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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 8000 เรื่อง เส้นไหมดิบ เล่ม 1:    

เส้นไหมไทยสาวมือ และ มกษ. 5900 เรื่อง การปฏิบัติที่ดีส าหรับการผลิตเส้นไหมดิบ เล่ม 1: เส้นไหมไทย

สาวมือ ส าหรับน าไปใช้อ้างอิงในการผลิตเส้นไหมไทยสาวมือเพื่อการค้า และเพื่อให้มีมาตรฐานการผลิต

เส้นไหมที่ต่อเนื่องจนครบกระบวนการ ให้ผู้ผลิตน ามาตรฐานไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงคุณภาพระบบ 

การผลิตเส้นไหมได้ครบวงจรการผลิต คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงเห็นสมควรให้จัดท า

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีส าหรับการลอกกาวและย้อมสีเส้นไหมขึ้นส าหรับใช้เป็นแนวทาง

ส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพเส้นไหมของไทยให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก าหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2555. เส้นไหมดิบ เล่ม 1: เส้นไหมไทยสาวมือ. 

มกษ. 8000-2555.  
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

การปฏิบัติที่ดีส าหรับการลอกกาวและ           

ย้อมสีเส้นไหม 

1.     ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมการปฏิบัติที่ดีส าหรับการลอกกาวและย้อมสีเส้นไหม  ตั้งแต่ 

สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ การเตรียมเส้นไหม การควบคุมกระบวนการลอกกาวและย้อมสี 

การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา และการบันทึกข้อมูล เพื่อให้ได้เส้นไหมที่ลอกกาวและ/หรือย้อมสี  

ที่มีคณุภาพ โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ผู้ปฏิบัติงาน และส่ิงแวดล้อม  

1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ใช้กับเส้นไหมไทยสาวมือ เส้นไหมที่ผลิตโดยเครื่องสาวไหมขนาดเล็ก 

และที่ผลิตโดยใช้มอเตอร์ขนาดเล็กไม่เกิน 5 แรงม้าช่วยในการสาวเส้นไหม รวมถึงเส้นไหมดังกล่าว

แบบเส้นเดี่ยวที่ตีเกลียว  

2.  นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้  ให้เป็นไปตาม มกษ.8000 มกษ.5900 และ

ดังต่อไปนี้ 

2.1 การลอกกาว (degumming) หมายถึง การแยกเซริซินหรือกาวไหมออกจากเส้นไหม เช่น การต้ม

ในสารละลายด่างอ่อน  

2.2  เซริซิน (sericin) หรือที่เรียกว่า กาวไหม หมายถึง โปรตีนเชิงซ้อน (complex protein) ที่เคลือบ

เส้นใยไฟโบรอิน ท าให้เส้นใยไหมที่สาวจากรังไหมแต่ละรังเชื่อมรวมเป็นเส้นเดียวกัน เซริซิน  

ที่เคลือบเส้นใยไฟโบรอิน มี 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลางและชั้นใน ซึ่งชั้นนอกจะละลายน้ าได้ง่ายกว่า

ชั้นอื่น 

2.3 การย้อมสี (dyeing) หมายถึง กระบวนการท าให้เส้นไหมเป็นสีต่างๆ โดยการแช่หรือต้มในน้ าสี 

ซึ่งสีที่ใชจ้ะเป็นสีย้อมสังเคราะห์หรือสีย้อมธรรมชาติก็ได ้

2.4 สีย้อม (dye) หมายถึง สารที่ให้สีกับเส้นไหมด้วยปฏิกิริยาทางเคมี การดูดซึม หรือการกระจาย 

ร่าง 
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3.  ข้อก าหนด  

3.1 สถานประกอบการ: การจัดเตรียมสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

 สถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ต้องจัดเตรียมอย่างเหมาะสม

ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ก่อให้เกิดอันตราย 

3.1.1 การจัดเตรียมสถานที่ 

3.1.1.1 สถานที่ปฏิบัติงานต้องเป็นบริเวณที่โปร่งและอากาศถ่ายเทได้ดี   

3.1.1.2 จัดพื้นที่ปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการ บริเวณเก็บรักษาเส้นไหม เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุและ

สารเคมีต่างๆ ให้เป็นสัดส่วนชัดเจน 

3.1.2  เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุและสารเคมี  

            เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุและสารเคมี ส าหรับการลอกกาวและย้อมสี มีค าแนะน าตามภาคผนวก ก 

3.1.2.1  ใหเ้ลือกใชเ้ครื่องมือและอุปกรณ์ อย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 (1) ภาชนะที่ใช้ต้มน้ าเพื่อลอกกาวหรือย้อมสี ท าจากวัสดุที่ไม่ท าปฏิกิริยากับสารเคมีหรือสีย้อม

หรือสารช่วยย้อม เช่น ภาชนะสแตนเลส  

 (2) ราวตากเส้นไหม ท าจากวสัดุผิวเรียบ และมีโครงสรา้งแข็งแรง ทนต่อแรงกระตุก  

3.1.2.2 จัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเป็นระเบียบและสะดวกต่อการใช้งาน 

3.1.2.3  ไมน่ าเครื่องมือหรืออุปกรณ์การลอกกาวและย้อมสี ไปใช้ในกิจกรรมอื่น 

3.1.2.4  จัดเก็บสารเคมีในสถานที่ปลอดภัยจากเด็กและสัตว์เล้ียง และระบุชนิดให้ชัดเจน 

3.1.3  ส่ิงอ านวยความสะดวก 

3.1.3.1  มีแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

3.1.3.2  มีแหล่งน้ าสะอาดเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน และน้ าที่น ามาใช้ควรมีค่าพีเอช ประมาณ 7±2 

3.2       การควบคุมการปฏิบัติงาน 

มีวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม ได้แก่ การเตรียมเส้นไหม การลอกกาว การย้อมสี การตรวจคุณภาพ  

หลังการย้อม จนถึงการบรรจุหีบห่อและเก็บรักษา รวมถึงการบันทึกข้อมูลที่ใช้ทบทวนประสิทธิผล

ของการปฏิบัติงาน เพื่อให้เส้นไหมทีล่อกกาวและ/หรือย้อมสี มีคุณภาพตามความต้องการ 
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3.2.1  การเตรียมเส้นไหม 

3.2.1.1  เส้นไหมทีน่ ามาลอกกาวหรือย้อมสีแต่ละครั้ง ต้องเป็นเส้นไหมชนิดเดียวกัน มีสี ขนาดเส้นไหม 

น้ าหนักต่อเข็ด และความยาวเส้นรอบวงของเข็ดสม่ าเสมอหรือใกล้เคียงกัน โดยบันทึกรายละเอียด

ของเส้นไหมแต่ละครั้งที่จะลอกกาวหรือย้อมสีไว้ 

3.2.1.2  จ านวนและน้ าหนักของเข็ดไหมที่จะลอกกาวหรือย้อมสีแต่ละครั้ง หรือในชุดการย้อมเดียวกัน ต้องมี

ความสม่ าเสมอ มีน้ าหนักที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ที่ใช้ 

3.2.1.3  ให้คัดแยกส่ิงสกปรกออกจากเส้นไหมก่อนย้อมสี 

3.2.2  การลอกกาว 

3.2.2.1 ภาชนะที่ใช้ต้มน้ าเพื่อลอกกาวต้องมีความกว้างและลึก เหมาะกับปริมาณเส้นไหมแต่ละชุดที่ลอกกาว  

3.2.2.2 เตรียมวัสดหุรือสารเคมีที่จะใช้ด้วยเครื่องมือชั่ง ตวง วัดที่เชื่อถือได้ 

3.2.2.3 อัตราส่วนน้ าหนักของเส้นไหม (kg)ต่อปริมาตรของน้ า (L) เท่ากับหรือมากกว่า 1:30 และ

สารเคมีอื่นๆ ให้เป็นไปตามอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ต่อปริมาตรน้ าที่ใช้ตามค าแนะน าในฉลาก  

หรือตามวิธีการที่แนะน าในภาคผนวก ข 

3.2.2.4 ควบคุมอุณหภูมิของน้ าในหม้อต้มขณะลอกกาวให้คงที่ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของสารที่ใช้ลอกกาว 

เช่น ถ้าใชส้ารละลายด่างอ่อน ควรควบคุมอุณหภูมิของน้ าให้ได ้90°C ถึง 95°C  

3.2.2.5 กลับเส้นไหมเป็นระยะในขณะลอกกาวเพื่อให้เส้นไหมได้รับความร้อนสม่ าเสมอ 

3.2.2.6 เมื่อลอกกาวเส้นไหมออกแล้ว ซ่ึงโดยทั่วไปใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที หรือพิจารณาจากการสัมผัส

เส้นไหมว่าไม่มีความล่ืนของกาวแล้ว ให้ล้างเส้นไหมด้วยน้ าอุ่นเพื่อท าความสะอาด ไม่น้อยกว่า  

2 ครั้ง แล้วล้างด้วยน้ าอุณหภูมิห้องให้สะอาด บิดพอหมาดแล้วกระตุกให้เส้นไหมเรียงเส้น 

ก่อนน าไปตาก 

3.2.2.7 น าเส้นไหมจากข้อ 3.2.2.6 ผึ่งให้แห้งในที่ร่ม ก่อนน าไปย้อมสีหรือเก็บรักษา  

3.2.3  การย้อมสี 

3.2.3.1 ภาชนะที่ใชต้้มน้ าหรือแช่เส้นไหมเพื่อการย้อมสี ต้องมีความกว้างและลึกเหมาะกับปริมาณเส้นไหม

แต่ละชุดที่ท าการย้อมสี เพื่อให้น้ าสีท่วมเส้นไหมได้หมด และเส้นไหมไม่อัดแน่นเกินไป 

3.2.3.2 กรณีใช้สีย้อมสังเคราะห์ ต้องที่เป็นสีที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับที่

เกี่ยวข้อง (รายละเอียดในภาคผนวก ค)   

3.2.3.3 เตรียมน้ าสีย้อมสังเคราะห์ตามค าแนะน าในฉลาก และจดบันทึกปริมาณที่ใช้ทุกครั้ง 

3.2.3.4 ใช้อัตราส่วนน้ าหนักของเส้นไหมที่ลอกกาวแล้วต่อปริมาตรของน้ าย้อมอย่างเหมาะสม อย่างน้อย

ต้องท่วมเส้นไหมท่ีจะย้อมสี 
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3.2.3.5 เตรียมน้ าสีย้อมธรรมชาติ หรือสารเคมีที่จะใช้ด้วยเครื่องมือชั่ง ตวง วัดที่เชื่อถือได้ และจดบันทึก

ปริมาณที่ใช้ทุกครั้ง 

3.2.3.6 กลับเส้นไหมเป็นระยะในขณะย้อมสี เพื่อให้เส้นไหมติดสีย้อมอย่างสม่ าเสมอทั้งชุดการย้อมแต่ละครั้ง 

3.2.3.7 ควบคุมอุณหภูมิของน้ าย้อมให้เหมาะสมกับชนิดของสีและวิธีการที่ใช้ย้อมสี 

3.2.3.8 เมื่อครบเวลาที่ก าหนดในการย้อมสี ให้น าเส้นไหมมาล้างด้วยน้ าอุณหภูมิห้องให้สะอาดจนกระทั่งไม่มี

สีส่วนเกินละลายในน้ า บิดพอหมาดแล้วกระตุกให้เส้นไหมเรียงเส้น ก่อนน าไปผึ่งให้แห้งในที่ร่ม 

3.2.4 การตรวจคุณภาพหลังการย้อมสี 

ตรวจพินิจคุณลักษณะเส้นไหมที่ย้อมทุกเข็ดและสุ่มเส้นไหมน ามาทดสอบการตกสี รายละเอียด   

ตามภาคผนวก ง บันทึกผลการตรวจคุณภาพเส้นไหมแต่ละครั้งที่ใช้น้ าย้อมชุดเดียวกัน หากพบ

การตกสี ต้องมีมาตรการแก้ไขและบันทึกไว้ 

3.2.5  การบรรจุหีบห่อ ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการเก็บรักษา 

3.2.5.1 ให้เก็บหรือบรรจุเส้นไหมที่ลอกกาวหรือย้อมสีแล้ว ในหีบห่อที่แห้ง สะอาด สามารถป้องกัน

ความชื้น และการเข้าท าลายของแมลงได้  

3.2.5.2 มีข้อมูลหรือก ากับด้วยข้อมูลอย่างเพียงพอบนหีบห่อ เพื่อให้ผู้ซื้อเส้นไหม น าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

และปลอดภัย เช่น ชนิดของเส้นไหม น้ าหนักสุทธิ ขนาดเส้นรอบวง รหัสของสี (ถ้ามี) และชนิดของ

สีย้อมที่ใช้ 

3.2.5.3 สถานที่เก็บรักษาเส้นไหมให้แยกเป็นสัดส่วนชัดเจน และสามารถป้องกันการเข้าท าลายของสัตว์ 

หรือการเสื่อมคุณภาพจากแสง อุณหภูมิ และความชื้น  

3.2.5.4 จัดเก็บเส้นไหมต่างชนิดแยกกันอย่างเป็นระเบียบ 

3.2.6 การบันทึกข้อมูล 

3.2.6.1 บันทึกข้อมูลในแต่ละครั้งของการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

ก)   ที่มาของวัสดุและสารเคมีท่ีใช้ 

ข)   วัน เดือน ปี ทีล่อกกาว หรือ ย้อมสี 

ค)   ชนิด และน้ าหนักของเส้นไหมที่ลอกกาว หรือ ย้อมสีแล้ว 

ง)   ชนิดและปริมาณของวัสดุ สีย้อมและสารที่ใช้ในการย้อมสี  

จ)   ผลการตรวจคุณภาพภายนอกด้วยสายตา ผลการทดสอบการตกสี และมาตรการแก้ไข (ถ้าม)ี 

3.2.6.2 เก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ เพื่อใหค้้นหาได้ง่าย 
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3.3 การบ ารุงรักษา และสุขาภิบาล 

วิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ที่เอื้อต่อการบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สะอาด มีสภาพพร้อมใช้งาน 

รวมถึงการก าจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม 

มีดังนี้ 

ก) ท าความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง 

ข) ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ค) บ าบัดหรือก าจัดน้ าทิ้งอย่างเหมาะสม (เช่น บ่อบ าบัดน้ าทิ้ง) ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน 

และสภาพแวดล้อม 

3.4 สุขลักษณะและความปลอดภัยส่วนบุคคล 

วิธีปฏิบัติงานในลักษณะที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายของผู้ปฏิบัติงานจากน้ าร้อนและการใช้

วัสดุหรือสารเคมี มีดังนี้ 

ก)   มีมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันอันตรายจากน้ าร้อน และการสัมผัสกับวัสดุหรือสารเคมี

ในขณะปฏิบัติงาน เช่น การสวมถุงมือยาง ผ้าปิดจมูก รองเท้าบูต 

ข)   ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังเลิกปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก  ก 

 รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุและสารเคมีที่แนะน า
 

ก.1 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุและสารเคมีที่ใช้ในการลอกกาวและย้อมสีเส้นไหม 

ตารางที่ ก.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการลอกกาวและย้อมสีเส้นไหม 

เครื่องมือและอุปกรณ์ การใช้งาน 

1. ห่วงคล้องเส้นไหม ใช้คล้องเข็ดไหมเพื่อเป็นที่จับหรือห้อยขณะลอกกาวหรือย้อมสี 

2. หม้อต้มส าหรับลอกกาว    

หรือย้อมสี 

เป็นภาชนะส าหรับต้มน้ าเพื่อใช้ลอกกาวหรือย้อมสี ควรใช้หม้อที่ทน

การกัดกร่อนได้ เช่น สแตนเลส  

3. ไม้พาย  ใช้ควบคุมการกลับเส้นไหมขณะลอกกาวและใช้คนน้ าในหม้อต้มให้

หมุนเวียน ลักษณะโดยทั่วไปมีความยาวประมาณ 50 cm แผ่นใบพาย

กว้าง 1.5 cm ยาว 10 cm 

4. ไม้แขวนห่วงคล้องเส้นไหม ใชว้างพาดปากหม้อต้ม ส าหรับแขวนห่วงคล้องเส้นไหม และช่วยใน

การยกเส้นไหมข้ึนลงขณะลอกกาวหรือย้อมสี 

5. เตา  เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนในการต้มน้ า อาจใช้ฟืน ถ่าน หรือแก๊ส   

เป็นเชื้อเพลิงก็ได้  

6. ถุงมือยาง และรองเท้าบูต ใช้สวมใส่ขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนและ

สารเคมี 

7. กะละมัง ใชแ้ช่เส้นไหม หรือล้างเส้นไหมหลังลอกกาวหรือย้อมสี 

8. เขียง มีด และครก ใช้ในการสับ หั่น หรือบดเพื่อเตรียมวัสดุให้สีธรรมชาติ เช่น ครั่ง  

9. ราวตากเส้นไหม ใช้พาดเพื่อตากเส้นไหมทีล่อกกาวหรือย้อมสีแล้ว 

10. เครื่องชั่ง ใช้ชั่งเส้นไหม วัสดุและสารเคมีเพื่อเตรียมตามปริมาณที่ก าหนด  

11. เทอร์โมมิเตอร์ ใช้วัดอุณหภูมิของน้ าในหม้อต้มขณะลอกกาวหรือย้อมสี 

12. กระดาษลิตมัส ใช้วัดค่าพีเอช หรือความเป็นกรด-เบสของน้ า 

13. นาฬิกา ใช้จับเวลาขณะลอกกาวหรือย้อมสี 

14. ถังหรือกระบอกตวง ใช้วัดปริมาตรน้ าหรือสารเคมีที่เป็นของเหลวเพื่อใช้ตามปริมาณ      

ที่ก าหนด 
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ตารางที่ ก.2 วัสดุและสารเคมีที่ใช้ในการลอกกาวและย้อมสีเส้นไหม 

วัสดุและสารเคมีที่ใช้ การใช้งาน 

1. เส้นไหม (เส้นไหมดิบ หรือ

เส้นไหมที่ตีเกลียวแล้ว 

แต่ไม่ควบรวมเส้นไหม) 

เป็นวัตถุดิบที่จะน ามาลอกกาวและย้อมสี มี 4 ชนิด ได้แก่ ไหมหนึ่ง 

ไหมสอง ไหมสาม และไหมแลง 

2. สบู่ก้อน ใช้เพื่อแยกเซริซินออกจากเส้นไหม และดูดซับไว้ไม่ให้เซริซินกลับไป

ติดเส้นไหม 

3. สบู่เทียม ใช้เพื่อลดแรงตึงผิวของเส้นไหม และช่วยแยกเซริซินออกจากเส้นไหม 

และใช้ต้มท าความสะอาดเส้นไหมหลังการย้อมสีย้อมสังเคราะห์ชนิด 

รีแอกทีฟ 

4. โซเดียมคาร์บอเนต        

(sodium carbonate)  

ใช้เพื่อแยกเซริซินออกจากเส้นไหม 

5. โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ 

(sodium hydrosulphite) 
ใช้เพื่อฟอกสีเส้นไหมให้มีสีขาวขึ้น โดยอาจรวมเป็นส่วนหนึ่งของ 

การลอกกาว 

6. สารแก้น้ ากระด้าง 

(sequestering agent) 
ใช้เพื่อปรับลดความกระด้างของน้ า 

7. โซเดียมซัลเฟต          

(sodium sulphate) 
ใช้เพื่อเพิ่มความดูดซึมสีของเส้นไหม 

8. น้ าส้มสายชู 5%(acetic acid) 

หรือมะขามเปียก 

ใช้ปรับค่าพีเอชของน้ าเพื่อลดความเป็นด่างหรือเพิ่มความเป็นกรด 

9. สารกันด่าง (levelling agent) ใช้เพื่อช่วยชะลอการดูดซึมสีของเส้นไหม ปกติใช้กับการย้อมด้วย    

สีย้อมสังเคราะห์ชนิดแอซิด 

10. สารผนึกสี (fixing agent) ใช้ในการย้อมด้วยสีย้อมสังเคราะห์ชนิดแอซิด เพื่อช่วยให้สีติดแน่น

กับเส้นไหม  

11. สารช่วยติดสี               

     (mordant dyeing) 

ใช้เป็นสารช่วยให้เส้นไหมติดสีได้ดีขึ้น เช่น สารส้ม ใช้กับการย้อมสี

ธรรมชาติ  

12. สีย้อมสังเคราะห์ชนิดแอซิด   

(acid dyes) 
เป็นสีเคมีที่เหมาะกับการย้อมเส้นไหมในสภาวะที่เป็นกรด หรือที่  

พีเอช 4.5 – 5  

13. สีย้อมสังเคราะห์ชนิด            

รแีอกทีฟ (reactive dyes) 

เป็นสีเคมีที่เหมาะกับการย้อมเส้นไหมในสภาวะที่เป็นเบส 

 

14. วัสดุให้สีธรรมชาติ ใช้เป็นวัตถุก าเนิดสีตามธรรมชาติ เช่น ครั่งให้สีแดง เปลือกต้นมะพูด

ให้สีเหลือง 
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ภาคผนวก  ข 

วิธีการที่แนะน าส าหรับการลอกกาวและย้อมสเีส้นไหม
1/ 

 

ข.1 วิธีการลอกกาวเส้นไหม 

ข.1.1 การเตรียมวัตถุดิบและสารเคมี 

ก) เส้นไหม น ามาชั่งและจดบันทึกน้ าหนัก จากนั้นให้น าเส้นไหมคล้องใส่ห่วงทั้งนี้ให้ปริมาณเส้นไหม

เหมาะสมกับขนาดของหม้อต้ม ทั้งนี้เพื่อให้เส้นไหมท่ีท าการลอกกาวแช่จมอยู่ใต้สารละลายได้ทั้งหมด 

ข) น้ าสะอาด  

ค) โซเดียมคาร์บอเนต  

ง) สบู่ก้อน น ามาห่ันเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อให้ละลายได้ดีเม่ือท าการต้ม  

จ) โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (กรณีที่จะฟอกขาวร่วมด้วย)  

อัตราส่วนสารลอกกาวต่อน  าหนักเส้นไหม 1 kg 

    น้ าสะอาด  30 L 

    โซเดียมคาร์บอเนต 30 g  

    สบู่ (หั่นเป็นชิ้นเล็ก)    240 g 

    โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์  30 g (ในกรณีที่ท าการฟอกขาวเส้นไหมด้วย) 

ข.1.2 การลอกกาวเส้นไหม  

ก) น าน้ าสะอาดใส่ลงในหม้อต้มส าหรับลอกกาว  

ข) เติมโซเดียมคาร์บอเนต คนด้วยไม้พายให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 

ค) เติมสบู่ที่หั่นเตรียมไว้ คนด้วยไม้พายให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 

ง) ยกหม้อต้มวางบนเตาให้ความร้อนจนน้ าในหม้อต้มมีอุณหภูมิ 90°C ถึง 95°C และควบคุมอุณหภูมิของ
น้ าให้คงที ่

จ) กรณีที่ท าการฟอกขาวด้วย ให้เติมโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ แล้วคนด้วยไม้พายให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 

ฉ) วัดค่าพีเอชของน้ าในหม้อต้มด้วยกระดาษลิตมัส หรือเครื่องวัดพีเอช (ถ้ามี) ค่าพีเอชของน้ าในหม้อต้ม

ควรเป็นกลาง (7±1)  

                                                   
1/

 อ้างอิงขอ้มูลจากผลการศึกษาโครงการศึกษาแนวทางการฟอกย้อมเส้นไหมไทย ของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ     

ที่ได้รับความร่วมมือด าเนินงานจาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ช) น าห่วงที่คล้องใส่เส้นไหมลงในหม้อต้ม โดยขณะที่ต้มลอกกาวให้ยกห่วงคล้องเส้นไหมขึ้นลงอย่างสม่ าเสมอ 

(หรือประมาณทุกๆ 5 นาท)ี ให้เส้นไหมแช่จมอยู่ใต้สารละลาย เป็นเวลา 30 ถึง 45 นาที เพื่อให้สารละลาย

สามารถกระจายตัวเข้าในเส้นไหมได้อย่างสม่ าเสมอ และทั่วถึงในเส้นไหมที่ท าการลอกกาว 

ซ) เมื่อครบเวลาที่ก าหนดให้ยกห่วงคล้องเส้นไหมออกจากหม้อต้ม บิดเส้นไหมเพื่อเอาสารละลายออก 

จากนั้นล้างเส้นไหมด้วยน้ าอุ่นไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง แล้วล้างด้วยน้ าที่อุณหภูมิห้องจนเส้นไหมสะอาด บิดน้ าออก

แล้วกระตุกให้เส้นไหมเรียงเส้น น าไปแขวนบนราวที่เตรียมไว้พร้อมทั้งใช้มือกระตุกเส้นไหมอีกครั้งเพื่อให้

เส้นไหมในแต่เข็ดมีการจัดเรียงเส้นท่ีเรียบร้อย 

ฌ) ตากหรือผึ่งเส้นไหมให้แห้งในที่ร่ม แล้วจึงน าไปย้อมสี หรือบรรจุหีบห่อเพื่อเก็บรักษาไว้ใช้ต่อไป 

ข.2 วิธีการย้อมสีเส้นไหมด้วยสีย้อมสังเคราะห์ชนิดรีแอกทีฟ 

ข.2.1 การเตรียมวัตถุดิบและสารเคมี 

ก) เส้นไหมแห้งที่ลอกกาวแล้ว น ามาชั่งและจดบันทึก จากนั้นน าเส้นไหมมาแช่น้ าเป็นเวลา 10 นาที แล้วบิด

น้ าออกให้แห้งหมาด คล้องใส่ห่วง ทั้งนี้ให้ปริมาณเส้นไหมควรเหมาะสมกับขนาดของหม้อต้ม เพื่อให้เส้นไหม

ย้อมติดสีสม่ าเสมอ 

ข) น้ าสะอาด  

ค) โซเดียมซัลเฟต  

ง) โซเดียมคาร์บอเนต ชั่งเตรียมแบ่งออกเป็นไว้จ านวน 2 ชุด  

จ) สบู่เทียม  

ฉ) น้ าส้มสายชู ความเข้มข้น 5%    

ช) สารแก้น้ ากระด้าง  

ซ) ผงสี ชั่งเตรียมไว้ตามเปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักของเส้นไหมที่จะย้อม หรือปริมาณสีตามฉลากค าแนะน า (สีซอง)  

อัตราส่วนสารย้อมสีเส้นไหมต่อน  าหนักเส้นไหม 1 kg (สีสังเคราะห์ชนิดรีแอกทีฟ) 

    น้ าสะอาด  30 L 
    โซเดียมซัลเฟต          900     g 

    โซเดียมคาร์บอเนต 30    g 

    สบู่เทียม  60     g   

    น้ าส้มสายชู 5%  54     g 

    สารแก้น้ ากระด้าง  30      g 

    ผงสี     1      % ของน้ าหนักเส้นไหม  
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ถ้าต้องการสีเข้มขึ้น ให้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของสีตามต้องการ ทั้งนี้อัตราส่วนของสารย้อมสีเส้นไหมข้างต้นอาจจะ

ปรับเพิ่มขึ้นตามตาราง ข.1  

ตารางที่ ข.1 ปริมาณสารที่ใช้ในการย้อมด้วยสีย้อมสังเคราะห์ชนิดรีแอกทีฟ                                      

ตามความเข้มข้นของสีที่ต้องการ 

ความเข้มข้นของสี  

(% owf) 

โซเดียมซัลเฟต 

(g/L) 

โซเดียมคาร์บอเนต 

(g/L) 

สารแก้น้ ากระด้าง 

(g/L) 

< 1 30 1 1 

1 40 2 1 

2 40 2 1 

3 40 2 1 

4 50 2 1 

5 50 2 1 

6 60-80 2 1 

    owf = on the weight of the fiber       

ข.2.2 ขั้นตอนการย้อมสีเส้นไหมด้วยสีย้อมสังเคราะห์ชนิดรีแอกทีฟ 

ก) น าน้ าสะอาดใส่ลงในหม้อต้มส าหรับย้อมสี  

ข) เติมโซเดียมซัลเฟต แล้วคนด้วยไม้พายให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 

ค) เติมผงสี แล้วคนด้วยไม้พายให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน น้ าที่ได้เรียกว่า น้ าย้อม 

ง) น าเส้นไหมที่เตรียมย้อมแช่ลงในน้ าย้อมให้เส้นไหมทุกส่วนจมอยู่ใต้น้ าย้อม เป็นเวลา 10 นาที แล้วให้ยก

เส้นไหมออก 

จ) เติมโซเดียมคาร์บอเนต (ชุดท่ี 1) ลงในน้ าย้อม แล้วคนด้วยไม้พายให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 

ฉ) น าเส้นไหมแช่ในน้ าย้อมอีกครั้ง เป็นเวลา 10 นาที 

ช) ยกหม้อต้มย้อมวางบนเตาให้ความร้อนจนน้ าย้อมมีอุณหภูมิ 60°C ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ เป็นเวลา 10 นาท ี
แล้วยกเส้นไหมออก 

ซ) เติมโซเดียมคาร์บอเนต (ชุดท่ี 2) ลงในน้ า แล้วคนด้วยไม้พายให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 

ฌ) น าเส้นไหมแช่ในน้ าย้อมอีกครั้ง ควบคุมอุณหภูมิของน้ าในหม้อย้อมให้คงที่ที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา   
50 นาที หรือจนกระทั่งน้ าย้อมใสแสดงว่าเส้นไหมได้ดูดสีย้อมเรียบร้อยแล้ว 

ญ) น าเส้นไหมมาบิดไล่น้ าย้อมออก แล้วล้างด้วยน้ าที่อุณหภูมิห้อง จนสีส่วนเกินออกจากเส้นไหมหมด

เรียบร้อย บิดน้ าออกจากเส้นไหมพอหมาด แล้วท าการกระตุกเส้นไหม จากนั้นน าไปแขวนบนราวที่เตรียมไว้ 

แล้วกระตุกให้เส้นไหมกระจายเรียงเส้นให้เรียบร้อยอีกครั้ง  
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ฎ) ตากหรือผึ่งเส้นไหมให้แห้งในที่ร่ม  

ฏ) เตรียมน้ าสบู่เทียม โดยชั่งสบู่เทียมจ านวน 60 g เติมลงในหม้อต้มที่มีน้ าสะอาด จ านวน 30 L 

ฐ) ยกหม้อต้มวางบนเตา ให้ความร้อนจนอุณหภูมิ 85°C ในขณะให้ความร้อนใช้ไม้พายคนเพื่อให้สบู่เทียม

ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 

ฒ) น าเส้นไหมท่ีย้อมสีตากผึ่งแห้งแล้วมาต้มในน้ าสบู่เทียมที่อุณหภูมิ 85°C เป็นเวลา 15 นาที จากนั้น

น าไปล้างด้วยน้ าสะอาด 3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 ล้างด้วยน้ าร้อน 85°C 

 - น าน้ าสะอาด 30 L ใส่ในหม้อต้ม ยกหม้อต้มวางบนเตาให้ความร้อนอุณหภูมิ  85°C 

 - น าเส้นไหมที่ต้มด้วยน้ าสบู่เทียมมาล้างในน้ าร้อน ในขณะล้างเส้นไหมให้ท าการยกเส้นไหมขึ้นลง

อย่างสม่ าเสมอในต้มน้ าล้างเป็นเวลา 2 นาท ี

ครั้งท่ี 2 ล้างด้วยน้ าอุณหภูมิห้อง 

 - น าเส้นไหมที่ล้างครั้งที่ 1 แล้วมาล้างในกะละมังที่มีน้ าสะอาด 30 L 

 - ล้างเส้นไหมโดยการยกห่วงคล้องเส้นไหม ขึ้น-ลง ในน้ าล้างเป็นเวลา 2 นาท ี

ครั้งท่ี 3 ล้างด้วยน้ าอุณหภูมิห้อง 

 - น าน้ าสะอาด 30 L ใส่ในกะละมัง 

 - เติมน้ าส้มสายชู 5% จ านวน 54 g ใช้ไม้พายคนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน น าเส้นไหมที่ล้างครั้งที่ 2 

แล้วมาแช่ในน้ าที่ผสมน้ าส้มสายชู เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นน าไปล้างน้ าทันที ท าการล้างเส้นไหมให้สะอาด 

บิดน้ าออกหรือเข้าเครื่องปั่นแห้ง ท าการกระตุกเส้นไหม แล้วน าไปแขวนบนราวที่เตรียมไว้ พร้อมทั้งท าการ

กระตุกให้เส้นไหมกระจายเรียงเส้นให้เรียบร้อย 

ณ) ตากหรือผึ่งเส้นไหมให้แห้งในที่ร่ม น าไปใช้ทอผ้าหรือบรรจุหีบห่อและเก็บรักษา 

ข.3 วิธีการย้อมสีเส้นไหมด้วยสีย้อมสังเคราะห์ชนิดแอซิด 

ข.3.1 ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบและสารเคมี 

ก) เส้นไหมแห้งที่ลอกกาวแล้ว น ามาชั่งและจดบันทึกน้ าหนัก น าเส้นไหมมาแช่น้ าเป็นเวลา 10 นาที แล้วบิด

น้ าออกหรือใช้เครื่องปั่นให้แห้ง คล้องใส่ห่วง ท้ังนี้ให้ปริมาณเส้นไหมเหมาะสมกับขนาดของหม้อต้ม เพื่อให้

เส้นไหมย้อมติดสีสม่ าเสมอ 

ข) น้ าสะอาด  

ค) โซเดียมซัลเฟต สารกันด่าง และน้ าส้มสายชูความเข้มข้น 5%  
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ง) ผงสี ตามปริมาณที่แนะน าในฉลาก ขึ้นอยู่เข้มข้นของสีที่ต้องการ หรือตามเปอร์เซ็นต์น้ าหนักของเส้นไหม

ที่จะย้อม 

อัตราส่วนสารย้อมสีเส้นไหมต่อน  าหนักเส้นไหม 1 kg (สีสังเคราะห์ชนิดแอซิด) 

   น้ าสะอาด    30 L 

   โซเดียมซัลเฟต    5 % ของน้ าหนักเส้นไหม  

   น้ าส้มสายชู 5%  8.5   % ของน้ าหนักเส้นไหม 

   สารแก้น้ ากระด้าง    1 % ของน้ าหนักเส้นไหม 

   ผงสี       1 % ของน้ าหนักเส้นไหม  

ถ้าต้องการสีเข้มขึ้น ให้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของสีตามต้องการ ทั้งนี้อัตราส่วนของสารย้อมสีเส้นไหมข้างต้นอาจจะ

ปรับเพิ่มขึ้นตามตาราง ข.2  

ตารางที่ ข.2 ปริมาณสารที่ใช้ในการย้อมด้วยสีย้อมสังเคราะห์ชนิดแอซิด                                         

ตามความเข้มข้นของสีที่ต้องการ 

ความเข้มข้นของสี 

% owf 

โซเดียมซัลเฟต 

% owf 

สารกันด่าง 

% owf 

น้ าส้มสายชู 5% 

% owf 

< 1 5 1 8.5 

1 5 1 8.5 

2 5 1 8.5 

3 5 1 8.5 

4 10 1 17 

5 10 1 17 

6 10 1 17 

  owf = on the weight of the fiber 

ข.3.2 ขั้นตอนการย้อมสีเส้นไหมด้วยสีย้อมสังเคราะห์ชนิดแอซิด 

ก) น าน้ าสะอาดใส่ลงในหม้อต้มย้อมสี  

ข) เติมโซเดียมซัลเฟต แล้วคนด้วยไม้พายให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 

ค) เติมสารกันด่าง แล้วใช้ไม้พายคนให้ผสมเข้ากัน 

ง) เติมน้ าส้มสายชู 5% แล้วใช้ไม้พายคนให้ผสมเข้ากัน  

จ) วัดค่าพีเอชของน้ าในหม้อย้อมด้วยกระดาษลิตมัส หรือเครื่องวัดพีเอช (ถ้ามี) ค่าพีเอชของน้ าในหม้อย้อม

ควรมีค่าประมาณ 4.5 ถึง 5 

ฉ) เติมผงสี แล้วคนด้วยไม้พายให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน น้ าในหม้อย้อมเรียกวา่ น้ าย้อม 
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ช) น าเส้นไหมแช่ลงในน้ าย้อม เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นยกหม้อต้มย้อมวางบนเตาให้ความร้อนจนน้ า 

มีอุณหภูมิ 90°C ควบคุมอุณหภูมิของน้ าในหม้อย้อมให้คงที่ ท าการย้อมเป็นเวลา 60 นาที โดยยกห่วงคล้อง
เส้นไหมในหม้อต้มย้อมขึ้นลงอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้น้ าย้อมสามารถซึมเข้าในเส้นไหมได้เป็นอย่างดี  

ตลอดทั้งเข็ดเส้นไหม 

ซ) น าเส้นไหมมาบิดไล่น้ าออก แล้วล้างด้วยน้ าอุณหภูมิห้องทันที จนเส้นไหมสะอาด บิดน้ าออก หรือน าเข้า

เครื่องปั่นแห้ง ท าการกระตุกเส้นไหม น าไปแขวนบนราวที่เตรียมไว้ พร้อมทั้งท าการกระตุกเส้นไหมเรียงเส้น   

ให้เรียบร้อยกระจายตัวสม่ าเสมอ 

ฌ) ตากหรือผึ่งเส้นไหมให้แห้งในที่ร่ม แล้วจึงน าไปบรรจุหีบห่อและเก็บรักษา 

ข.4 วิธีการย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุให้สีธรรมชาติ เฉดแดงครั่ง 

ข.4.1  ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบและสารเคมี 

ข.4.1.1 การเตรียมเส้นไหมก่อนย้อมด้วยสารส้ม (pre-mordanting) 

ก) น าเส้นไหมแห้งที่ลอกกาวแล้ว มาชั่งน้ าหนักและจดบันทึกไว้  

ข) เตรียมสารละลายสารส้ม โดยใช้อัตราส่วนน้ าหนักของเส้นไหมแห้งที่ลอกกาวแล้วเป็นกิโลกรัม ต่อสารส้ม

เป็นกรัม ต่อน้ าเป็นลิตร เท่ากับ 1:50:10 น าสารส้มใส่ในน้ าแล้วคนด้วยไม้พายให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 

อุณหภูมิของน้ าควรเป็นอุณหภูมิในสภาพแวดล้อมปกติ 

ค) แช่เส้นไหมในสารละลายสารส้ม เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นน าเส้นไหมมาบิดน้ าออก แล้วน าไปแขวน 

บนราวเพื่อรอการย้อม โดยกระตุกให้เส้นไหมกระจายตัวสม่ าเสมอ 

ข.4.1.2 การเตรียมน้ าย้อมสีจากครั่ง 

ก) ชั่งครั่งดิบ 3 kg น ามาล้างให้สะอาด ผ่ึงให้แห้ง แล้วน ามาต าให้ละเอียด 

ข) น าครั่งละเอียดแช่ในน้ าสะอาดปริมาตร 10 L เป็นเวลา 12 ชั่วโมง เพื่อให้ได้น้ าสกัดสีจากครั่ง 

ค) น าน้ าสกัดสีจากครั่งมากรองด้วยผ้าดิบ  

ง) น าเศษครั่งท่ีกรองแยกได้มาแช่น้ าใหม่อีก 2 ครั้ง ปริมาตรน้ าต่อครั้ง 10 L  

จ) น าน้ าสกัดสีท้ัง 3 ครั้ง มาเทรวมกัน จะได้น้ าสกัดสีจากครั่ง ปริมาตร 30 L  

ฉ) วัดค่าพีเอชของน้ าสกัดสีจากครั่งด้วยกระดาษลิตมัส หรือเครื่องวัดพีเอช (ถ้ามี) ค่าพีเอชของน้ าสกัด    

ควรมีค่าประมาณ 5.6 

ช) น าน้ าสกัดสีจากครั่งใส่ในหม้อต้ม ยกหม้อต้มวางบนเตาให้ความร้อนจนน้ าสกัดสีมีอุณหภูมิเท่ากับ 90°C 
ถึง 95°C ควบคุมอุณหภูมิน้ าสกัดสีให้คงที่ เป็นเวลา 15 นาท ี
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ซ) น าน้ าสกัดสีจากครั่งมากรองด้วยผ้าดิบอีกครั้ง แล้วเติมน้ าสะอาดชดเชยส่วนที่ระเหยจากการต้ม ให้มี

ปริมาตร 30 L เพื่อใช้ย้อมสีเส้นไหมต่อไป 

ข.4.1.3 การเตรียมน้ ามะขามเปียก 

ก) น ามะขามเปียก 300 g มาตัดแบ่งให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่ไว้ในหม้อต้ม แล้วเติมน้ าสะอาดปริมาตร 5 L  

ข) ท าการต้มน้ าที่มีเนื้อมะขามเปียกที่อุณหภูมิ 95°C ควบคุมอุณหภูมิของน้ าให้คงที่ เป็นเวลา 10 นาท ี

ค) น าน้ าต้มมะขามเปียกมากรองด้วยผ้าดิบ แล้วเติมน้ าสะอาด  ลงในน้ ามะขามเปียกที่กรองได้ ให้มี

ปริมาตร 5 L เก็บไว้รอการย้อมสีเส้นไหมต่อไป (ค่าพีเอชของน้ ามะขามเปียกควรมีค่าประมาณ 2.9) 

ข.4.2 ขั้นตอนการย้อมสีเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติจากครั่ง 

ก) น าน้ าสกัดสีจากครั่งปริมาตร 30 L ใส่ในหม้อย้อมสี แล้วเติมน้ ามะขามเปียก ปริมาตร 5 L จากนั้นคนด้วย

ไม้พายให้ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน (ค่าพีเอชของสารผสมในหม้อย้อมควรจะมีค่าประมาณ 3.5 – 4) 

ข) ยกหม้อต้มย้อมวางบนเตาให้ความร้อนจนอุณหภูมิเท่ากับ 70°C จึงน าเส้นไหมลงในน้ าย้อม 

ค) เพิ่มความร้อนต่อจนอุณหภูมิเท่ากับ 95°C ควบคุมอุณหภูมิของน้ าย้อมให้คงที่ ท าการย้อมสีเส้นไหมไว้
เป็นเวลา 30 นาท ีโดยในขณะที่ย้อมสีให้ท าการกลับหรือยกเส้นไหมขึ้นลงในน้ าย้อมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้

น้ าย้อมสามารถกระจายเข้าเส้นไหมได้ท่ัวเส้นไหมอย่างสม่ าเสมอ 

ง) น าเส้นไหมที่ย้อมเสร็จแล้วท าการล้างด้วยน้ าอุณหภูมิห้องทันที จนเส้นไหมสะอาดหรือน้ าล้างเส้นไหม ใส 

ไม่มีสี บิดน้ าออก หรือน าเข้าเครื่องปั่นให้แห้ง กระตุกเส้นไหมแล้วน าไปแขวนบนราวที่เตรียมไว้ โดยกระตุก

ให้เส้นไหมเรียงเส้นอย่างกระจายตัวสม่ าเสมอ 

จ) การผนึกสีหลังย้อมด้วยสารส้ม เตรียมสารละลายสารส้ม โดยใช้อัตราส่วนน้ าหนักของเส้นไหมแห้งที่ 

ลอกกาวแล้วเป็นกิโลกรัม ต่อสารส้มเป็นกรัม ต่อน้ าเป็นลิตร เท่ากับ 1:50:10 น าสารส้มใส่ในน้ าแล้วคนด้วย

ไม้พายให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน  

ฉ) น าเส้นไหมท่ีย้อมสีจากครั่งแล้ว มาแช่ในสารละลายสารส้ม เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นน าเส้นไหมมาล้าง

ด้วยน้ าเย็นทันที จนเส้นไหมสะอาด บิดน้ าออก หรือน าเข้าเครื่องปั่นให้แห้ง แล้วน าไปแขวนบนราวที่เตรียมไว้ 

โดยกระตุกให้เส้นไหมกระจายตัวสม่ าเสมอ 

ช) ตากหรือผึ่งเส้นไหมให้แห้งในที่ร่ม แล้วจึงน าไปบรรจุหีบห่อและเก็บรักษา 
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ข.5 วิธีการย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุให้สีธรรมชาติ เฉดเหลืองมะพูด 

ข.5.1  ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบและสารเคมี 

ข.5.1.1 การเตรียมเส้นไหมก่อนย้อมด้วยสารส้ม (pre-mordanting) 

ก) น าเส้นไหมแห้งที่ลอกกาวแล้ว มาชั่งน้ าหนักและจดบันทึกไว้ 

ข)  เตรียมสารละลายสารส้ม โดยใช้อัตราส่วนน้ าหนักของเส้นไหมแห้งที่ลอกกาวแล้วเป็นกิโลกรัม ต่อสารส้ม

เป็นกรัม ต่อน้ าเป็นลิตร เท่ากับ 1:50:10 น าสารส้มใส่ในน้ าแล้วคนด้วยไม้พายให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 

อุณหภูมิของน้ าควรเป็นอุณหภูมิในสภาพแวดล้อมปกติ 

ค) แช่เส้นไหมในสารละลายสารส้ม เป็นเวลา 10 นาที แล้วน าเส้นไหมมาบิดน้ าออก จากนั้นน าไปแขวน 

บนราวเพื่อรอการย้อม โดยกระตุกให้เส้นไหมกระจายตัวสม่ าเสมอ 

ข.5.1.2 การเตรียมน้ าย้อมสีจากเปลือกต้นมะพูด 

ก) น าเปลือกต้นมะพูดมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ จ านวน 3 kg  

ข) น าเปลือกต้นมะพูดใส่ในหม้อต้ม เติมน้ าสะอาด 30 L ยกหม้อต้มวางบนเตาให้ความร้อนจนอุณหภูมิ

ของน้ าเท่ากับ 95°C ควบคุมอุณหภูมิของน้ าในหม้อต้มให้คงที่ เป็นเวลา 60 นาที แล้วกรองด้วยผ้าดิบ  
แยกน้ าสกัดสีเก็บไว้ 

ค) น าเศษเปลือกต้นมะพูดที่ได้จากการกรองใส่หม้อต้ม เติมน้ าสะอาด 30 L ต้มที่อุณหภูมิ 95°C เป็นเวลา 
30 นาที แล้วกรองด้วยผ้าดิบ แยกน้ าสกัดสีเก็บไว้ 

ง) น าน้ าสกัดสีจากเปลือกต้นมะพูดที่กรองได้ท้ังสองครั้งมารวมกัน แล้วเติมน้ าสะอาด ให้มีปริมาตร 60 L 

เก็บไว้ย้อมสีเส้นไหมต่อไป 

ข.5.2 ขั้นตอนการย้อมสีเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกต้นมะพูด 

ก) น าน้ าสกัดสีจากเปลือกต้นมะพูด ปริมาตร 30 L ใส่ในหม้อย้อมสี แล้วเติมสารส้ม 100 g ลงในน้ า คนด้วย

ไม้พายให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน น้ าที่ได้จะมีสีเหลืองเข้มข้ึน 

ข) ยกหม้อต้มย้อมสีวางบนเตาให้ความร้อนจนอุณหภูมิเท่ากับ 70°C จึงน าเส้นไหมลงแช่ในน้ าย้อม แล้วให้
ความร้อนต่อจนอุณหภูมิของน้ าย้อมเท่ากับ 95°C ควบคุมอุณหภูมิของน้ าย้อมให้คงที่ เส้นไหมไว้เป็นเวลา 
30 นาที ในขณะที่ย้อมสีเส้นไหมให้ท าการกลับหรือยกเส้นไหมขึ้นลงอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้น้ าย้อมสี

สามารถกระจายเข้าเส้นไหมได้อย่างท่ัวถึง 

ค) น าเส้นไหมท่ีย้อมสีแล้วมาล้างด้วยน้ าอุณหภูมิห้องทันที จนเส้นไหมสะอาดหรือน้ าล้างเส้นไหม ใส ไม่มีสี    

บิดน้ าออก หรือน าเข้าเครื่องปั่นให้แห้ง ท าการกระตุกเส้นไหม แล้วน าไปแขวนบนราวที่เตรียมไว้ โดยควร

กระตุกให้เส้นไหมมีการเรียงเส้นเรียบร้อย  
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ง) การผนึกสีหลังย้อมด้วยสารส้ม โดยเตรียมสารละลายสารส้ม โดยใช้อัตราส่วนน้ าหนักของเส้นไหมแห้ง 

ที่ลอกกาวแล้วเป็นกิโลกรัม ต่อสารส้มเป็นกรัม ต่อน้ าเป็นลิตร เท่ากับ 1:50:10 น าสารส้มใส่ในน้ าแล้วคนด้วย

ไม้พายให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน อุณหภูมิของน้ าควรเป็นอุณหภูมิในสภาพแวดล้อมปกติ 

จ) น าเส้นไหมที่ย้อมสีจากเปลือกมะพูดแล้ว มาแช่ในสารละลายสารส้ม เป็นเวลา 10 นาที ในขณะที่ท าการ

แช่เส้นไหมให้นวดเส้นไหมโดยการใช้มือบีบเส้นไหมเบาๆ อย่างทั่วถึงเพื่อให้สารส้มซึมเข้าไปในเส้นไหม   

ได้ดีขึ้น 

ฉ) น าเส้นไหมมาล้างด้วยน้ าอุณหภูมิห้องทันที จนเส้นไหมสะอาดหรือน้ าล้างเส้นไหม ใส ไม่มีสี  บิดน้ าออก 

หรือน าเข้าเครื่องปั่นให้แห้ง แล้วน าไปแขวนบนราวที่เตรียมไว้ โดยกระตุกให้เส้นไหมกระจายตัวสม่ าเสมอ 

ช) ตากหรือผึ่งเส้นไหมให้แห้งในที่ร่ม แล้วจึงน าไปบรรจุหีบห่อและเก็บรักษา 
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ภาคผนวก  ค 

มาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมเกีย่วกับสีย้อมสังเคราะห์               

ที่ใช้กับเส้นไหม 

(ข้อ 3.2.3.2) 

 

1. สีย้อมสังเคราะห์ชนิดแอซิด   

(acid dyes) 
สีแอซิดต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ 

มอก. 2532-2556 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4342 

(พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิด 

2. สีย้อมสังเคราะห์ชนิด            

รีแอกทีฟ (reactive dyes) 

สีรีแอกทีฟต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐาน

เลขที่ มอก. 740-2555 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4492 

(พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและก าหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมสีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ 
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ภาคผนวก  ง 

วิธีทดสอบการตกสี 
 

1. การเตรียมตัวอย่าง สุ่มเส้นไหมที่ย้อมสีด้วยน้ าย้อมคราวเดียวกัน จ านวน 1 เข็ด น ามากรอเพื่อสุ่มตัวอย่าง

เส้นไหมทดสอบ จ านวน 1 ตัวอย่างจากปลายของเข็ด โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร  

2. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้ 

2.1 น้ าบริโภค  2.6 กระบอกตวงขนาด 1 000 ถึง 2 000 ml 
2.2 สบู่มาตรฐาน (standard soap)  2.7 กระบอกฉีด (Syringe) หรือ กระบอกตวง 

ขนาด 50 ถึง 100 ml 
2.3 ภาชนะสีขาวหรือบีกเกอร์ ปริมาตร 100 ml 2.8 เทอร์โมมิเตอร์ (0°C ถึง 100°C)  
2.4 เครื่องชั่ง 0 ถึง 100 g ที่มีความละเอียด 0.01 g 2.9 แท่งแก้วหรือแท่งพลาสติก  
2.5 กระบอกตวงขนาด 300 ml 2.10 นาฬิกาจับเวลา  

3. วิธีทดสอบ 

3.1 การเตรียมสารละลายสบู่มาตรฐาน  

ละลายสบู่มาตรฐาน น้ าหนัก 2 g ในน้ าอุ่นอุณหภูมิประมาณ 70°C ถึง 80°C ปริมาตร 100 ml ในกระบอกตวง

ขนาด 300 ml ใช้แท่งแก้วคนให้สบู่ละลาย จากนั้นเทใส่กระบอกตวงขนาด 1 000 ถึง 2 000 ml แล้วเติม 

น้ าดื่มบริโภคให้ได้ปริมาตร ทั้งหมด 1 000 ml แล้วจึงใช้แท่งแก้วคนให้สบู่ละลายเข้ากันอีกครั้ง  

3.2 การทดสอบการตกสีโดยวิธีการซัก  

น าสารละลายสบู่มาตรฐานที่เตรียมจากข้อ 3.1 ปริมาตร 10 ml เทลงภาชนะสีขาวหรือบีกเกอร์ น าตัวอย่าง

เส้นไหมทดสอบแช่ในสารละลายสบู่มาตรฐาน ใช้แท่งแก้วหรือแท่งพลาสติกกดเส้นไหมให้น้ าซึมเข้าจนทั่ว

แล้วคนเบาๆ 5 นาท ีจากนั้นน าเส้นไหมทดสอบขึ้นจากน้ าสบู่ บีบน้ าออกให้หมาดๆ ตรวจดูสีของสารละลาย

สบู่และบันทึกความแตกต่างของสีที่สังเกตเห็นเทียบกับสารละลายสบู่มาตรฐาน จากนั้นน าเส้นไหมทดสอบ

มาล้างด้วยน้ าสะอาดและทดสอบซ้ าอีก 2 ครั้ง ด้วยสารละลายสบู่มาตรฐานใหมแ่ละบันทึกผล 

4. เกณฑ์การตัดสิน 

4.1 เส้นไหมที่ย้อมด้วยสีย้อมสังเคราะห์ ผลการทดสอบกับตัวอย่างทั้งสามครั้ง ต้องไม่พบสีที่ผิดปกติ      

ไปจากสีเดิมของสารละลายสบู่มาตรฐาน จึงจะถือว่าเส้นไหมทีย้่อมสีในคราวเดียวกันนั้น ไม่พบการตกสี 

4.2 เส้นไหมที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ ยอมให้พบสีที่ผิดปกติได้ในการทดสอบครั้งแรก แต่การทดสอบใน  

ครั้งที่สองและสาม ต้องไม่พบสีที่ผิดปกติไปจากสีเดิมของสารละลายสบู่มาตรฐาน จึงจะถือว่าเส้นไหมที่ย้อมสี   

ในคราวเดียวกันนั้น ไม่พบการตกสี 
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