมาณ 

9 - 11 ไมครอน 
ความหนาแน่น ไหมมีความหนาแน่นสูงกว่าน้ำ เส้นไหมที่มีเซริซินมีค่าความ

หนาแน่นอยู่ในช่วง 1,320 - 1,400 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
แต่เม ื ่อกำจัดเซริซินออกความหนาแน่น จะมีค ่าลดลง
เล็กน้อยอยู่ในช่วง 1,300 - 1,380 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

สี สีเหลือง สีน้ำตาล สีขาว สีเทา ขึ ้นกับชนิดพันธุ์ ของไหม 
ภาวะแวดล้อม และอาหารที่ใช้เลี้ยงดู  

ความแข็งแรง ไหมเป็นเส้นใยธรรมชาติที ่มีความแข็งแรงมากที ่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับเส้นใยธรรมชาติชนิดอื ่นๆ โดยมีความ
แข็งแรงตั้งแต่ 4.8 จิกะปาสคาล (GPa; x109) ขึ้นไป ความ
แข็งแรงของเส้นไหมขณะเปียกจะลดลงร้อยละ 15 - 20 เมื่อ
เทียบกับเส้นไหมแห้ง 

ความมันวาว ไหมเป็นเส้นใยที ่มีความเงางามสูงที ่สุดในบรรดาเส ้นใย
ธรรมชาติทั้งหมด ไหมป่าจะมีความเงาน้อยกว่าไหมเลี้ยง 

ความเหนียว ไหมเป็นเส้นใยที่เหนียวมากชนิดหนึ่งที่ใช้ทอผ้า คือมีความ
เหนียว 3 - 6 กรัมต่อดีเนียร์ เมื่อเส้นใยแห้ง เมื่อเส้นใยเปียก
ความเหนียวของเส้นใยจะลดลงประมาณร้อยละ 15 – 20  
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คว ามย ื ดหยุ่ น 
และความยืดได้ 

เส้นใยไหมยืดและสปริงตัวกลับที่เดิมได้ และยืดไดป้านกลาง 
เมื่อเส้นใยแห้งจะยืดได้ประมาณร้อยละ 10 - 25 ของความ
ยาวเดิม และจะยืดได้มากข้ึนถึงร้อยละ 33 - 35 เมื่อเปียก  

การค ืนต ัวจาก
แรงอัด 

ไหมมีความสามารถคืนกลับได้ดี ไม่เกิดการยับย่นง่าย 
สามารถกลับรูปเดิมได้เพียงแขวนทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่ง แต่ไม่
ดีและรวดเร็วเท่าเส้นใยขนสัตว์ 

การดูดความชื้น ที่ภาวะมาตรฐาน ไหมดิบดูดความชื้นได้ประมาณร้อยละ 11 
และจะดูดความชื้นได้มากถึงร้อยละ 25 - 35 เมื่ออากาศชื้น
มาก ไหมที่ผ่านการลอกกาวแล้วจะดูดความชื้นได้น้อยลง 
โดยดูดความชื้นได้ประมาณร้อยละ 9  

การนำความร้อน ไหมนำความร้อนได้น้อยกว่าใยเซลลูโลส ฉะนั้นเมื่อทอเป็น
ผ้าแล้ว เวลาสวมใส่ผ้าไหมจะร้อน และอุ่นกว่าผ้าใยเซลลูโลส 

การนำไฟฟ้า ไหมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไม่ดี และมักเกิดไฟฟ้าสถิต ซึ่งเป็น
ข้อเสียในระหว่างผลิตเส้นไหม 

การทนต่อความ
ร้อน 

ความร้อนประมาณ 135 องศาเซลเซียส ไม่เป็นอันตรายต่อ
ไหม ผ้าไหมจะเสียง่ายถ้ารีดด้วยความร้อนสูงกว่า 147 องศา
เซลเซียสขึ้นไป และผ้าไหมสีขาวจะกลายเป็นสีเหลืองถ้ารีด
ด้วยเตาที่ร้อนจัด 

ความทนต่อแสง ผ้าไหมไม่ทนทานต่อแสง แสงทำให้ความแข็งแรงลดลง และ
เกิดสีเหลืองขึ้นที่ผิวของเส้นใยเนื่องจากการสลายตัวของ
โครงสร้างโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบหลัก 



21 
 
การติดไฟ ใยไหมจะไหม้ไฟเมื่อจ่อในเปลวไฟ แต่เมื่อเอาออกจากเปลว

ไฟไฟจะดับได้เอง เถ้ามีลักษณะเป็นก้อนแข็ง กลิ่นไหม้ไฟ
เหมือนกลิ่นผมไหม้ไฟ 

ที่มา: ขนิษฐา เจริญลาภ, 2564. 

 

สมบัติทางทางเคมีของเส้นใยไหม 
การละลาย ไฟโบรอินไม่ละลายใน น้ำ แอลกอฮอล์ กรด หรือเบสอ่อน 

แต่ละลายในกรดหรือเบสแก่ ในขณะที่เซริซินสามารถสลาย
ได้ในน้ำร้อน สารละลายกรดหรือเบส หรือเอนไซม์ย่อย
โปรตีน 

ปฏิกิริยากับด่าง เส้นใยไหมถูกทำลายด้วยสารละลายด่างเข้มข้น โดยจะ
ละลายในสารละลายโซเด ียมไฮดรอกไซด์ร ้อน แต ่จะ
เกิดปฏิกิริยาและจะละลายช้ากว่าขนสัตว์ ในด่างอ่อน เช่น 
สบู่ บอแรกซ์ และแอมโมเนียจะไม่เป็นอันตรายต่อไหมหาก
ไม่ทิ้งไว้นาน 

ปฏิกิริยากับกรด ใยไหมไม่ทนต่อกรดอนินทรีย์ชนิดเข้มข้น กรดไฮโดรคลอริก
เข้มข้นจะทำให้ใยไหมละลาย และกรดของโลหะชนิดอื่น ๆ 
ทำให้ไหมเสื่อมคุณภาพ 

เกลือคลอไรด์ ไหมถูกทำลายด้วยสารที่มีส่วนผสมของเกลือคลอไรด์ผสมอยู่ 
ได้แก่ เหงื ่อ น้ำยาดับกลิ่น และน้ำเกลือทั่วไป โดยเฉพาะ
เหงื่อจะทำให้ผ้าไหมมีคราบ 
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สารละลาย
อินทรีย์ 

ไหมทนทานต่อตัวทำละลายอินทรีย์ได้ดี โดยเฉพาะสารซัก
แห้งที่นำมาใช้ทำความสะอาด 

สีย้อม ไหมมีความสามารถในการย้อมสีได้ดีมาก อาจย้อมสีได้ด้วยสี
แอสิด เบสิก หรือไดเรกต์ ผ้าไหมเมื่อย้อมสีจะได้สีเข้มกว่า
ขนสัตว์ และสามารถย้อมได้ในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 

สารฟอกขาว ไม่ควรใช้สารฟอกขาวที่มีคลอรีนเป็นส่วนประกอบ เพราะจะ
ทำให้เส้นใยไหมลดความเหนียว และความแข็งแรง ควรใช้
สารฟอกขาวที่ไม่แรง เช่น ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ และ
เพอร์บอเรต 

ที่มา: ขนิษฐา เจริญลาภ, 2564. 

 

2.1.2 สีธรรมชาติ 

สีธรรมชาติ คือ สารจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถละลายน้ำได้ และให้สี
กับเส้นใย สามารถดูดติดเส้นใยได้ด้วยตัวเอง (substantivity) โดยไม่ต้องใช้สาร
อื่นช่วยในการย้อม เป็นสีที่ติดง่ายและหลุดง่าย มีความคงทนต่ำ และเป็นสีที่ไม่
สดใส สีธรรมชาติเป็นสีที่สกัดได้จากอินทรียวัตถุ และอนินทรีย์วัตถุในธรรมชาติ
(ขนิษฐา เจริญลาภ, 2564) สีธรรมชาติ มี 3 ชนิดหลักดังนี้ 
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รูปที่ 2.5  ชนิดของสีธรรมชาติ 
 

สีย้อมธรรมชาติจากแร่ธาตุ (mineral dyes) 

เป็นสีที่ได้จากโคลน และดินแดง ซึ่งมีองค์ประกอบของโลหะต่าง ๆ เช่น 
เหล็ก ทองแดง ตะกั่ว โครเมียม แมงกานีส โคบอลต์ และนิกเกิล  

สีย้อมธรรมชาติจากสัตว์ (animal dyes) 

เป็นสารสีที่ได้จากสารที่ขับออกจากตัวสัตว์ หรือตัวสัตว์เอง ได้แก่ สีจาก
คร่ัง  

 

ชนิดของ
สีธรรมชาติ

สีธรรมชาติ
จากพืช

สีธรรมชาติ
จากสัตว์

สีธรรมชาติ
จากแร่ธาตุ
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สีย้อมธรรมชาติจากพืช (vegetable dyes) 

สีย้อมที่ได้จากพืชจัดเป็นกลุ่มสารสีหลักของสีย้อมธรรมชาติ เป็นสีย้อมที่
ได้จากทุกส่วนของพืช เช่น ราก ลำต้น เปลือก เนื้อไม้ ใบ ดอก ผล และเมล็ด  
 

2.1.3 สารช่วยติดสี 

สีธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นสีที่ละลายได้ในนำ้ (มีสีเพียงบางชนิดที่ไม่ละลาย
น้ำ เช่น คราม) และทำปฏิกิริยากับเส้นใยธรรมชาติได้ดีทั้งเส้นใยจากพืชและ
จากสัตว์ จึงเป็นสีที่ย้อมติดง่าย แต่ไม่สามารถย้อมติดวัสดุสิ่งทอได้คงทนด้วย
ตัวเอง เมื่อนำไปซักล้างทำให้สีละลายน้ำออกมาได้ง่าย (ขนิษฐา เจริญลาภ, 
2564) 

การใช้สารช่วยติดสี หรือมอร์แดนต์ (mordants) เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วย
เพิ ่มคุณภาพความคงทนของสีย้อมธรรมชาติ โดยสารช่วยติดทำหน้าที ่ยึด
โมเลกุลของสีให้ติดกับโมเลกุลของเส้นใยให้ดีขึ้น และทำให้เฉดสีธรรมชาติให้
เปลี่ยนแปลงไปจากสีเดิม 

ประเภทของสารช่วยติดสี 

สารช่วยติดสี หรือมอร์แดนต์ คือ สารที ่ช่วยทำให้การยึดติดของสี
ธรรมชาติเกิดได้ดีบนเส้นใยธรรมชาติ มีทั้งที่เป็นสารจากธรรมชาติ และจากการ
สังเคราะห์ การใช้มอร์แดนต์ต่างชนิดกันสำหรับสีย้อมชนิดเดียวกัน ทำให้เกิด
เฉดสีบนเส้นใยที ่ต ่างกัน หรือส ีอาจจะเปลี ่ยนไป มอร์แดนต์ท ี ่ด ีควรให้
ประสิทธิภาพในการย้อมติดสีที ่ยึดเกาะดี ทนต่อแสงและการซัก และไม่เป็น
อันตรายต่อผู้ใช้ในระหว่างกระบวนการย้อมสี (ขนิษฐา เจริญลาภ, 2564) 
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สารมอร์แดนต์แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังแสดงในรูปที่ 2.6 
 

 
รูปที่ 2.6  ประเภทของสารมอร์แดนต์ 
 

เกลือของโลหะ 

เกลือของโลหะ (metallic mordant) ที่นำมาใช้เป็นสารมอร์แดนต์ส่วน
ใหญ่จะมีประจุ +2 โดยโลหะมอร์แดนตจะรวมกับโมเลกุลสีเป็นสารประกอบ
เชิงซ้อนกับสี (metal dye complexes) ทำให้โมเลกุลของสีมีขนาดใหญ่ขึ้น 
และสีจะถูกผนึกอยู่ในเส้นใยได้ดีจากพันธะโควาเลนต์ และโคออร์ดิเนตโควา
เลนต์ ช่วยให้มีความคงทนมากขึ้น การใช้เกลือของโลหะต่างชนิดกันในการย้อม
สีธรรมชาติชนิดเดียวกัน ทำให้ได้สีที่แตกต่างกัน และมีระดับความคงทนของสี
แตกต่างกันด้วย สรุปได้ดังนี้ (ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ และขนิษฐา เจริญลาภ, 
2564) 

สารประกอบอลูมิเนียม ช่วยเพิ่มความสดใส ความคงทนของสีต่อแสงไม่
ค่อยดี เหมาะสำหรับการย้อมสีน้ำตาล สีเหลือง สีเขียว 

ประเภทของสารมอแดนต์

เกลือของโลหะ
(metallic mordant)

สารแทนนิน
(tannin mordant)

น ้ามัน
(oil mordant)
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สารประกอบเหล็ก ช่วยทำให้สีเข้มข้ึน สีที่ได้ไม่สดใส และมีสีหม่น แต่จะ

มีความคงทนของสีต่อแสงและการซักดี 

สารประกอบทองแดง ทำให้ได้สีที่เจือสีเขียว ช่วยเพิ่มความคงทนของสี
ต่อแสงและการซักดี เหมาะสำหรับการย้อมสีเขียว สีน้ำตาล 

สารประกอบโครเมียม ช่วยทำให้สีเข้มขึ้น และสดใสขึ้น รวมทั้งเพิ่ม
ความคงทนของสีได้ดี 

สารประกอบดีบุก ช่วยให้สีสดใสขึ้น และเพิ่มคงทนของสีได้ดี 

 ข้อควรระวังในการใช้สารมอร์แดนต์โลหะ คือ ไม่ควรใช้ในปริมาณที่มาก
เกินไป เพราะจะทำให้เกิดการตกค้างของโลหะในน้ำทิ้งหลังการย้อม และโลหะ
บางชนิด เช่น เหล็กถ้าใช้ในปริมาณมากเกินไปจะทำให้เส้นด้ายหรือผ้าเปื่อยได้ 

สารแทนนิน  

แทนนิน (tannins mordant) เป็นสารให้สีธรรมชาติที่นิยมใช้เป็นสาร
ช่วยติดสีอื ่น ๆ ด้วย แทนนินเป็นสารประกอบพอลิฟีนอล พบได้ทั ่วไปใน
ส่วนประกอบของพืช และผลไม้ที่มีรสฝาด เช่น เปลือกและเมล็ดของผลไม้ ใบ
ชา ใบฝรั่ง ใบพลู ใบชุมเห็ด และในผลไม้ดิบ เช่น กล้วยดิบ องุ่น เม็ดในมะขาม 
และเปลือกมะพร้าว เป็นต้น (ขนิษฐา เจริญลาภ, 2564) รวมทั้งมีหมู่ฟีนอลิกที่
เป็นอิสระทำให้เกิดการเชื่อมโยงกับเส้นใยโปรตีน และเส้นใยเซลลูโลสได้อย่าง
คงตัว (Prabhu & Bhute, 2012)  

น้ำมัน 

 สารมอร์แดนต์น้ำมัน ได้จากการนำน้ำมันละหุ่งทำปฏิกิริยาซัลเฟชั่น 
(sulfated castor oil) ได้น้ำมันที่มีเฉดสีคล้ายสีแดงที่เรียกว่า turkey red จึง
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เรียกกันทั่วไปว่า turkey red oil โดยนิยมใช้ร่วมกับมอร์แดนต์สารส้ม (ขนิษฐา 
เจริญลาภ, 2564) 
 

วิธีการใชส้ารมอร์แดนต์ 

การนำสารมอร์แดนต์มาใช้ในการย้อมสีธรรมชาติ สามารถใช้ได้ทั้งก่อน
ย้อม หลังย้อม และขณะย้อม ดังรูปที่ 2.7  

การมอร์แดนต์ก่อนการย้อม 

 
การมอร์แดนต์พร้อมการย้อม 

 
การมอร์แดนต์หลังการย้อม 

 
รูปที่ 2.7  การย้อมสีธรรมชาติร่วมกับการใช้สารมอร์แดนต์ 

 

เส้นด้าย /
ผืนผ้า

ท าความ
สะอาด

มอร์แดนต์ ย้อมสี

เส้นด้าย /
ผืนผ้า

ท าความ
สะอาด

ย้อมสี มอร์แดนต์

เส้นด้าย /
ผืนผ้า

ท าความสะอาด
มอร์แดนต์
พร้อมย้อมสี
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2.1.4 น้ำ 

น้ำที่ใช้ในการย้อมสีสิ่งทออาจมาจากแหล่งน้ำที่แตกต่างกัน เช่น น้ำจาก
แม่น้ำ ลำคลอง น้ำฝน และน้ำบาดาล คุณภาพของน้ำจะแตกต่างกันไปตาม
ท้องที่และฤดูกาล น้ำบางแหล่งอาจต้องมีการปรับปรุงคุณภาพก่อนนำมาใช้ เชน่ 
การทิ้งไว้ให้ตกตะกอน การใช้สารเคมีช่วยให้ตกตะกอน หรือการกรอง ขึ้นกับ
ชนิดของแหล่งน้ำและคุณภาพของน้ำที่ต้องการ น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการยอ้ม
สีสิ ่งทอซึ่งต้องใช้ในปริมาณมาก จึงจำเป็นต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพเหมาะสม  
โดยทั่วไปควรมีสมบัติดังนี้ (ขนิษฐา เจริญลาภ, 2564) 

(1) ควำมขุ่นไม่ต ่ำกว่ำ 5 มิลลิกรัมต่อน ้ำ 1 ลิตร 

น ้ำส ำหรับกำรย้อมควรเป็น น ้ำใส ปรำศจำกสำรแขวนลอย หรือสิ่งที่ท ำ
ให้เกิดรอยเปื้อนในกระบวนกำรย้อม เพรำะสำรแขวนลอยในน ้ำท ำให้เกิดกำร
เปรอะเปื้อนบนวัสดุสิ่งทอ  

(2) ค่ำพีเอชเป็นกลำง 

น ้ำที่น ำมำย้อมต้องไม่มีควำมเป็นกรดหรือด่ำงมำกเกินไป  

(3) น ้ำอ่อน 

น ้ำที่น ำมำใช้ย้อมต้องไม่เป็นน ้ำกระด้ำง เพรำะอนุมูลแคลเซียม และ
แมกนีเซียมที่อยู่ในน ้ำกระด้ำงจะท ำปฏิกิริยำกับสบู่ในกำรซักล้ำงท ำให้สิ้นเปลือง
สบู่ และท ำให้เกิดสบู่ของแคลเซียมและแมกนีเซียมที่เกำะติดผ้ำ ท ำให้ผ้ำที่ยอ้ม
มีรอยด่ำง 
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(4) มีโลหะผสมอยู่ในปริมำณต ่ำ 

น ้ำที ่ใช้ย้อมสีสิ ่งทอควรมีโลหะผสมอยู ่ในปริมำณต ่ำ โดยเฉพำะใน
กระบวนกำรฟอกขำว เหล็ก และทองแดงจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยำ
รุนแรงมำกกว่ำปกติจนเกิดกำรท ำลำยเส้นใยได้ นอกจำกนี้ไฮดรอกไซด์ของ
เหล็กและแมงกำนีส เมื่อรวมกับกรดไขมันจะท ำให้เกิดสบู่ที่เกำะติดแน่นกับผ้ำ 
ซึ่งก ำจัดออกได้ยำก 

(5) ไม่ปนเปื้อนน ้ำมันและไขมัน 

 น ้ำมัน ไขมัน ในน ้ำท ำให้เกิดรอยด่ำงบนวัสดุสิ่งทอ  

(6) ไม่ปนเปื้อนสำรเคมี 

 สำรเคมีที ่เจือปนมำกับน ้ำ จะต้องมีปริมำณที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหำใน
กระบวนกำรเตรียมวัสดุก่อนย้อมและกระบวนกำรย้อม 

 

2.2 หลักการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ 

สีเป็นสารที่มีขนาดเล็ก ซึ่งสามารถละลายน้ำหรือละลายในสารอื่นได้ 
เมื ่อนำมาย้อมวัสดุจึงเข้าไปแทรกอยู่ในช่องว่างของเส้นใย และเชื่อมโยงกับ
โมเลกุลของเส้นใยโดยไม่ทำให้สมบัติทางเคมีของเส้นใยเปลี่ยนไป แต่ทำใหส้ีติด
เส้นใยจนมองเห็นเป็นสีต่าง ๆ หลักการการย้อมสี คือ การให้สีกับวัสดุสิ่งทอโดย
ให้สีติดอย่างทั่วถึง วิธีย้อมสีที่ใช้กันทั่วไป คือ การจุ่มวัสดุสิ่งทอลงในน้ำสี และ
ปล่อยให้วัสดุสิ่งทอนั้นดูดซึมสีเข้าไป (ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ และขนิษฐา 
เจริญลาภ, 2564) 
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2.2.1 กลไกของการย้อมสี 

กลไกกำรย้อมสีมี 3 ขั้นตอน (ปิยะพร คำมภีรภำพพันธ์ และขนิษฐำ 
เจริญลำภ, 2564) ดังนี้ 

 
รูปที่ 2.8  กลไกกำรย้อมสี 
 

การดูดซับสีย้อมที่ผิวของเส้นใย (adsorption)  

เมื่อนำเส้นใยหรือวัสดุสิ่งทอจุ่มลงในน้ำ โมเลกุลของสีที่กระจายตัวอยู่ใน
น้ำจะเคลื่อนมาเกาะที่ผิวของเส้นใยหรือผิวของวัสดุที่ใช้ย้อม ทำให้เกิดการยึด
เกาะขึ้น 

การดูดซึมสีย้อมเข้าสู่เส้นใย (diffusion)  

เมื่อโมเลกุลของสีย้อมเคลื่อนที่มาเกาะอยู่รอบผิวของเส้นใยแล้ว โมเลกุล
จะแทรกซึมและแพร่เขาสู่เส้นใย การเพิ่มอุณหภูมิในขณะย้อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ทำให้โมเลกุลของสีย้อมแทรกตัวเขาสู่เส้นใยใยหรือวัสดุสิ่งทอได้เร็วขึ้น  

โมเลกุลสีย้อมเคลื่อนที่ไปมาในเส้นใย (migration)  

เป็นการเคลื่อนที่อยู่ภายในเส้นใยเพื่อทำให้สีดูดซึม และเกิดการกระจาย
ของสีย้อมมีความสม่ำเสมอทั่วทั้งที่ผิวและภายในถึงใจกลางของเส้นใย 

กำรดูดซับ
สีย้อม

ที่ผิวของเส้นใย

กำรดูดซึมสีย้อม
เข้ำสู่เส้นใย 

โมเลกุลสีย้อม
เคลื่อนที่ไปมำใน

เส้นใย 
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2.2.2 การยึดติดกับเส้นใย  

การย้อมสิ ่งทอแบบแช่ (exhaustion method) เป ็นระบบ 2 เฟส 
ประกอบด้วยเฟสของแข็ง (เส้นใย) และเฟสของเหลว (น้ำย้อม) การแพร่ของสี
ย้อมจากน้ำย้อมเข้าสู่เส้นใย หรือจากเส้นใยออกสู่น้ำย้อมมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น สารช่วยย้อม อุณหภูมิ อัตราส่วนระหว่าง
ปริมาตรน้ำย้อมต่อน้ำหนักของเส้นใย ( liquor ratio) สีย้อมที่เหมาะสำหรับ
นำมาย้อมเส้นใยนั้นควรมีสมบัติยึดติดกับเส้นใยได้ดี มีค่าร้อยละการดูดซึมของสี
ย้อม (%E, exhaustion) สูง ซึ่งหมายถึงสมดุลการแพร่ของโมเลกุลสีย้อมไหลไป
ทางด้านเส้นใย สีย้อมที่มีสมบัติชอบยึดติดกับเส้นใยได้มากกว่าสีย้อมที่ชอบ
ละลายอยู่ในน้ำย้อม จึงเป็นสีย้อมที่มีสมบัติยึดติดกับเส้นใย (substantivity to 
fiber) ได้ดี แต่ในทางกลับกันสีย้อมที่ไม่ชอบยึดติดกับเส้นใยจึงจัดให้เป็นสียอ้มที่
ชอบน้ำ (affinity to water) (ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ และขนิษฐา เจริญลาภ, 
2564) 

 

2.2.3 ความคงทนของสี  

ความคงทนของสีย้อมบนเส้นใย (retention) แสดงถึงความสามารถของ
เส้นใยในการยึดติดอยู่กับเส้นใย ซึ่งมีระดับความคงทนแตกต่างกันไป ขึ้นกับ
โครงสร้างเคมีของสีย้อม และโครงสร้างทางกายภาพ/เคมีของเส้นใย สีจาก
ธรรมชาติเป็นสีย้อมที ่สามารถดูดติดเข้าไปในเส้นใยและยึดอยู ่ก ับเส ้นใย
ธรรมชาติได้  
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เนื่องจากสีย้อมธรรมชาติเป็นสีที่ละลายน้ำได้ เมื่อนำเส้นใยที่ย้อมดว้ยสี

ธรรมชาติไปล้างทำความสะอาด โมเลกุลของสีที่ยึดติดกับเส้นใยจะเคลื่อนตัว
ออกทำให้เกิดการตกของสีขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้แก้ไขโดยการใช้สารมอร์แดนต์ 
ซึ่งโมเลกุลของสารมอแดนต์จะรวมตัวกับโมเลกุลของสีย้อมธรรมชาติแล้วเกิด
โครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้น ทำให้เส้นใยที่ย้อมโดยการใช้สารมอแดนต์มีความคงทน
ต่อการซักเพิ่มข้ึน (ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ และขนิษฐา เจริญลาภ, 2564) 

 

2.2.4 กระบวนการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ 

การย้อมเส้นใยธรรมชาติ แบ่งเป็นการย้อมร้อน และการย้อมเย็น (ปิยะ
พร คามภีรภาพพันธ์ และขนิษฐา เจริญลาภ, 2564) 

(1) กำรย้อมร้อน 

สีย้อมธรรมชำติที่ใช้กำรย้อมแบบร้อน จะเป็นสีย้อมที่ได้จำกพืชทั่วไป 
และครั่ง โดยน ำวัตถุดิบย้อมสีมำสับให้ละเอียดแล้วต้มให้เดือดเพื่อสกัดสำรสี
ออกจำกพืช จำกนั้นจึงน ำไปย้อมกับเส้นใย มีกำรใช้ควำมร้อน สำรช่วยย้อม 
และสำรมอร์แดนต์ 

(2) กำรย้อมเย็น 

เป็นสีย้อมที่ได้จำกพืช เช่น ผลมะเกลือ ห้อม และครำม ย้อมโดยไม่ใช้
ควำมร้อน แต่อำศัยสมบัติธรรมชำติของสำรสี และปฏิกิริยำเคมีทำงธรรมชำติ
ช่วยให้สำรสีติดกับเส้นใย โดยหมักเส้นใยไว้ในน ้ำย้อมที่อุณหภูมิปกติ 
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2.3 การเตรียมเส้นใยไหม 
 การย้อมสีไหม ต้องมีการเตรียมเส้นใยไหมด้วยการกำจัดส่วนของเซริซิน
ที่มีลักษณะเป็นสารสีเหลืองทึบหรือมีสีขาว (ไหมดิบมีทั ้งสีเหลืองและสีขาว
ขึ้นกับสายพันธุ์) ออกจากเส้นใยไหม และกำจัดส่วนประกอบอื่นในรังไหม เช่น 
ไข คาร์โบไฮเดรต สี สารอินทรีย์ และสิ่งสกปรกออกด้วย เพื่อการเตรียมเสน้ใย
ไหมก่อนที่จะนำมาย้อมสีต่าง ๆ  

 หากไม่มีการกำจัด สารดังกล่าวออก และนำมาย้อมจะทำให้การย้อมติด
สีต่าง ๆ ได้ยาก โดยเส้นใยไหมที่ผ่านการลอกกาวจะมีลักษณะมันวาว ผิวเรียบ
เนียน มีสัมผัสที่อ่อนนุ่ม สามารถย้อมติดสีต่าง ๆ ได้ดี  (Feng et al., 2020; 
Freddi et al., 2003) 
 

2.3.1 ส่วนประกอบของเส้นใยไหม  

 เส้นไหมดิบจะประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน ดังรูปที่  2.9
เส้นไหมที่นำมาลอกกาวหรือย้อมสีแต่ละครั้ง ต้องเป็นเส้นไหมชนิดเดียวกนั มีสี 
ขนาดเส้นไหมน้ำหนักต่อเข็ด และความยาวเส้นรอบวงของเข็ดสม่ำเสมอหรือ
ใกล้เคียงกัน 
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รูปที่ 2.9  องค์ประกอบหลักของเส้นใยไหม 
ที่มา: ขนิษฐา เจริญลาภ, 2564 

 

ไฟโบรอิน (fibroin) 

➢ ส่วนที่เป็นเส้นใยที่แท้จริง และไม่ละลายน้ำ 

เซริซิน (sericin) 

➢ ส่วนที ่เป็นกาวไหม เคลือบเส้นใยไว้โดยรอบ เพื ่อยึดติดให้  
ไฟโบรอิน 2 เส้น รวมกัน 

➢ ทำให้เส้นไหมดิบขาดความเงามันและรู้สึกหยาบเมื่อสัมผัส 
➢ ป้องกันน้ำหรือสีย้อมไม่ให้ผ่านเข้าไปถึงส่วนที่เป็นเส้นใยที่แท้จริง 
➢ ละลายได้ในน้ำร้อน 
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2.3.2 การลอกกาวไหม 

หลักการของการลอกกาวไหม คือไฟโบรอินมีสมบัติไม่ชอบน้ำ และไม่
ละลายน้ำ ในขณะที่เซริซินมีสมบัติชอบน้ำและสามารถละลายได้ในน้ำ การลอก
กาวไหมจะทำในลักษณะที่เป็นเข็ดเส้นใย หรือไจเส้นใย ไม่นิยมลอกกาวเมื่อเป็น
ผืนผ้า การลอกกาวที่ดีจะนำไปสู่การย้อมที่ดี ซึ่งต้องมีความรู้และประสบการณ์
สูง เพื่อลดปัญหาลอกกาวไหมออกไม่หมด และลอกกาวออกไม่สม่ำเสมอ ทำให้
เส้นไหมกระด้าง เส้นไหมฟู และทำให้ยากแก่การกรอเข้าหลอดด้าย 

 

 
รูปที่ 2.10  กระบวนการลอกกาวไหม 

 

วัตถุประสงค์ของการลอกกาวไหม เพื่อกำจัดกาวและสิ่งสกปรก โดยต้อง
คำนึงถึงเส้นไหมที่นำมาลอกกาวด้วย เนื่องจากเส้นไหมที่ได้จากไหมพันธุ์ต่าง ๆ 
มีปริมาณกาวไม่เท่ากัน  

ดังนั้นระยะเวลาการต้มลอกกาวจะแตกต่างกัน ขนาดเข็ด หรือไจไหม ที่
นำมาลอกกาว หรือย้อมสีต้องมีขนาดพอเพมาะ ถ้าขนาดใหญ่ไป ทำให้การลอก
กาวออกจากเส้นไหมไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะเส้นไหมที่อยู่ด้านในของไจไหม จะ
มีกาวเหลืออยู่มากกว่าด้านนอก  

 

เส้นไหมดิบ
กระบวนการ

ลอกกาว
เส้นไหมที่ผ่าน
การลอกกาว
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รูปที่ 2.11  วิธีการลอกกาวไหม 

 

การลอกกาวไหมด้วยน้ำด่างธรรมชาติ 

วัสดุ อุปกรณ์การลอกกาวไหมด้วยน้ำด่าง 

 

 

รูปที่ 2.12  วัสดุ อุปกรณ์การลอกกาวไหมด้วยน้ำด่าง 

 

 

วิธีการลอกกาวไหม

การลอกกาวไหม
ด้วยน ้าด่างธรรมชาติ 

การลอกกาวไหม
ด้วยสารเคมี



37 
 

การเตรียมน้ำด่าง 

 
รูปที่ 2.13  การเตรียมน้ำด่าง 

น าขี้เถ้าใส่ในถัง

เติมน ้าสะอาด กวนให้เข้ากัน

ช้อนเศษเถ้าที่ไม่ละลาย และลอยข้ึนออก

ทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อให้ตกตะกอนเหลือเพียงน ้าใส ๆ

กรอง 

น ้าขี้เถ้าที่ได้ มีค่าพีเอช ประมาณ 11-12
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ขั้นตอนการลอกกาวไหมด้วยน้ำด่าง 

 
รูปที่ 2.14  ขั้นตอนการลอกกาวไหมด้วยน้ำด่าง 

แช่เส้นไหมดิบลงในน ้าด่าง  1 ชั่วโมง (ไม่ต้องตั้งไฟ) 
เส้นไหมจะอ่อนตัว จับดูมีลักษณะเป็นเมือก ลื่น

ให้ความร้อนประมาณ 90 - 95 องศาเซลเซียส

หมั่นพลิกเส้นไหมให้สัมผัสความร้อนจนทั่ว 
สังเกตเส้นไหมจะมีสีครีม สัมผัสจะรู้สึกฝืดมือ

น าเส้นไหมขึ้นมาวางทิ้งไว้ประมาณ 1 นาที 
เพื่อให้เย็นตัวลง

ล้างน ้าอุ่น 60 - 70 องศาเซลเซียส 
บิดให้หมาด และกระตุก 2 - 3 ครั้ง

ล้างน ้าเย็น 2 ครั้ง
บิดให้หมาด และกระตุก 2 - 3 ครั้ง

ผ่ึงให้แห้งในที่ร่ม
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การลอกกาวไหมด้วยสารเคมี 

เครื่องมือ อุปกรณ์การลอกกาวไหม ด้วยสารเคมี 

➢ ภาชนะขนาดความจุ 35 ลิตร ข้ึนไป 

➢ ไหมดิบ 1 กิโลกรัม 

➢ สบู่แท้หรือเทียม 240 กรัม 

➢ โซดาแอช หรือผงด่องไหม 30 กรัม  

➢ น้ำสะอาด 30 ลิตร (อัตราส่วนระหว่างไหมต่อน้ำ 1:30) 

➢ โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ 30 กรัม (กรณีที่จะฟอกขาวร่วมด้วย) 
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ขั้นตอนการลอกกาวเส้นไหม 

 
รูปที่ 2.15  ขั้นตอนการลอกกาวไหมด้วยสารเคมี 

น าน ้าสะอาดใส่ลงในหม้อ
ต้มส าหรับลอกกาว

เติมโซดาแอช คนให้
ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

เติมสบู่ คนให้ละลายเป็น
เนื้อเดียวกัน

ให้ความร้อน อุณหภูมิ
90 – 95 องศาเซลเซียส 
และควบคุมอุณหภูมิของ

น ้าให้คงที่

กรณีที่ฟอกขาวด้วย ให้
เติมโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์
แล้วคนให้ละลายเป็นเนื้อ

เดียวกัน

ค่าพีเอชของน ้าในหม้อ
ต้มควรเป็นกลาง (7±1)

แช่เส้นไหมในสารละลาย 
30 - 45 นาที โดยให้ยก
ห่วงคล้องเส้นไหมขึ้นลง
อย่างสม ่าเสมอ (หรือ

ทุกๆ 5 นาที)

เมื่อครบเวลาที่ก าหนดให้
ยกห่วงคล้องเส้นไหมออก
จากหม้อต้ม บิดเส้นไหม
เพื่อเอาสารละลายออก

ล้างด้วยน ้าอุ่นไม่น้อยกว่า 
2 ครั้ง

ล้างด้วยน ้าที่อุณหภูมิห้อง
จนเส้นไหมสะอาด

บิดน ้าออกแล้วกระตุกให้
เส้นไหมเรียงเส้น

ตากหรือผ่ึงเส้นไหมให้
แห้งในที่ร่ม 

แล้วจึงน าไปย้อมสี
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2.4 ขั้นตอนย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ 

2.4.1 อุปกรณ์ย้อมไหม 

 

 
รูปที่ 2.16  อุปกรณ์สำหรับย้อมเส้นใยไหมด้วยสีธรรมชาติ 
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2.4.2 การเตรียมวัตถุดิบ น้ำย้อม และสารมอร์แดนต์ 

การเตรียมวัตถุดิบ 

(1) พืชสดให้ใช้น้ำหนักประมาณ 4 เท่า ถ้าเป็นพืชแห้งใช้ประมาณ 2 
เท่าของน้ำหนักผ้า หรือเส้นด้าย 

(2) เปลือก เนื้อ แก่น ราก กิ่ง หรือใบไม้ทุกชนิด ควรสับให้ละเอียด 
ส่วนผล เมล็ด หรือเหง้าใต้ดิน หรือคร่ัง ควรตำให้ละเอียด 

(3) นำวัตถุดิบใส่ในหม้อย้อม เติมน้ำให้ท่วมวัตถุดิบ กะปริมาณให้น้ำ
ท่วมผ้า หรือเส้นด้ายในตอนย้อม อาจแช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน จะช่วยให้การสกัดสทีำ
ได้ง่าย 
 

การเตรียมน้ำย้อม 

(1) ให้ความร้อนวัตถุดิบ ประมาณ 1 ชั่วโมง หรือสังเกตดูว่าน้ำสีใน
หม้อย้อม เข้มข้นได้ที่แล้ว  

(2) ระหว่างให้ความร้อน หากน้ำลดลงให้เติมน้ำลงไปให้อยู่ในปริมาณ
เท่าเดิม เมื่อครบเวลาใช้กระชอนตักเปลือก/ ชิ้นไม้ออก แล้วกรองน้ำสีด้วยผ้า
ขาวบาง  
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การเตรียมสารมอร์แดนต์ 

ใช้ปริมำณสำรมอร์แดนต์ในกรณีที่เป็นเกลือของโลหะใช้ปริมำณ 0.5 – 
5.0 กรัมต่อลิตร น ำมำละลำยน ้ำ แล้วน ำมำมอร์แดนต์โดยอำจมอร์แดนต์กำอน
ย้อม มอร์แดนต์พร้อมกับกำรย้อม หรือมอร์แดนต์หลังกำรย้อมก็ได้ 

การมอร์แดนต์ก่อนการย้อมสี (pre-mordant) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.17  การย้อมสารมอร์แดนต์ก่อนการย้อมสี (pre-mordant) 

ละลายสารมอร์แดนต์ปริมาณที่ก าหนด
ในน ้าสะอาด 

น าเส้นด้ายหรือผ้าท่ีท าความสะอาดแล้วลงใน
สารละลายมอร์แดนต์

คนอย่างสม ่าเสมอ เวลา 30 นาที

ล้างท าความสะอาด ผ่ึงให้หมาด

น าไปย้อมสี
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การย้อมสารมอร์แดนต์พร้อมย้อมสี (meta-mordant) 
 

 

 

รูปที่ 2.18  การย้อมสารมอร์แดนต์พร้อมย้อมสี (meta-mordant) 

 

ละลายสารมอร์แดนต์ปริมาณที่ก าหนด
ในน ้าสะอาด 

เติมสารละลายมอร์แดนต์ลงไปในน ้าย้อมโดยตรง 
ใช้อุณหภูมิเดียวกันกับการย้อมสี

หลังการย้อม วัสดุที่ย้อมอาจถูกปล่อยแช่ไว้ในน ้าย้อม
จนเย็นตัวลง หรืออาจน าออกจากน ้าย้อมทันที

ล้างด้วยน ้าที่อุณหภูมิลดลงเรื่อย ๆ หรือล้างในน ้าสบู่อ่อน ๆ 
จนสีไม่ตกอีกต่อไป 
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การย้อมสารมอร์แดนต์หลังการย้อมสี  (post-mordant) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 2.19  การย้อมสารมอร์แดนต์หลังการย้อมสี (post-mordant) 
 

ละลายสารมอร์แดนต์ปริมาณที่ก าหนดในน ้าสะอาด

น าเส้นด้ายหรือผ้าที่ย้อมสีแล้ว แช่ท้ิงไว้ในสารละลาย
มอร์แดนต์ 30 นาที คนเป็นครั้งคราว

น าเส้นด้ายหรือผ้าขึ้น บิดพอหมาด ผึ่งให้แห้ง 

ล้างด้วยน ้าสะอาด
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ข้อแนะนำในการย้อมสีธรรมชาติ 

 

รูปที่ 2.20  ข้อแนะนำในการยอ้มสีธรรมชาติ 

ใช้อุปกรณ์ในการชั่ง ตวง วัสดุ 
อย่างเหมาะสม

ใช้อัตราส่วนน ้าหนักของเส้นใยแล้ว
ต่อปริมาตรของน ้าย้อม

อย่างเหมาะสม อย่างน้อยต้องท่วม
เส้นใยท่ีจะย้อมสี

ควรแช่เส้นใยให้เปียกแล้วบิดให้
หมาดก่อนย้อมทุกคร้ัง เพราะจะท า

ให้เส้นใยดูดน ้าสีย้อมได้ดี และเร็วขึ้น

ระหว่างการย้อมควรกลับเส้นใย
บ่อย ๆ เพ่ือให้สีซึมเข้าสู่เส้นใย

อย่างสม ่าเสมอ

เมื่อครบเวลาท่ีก าหนด ล้างเส้นใย
ด้วยน ้าอุณหภูมิห้อง

ล้างให้สะอาด จนกระทั่งไม่มีสี
ส่วนเกินละลายในน ้า

บิดเส้นใยให้หมาดแล้วกระตุกให้
เส้นใยเรียงเส้น 

ก่อนน าไปผ่ึงให้แห้งในที่ร่ม
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2.4.3 วิธีการย้อมสีเส้นไหมด้วยสีจากครั่ง 

 ตัวอย่างการย้อมไหมด้วยสีจากครั่ง โดยการใช้สารส้มเป็นมอร์แดนต์ 
และใช้การมอร์แดนต์ก่อนการย้อมสี 
 

 
 

รูปที่ 2.21  วัตถุดิบในการย้อมไหมด้วยสีจากคร่ัง 

 

การสกัดสีจากครั่ง 

อัตราส่วนครั่งต่อน้ำ 

 คร่ังตำละเอียด 1 ส่วน ต่อน้ำ 10 ส่วน 
 

วัตถุดิบ ปริมาณการใช ้
น้ำ 10 ลิตร 20 ลิตร 30 ลิตร 
คร่ังตำละเอียด 1 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม 3 กิโลกรัม 
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ขั้นตอนการสกัดสีจากครั่ง 

 

 

 

 

รูปที่ 2.22  ขั้นตอนการสกัดสีจากครั่ง 

 

 

 

 

สกัดแบบร้อน

เตรียมคร่ังและน ้าตามอัตราส่วน

ให้ความร้อนอุณหภูมิ 
90 - 95 องศาเซลเซียส

กวน เป็น เวลา 60-120 นาที

กรอง

เติมน ้าสะอาดชดเชยส่วนที่ระเหยไป
ระหว่างต้ม

สกัดแบบเย็น

เตรียมคร่ังและน ้าตามอัตราส่วน

แช่น ้าท้ิงไว้ 1 คืน

กรอง
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การเตรียมน้ำมะขามเปียก 
 

 
รูปที่ 2.23  การเตรียมน้ำมะขามเปียก 

ชั่งมะขามเปียก 300 กรัม 
ตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ

เติมน ้าสะอาด 5 ลิตร

ต้มให้ความร้อน ที่ 95 องศาเซลเซียส 
เวลา 10 นาที

กรอง

เติมน ้าสะอาดชดเชย
ส่วนที่ระเหยระหว่างให้ความร้อน

มีค่าพีเอชประมาณ 2.9
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 ขั้นตอนการย้อมสีเส้นใยด้วยครั่ง 

รูปที่ 2.24  ขั้นตอนการย้อมเส้นใยไหมด้วยสีจากคร่ัง 

ตวงน ้าสกัดสีจากคร่ัง 30 ลิตร ใส่ในหม้อย้อมสี

เติมน ้ามะขามเปียก  5 ลิตร 

คนด้วยไม้พายให้ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน 
(ค่าพีเอชมีค่าประมาณ 3.5 – 4)

ให้ความร้อนจนอุณหภูมิเท่ากับ 70 องศาเซลเซียส 
แล้วน าเส้นใยใส่ลงในน ้าย้อมย้อม

เพ่ิมความร้อนจนอุณหภูมิเท่ากับ 95 องศาเซลเซียส 
ควบคุมอุณหภูมิให้คงท่ี เวลาย้อม 30 นาที

ในขณะที่ย้อมสี ให้กลับหรือยกเส้นใยขึ้นลงในน ้าย้อมอย่างสม า่เสมอ

เมื่อครบเวลา ล้างเส้นใยด้วย
น ้าจนเส้นใยสะอาด

กระตุกเส้นใยให้กระจายตัวสม ่าเสมอ 
ผ่ึงให้แห้งในที่ร่ม
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ขั้นตอนการมอร์แดนต์ด้วยสารส้มหลังการย้อมด้วยครั่ง 
 

 

 

รูปที่ 2.25  ขั้นตอนการมอร์แดนต์ด้วยสารส้มหลังการย้อมด้วยสีจากคร่ัง 

 

 

น าเส้นใยไปย้อมด้วยสารสกัดจากคร่ัง

แช่เส้นใยในสารละลายสารส้ม
(สารส้ม 1 ส่วน ต่อน ้า 200 ส่วน) นาน 15 นาที

ล้างเส้นใยด้วยน ้าสะอาด

กระตุกเส้นใยให้กระจายตัวสม ่าเสมอ
ผ่ึงให้แห้งน าไปแขวนบนราว ผ่ึงให้แห้ง
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รูปที่ 2.26  ลักษณะของครั่ง 
 

 
รูปที่ 2.27  ลักษณะของเส้นใยไหมที่ย้อมด้วยสีจากคร่ัง 
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2.4.4 วิธีการย้อมสีเส้นไหมด้วยคราม 

อุปกรณ์และวัตถุดิบ 
 

 

รูปที่ 2.28  วัตถุดิบในการย้อมเส้นใยไหมด้วยคราม 

 

อัตราส่วนผสม 

สารเคมี ปริมาณสาร/ ปริมาตรน้ำ 
ครามธรรมชาติ 200 กรัม 400 กรัม 1000 กรัม 
ตัวเร่งรัดการก่อคราม 50 กรัม 100 กรัม 250 กรัม 
โซดาไฟ 2 กรัม 4 กรัม 10 กรัม 
น้ำสะอาด 1 ลิตร 2 ลิตร 5 ลิตร 
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การก่อคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.29  ขั้นตอนการก่อคราม 

 

 

ชั่งสาร
(คราม + ตัวเร่งรัดการก่อคราม 

(ไทโอยูเรียไดออกไซด)์ + โซดาไฟ + น ้า)

ผสมสารเข้าด้วยกัน 

คน 10 - 15 นาที 
จะเกิดฟองสีน ้าเงิน

พร้อมส าหรับการย้อม
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การย้อมคราม 

รูปที่ 2.30  ขั้นตอนการย้อมเส้นใยไหมด้วยคราม  

น าเส้นใยท่ีผ่านการท าความสะอาดแล้ว ใส่ลงในน ้าครามที่เตรียมไว้

ขย า บีบ ให้น ้าครามเข้าไปในเส้นใย นานประมาณ 15-30 นาที 
เส้นใยมีลักษณะเป็นสีเหลืองเขียว

น าเส้นใยไปตากเพ่ือให้สัมผัสกับอากาศ 
เส้นใยจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเขียวเป็นสนี ้าเงิน

ถ้าต้องการสีเข้ม ให้น าเส้นใยไปย้อมในน ้าครามอีกคร้ัง แล้วน าไปตากให้
สัมผัสกับอากาศ จนกระทั่งได้สีที่มีความเข้มตามต้องการ

น าเส้นใยไปล้างน ้าจนกระทั่งน ้าล้างใส ไม่มีสีตกจากเส้นใย

บิดให้หมาด กระตุกเส้นใยให้เรียงตัวแล้วตากในที่ร่ม
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รูปที่ 2.31  ลักษณะของเนื้อครามและฟองคราม 
 

 
รูปที่ 2.32  การย้อมเส้นใยไหมด้วยคราม 
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รูปที่ 2.33  ลักษณะของเส้นใยไหมที่ย้อมด้วยคราม 

 

2.4.5 วิธีการย้อมสีเส้นใยไหมด้วยสีจากแก่นเข 

อุปกรณ์และวัตถุดิบ 
 

 
รูปที่ 2.34  วัตถุดิบในการย้อมเส้นใยไหมด้วยสีจากแก่นเข 
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การสกัดสีจากแก่นเข 

อัตราส่วนแก่นเขต่อน้ำ 

 สัดส่วนแก่นเข 1 ส่วน ต่อ น้ำ 10 ส่วน (ปรับได้ตามความเข้มสีที่ต้องการ) 
 

วัตถุดิบ ปริมาณการใช ้

แก่นเข 1 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม 5 กิโลกรัม 

น้ำ 10 ลิตร 20 ลิตร 50 ลิตร 
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ขั้นตอนการสกัดสีจากแก่นเข 
 

 
 

รูปที่ 2.35  การเตรียมน้ำย้อมสีจากแก่นเข 

 

ชั่งแก่นเขที่สับเป็นชิ้นเล็ก ๆ  3 กิโลกรัม 

ใส่แก่นเขลงในหม้อสแตนเลส 
เติมน ้า 30 ลิตร แช่ค้างคืน

น าหม้อสแตนเลสที่แช่แก่นเข 
ต้ม ประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง 

ใช้กระชอนตักแก่นฝางออก 
กรองด้วยผ้าขาวบาง
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ขั้นตอนการย้อมสีเส้นใยด้วยสีจากแก่นเข 

รูปที่ 2.36  ขั้นตอนการย้อมสีเส้นใยด้วยสีจากแก่นเข 

ตวงน ้าสกัดสีจากแก่นเข 30 ลิตร ใส่ในหม้อย้อมสี

ให้ความร้อนจนอุณหภูมิเท่ากับ 70 องศาเซลเซียส 
แล้วน าเส้นใยใส่ลงในน ้าย้อมย้อม

เพ่ิมความร้อนต่อจนอุณหภูมิเท่ากับ 95 องศาเซลเซียส 
ควบคุมอุณหภูมิของน ้าย้อมให้คงท่ี ย้อมสีเส้นใย 30 นาที

ในขณะที่ย้อมสี ให้กลับหรือยกเส้นใยขึ้นลงในน ้าย้อมอย่างสม า่เสมอ
เพ่ือให้น ้าย้อมกระจายเข้าเส้นใยได้ทั่วถึงอย่างสม ่าเสมอ

เมื่อครบเวลา น าเส้นใยที่ย้อมเสร็จแล้วล้างด้วยน ้าที่อุณหภูมิหอ้งทันที 
จนเส้นใยสะอาด หรือน ้าล้างเส้นใย ใส ไม่มีสี บิดน ้าออก

กระตุกเส้นใยให้กระจายตัวสม ่าเสมอแล้วน าไปผ่ึงในที่ร่ม
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ขั้นตอนการมอร์แดนต์ด้วยสารส้มหลังการย้อมด้วยสีจากแก่นเข 
 

 

รูปที่ 2.37  ขั้นตอนการมอร์แดนต์ด้วยสารส้มหลังการย้อมด้วยสีจากแก่นเข 

 

 

 

น าเส้นใยไปย้อมด้วยสารสกัดจากแก่นเข 

แช่เส้นใยในสารละลายสารส้ม
(สารส้ม 1 ส่วน ต่อน ้า 200 ส่วน) นาน 15 นาที

ล้างเส้นใยด้วยน ้าสะอาด

กระตุกเส้นใยให้กระจายตัวสม ่าเสมอ
ผ่ึงให้แห้งน าไปแขวนบนราว ผ่ึงให้แห้ง
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รูปที่ 2.38  การสกัดสีจากแก่นเข 
 

 
รูปที่ 2.39  การย้อมสีเส้นใยไหมจากแก่นเข 
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รูปที่ 2.40  ลักษณะของเส้นใยไหมที่ย้อมด้วยแก่นเข 
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บทที่ 3 

การตกแต่งผ้าสะท้อนน้ำ 
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3.1 การตกแต่งสิ่งทอ 
การตกแต่งสิ ่งทอเป็นกระบวนการปรับสมบัติของวัสดุสิ ่งทอโดยใช้

สารเคมี หรือกระบวนการเชิงกล เพื่อให้วัสดุสิ่งทอมีสมบัติที่พึงประสงค์ตาม
ลักษณะการใช้งาน แบ่งเป็นสองชนิด คือ การตกแต่งเชิงกล และการตกแต่งทาง
เคมี 

 

3.1.1 การตกแต่งสิ่งทอเชิงกล 

การตกแต่งเช ิงกล (mechanical finishing) เป ็นการตกแต่งที ่ช ่วย
เปลี่ยนแปลงรูปร่าง ผิวสัมผัส และสมบัติของผ้าให้อยู่อย่างถาวร หรือชั่วคราว 
โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น การตะกุยขน การขัดมัน การอัด
ดอก การทำลายน้ำ เป็นต้น 

 

3.1.2 การตกแต่งเชิงเคมี  

การตกแต่งเชิงเคมี (chemical finishing) เป็นกระบวนการปรับปรุง
สมบัติของผ้า โดยอาศัยสารเคมีและความร้อน เพื่อให้วัสดุสิ่งทอมีสมบัติที่พึง
ประสงค์ตามลักษณะการใช้งาน เช่น การตกแต่งเพื่อทำให้นุ่ม การกันยับ การ
กันน้ำ การหน่วงไฟ การต้านรังสียูวี และการต้านจุลินทรีย์ เป็นต้น ประเภทของ
สารเคมีที่ใช้จึงมีหลายประเภทตามลักษณะสมบัติที ่ต้องการหลังการตกแต่ง  
(ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ และขนิษฐา เจริญลาภ, 2564) 
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กระบวนการตกแต่งเชิงเคมีโดยทั่วไปแล้วจะใช้วิธีการบีบอัด (pad) ทำ
ให้แห้ง (drying) และการทำให้เกิดปฏิกิริยาด้วยความร้อน (curing) ดังรูปที่ 3.3 

 

 
รูปที่ 3.1  การทำงานของส่วนต่าง ๆ ในกระบวนการตกแต่งเชิงเคมี 
ที่มา: ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ และขนิษฐา เจริญลาภ, 2564 

การทำงานของกระบวนการบีบอัด-ทำให้แห้ง-ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีด้วย
ความร้อน (pad-dry-cure) คือ เริ่มต้นผ้าจะถูกจุ่มในอ่างสารตกแต่ง แล้วผ่าน
ลูกกลิ้งบีบอัดจำนวน 2 ลูก ทำหน้าที่บีบอัดให้ผ้าเก็บน้ำสารเคมีได้ตามต้องการ 
(% pick up) จากนั้นเข้าตู้อบแห้งด้วยความร้อนไม่สูงมาก เพื่อทำให้สารเคมีที่
ติดบนผืนผ้าสม่ำเสมอ ไม่เคลื่อนตัวก่อน แล้วจึงนำเข้าตู้อบแห้งด้วยความร้อน
สูงเพื่อทำให้สารตกแต่งเกิดปฏิกิริยาสร้างพันธะกับตัวมันเอง หรือสร้างพันธะยึด
เหนี่ยวกับเส้นใยทำให้การตกแต่งมีความคงทนต่อการซักล้างดีขึ้น 
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3.2 หลักการตกแต่งสะท้อนน้ำ 
การตกแต่งผ้าสะท้อนน้ำ (water repellency) เป็นการปรับปรุงสมบัติ

ผ้าทำให้ผ้ามีสมบัติไม่ชอบน้ำ นอกจากทำให้ผ้ามีสมบัติสะท้อนน้ำแล้ว ยังช่วย
ป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกติดบนผ้าได้ด้วย โดยทั่วไปมีสองลักษณะคือ ผ้ากันน้ำ 
(waterproof fabric) และผ้าสะท้อนน้ำ (water repellent fabric) (ปิยะพร 
คามภีรภาพพันธ์ และขนิษฐา เจริญลาภ, 2564) 

 

3.2.1 ผ้ากันน้ำ 

 ผ้ากันน้ำเป็นผ้าที่สามารถกันน้ำได้ทั้งหมด โดยน้ำไม่สามารถแทรกผ่า
ผิวผ้าเข้าสู่ด้านในของผ้า ตัวอย่างเช่นการเคลือบผ้าด้วยแวกซ์ เทียนไข ไวนิล 
หรือยาง มาเคลือบเพื่อป้องกันน้ำได้ แต่ผ้าที่ ได้จากเคลือบนี้ เมื่อสวมใส่จะไม่
สบายตัว และร้อน เพราะนอกจากกันน้ำแล้วผ้ายังกั้นอากาศ ไม่ให้ผ่านได้ด้วย 

 

3.2.2 ผ้าสะท้อนน้ำ 

 ผ้ำสะท้อนน ้ำเป็นผ้ำที่สำมำรถทนกำรแทรกซึมของน ้ำได้ระดับหนึ่งแต่
ไม่สำมำรถกันน ้ำได้ทั้งหมด โดยน ้ำจะซึมผ่ำนได้เมื่อผ้ำสัมผัสกับน ้ำเป็นเวลำนำน 
และมีแรงเพียงพอที่น ้ำจะแทรกเข้ำไปได้ รวมทั้งยังมีสมบัติที่ยอมอำกำศผ่ำนได้ 
ท ำให้สวมใส่สบำย 
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3.3 วิธีการตกแต่งกันน้ำ 
 ปัจจุบันมีการพัฒนาสารเคมี และวิธีการเคลือบผ้าให้มีสมบัติกันน้ำหลาย
วิธี ได้แก่ การเคลือบด้วยไวนิล และการเคลือบด้วยแวกซ์  
 

3.3.1 การเคลือบด้วยไวนิล 

วัสดุและอุปกรณ์ 
 

 

 

รูปที่ 3.2 วัสดุและอุปกรณ์สำหรับเคลือบผ้าด้วยไวนิล 
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ขั้นตอนการเคลือบผ้าด้วยไวนิล 
 

 
รูปที่ 3.3  ขั้นตอนการเคลือบผ้าด้วยไวนิล 

ซักผ้า และรีดให้เรียบ

ตัดแผ่นไวนิลให้มีขนาดเท่ากับผ้าที่ต้องใช้

ลอกแผ่นรองหลังของไวนิลออก

วางแผ่นไวนิลลงบนผ้า ใช้มือลูบให้เรียบ

ใช้กระดาษรองหลังที่ลอกออกไปคร้ังแรกวางทับลงไปบนแผ่นไวนิล

วางผ้าลงบนกระดาษอีกชั้นหนึ่ง

ใช้เตารีดร้อนปานกลาง รีดไปในทิศทางเดียวกัน
และไม่ควรยกเตารีดขึ้นก่อน หากยังรีดไม่ทั่ว
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3.3.2 การเคลือบด้วยแวกซ์ 

วัสดุและอุปกรณ์ 

 

 

รูปที่ 3.4  วัสดุและอุปกรณ์สำหรับเคลือบผ้าด้วยแวกซ์ 
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ขั้นตอนการเคลือบผ้าด้วยแวกซ์ 

รูปที่ 3.5  ขั้นตอนการเคลือบผ้าด้วยแวกซ์ 

ขูดไขผ้ึงให้เป็นฝอย

วางกระดาษไขบนที่รองรีดผ้า

วางผ้าบนกระดาษไข

โรยไขผ้ึงให้กระจายไปทั่วผ้า

ปิดผ้า (ที่มีไขผ้ึงโรยอยู่) ด้วยกระดาษไขอีกแผ่น

ใช้เตารีดรีดไปบนกระดาษไขด้วยไฟอ่อน ให้ไขผ้ึงละลายทั่วผืนผ้า

เปิดกระดาษไขออก ผ่ึงลมประมาณ 2-3 นาที 
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3.4 วิธีการตกแต่งสะท้อนน้ำ 
 ปัจจุบันมีการพัฒนาสารเคมี เพื่อให้ผ้ามีสมบัติสะท้อนน้ำ และวิธีการ
เคลือบผ้าให้มีสมบัติกันน้ำหลายวิธี ได้แก่ การสเปรย์ด้วยสารเคลือบอนุภาค  
นาโน และการจุ ่ม-บีบอัด-ทำแห้งด้วยสารเคลือบอนุภาคนาโน นอกจากนี้
ลักษณะของเนื้อผ้ายังมีส่วนช่วยในสมบัติการสะท้อนน้ำได้อีกด้วย โดยผ้าที่มี
ความละเอียดของเส้นด้ายสูง และมีการทอที่แน่นมาก ก็จะช่วยเพิ่มสมบัติการ
สะท้อนน้ำให้กับผ้า (ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ และขนิษฐา เจริญลาภ, 2564) 

 

การเคลือบด้วยสารสะท้อนน้ำ 

วัสดุและอุปกรณ์ 
 

 

รูปที่ 3.6  วัสดุและอุปกรณ์สำหรับเคลือบผ้าด้วยสารสะท้อนน้ำ 
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ขั้นตอนการเคลือบผ้าด้วยสารสะท้อนน้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.7  ขั้นตอนการเคลือบผ้าด้วยสารสะท้อนน้ำ 

 

 

 

 

 

เตรียมสารสะท้อนน ้า

สเปรย์ หรือแช่

บิดหมาด

รีด
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การเตรียมสารสะท้อนน้ำ 

อัตราส่วนผสม  

(สารกันน้ำ 1 ส่วน ต่อน้ำ 10 ส่วน) 
 

ส่วนผสม อัตราส่วน 

ปริมาตรน้ำ 1 ลิตร 2 ลิตร 5 ลิตร 

สารกันน้ำ  100 กรัม 200 กรัม 500 กรัม 
 

การเคลือบผ้าด้วยสารสะท้อนน้ำด้วยวิธีการแช่ 
 

 
รูปที่ 3.8  การเคลือบผ้าด้วยสารสะท้อนน้ำด้วยวิธีการแช่ 

เตรียมสารกันน ้าตามอัตราส่วนที่ก าหนด

น าผ้าแช่ลงไปในสารกันน ้าเป็นเวลา 5 นาที

บิดผ้าให้หมาด

รีดที่อุณหภูมิสูงสุดจนผ้าแห้งสนิท
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การเคลือบผ้าด้วยสารสะท้อนน้ำด้วยวิธีการสเปรย์ 
 

 
 

รูปที่ 3.9  การเคลือบผ้าด้วยสารสะท้อนน้ำด้วยวิธีการสเปรย์ 

 

 

 

 

 

 

เตรียมสารสะท้อนน ้าตามอัตราส่วนที่ก าหนด

ใช้สเปรย์น ้ายาฉีดบนผ้าให้ท่ัว

รีดที่อุณหภูมิสูงสุดจนผ้าแห้งสนิท
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รูปที่ 3.10  การอบรมเคลือบผ้าด้วยสารสะท้อนน้ำ 

 
รูปที่ 3.11  ลักษณะของผ้ากันน้ำที่เคลือบด้วยสารสะท้อนน้ำ 
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บทที่ 4 

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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4.1 การออกแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบันมีผลท ำให้พฤติกรรม

ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ต้องปรับตัว 
ปรับปรุง พัฒนำหรือสร้ำงนวัตกรรม เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค 
โดยกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรม และมีควำมสวยงำมแตกต่ำงไปจำก
ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบเดิม  
 

4.1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ (new product) หมำยถึงผลิตภัณฑ์ที่มีกำรพัฒนำขึ้นมำ
ใหม่ หรือมีกำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นกว่ำเดิม   

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ (new product development) หมำยถึง 
กระบวนกำรค้นคว้ำ กำรคิดออกแบบ กำรแก้ไข และปรับปรุง เพื่อให้ได้มำซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่ดี และอำจเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีควำมใหม่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
เช่น นวัตกรรมอย่ำงแท้จริง (really innovation) กำรเลียนแบบ (emulation) 
กำรปรับปรุง (adaption) และกำรเข้ำสู่ตลำดใหม่ (new market) 
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รูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ มี 3 ลักษณะ ดังนี้ 

(1) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (innovated product) หมำยถึง ผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่มีกำรวิจัยพัฒนำ คิดสร้ำงสรรค์ออกมำเป็นครั้งแรก และยังไม่มีมำกอ่นใน
ตลำด เช่น กำรน ำนำโนเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในสิ่งทอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ของสิ่งทอนั้นให้มีสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้น เช่นกำรใช้สำรประกอบฟลูออโรคำร์บอน
มำตกแต่งสะท้อนน ้ำบนสิ่งทอ 

(2) ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงใหม่ (modified product) หมำยถึง ผลิตภัณฑ์
เดิมที ่มีกำรปรับปรุงคุณสมบัติในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ท ำให้กลำยเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู ่ตลำดอีกครั ้ง เช ่น กำรพัฒนำสำรสะท้อนน ้ำจำก
ซิลิกอนไดออกไซด์ เพื่อทดแทนกำรใช้สำรประกอบฟลูออโรคำร์บอน ที่มีกำร
ปลดปล่อยสำรพิษที ่ก ่อให้เกิดกำรระคำยเคืองผิวหนังและไม่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

(3) ผลิตภัณฑ์เลียนแบบ (me-too product) หมำยถึง ผลิตภัณฑ์
ใหม่ของธุรกิจซึ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันที่มีอยู่แล้วในตลำด เนื่องจำก
เห็นว่ำมีเทคโนโลยีหรือมีควำมต้องกำรของตลำดเป็นอย่ำงสูง เช่น ปัจจุบันมีสำร
สะท้อนน ้ำวำงจ ำหน่ำยในตลำดมำกมำยหลำยชนิด และมีกำรพัฒนำให้มีกำรใช้
งำนได้ง่ำยในรูปแบบสเปรย์ฉีด และน ำมำพัฒนำในผลิตภัณฑ์หลำกหลำยชนิด 
ทั้งเสื้อผ้ำ กระเป๋ำ รองเท้ำ 
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4.1.2 ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 
รูปที่ 4.1  ขั้นตอนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ 

การสร้างสรรค์ความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่

การกลั่นกรองความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่

การพัฒนาและทดสอบแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่

การพัฒนากลยุทธ์การตลาด

การวิเคราะห์ธุรกิจ

การพัฒนาทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

การทดสอบตลาด 

การน าสินค้าออกสู่ตลาด
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การสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ 

กำรสร้ำงแนวควำมคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ( Idea generation) เป็น
กำรสร้ำงแนวควำมคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยแหล่งข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำร
คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น แบ่งเป็น 2 แหล่ง ดังนี้ 

(1) แหล่งภำยในองค์กร ได้แก่  
- พนักงำนขำย ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้บริโภค และทรำบถึง

ควำมต้องกำรของผู้บริโภคมำกที่สุด 
- ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ ซึ่งมีควำมรู้ในกำรพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- ผู้บริหำรซึ่งก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ 

(2) แหล่งภำยนอกองค์กร ได้แก่ 
- ลูกค้ำ เป็นแหล่งข้อมูลที่มีควำมส ำคัญมำก เนื่องจำกผลิตภัณฑ์ที่

จะเสนอขำยนั้น จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำเป็นหลัก 

- สมำชิกช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ได้แก่ พ่อค้ำส่ง พ่อค้ำปลีก 
ตัวแทนจ ำหน่ำย เป็นต้น 

- คู่แข่งขัน เป็นอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งที่ช่วยในกำรคิดค้นผลิตภัณฑ์
ใหม่ 
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การประเมินและคัดเลือกแนวความคิด (Idea screening) 

เป็นกำรน ำแนวควำมคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ มำประเมินควำมเป็นไป
ได้ และคัดเลือกแนวควำมคิดที่ดีและเหมำะสมที่สุด มำพัฒนำและทดสอบ
แนวควำมคิดต่อไป 

การพัฒนาและทดสอบแนวความคิด  
(concept development and testing) 

เป็นกำรน ำแนวควำมคิดที่ผ่ำนกำรคัดเลือกแล้ว มำพัฒนำให้มีควำม
ชัดเจนมำกขึ้น และน ำไปทดสอบกับกลุ่มผู้บริโภคเป้ำหมำย เพื่อวัดควำมรู้สึก
และกำรยอมรับในผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ 

การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด  
(marketing strategy development) 

เป็นกำรพัฒนำกลยุทธ์ทำงกำรตลำด ได้แก่ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยทำงกำรตลำด กำรท ำส่วนแบ่งกำรตลำด กำรเลือกตกลุ่มเป้ำหมำย 
และกำรก ำหนดต ำแหน่งผลิตภัณฑ์) รวมถึงกำรออกแบบกลยุทธ์ส่วนประสม
ทำงกำรตลำด  

การวิเคราะห์สภาพทางธุรกิจ (business analysis) 

เป็นกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และควำมเป็นไปได้ทำงธุรกิจ ในกำรน ำ
ผลิตภัณฑ์ออกจ ำหน่ำย เช่น กำรคำดคะเนถึงควำมต้องกำรซื้อ ต้นทุน และผล
ก ำไรที่จะได้รับ เป็นต้น 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (product development) 

เป็นกำรพัฒนำแนวควำมคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปเป็นร่ำงขึ้นมำ 

การทดสอบตลาด (market testing) 

ก่อนที ่จะน ำผลิตภัณฑ์ออกวำงจ ำหน่ำย ควรมีกำรทดสอบตลำด 
(market testing) ก่อน โดยอำจจะท ำในรูปของกำรวำงจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ใน
ขอบเขตที่จ ำกัด หรือให้ผู้บริโภคทดลองใช้เพื่อเป็นกำรวัดกำรยอมรับของลูกค้ำ
เป้ำหมำย ท ำให้ทรำบถึงจุดดี จุดด้อยของผลิตภัณฑ์ เพื่อน ำไปปรับปรุงแก้ไขให้
ดียิ่งขึ้น และตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำให้มำกที่สุด 

การดำเนินธุรกิจ (commercialization) 

เมื่อผลิตภัณฑ์ได้ผ่ำนกำรทดสอบตลำดแล้ว ในขั้นสุดท้ำยก็จะเป็นกำร 
น ำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกวำงจ ำหน่ำยจริงตำมแผนกำรตลำดที่ได้วำงแผนเอำไว้  
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4.1.3 สมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี 
 

 
 

รูปที่ 4.2  สมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี 
 

ความแปลกใหม่ (innovative)  

 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ในด้านต่าง ๆ เช่น ประโยชน์ใช้สอยที่
ต่างจากเดิม รูปแบบใหม่ วัสดุใหม่ หรืออื ่น  ๆ ที ่เหมาะสมกับสภาพความ
ต้องการของผู้บริโภคในตลาดนั้น 
 

ความแปลกใหม่ 
(innovative) 

มีที่มา 
(story)

ระยะเวลาเหมาะสม 
(timing) 

ราคาพอสมควร 
(price)

มีข้อมูลข่าวสาร 
(information) 

เป็นที่ยอมรับ 
(regional acceptance) 
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มีที่มา (story)  

 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประวัติ มีที ่มา หรือเล่าเรื ่องให้ผู ้บริโภคทราบถึง
เรื่องราวเหล่านั้นได้ เช่น ผ้าไหมทอมือจังหวัดสุรินทร์ ที่มีลวดลายโบราณแบบ
ดั้งเดิมและมีการสืบทอดกันต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบัน หรือผ้าไหมทอมือย้อมสี
ธรรมชาติ 
 

ระยะเวลาเหมาะสม (timing)  

 การนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ต้องเหมาะสมตามฤดูกาล หรือตามความ
จำเป็น หรือเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคในช่วงเวลานั้น ๆ 
 

ราคาพอสมควร (price)  

 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาขายเหมาะสมกับกำลังซื้อของผู้บริโภคในตลาด
นั้น โดยอาศัยการศึกษาวิจัยกลุ่มผู้บริโภคให้ได้ข้อมูลก่อนออกแบบและผลิต 
 

มีข้อมูลข่าวสาร (information)  

 ข้อมูลข่าวสารของตัวผลิตภัณฑ์ควรจะสื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบ และเข้าใจ
อย่างถูกต้องในด้านประโยชน์ และวิธีการใช้งาน  เพื่อเป็นการสร้างภาพลกัษณ์
ที่ดีของผู้ผลิต และผลิตภัณฑ์ 
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เป็นที่ยอมรับ (regional acceptance)  

 ผลิตภัณฑ์ต้องมีความแข็งแรง คงทนต่อสภาพการใช้งาน หรือมีอายุการ
ใช้งานที่เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ และราคาที่จำหน่าย 
 

4.1.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดองค์ประกอบของ
งานออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์มีปัจจัยมำกมำยที่นักออกแบบที่ต้องค ำนึงถึง ใน
คู่มือเล่มนี้จะขอกล่ำวถึงปัจจัยพื้นฐำน 10 ประกำร ซึ่งปัจจัยที่สำมำรถควบคุม
ได้ และเป็นตัวก ำหนดองค์ประกอบของงำนออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ส ำคัญ   

หน้าที่ใช้สอย (function) 

 ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องมีหน้ำที่ใช้สอยถูกต้องตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ คือ
สำมำรถตอบสนองประโยชน์ใช ้สอยตำมที ่ผ ู ้บร ิโภคต ้องกำรได้ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

ความสวยงามน่าใช้ (aesthetics) 

 ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมำนั้นจะต้องมีรูปทรง ขนำด สีสันสวยงำม น่ำใช้ 
ตรงตำมรสนิยมของกลุ่มผู้บริโภคเป้ำหมำย เป็นวิธีกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับควำมนิยม และได้ผลดี เพรำะควำมสวยงำมเป็นควำมพึงพอใจแรกที่คนเรำ
สัมผัสได้ก่อน  
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ความสะดวกสบายในการใช้ (ergonomics) 

 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นต้องเข้ำใจกำยวิภำคเชิงกลเกี่ยวกับขนำด 
สัดส่วน ควำมสำมำรถและขีดจ ำกัดที่เหมำะสมส ำหรับอวัยวะต่ำงๆ ของผู้ใช้ 
เพื่อให้เกิดควำมรู้สึกที่ดีและสะดวกสบำยในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ 

ความปลอดภัย (safety) 

กำรออกแบบต้องค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของ
ผู้บริโภคเป็นส ำคัญ ไม่เลือกใช้วัสดุ สี กรรมวิธีกำรผลิต ฯลฯ ที่เป็นอันตรำยต่อ
ผู้ใช้หรือท ำลำยสิ่งแวดล้อม ถ้ำหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องแสดงเครื่องหมำยเตือนไว้ให้
ชัดเจน และมีค ำอธิบำยกำรใช้แนบมำกับผลิตภัณฑ์ด้วย 

ความแข็งแรง (construction) 

ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบต้องมีควำมแข็งแรง ทนทำนต่อกำรใช้งำนตำม
หน้ำที่และวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด โครงสร้ำงมีควำมเหมำะสมตำมคุณสมบัติของ
วัสดุ ขนำด แรงกระท ำในรูปแบบต่ำง ๆ จำกกำรใช้งำน  

ราคา (cost) 

ก่อนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ควรมีกำรก ำหนดกลุ ่มเป้ำหมำย อำชีพ 
ฐำนะ ซึ่งจะช่วยให้นักออกแบบสำมำรถก ำหนดแบบผลิตภัณฑ์ และประมำณ
รำคำขำยให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยได้ใกล้เคียงมำกขึ้น กำรจะได้มำซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่มีรำคำเหมำะสมนั้น ขึ้นกับกำรเลือกใช้ชนิดหรือเกรดของวัสดุ และ
วิธีกำรผลิตที่เหมำะสม ผลิตได้ง่ำยและรวดเร็ว   
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วัสดุ (materials) 

 กำรออกแบบควรเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ควำมใส ผิว
มันวำว ทนควำมร้อน ทนกรดด่ำง ไม่ลื่น ฯลฯ ให้เหมำะสมกับหน้ำที่ใช้สอยของ
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ รวมถึงกำรเลือกใช้วัสดุที่หมุนเวียนกลับมำใช้ใหม่ได้ (recycle)  

วิธีการผลิต (production) 

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สำมำรถผลิตได้ง่ำย รวดเร็ว ประหยัด
วัสดุ ค่ำแรง และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  

การบำรุงรักษาและซ่อมแซม (maintenance) 

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สำมำรถบ ำร ุงรักษำ และแก้ไข
ซ่อมแซมได้ง่ำย ไม่ยุ่งยำกเมื่อมีกำรช ำรุดเสียหำยเกิดขึ้น ง่ำย  และสะดวกต่อ
กำรท ำควำมสะอำดเพื่อช่วยยืดอำยุกำรใช้งำนของผลิตภัณฑ์  

การขนส่ง (transportation) 

ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบควรค ำนึงถึงกำรประหยัดค่ำขนส่ง ควำมสะดวกใน
กำรขนส่ง ระยะทำง กำรกินเนื ้อที ่ในกำรขนส่ง  และกำรบรรจุหีบห่อต้อง
สำมำรถป้องกันไม่ให้เกิดกำรช ำรุดเสียหำยของผลิตภัณฑ์ได้ง ่ำย กรณีที่
ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมีขนำดใหญ่ อำจต้องออกแบบให้ชิ ้นส่วนสำมำรถถอด
ประกอบได้ง่ำย เพื่อท ำให้หีบห่อมีขนำดเล็กลง  
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4.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋า 

4.2.1 แนวทางการพัฒนาแบบกระเป๋า 

 ขั้นที่ 1 กำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนที่เก่ียวข้องกับข้อมูลทั่วไปของผ้ำไหมทอ
มือ และรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ำทอไหมทอมือ ต ำบลกังแอน อ ำเภอปรำสำท จังห
วักสุรินทร์ 

ขั้นที่ 2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในกำรออกแบบ โดยก ำหนดแนวคิด
และขอบเขตในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ คือออกแบบกระเป๋ำผ้ำไหมทอมือย้อม
ด้วยสีธรรมชำติ และมีสมบัติกันน ้ำที่มีควำมทันสมัย สวยงำม และมีเอกลักษณ์
จำกลำยทอดั้งเดิมของชุมชน 

ขั้นที่ 3 กำรออกแบบ โดยกำรรวบรวมแบบ และร่ำงแบบตำมแนวคิดใน
กำรออกผลิตภัณฑ์  

ขั้นที่ 4 กำรคัดเลือกแบบ โดยน ำแบบร่ำงผลิตภัณฑ์กระเป๋ำผ้ำทอ ให้
สมำชิกกลุ่มทอผ้ำคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสมและสำมำรถผลิตได้จริง 

ขั้นที่ 5 กำรพัฒนำแบบ หลังจำกได้แบบผลิตภัณฑ์กระเป๋ำผ้ำไหมทอมือ 
น ำแบบมำปรับปรุงแก้ไขให้มีควำมสมบูรณ์เพื่อน ำไปสู่กระบวนกำรสร้ำงต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
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4.2.2 กระบวนการผลิตกระเป๋า 

การผลิตกระเป๋าแต่ละประเภท มีขั ้นตอนรายละเอียดในการผลิตที่
แตกต่างกันออกไปตามชนิดของผลิตภัณฑ์ รวม ๆ แล้วมี 3 ขั้นตอนหลักดังนี้ 
(สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2559) 

 
 

 
 
รูปที่ 4.3  ขั้นตอนหลักในการผลิตกระเป๋า 
ที่มา: ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ และขนิษฐา เจริญลาภ, 2564 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมงาน

ประกอบชิ้นส่วน

ตรวจสอบคุณภาพและตกแต่ง
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การเตรียมงาน 
 

รูปที่ 4.4  ขั้นตอนการเตรียมงานในการผลิตกระเป๋า 
ที่มา: ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ และขนิษฐา เจริญลาภ, 2564 

 

 

 

 

 

 

เตรียมวัตถุดิบ

• เลือกใช้วัตถุดิบ
ให้ตรงกับแบบ

• ตรวจสอบ
คุณภำพวัตถุดิบ

ตัดผ้าและซับใน

• ลอกแบบ หรือ
ถ่ำยแบบลงบน
ผ้ำ ให้เป็นไป
ตำมแบบท่ีเลือก
ไว้

เย็บผ้า

• น ำผ้ำ และผ้ำซบั
ในเย็บเข้ำ
ด้วยกัน และ
น ำไปผลิตในขั้น
ต่อไป
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การประกอบชิ้นส่วน 
 

 
รูปที่ 4.5  ขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนในการผลิตกระเป๋า 
ที่มา: ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ และขนิษฐา เจริญลาภ, 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียม
ชิ้นส่วน

• ประกอบ
ชิ้นส่วนตำม
แบบ 
โดยกำรทำกำว 
กำรทำสี 
กำรเก็บพับริม

การเย็บช้ินส่วน

• เย็บชิ้นส่วนทุก
ชิ้นเข้ำด้วยกนั
ตำมแบบ

การประกอบ
ชิ้นส่วน

• ประกอบ
ชิ้นส่วนทุกชิ้น
เข้ำด้วยกัน
จนส ำเร็จรูป
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การตรวจสอบคุณภาพและตกแต่ง 
 

 
 
รูปที่ 4.6  การตรวจสอบคุณภาพและการตกแต่งผลิตกระเป๋า 
ที่มา: ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ และขนิษฐา เจริญลาภ, 2564 
 
 

ตรวจสอบความเรียบร้อย
และความถูกต้องของชิ้นงาน

ท าความสะอาด และตกแต่งเพ่ิมเติมตามแบบ

หากการตรวจสอบพบว่าคุณภาพไม่ดี

แก้ไขจนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี
ตรงตามความต้องการ

บรรจุหีบห่อ
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4.2.3 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าไหมทอมือ 

 นำผ้าไหมทอมือที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ จากครั่ง แก่นเข และ คราม 
มาผลิตกระเป๋าต้นแบบ 2 แบบ ได้แก่กระเป๋าสตางค์ และกระเป๋าสะพาย
ไหล่ 
 

กระเป๋าสตางคจ์ากผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติ 

 

 
รูปที่ 4.7  แบบร่างกระเป๋าสตางค์จากผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติ 
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รูปที่ 4.8  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบกระเป๋าสตางค์จากผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติ 
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กระเป๋าสะพายไหล่จากผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติ 

 
รูปที่ 4.9  แบบร่างกระเป๋าสะพายไหล่จากผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติ 
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รูปที ่ 4.10  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบกระเป๋าสะพายไหล่จากผ้าไหมทอมือย้อมสี
ธรรมชาติ 
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บทที่ 5 

การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาต ิ
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5.1 มลพิษทางน้ำ 
 ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในงานหัตถกรรมผ้าไหมทอมือ และ
มีการผลิตในลักษณะวิสาหกิจชุมชนอย่างแพร่หลายในทุกภาคของประเทศ 
นอกจากความสำคัญในงานศิลปะหัตถกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนแล้ว 
การตระหนักและให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สำคัญ โดย
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมเมื่อเกิดขึ้นแล้ว การแก้ไขคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กลับ
เหมือนเดิมหรือใกล้เคียงเป็นเรื ่องยาก ต้องอาศัยระยะเวลาตลอดจนเสีย
ค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ในส่วนของการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไหมทอมือ ต้องผ่าน
กระบวนการเตรียมเส้นไหม การย้อมโดยการใช้สีย้อมธรรมชาติ และสีย้อมเคมี 
ซึ่งมีการใช้สารเคมี การขาดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงปัญหาน้ำ
เสียที่เกิดจากการย้อม ทำให้มีการทิ้งน้ำที่ผ่านการย้อมลงสู่สิ่งแวดล้อม โดยไม่
ผ่านการบำบัด ในระยะแรกชุมชนจะยังไม่เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
สิ่งแวดล้อมสามารถปรับสภาพและฟื้นฟูตัวเองได้  แต่เมื่อมีการทิ้งน้ำเสียลงสู่
ส ิ ่งแวดล้อมไปเรื ่อย ๆ จนถึงจ ุดที ่ เก ินความสามารถที ่จะรองรับได้ของ
สิ่งแวดล้อม จะทำให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ตามมา ตั้งแต่มลภาวะทางดิน แหล่ง
น้ำผิวดิน ไปจนถึงแหล่งน้ำใต้ดิน ส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนปรากฏ
ออกมาในรูปของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
เป็นการผลักภาระปัญหาดังกล่าวไปสู่คนรุ่นหลัง  
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5.1.1 ลักษณะของน้ำเสีย 

น้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 หมายถึง ของเสียที่อยู่ในสภาพของเหลวรวมทั้งมลสารที่
ปะปนและปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) 

มลพิษทางน้ำ หมายถึงสภาพของน้ำที่ถูกเจือปนด้วยมลพิษต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นสารประกอบอินทรีย์ และสารประกอบอนินทรีย์ในปริมาณมากพอที่จะ
ทำให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพน้ำ ระบบนิเวศ รวมทั้งก่อให้เกิดอันตรายต่อ
มนุษย์ สัตว์ และพืช 

 

 
รูปที่ 5.1  แหล่งกำเนิดมลพิษ 

แหล่งก าเนิดมลพิษ

แหล่งที่มีจุดก าเนิดแน่นอน 
(point source) 

ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม

แหล่งที่มีจุดก าเนิดไม่แน่นอน 
(non-point source) 

การเกษตร
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รูปที่ 5.2  การแบ่งประเภทของลักษณะน้ำเสีย 
 

ลักษณะน้ำเสียทางกายภาพ 

สี 
 

 

น้ำเสียจากชุมชนมักจะมีสีเทาปนน้ำตาล
จาง ๆ ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเกิดปฏิกิริยาแบบไม่
ใช้ออกซิเจน สีจะเริ่มเปลี่ยนเข้มขึ้นเรื่อย ๆ 
จนในที่สุดจะเป็นสีดำ พร้อมกับมีกลิ่นเหม็น 

รูปที่ 5.3  สีของน้ำเสีย 
ที่มา: (Rai, 2020) 

 
 
 
 
 

ลักษณะน ้าเสีย

ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางเคมี ลักษณะทางชีวภาพ
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กล่ิน 
 

 

เก ิดจากแก๊ส โดยส ่วนใหญ่แล ้วจะเป็น
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งเกิดจากจุลินทรีย์ชนิด
ไม่ต้องการออกซิเจน 

รูปที่ 5.4  กลิ่นของน้ำเสีย 
ที่มา: ดัดแปลงจาก (Holmstad, 2017) 
 

ของแข็ง 
 

 

ปริมาณของสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในน้ำเสีย ทั้ง
ในลักษณะที่ไม่ละลายน้ำ และละลายน้ำ 
ของแข็งที ่ไม่ละลายน้ำ เช่น หลอดกาแฟ 
กล่องพลาสติก เศษอาหาร  

รูปที่ 5.5  ของแข็งในน้ำเสีย 
ที่มา: (Adityamadhav83, 2013) 
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ลักษณะน้ำเสียทางเคมี 

พีเอช 
 

 

เป็นค่าที่บอกถึงความเป็นกรดเป็นด่างของ
น้ำเสีย ค่าพีเอชที่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไปจะ
ทำให้ระบบนิเวศน้ำเสียหาย สัตว์และพชืน้ำ
ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้  

รูปที่ 5.6  พีเอชของน้ำเสีย 
ที่มา: ดัดแปลงจาก (Christinelmiller, 2018) 

 

สารอินทรีย์ 
 

 

เป ็นของเส ียท ี ่พบในปร ิมาณมากท ี ่สุด 
สารอ ินทร ีย ์ ในน ้ำจะถ ูกย ่อยสลายโดย
จุลินทรีย์ ถ้าน้ำมีออกซิเจนไม่พอ จะเกิดการ
ย่อยสลายในสภาพไร้ออกซิเจน ทำให้เกิด
การเน่าเสียขึ้น 

รูปที่ 5.7  น้ำเน่าเสียจากสารอินทรีย์ 
ที่มา: (Anefo, 1967) 
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ออกซิเจนละลายในน้ำ 
 

 

ออกซิเจนละลายในน้ำ เป็นค่าที่บ่งบอกถึง
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ออกซิเจน
จะมีความสำคัญมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ  

รูปที่ 5.8  ออกซิเจนละลายน้ำ 
ที่มา: (Shrestha, 2020) 

 

ลักษณะน้ำเสียทางชีววิทยา 

 

ลักษณะของมลพิษทางน้ำที่เกิดจากการมี
สิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งปะปนในน้ำ และ
เป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์น้ำได้ ดัชนีบ่งบอก
ลักษณะทางชีวภาพ ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช  
แพลงก์ตอนสัตว์ แบคทีเร ียที ่ทำให้เกิด
โรคติดต่อทางน้ำและอาหาร เชื้อไวรัส เชื้อ
ราและพวกหนอนพยาธิต่าง ๆ 

รูปที่ 5.9  สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้ำ 
ที่มา: (Sardet, 2017) 
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5.1.2 ผลกระทบของมลพิษทางน้ำ 
 

 
รูปที่ 5.10  ผลกระทบของมลพิษทางน้ำ 

มีสี และกลิ่นที่น่ารังเกียจ 
ไม่สามารถใช้อุปโภคและบริโภคได้

เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทัง้ในน ้า 
และบริเวณใกล้เคียง 

ท าให้เสียความสมดุลทางธรรมชาติ
เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

และสิ่งแวดล้อม

เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค 
และเป็นพาหนะน าโรคต่าง ๆ 

สู่มนุษย์ สัตว์ และพืช

ท าลายทัศนียภาพ 
โดยเฉพาะแหล่งน ้าท่ีใช้ใน

การคมนาคม และแหล่งท่องเที่ยว

เป็นปัญหาต่อกระบวนการผลิต
น ้าประปา ท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงคุณภาพน ้ามากขึ้น
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5.2 ความรู้เบื้องต้นในการบำบัดน้ำเสีย 

5.2.1 หลักการบำบัดน้ำเสีย 

การบำบัดน้ำเสีย หมายถึงการกำจัดหรือทำลายสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียให้
หมดไป หรือมีปริมาณสิ่งปนเปื้อนในน้ำลดลงจนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กำหนด  

 

 
รูปที่ 5.11  กระบวนการบำบัดน้ำเสีย 

 

 

 

 

 

กระบวนการบ าบัดน ้าเสีย

กระบวนการทางกายภาพ
(physical wastewater 

treatment) 

กระบวนการทางเคมี 
(chemical wastewater 

treatment) 

กระบวนการทางชีววิทยา 
(biological wastewater 

treatment)
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กระบวนการทางกายภาพ 

เป็นขั้นตอนในกำรดักสิ่งเจือปนในน ้ำเสียที่มีขนำดใหญ่ เช่น กรวด หิน 
ทรำย ขยะ ตลอดจนไขมัน และน ้ำมันต่ำง ๆ ออกจำกน ้ำเสียในขั้นเริ่มต้นของ
กระบวนกำรบ ำบัดน ้ำเสีย และในขั้นตอนสุดท้ำย เพื่อแยกตะกอนออกจำกน ้ำที่
ผ่ำนขั้นตอนกำรบ ำบัดทำงชีวภำพ หรือทำงเคมี 

อำศัยแรงต่ำง ๆ เช่น แรงโน้มถ่วง แรงบดตัด แรงลอยตัว กำรดักสิ่ง
ปนเปื้อนต่ำง ๆ ในน ้ำ กำรกวำดพวกน ้ำมัน ไขมันต่ำง ๆ เป็นต้น 

กระบวนการทางเคมี 

เป็นวิธีกำรแยกสำรต่ำง ๆ ที่ปนเปื้อนในน ้ำเสียที่บ ำบัดโดยทำงกำยภำพ 
หรือชีวภำพได้ยำก หรือไม่ได้เลย เช่น โลหะหนัก สำรพิษ สภำพควำมเป็นกรด-
ด่ำงสูง กำรฆ่ำเชื ้อโรค เป็นต้น ใช้สำรเคมีต่ำง ๆ เติมลงไปในน ้ำเสีย เพื่อให้
เกิดปฏิกิริยำทำงเคมี ท ำให้เกิดกำรแยกสำรปนเปื้อนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด มีข้อเสียคือ ท ำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ
สำรเคมีค่อนข้ำงสูง  

กระบวนกำรทำงเคมีจะเลือกใช้ก็ต่อเมื่อน ้ำเสียไม่สำมำรถบ ำบัดได้ด้วย
กระบวนกำรทำงกำยภำพหรือชีวภำพ 

กระบวนการทางชีววิทยา 

อำศัยกำรท ำงำนของจุลินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรีย ประมำณ
ร้อยละ 95 รองลงมำได้แก่ รำ สำหร่ำย และโพรโทซัว ให้ย่อยสลำยสำรอินทรีย์
ในน ้ำเสีย หลักกำรบ ำบัดแสดงดังรูปที่ 5.12 ผลที่ได้จำกกำรย่อยสลำยจะเป็น
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ตะกอนเลน (sludge) ประกอบด้วยสำรหลำยชนิด รวมถึงเซลล์ของแบคทเีรียที่
ตำยแล้ว และแก๊สชนิดต่ำง ๆ เมื่อแยกเอำตะกอนเลนออกไป ส่วนที่เหลือก็จะ
ค่อนข้ำงใส เรียกว่ำ น ้ำทิ้ง (effluent)  ซึ่งมีสำรอินทรีย์ลดลงมำก (ค่ำบีโอดีต ่ำ) 
ท ำให้ไม่เกิดกำรเน่ำเสียของแหล่งน ้ำ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.12  หลักการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ 

 

 

 

 

 

จุลินทรีย์ 
(แบคทีเรีย)

บ าบัดน ้าเสีย 
(สารอินทรีย์)

จุลินทรีย์เปลี่ยน
สารอินทรีย์ในน ้าเสีย

เป็นสารอนินทรีย์
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รูปที่ 5.13  รูปแบบการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ 

 

 

  

รูปแบบของการบ าบัดน ้าเสียทางชีวภาพ

ใช้ออกซิเจน

ใช้แบคทีเรียเพื่อย่อยสำรอินทรีย์ใน
น ้ำเสีย โดยกำรเพิ่มออกซิเจนให้กับ
น ้ำเพื ่อให้แบคทีเรียขยำยตัว และ
ย่อยสำรอินทรีย์ได ้เร็วยิ ่งขึ ้น โดย
แบคทีเรียจะจับตัวเป็นก้อน และเมื่อ
มีจ ำนวนมำกก็จะตกตะกอน ท ำให้ได้
น ้ำท่ีมีคุณภำพดีขึ้น

ไม่ใช้ออกซิเจน

ใช้แบคทีเรียเพื่อย่อยสำรอินทรีย์ ใน
สภำวะไร้ออกซิเจน เป็นวิธีที่ใช้เวลำ
ค ่อนข ้ ำ งนำน เละผลท ี ่ ไ ด ้จำก
กระบวนกำรย่อยสำรอินทรีย์ของ
แ บ ค ท ี เ ร ี ย  ค ื อ  แ ก ๊ ส ม ี เ ท น 
แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ ่งสร้ำง
มลภำวะทำงกลิ่นให้กับชุมชน



113 
 

5.2.2 วิธีการบำบัดน้ำเสีย 

 วิธีการสำหรับการบำบัดน้ำเสียในปัจจุบันนั้นมีมากมายหลายวิธี แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท  
 

 
รูปที่ 5.14  วิธีการบำบัดน้ำเสีย 
 

ระบบบ่อผึ่ง  

 ลักษณะทางกายภาพของระบบนี้ คือ สระน้ำมีลักษณะตื้น มีความลึก
ระหว่าง 60 - 150 เซนติเมตร เพื่อให้แสงสามารถส่องลงได้ทั่วถึง  

 แนวคิดหลักของระบบนี้ คืออาศัยการเติมออกซิเจนลงไปในน้ำด้วย
พลังงานธรรมชาติ (แดด ลม) ระบบนี ้อาจใช้เครื ่องกลเข้าช่วยในการเติม
ออกซิเจนด้วย เพื่อให้การบำบัดเป็นไปได้เร็วขึ้น และใช้เนื้อที่ของสระน้ำน้อยลง
เรียกว่าสระเติมอากาศ (aerated pond) หลักการทำงานของระบบอาศัย

วิธีการบ าบัดน ้าเสีย

ใช้พลังงานธรรมชาติ

ระบบบ่อผึ่ง 
(oxidation pond) 

ระบบบึงประดิษฐ์ 
(constructed 

wetland) 

ใช้เทคโนโลยี

ใช้อุปกรณ์เพ่ือการ
บ าบัดน ้าเสียโดยเฉพาะ
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แบคทีเรียและออกซิเจนจากอากาศ โดยแบคทีเรียดำรงชีวิตโดยใช้ออกซิเจน
จากอากาศ และกินสารอินทรีย์ซึ่งเป็นความสกปรกของน้ำ แสดงดังรูปที่ 5.15 

 

รูปที่ 5.15  หลักการบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ 
 

ระบบบึงประดิษฐ์ 

 เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่อาศัยกระบวนการทางธรรมชาติ เป็นที่นิยม
มากข้ึนในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการ
บำบัดแล้ว และต้องการลดปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสก่อนระบายออกสู่
แหล่งน้ำธรรมชาติ  

  

น ้าเสียก่อนบ าบัด แบคทีเรีย และ
ออกซิเจน

น ้าหลังบ าบัด
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5.3 การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบึงประดิษฐ์ 

5.3.1 หลักการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบึงประดิษฐ์ 

 พื้นที่ชุ่มน้ำ (wetlands) หมายถึง ที่ลุ่ม ที่ราบลุ่ม ที่ชื้นแฉะ พรุ แหล่งน้ำ 
ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้ำขัง หรือ น้ำท่วมอยู่
ถาวร และชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งที่เป็นแหล่งน้ำนิ่ง และน้ำไหล ทั้งที่เป็นน้ำจืด น้ำ
กร่อย และน้ำเค็ม รวมไปถึงชายฝั่งทะเล และที่ในทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้ำลดลง
ต่ำสุด มีความลึกของระดับน้ำไม่เกิน 6 เมตร  (สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2018) 

 ระบบบำบ ัดน ้ ำ เส ี ยแบบบ ึ งประด ิษฐ ์  ( constructed wetlands 
systems) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่อาศัยการบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติ โดยการ
จำลองภาวะให้เหมือนบึงหรือพื้นที่ชุ่มน้ำ  
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รูปที่ 5.16  ประเภทของบึงประดิษฐ์ 
 

บึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลเหนือผิวดิน  

 เป็นบึงประดิษฐ์ที ่มีการไหลของน้ำเหนือผิวดิน ผ่านต้นพืชที่ปลูกไว้
ภายในระบบ ซึ่งน้ำจะไหลแผ่กระจายในระดับน้ำตื้น องค์ประกอบที่สำคัญของ
บึงประดิษฐ์แบบน้ำอยู่เหนือผิวดินมี 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนน้ำเข้า บ่อน้ำ ต้นพืช 
และส่วนน้ำออก ดังรูปที่ 5.17 

 

 

ประเภทของบึงประดิษฐ์

น ้าไหลเหนือผิวดิน 
(free water surface wetland) 

FWS

มีลักษณะใกล้เคียงกับบึงธรรมชาติ 

น ้าไหลใต้ผิวดิน 
(subsurface flow System )

SFS

มีชั้นดินปนทรายส าหรับปลูกพืชน ้า
และชั้นหินรองก้นบ่อเพ่ือเป็นตัว

กรองน ้าเสีย
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รูปที่ 5.17  บึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลเหนือผิวดิน 
  

 ส่วนน้ำเข้าจะเริ่มต้นที่ทางเข้าของบ่อน้ำ ออกแบบเพื่อให้มีการไหลแบบ
แพร่กระจายของน้ำเข้าสู่บึงประดิษฐ์ ระดับความลึกของระดับน้ำอาจออกแบบ
ให้มีความแตกต่างกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัด  

 กระบวนการบำบัดจะเกิดขึ้นภายในระบบตั้งแต่น้ำเสียไหลเข้าระบบ 
และไหลผ่านต้นพืช โดยภาพรวมการบำบัดจะเกิดจากจุลินทรีย์ในธรรมชาติทั้ง
แบบใช้ออกซิเจน และแบบไม่ใช้ออกซิเจน ขึ้นกับการออกแบบ และระดับความ
ลึกของระบบ  

 

บึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวดิน  

 อาศัยการไหลของน้ำทั้งแนวราบ และแนวดิ่งผ่านวัตถุตัวกลางประเภท
กรวดทรายหรือวัสดุที่น้ำสามารถซึมผ่านได้ พร้อมกับการไหลผ่านพืช พื้นผิวที่
แบคทีเรียยึดเกาะ คือบริเวณบนผิวของวัตถุตัวกลาง และบริเวณรากพืช  
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 องค์ประกอบของระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวดิน ได้แก่ ระบบ
การกระจายน้ำเข้า รูปร่างของบ่อน้ำ ชั้นของวัตถุตัวกลาง พืช และระบบการ
ควบคุมน้ำออก ดังรูปที่ 5.18 
 

 
รูปที่ 5.18  บึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวดิน 
 

 กระบวนการบำบัดจะเกิดขึ้นภายในระบบเหมือนกับบึงประดิษฐ์แบบ
ไหลเหนือผิวดิน แต่กระบวนการบำบัดของบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวดินจะ
เกิดมากที่ ระดับใต้ผิวดิน ซึ่งเป็นการบำบัดโดยจุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนเป็น
ส่วนใหญ่  

  

5.3.2 พืชในบึงประดิษฐ์ 

 พืชที่ใช้ในระบบจะเป็นพืชน้ำที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชุ่ม หรือ
น้ำขังเหมือนกับบึงประดิษฐ์แบบน้ำอยู่เหนือผิวดิน มักนิยมใช้พืชที่เจริญเติบโต
โดยมีเหง้าหรือรากฝังดิน ได้แก่ ธูปฤาษี กกกลม พุทธรักษา บอน เป็นต้น 
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หน้าที่ของพืชในบึงประดิษฐ์ 

 

ล าเลียงออกซิเจน 

• ระบบรำกพืชในบึงประดิษฐ์จะเจริญเติบโตอยู่ในชั้นดิน หรือแทรกตัวเข้ำไปในชั้น
กรองที่ระดับต ่ำกว่ำพ้ืนผิวประมำณ 50 – 150 เซนติเมตร

• ออกซิเจนจำกบรรยำกำศจะถ่ำยเทเข้ำสู่พืชทำงใบ และล ำเลียงออกซิเจนซึ่งใ ช้
หลักกำรแพร่ (diffusion) และกำรไหลพำของอำกำศ (convective) ลงไปยัง
ระบบรำก ท ำให้สำมำรถล ำเลียงออกซิเจนได้ดี

แพร่กระจายของออกซิเจน 

• พืชน ้ำจะปล่อยออกซิเจนจำกรำกออกสู่บริเวณรอบๆ ล ำต้นใต้ดิน โดยอำศั ย
หลักกำรเคลื่อนย้ำยออกซิเจนจำกบริเวณที่มีควำมเข้มข้นสูงไปยังบริเวณที่ควำม
เข้มข้นของออกซิเจนต ่ำ

เป็นที่ยึดเกาะส าหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 

ช่วยลดความเร็วของกระแสน ้า 

• เพิ่มเวลำสัมผัสระหว่ำงน ้ำเสียและพืชมำกขึ้น

• ช่วยท ำให้เกิดกำรตกตะกอนได้ดีขึ้น

การดูดซับสารอาหาร พืชจะดูดสารอาหารจ านวนมากทางราก 



120 

 

5.3.2 ข้อดี และข้อด้อยของบึงประดิษฐ ์

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.19  ข้อดี และข้อด้อยของบึงปะดิษฐ์ 

ข้อดี

ค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงต ่ำ

ดูแลรักษำง่ำย และค่ำกำร
บ ำรุงรักษำต ่ำ

ม ีประส ิทธ ิภำพมำกกว ่ำ
ร้อยละ 70

เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 

สำมำรถประยุกต์ใช้ส ำหรับ
ครัวเรือนที่มีปริมำณ
น ้ำเสียน้อย

ข้อด้อย

ไม่สำมำรถรองรับน ้ำเสีย
ที่มีควำมสกปรกสูง

มีปัญหำเรื่องกลิ่น และเป็น
แหล่งเพำะพันธุ์ยุง 

เหมำะส ำหรับพื้นที่ชนบท
หรือพื้นที่ ที่มีรำคำที่ดินไม่
แพง
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5.3.3 ตัวอย่างความสำเร็จโครงการพระราชดำริด้านการ
บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางธรรมชาติ 

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 

กำรบ ำบัดน ้ำเสียโดยใช้ธรรมชำติกำรก ำจัดขยะและน ้ำเสียตำมแนว
พระรำชด ำริ ในโครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอัน
เนื ่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยใช้หลัก“กลไกธรรมชำติ ช่วยธรรมชำติ ใช้
เทคโนโลยีที ่สร้ำงได้ง่ำย และประหยัด” เทคโนโลยีกำรบ ำบัดน ้ำเสียด้วยวิธี
ธรรมชำติ จำกทฤษฎีและแนวคิดธรรมชำติช่วยธรรมชำติตำมแนวพระรำชด ำริ 
ได้ศึกษำออกแบบกำรใช้เทคโนโลยีในกำรบ ำบัดน ้ำเสียอย่ำงเรียบง่ำยและหำได้
ตำมท้องที่ แบ่งออกเป็น 4 ระบบ ดังนี้ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อ
ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ, ม.ป.ป.) 

ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย (lagoon treatment) 

เป็นระบบที่อำศัยกำรกักพักน ้ำเสียไว้ในระยะเวลำที่เหมำะสมกับปริมำณ
ควำมสกปรกของน ้ำ กำรเติมออกซิเจนด้วยกระบวนกำรสังเครำะห์แสงของ
แพลงก์ตอน และสำหร่ำย อำศัยแรงลมช่วยในกำรพลิกน ้ำเติมอำกำศ กำรย่อย
สลำยสำรอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ และระยะเวลำกักพักน ้ำจะช่วยฆ่ำเชื้อโรค ระบบ
บ่อบ ำบัดน ้ำเสียของโครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอัน
เนื ่องมำจำกพระรำชด ำริประกอบด้วย ระบบบ่อบ ำบัดน ้ำเสีย 3 ประเภท 
จ ำนวน 5 บ่อ ในกำรออกแบบโดยกำรสร้ำงบ่อดิน 3 ประเภท ควำมลำดชัน 
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1:1000 ต่อต้นแบบอนุกรม ให้น ้ำเสียเติมเต็มทุกวันแล้วปล่อยน ้ำดีไหลผ่ำนข้ำม
สู่บ่อถัดไป 

ระบบนี้ใช้หลักกำรบ ำบัดน ้ำเสียโดยอำศัยกลไกให้สำหร่ำยสังเครำะห์แสง
เพื่อให้ออกซิเจนแก่จุลินทรีย์ส ำหรับกำรหำยใจและย่อยสลำยกัดกินของเสีย 
โดยมีลมพัดช่วยเติมอำกำศลดอุณหภูมิ และแสงแดดเป็นตัวช่วยฆ่ำเชื้อโรคอีก
ทำงหนึ่ง ระบบนี้เหมำะส ำหรับเมืองในเขตร้อน เช่น ประเทศไทยลดควำม
สกปรกในรูปของบีโอดีได้ถึงร้อยละ 85-90  

ข้อจ ำกัดของระบบนี้ คือใช้พื้นที่มำก ระยะเวลำบ ำบัดตำกผึ่งมีระยะเวลำ 
และอำจให้งบประมำณมำกในกำรพักบ ำรุงบ่อทั้งหมด 

ระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสีย (plant and grass filtration) 

เป็นระบบที่ให้พืชช่วยดูดซับธำตุอำหำรจำกกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์
เป็นสำรอนินทรีย์ที่พืชต้องกำรของจุลินทรีย์ในดิน กำรปลดปล่อยออกซิเจนจำก
กระบวนกำรสังเครำะห์แสงจำกระบบรำก สำหร่ำย และแพลงค์ตอน โดยกำร
ปล่อยให้น ้ำเสียไหลผ่ำนแปลงพืชหรือหญ้ำ โดยน ้ำเสียจะไหลผ่ำนผิวดนิและต้น
พืชหรือหญ้ำเป็นระยะทำงอย่ำงน้อย 50 เมตร ระดับควำมสูงของน ้ำเสียที่กักขัง
บริเวณท้ำยแปลงเท่ำกับ 30 เซนติเมตร ส ำหรับระยะเวลำเก็บกักที่เหมำะสม 
คือ ขังน ้ำเสียไว้ 5 วัน แล้วปล่อยให้แห้ง 2 วัน เพื่อให้จุลินทรีย์ได้พักตัว ส ำหรับ
พืชและหญ้ำที่ใช้ในกำรบ ำบัดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ หญ้ำอำหำรสัตว์ ได้แก่ หญ้ำ
คำล์ลำ หญ้ำโคสครอส และหญ้ำสตำร์ พืชทั่วไป ได้แก่ ธูปฤาษี กกกลม (กกจันท
บูร) และหญ้ำแฝกพันธุ์อินโดนีเซีย เมื่อครบระยะเวลำ 45 วัน (ยกเว้นธูปฤาษี 
90 วัน) จะตัดพืชและหญ้ำเหล่ำนั้นออก เพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพของ
ระบบ ซึ่งหญ้ำเหล่ำนี้น ำไปใช้ในกำรเลี้ยงสัตว์ได้ เนื่องจำกกำรปนเปื้อนของมล



123 
 
สำรไม่เกินมำตรฐำนส ำหรับสัตว์ ส่วนพืชทั่วไปน ำไปใช้ในกำรจักสำนได้เป็น
อย่ำงดี 

ระบบนี้อำศัยหลักกำร ให้พืชกึ่งบกกึ่งน ้ำ คือ รำกอยู่ในน ้ำ ล ำต้นอยู่บน
บก เช่น ธูปฤาษี กกกลม เป็นต้น รวมถึงพืชหญ้ำต่ำง ๆ ที่เป็นอำหำรสัตว์ และ
หญ้ำทั่วไป ด้วยกำรดึงออกซิเจนผ่ำนใบพืชสู่ล ำต้น และรำก เพื่อเพิ่มออกซิเจน
ให้กับจุลินทรีย์บริเวณรอบ ๆ รำกพืช โดยให้ดินเป็นตัวกรองของเสีย และ
จุลินทรีย์ในดินท ำหน้ำที่ย่อยของเสีย ของเสียที่ย่อยแล้วพืชจะดูดเอำไปเป็น
อำหำรเจริญเติบโตต่อไป ท ำให้ของเสียเปลี่ยนเป็นมวลชีวภำพ น ้ำจะมีคุณภำพ
ดี และสำมำรถระบำยสู่แหล่งน ้ำธรรมชำติได้ 

ระบบพ้ืนที่ชุ่มน้ำเทียม (constructed wetland) 

เป็นระบบที่ใช้หลักกำรและกลไกในกำรบ ำบัดน ้ำเสียเช่นเดียวกับระบบ
พืชและหญ้ำกรอง แตกต่ำงที่วิธีกำร กล่ำวคือ กำรปล่อยให้น ้ำเสียขังในแปลงพืช
น ้ำ ที่ระดับควำมสูง 30 เซนติเมตรจำกพื้นแปลง โดยให้น ้ำเสียมีระยะเวลำกัก
พักอย่ำงน้อย 1 วัน ใช้กำรเติมน ้ำเสียใหม่ลงสู่ระบบให้ได้ระดับ 30 เซนติเมตร 
ซึ่งเท่ำกับปริมำณน ้ำเสียที่สูญหำยไปโดยกระบวนกำรระเหยในแต่ละวัน 

อีกวิธีกำรหนึ่ง คือกำรเติมน ้ำเสียใหม่ลงสู่ระบบอย่ำงต่อเนื่องตลอดวัน 
โดยที่อัตรำควำมเร็วของน ้ำเสียเท่ำกับปริมำณน ้ำเสียใหม่ที่สำมำรถผลักดันไล่น ้ำ
เสียเก่ำออกจำกระบบหมดในเวลำ 1 วัน ส ำหรับพืชที่ใช้ในกำรบ ำบัดคือ ธูปฤาษี 
และกกกลม (กกจันทบูร) เมื่อครบระยะเวลำจะตัดพืชเหล่ำนั้นออก เพื่อเป็นกำร
เพิ่มประสิทธิภำพของระบบ ระยะเวลำที่เหมำะสม คือ ต้องตัดใน 90 วันส ำหรับ
ธูปฤาษี และตัดใน 45 วันส ำหรับกกกลม (กกจันทบูร) พืชเหล่ำนี้น ำไปใช้ในกำร
จักสำน เยื่อกระดำษ และเชื้อเพลิงเขียวได้ 
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หลักกำรของระบบนี้คล้ำยกับระบบพืชและหญ้ำกรอง โดยเป็นระบบเติม

ออกซิเจนในดินจำกใบสู่รำกเช่นเดียวกัน แต่ต่ำงที่กำรกักน ้ำเสียให้ขังอยู่ที่แปลง
พืชให้น ้ำเสียเกิดกำรระเหยและปล่อยน ้ำเสียใหม่ให้ผลักดันน ้ำเสียเก่ำออกไป
จำกระบบ  

พืชน ้ำโดยทั่วไปมีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวอยู่ในสภำพน ้ำขังได้โดย
กำรดึงเอำออกซิเจนจำกอำกำศ ส่งผ่ำนระบบเนื้อเยื่อในส่วนล ำต้นลงสู่ระบบล ำ
ต้นใต้ดินและรำก ซึ่งอำกำศในส่วนนี้จะปลดปล่อยออกไปสู่บริเวณรอบรำกพืช
ท ำให้จุลินทรีย์ในดินสำมำรถย่อยของเสียที่ถูกดินกรองได้แล้วเปลี่ยนไปเป็น
สำรอำหำรที่พืชรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ระบบแปลงพืชป่าชายเลน (mangrove forest filtration) 

ระบบเทคโนโลยีกำรบ ำบัดน ้ำเสียตำมแนวพระรำชด ำริ  พระองค์ทรง
ต้องกำรให้เป็นเทคโนโลยีที ่ง่ำย สะดวกและเป็นวิธีกำรที่อำศัยธรรมชำติให้
ช่วยเหลือธรรมชำติด้วยกันเอง โดยอำศัยกำรเจือจำงน ้ำเสียด้วยน ้ำทะเล กำร
ผสมน ้ำเร่งกำรตกตะกอน กำรกักน ้ำเสียที่ผสมกับน ้ำทะเล ระบบรำกของพืชป่ำ
ชำยเลนช่วยในกำรเติมออกซิเจนให้กับน ้ำเสีย กรองหรือฟอกน ้ำให้สะอำดขึ้น 

รูปแบบเทคโนโลยีกำรบ ำบัดน ้ำเสียด้วยระบบแปลงพืชป่ำชำยเลน ที่
โครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำสิ ่งแวดล้อมแหลมผักเบี ้ยอันเนื ่องมำจำก
พระรำชด ำริ ได้ศึกษำวิจัยและพัฒนำขึ้น ยึดหลักกำรตำมแนวพระรำชด ำริ โดย
กำรท ำแปลงเพื่อกักเก็บน ้ำทะเลและน ้ำเสียที่รวบรวมได้จำกชุมชน และปลูกป่ำ
ชำยเลนด้วยพันธุ์ไม้ 2 ชนิด คือ ต้นโกงกำง และต้นแสม ช่วยในกำรบ ำบัดน ้ำ
เสีย อำศัยกำรเจือจำงระหว่ำงน ้ำทะเลกับน ้ำเสีย กำรเร่งตกตะกอนของ
สำรอินทรีย์ในน ้ำเสีย ระยะเวลำกำรกักพักของน ้ำ ระบบรำกของพชืป่ำชำยเลน
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ช่วยกำรปลดปล่อยแก๊สออกซิเจนให้กับน ้ำเสีย และช่วยในกำรย่อยสลำย
สำรอินทรีย์ โดยจุลินทรีย์ในดิน เพื่อให้กำรบ ำบัดน ้ำเสียมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
ส ำหรับเทคโนโลยีที่พัฒนำขึ้นจะมีกำรกักน ้ำทะเลที่เข้ำสู่แปลงในช่วงเวลำที่น ้ำ
ขึ้นสูงสุดในรอบวัน (กำรข้ึนลง ปกติของน ้ำทะเลจะมีกำรขึ้นลงวันละ 2 คร้ัง) ท ำ
กำรเก็บกักและเพื่อหำสัดส่วน ปริมำณกำรให้น ้ำเสียในกำรบ ำบัด เมื่อเติมน ้ำเสีย
ตำมสัดส่วนแล้วปล่อยให้น ้ำผสมมีกำรกักพักไว้ระยะเวลำหนึ่ง (ตั้งแต่ช่วงเวลำที่
น ้ำขึ้นครั้งแรก จนกระทั่งถึงเวลำน ้ำลงครั้งที่สองในรอบวัน) จึงระบำยน ้ำฝนที่
ผ่ำนกำรผสม (น ้ำที่ผ่ำนกำรบ ำบัด) ออกสู่แหล่งน ้ำธรรมชำติต่อไป     

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติม
อากาศ 

 จำกกำรที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชทรงคิดค้น
ประดิษฐ์ระบบปรับปรุงคุณภำพน ้ำด้วยรำงพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอำกำศ โดย
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำได้ถวำยสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์เลขที่ 29091 เมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2553 (มูลนิธิชัยพัฒนำ, 2556) โดยพบว่ำระบบปรับปรุง
คุณภำพน ้ำด้วยรำงพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอำกำศ เป็นระบบที่เหมำะส ำหรับ
แก้ไขปัญหำน ้ำเสียชุมชนที่ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำน ้ำเขียวอันเกิดจำกสำหร่ำย
ชั้นต ่ำได้เมื่อใช้เคร่ืองกลเติมอำกำศอย่ำงเดียว โดยเคร่ืองกลเติมอำกำศท ำหน้ำที่
ถ่ำยเทออกซิเจนในน ้ำ รำงพืชท ำหน้ำที่กรองน ้ำธรรมชำติ กำรวิจัยที่ผ่ำนมำ
พบว่ำระบบบึงประดิษฐ์เป็นระบบที่มีประสิทธิภำพสูงในกำรบ ำบัดน ้ำเสียทั้งน ้ำ
เสียชุมชน (Brix, 1994; Vymazal, 2011) น ้ำเสียจำกกำรเกษตร (Wood et 
al., 2007; Zhao, Sun, and Allen, 2004) น ้ำเสียอุตสำหกรรม (Calheiros 
et al., 2009; Mbuligwe, 2005) และน ้ำเสียจำกกำรท ำเหมืองแร่ (Wieder, 
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1989) จำกกำรศึกษำของ (Charoenlarp et al., 2016) พบว่ำระบบสวนพืช
ลอยน ้ำม ีประสิทธ ิภำพในกำรบ ำบัดน ้ำเส ียจำกกำรฟอกย้อมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และคุณภำพน ้ำที่ได้ผ่ำนมำตรฐำนน ้ำทิ้ง และจำกกำรศึกษำ
ประสิทธิภำพของระบบพืชกรองน ้ำ ร่วมกับเครื่องกลเติมอำกำศในกำรบ ำบัดน ้ำ
เสียจำกพื้นที่โครงกำรพัฒนำดอยตุง (พื้นทีท่รงงำน) อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
โดยขนิษฐำ เจริญลำภ และธนพงศ์ ดวงมณี พบว่ำระบบรำงพืช และพืชลอยน ้ำ
ร่วมกับระบบเติมอำกำศ ด้วยเครื่องเติมอำกำศ มีประสิทธิภำพในกำรบ ำบัดน ้ำ
เสียจำกกำรฟอกย้อมได้ดี (ขนิษฐำ เจริญลำภ และ ธนพงษ์ ดวงมณี 2016)  
ดังนั้นเพื่อให้เหมำะกับบริบทชุมชนชนบท องค์ควำมรู้ในกำรบ ำบัดน ้ำเสียที่
น ำไปถ่ำยทอดจะอำศัยหลักกำรธรรมชำติช่วยธรรมชำติ โดยใช้ระบบรำงพืช 
ออกแบบให้มีกำรไหลของน ้ำอยู่เหนือผิวดิน ผ่ำนต้นพืชที่ปลูกไว้ภำยในระบบ 
ซึ่งน ้ำจะไหลแผ่กระจำยในระดับน ้ำตื้น ออกแบบเทคโนโลยีอย่ำงง่ำย ดูแลรักษำ
ง่ำย สำมำรถใช้งำนได้จริง 

 

5.3.4 การบำบัดน้ำเสียจากการฟอกย้อมผ้าไหมด้วย
ระบบบึงประดิษฐ์ 

น้ำเสียจากการฟอกย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ จะมีความสกปรกจาก
กระบวนการลอกกาวไหม และกระบวนการย้อมสีธรรมชาติโดยการใช้สารมอร์
แดนต์ การบำบัดน้ำเสียอย่างง่ายในเบื ้องต้นด้วยระบบบึงประดิษฐ์ โดย
ออกแบบเป็นรางพืช และให้น้ำไหลเหนือผิวดิน ระบบประกอบด้วย  ระบบ
กระจายน้ำ และระบบรางพืช 
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ระบบกระจายน้ำ  

ประกอบด้วยถังพักน้ำเสียขนาดความจุ 100 ลิตร เจาะรูน้ำทิ้งที่ความสูง   
10 เซนติเมตร (รูปที่ 5.20) โดยป้อนน้ำทิ้งเข้าสู่ระบบตลอดเวลา ควบคุมอัตรา
การไหลที่ 1.25 ลิตรต่อชั่วโมง (30 ลิตรต่อวัน) โดยใช้วาล์วในการปรับอัตราการ
ไหลของน้ำทิ้ง (ขนิษฐา เจริญลาภ และ ธนพงษ์ ดวงมณี, 2016) 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.20  ถังพักน้ำเสีย 

ระบบรางพืช 

ระบบรางพืช ขนาด กว้างx ยาว x สูงเท่ากับ 0.3 x 5.0 x 0.35 เมตร 
ระดับความชันร้อยละ 1 ก่อปูนทางกันน้ำที ่เข้าสู ่บริเวณที่ปลูกพืช สูง 30 
เซนติเมตร และ ทางกันน้ำออก สูง 25 เซนติเมตร รางพืชทำจากอิฐบล็อก และ
ฉาบปูนที่ผสมสารกันซึม เพื่อป้องกันการซึมของน้ำ บริเวณที่จะปลูกพืช มีความ
ยาว 5.0 เมตรโดยใส่ทรายให้สูง 20 เซนติเมตร แสดงในรูปที่ 5.21 
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รูปที่ 5.21  ระบบรางพืช 

ระบบพืช 

ในรางพืช ปลูกต้นกก หรือต้นพุทธรักษา หรือ ปลูกสลับกัน โดยเว้น
ระยะห่างระหว่างต้น ประมาณ 30 เซนติเมตร  
 

 
รูปที่ 5.22  ระบบบำบัดน้ำเสียจากการฟอกย้อมผ้าไหมด้วยรางพืช 
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รูปที่ 5.23  ระบบบำบัดน้ำเสียจากการฟอกย้อมผ้าไหมด้วยรางพืชของกลุ่มทอ
ผ้าบ้านอัดแดก ตำบลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
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