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บทที่ 2
การดําเนินการถายทอดเทคโนโลยี
การยอมเสนไหมสีธรรมชาติใหไดคุณภาพนั้นขึ้นอยูกับขั้นตอนการยอม อุณหภูมิที่ใชยอมหรือความ
รอน วัตถุดิบจากธรรมชาติ จํานวนเสนไหมที่ไดสัดสวนกับน้ําสี เสนไหมตองมีคุณภาพดีดวย สีไมตกและสีไม
เปลี่ ย นงาย ภายหลั ง การใชงานหรื อ สวมใสดั ง นั้ น การยอมเสนไหมจึ ง เปS น ขั้ น ตอนการทอผาไหมซึ่ ง มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
- การถายทอดเทคโนโลยีการมัดยอมสีธรรมชาติไหมจํานวน 1 วัน 6 ชั่วโมง ตอ 1 กลุม
1. การเตรียมทําความสะอาดเสนไหม
2. ขั้นตอนการยอม
2.1 เตรียมวัตถุดิบ
2.2 การเตรียมน้ํายอม
2.3 การยอม
2.4 การยอมซ้ํา
2.5 การทดสอบความคงทนตอแสงของสี
- การเพิ่มมูลคาไหมจากกาวไหมจํานวน 1 วัน 6 ชั่วโมง ตอ 1 กลุม
ไหม นั้ น จะใหสารซี ริ ซิน หรื อเรี ย กวาผงไหม คื อการสกั ด จากกาวไหมจนเปS น ผงสี ครี มละเอี ย ดมี
คุณสมบัติชวยชะลอความแกของวัย และชวยตอตานอนุมูลอิสระ การเกิดริ้วรอย ลบเลือนจุดดางดํา สวน
โปรตีนที่ไดจากเสนไหมใหสารไฟโบรอีน ชวยทําใหผิวหนังชุมชื้น หนาขาว คุณสมบัติไมละลายในน้ําแตละลาย
ในไขมัน ดังนั้นจึงสามารถนํามาเปSนสวนผสมของอาหารเสริมประเภทลดไขมัน หรือลดความอวน เปSนตน
การทํา สบู จากกาวไหมโดยใชเทคโนโลยีนิ วเคลี ยร3 ในการยอยสลายโมเลกุ ลของโปรตี นไหม ซึ่ งใช
หลักการพลังงานนิวเคลียร3ในการทําใหเกิดโมเลกุลเล็ก ๆ มากมายและนํามาใชประโยชน3ในการตอตานอนุมูล
อิสระ ทําใหสบูที่ไดจากโปรตีนไหมที่ผานกระบวนการนิวเคลียร3นั้น ชวยทําใหผิวสวย เนียน และลดจุดดางดํา
หนาใส ซึ่งโปรตีนที่ไดจากไหมมี 2 ชนิดคือ โปรตีนที่ไดจากกาวไหม ในกระบวนการตมดวยความรอนใชหมอ
แรงดั นสู ง และโปรตี นจากเสนไหมหรื อขี้ ไหมเศษไหม เปSน ตน ซึ่งโปรตี นทั้ งสองชนิด นี้มีคุณสมบั ติต างกั น
โปรตีนที่ไดจากกาว
1. การเตรียมทําความสะอาดเสนไหม
2. ขั้นตอนการลอกกาวดวยกระบวนการตมดวยความรอนใชหมอแรงดันสูง
2.1 เตรียมวัตถุดิบ
2.2 การหมออัดความดัน
2.3 น้ํามันปาล3มหรือน้ํามันมะพราว
2.4 กลีเซอรีน
2.5 ผงไหม
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2.6 ขมิ้น
2.7 น้ําผึ้งปgา
2.8 Soap Base
วิทยากร
ผูชวยศาสตราจารย3ศิริพร หงส3พันธุ3
นางนิยม เทศชารี เลขานุการกลุมทอผายอมสี ธรรมชาติ บานหนองมะนาว อําเภอคง จังหวั ด
นครราชสีมา โทร 086-2450494
วิธีการถายทอด การสาธิตทดลอง พรอมกับฝlกปฏิบัติจริงของผูรับการถายทอดเทคโนโลยี
สื่อที่ใชในการถายทอดฯ เชน เอกสารประกอบการบรรยาย เครื่องมือเครื่องจักรในการสาธิต เปSนตน
ข#อมูลเนื้อหา เอกสาร เทคโนโลยีที่จะถายทอด
1. การทําความสะอาดเส#นไหมดิบหรือการลอกกาวไหม
ไหมขาวดิบ 1 กิโลกรัม
สบูเทียม 150 กรัม ( 5 กรัม/ลิตร)
โซดาแอช 60 กรัม ( 2 กรัม/ลิตร)
นาออน 30 ลิตร (อัตราสวนระหวางไหมตอ
น้ํา1:30)
อุณหภูมิ 95 oซ
เวลา 60 นาที
วิธีทํา
เติมน้ําลงหมอตามที่กําหนด
- ใสสบูเทียม และดาง ตามที่กําหนด
- ตมน้ําในหมอยอม จนอุณหภูมิถึง 70 องศา
นําเสนไหมลงในหมอ กดไหมใหจมน้ํา
- คอยๆเพิ่มไฟ ใหอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศา
ตอนาที
- เมื่ออุณหภูมิถึง 95 องศาเซลเซียส
จับเวลานาน 60 นาที
- นําขึ้น บิดหมาด
- ลางน้ําอุน 60-70 oซ 1 ครั้ง บิดหมาด
กระตุก
- ลางน้ําเย็น 2 ครั้ง บิดหมาด กระตุก
- ตากแหง
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2. ทฤษฏีเกี่ยวกับการลอกกาว - ย#อมสีไหม
2.1 การลอกกาวไหม
การเตรียมไหม
ลักษณะของเสนไหมจากการสาวไหม เสนไหมที่ไดในขั้นตอนนี้ เรียกวา ไหมดิบ ซึ้งตอง นํามา กรอ
และตีเกลียวเตรียมไวหรือสาวพรอมตีเกลียวในขั้นตอนเดียวกันเพื่อนําไปลอกกาว ฟอก ขาว และยอมสีตอไป
รู#จักเส#นไหม
เสนไหมดิบมีสวนประกอบเปSนโปรตีน สําคัญ 2 สวน คือ สวนที่เปSนเสนใย เรียกวา ไฟโบรอิน (fibroin)
ซึ่งมีอยูประมาณ 62.5-67.0 % และสวนที่เปSนกาวไหม เรียกวา เซริซิน (sericin) มีอยูประมาณ 23-27.5%
นอกนั้นเปSนสวนประกอบอื่น ๆ เชนไขมัน น้ํามันแรธาตุตาง ๆ สิ่งที่ปรากฎสีมีประกฎ ตามธรรมชาติ และน้ํา
เปSนตน ไหมดิบ
ความสําคัญของการลอกกาวไหม
เนื่องจากเสนไหมถูกเคลือบดวยกาวดังไดกลาวแลวนั้นเปSนผลใหเสนไหมกระดาง ตาม ชนิดและพันธุ3ของไหม
แมจะตมดวยความรอนสูงก็ไมสามารถขจัดกาวไดทั้งหมด เสนไหมที่จะไช ทอผาจึงตองผานกระบวนลอกกาว
และการฟอกอีกหลายขั้นตอน
ความจําเปนของการลอกกาวไหม
การลอกกาวไหมเปSนความจําเปSนอยางยิ่งเพื่อขจัดกาวไหม (Sericin) รวมทั้งขจัดสิ่งปนเป‡ˆอน อื่นๆ
ออกดวย โดยอาจเติมสารเคมีเพื่อเพิ่มความนุมลงไปในขั้นตอนการผลิตเสนก็ได ซึ้งจากจะทํา ใหไหมนุม และ
ยังเกิดความเงามันอีกดวย ดังนั้นการลอกกาวไหมก็คือการขจัดสิ่งสกปรกที่มีอยูใน เสนใยไหมออกไปนั่นเอง
ในทางวิชาการ หลักการลอกกาวไหมทําไดหลายวิธี เชนการใชกรด ดาง เอ็นไซม3 สบู หรือน้ํา
ภายใตความดันสูง ปริมาณของกาวไหมที่ถูกขจัดไป จะทําใหไดคุณภาพของเสนไหมแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ
ลักษณะ กระบวนการ และสารที่ใชทั้งสารเคมี และวิธีธรรมชาติ
วิธีลอกกาวไหม
การลอกกาวไหมมีหลายวิธี แตกตางกัน นอกจากขึ้นอยูกับพันธุ3ไหม รูปแบบของไหมกอน ลอกก็มีผล
ตอการลอกเชน ไหมเปSนเข็ดหรือ เปSนผาผืน ก็สามารถลอกกาวได
วิธีลอกกาวไหม อาจเลือกใชไดทั้งวิธีทางกายภาพหรือทางเคมี ซึ่งจะใชวิธีไดก็ตาม จําเปSนตองทําดวยความ
ระมัดระวังอยางมาก เพื่อไมใหเสนไหมเสียหาย วิธีที่นิยมใชไดแก
1. การลอกกาวไหมดวยน้ําภายใตความดันสูง
ไหมลอกพันธุ3ตาง ๆ สามารถใชน้ําที่อุณหภูมิ 120°C เปSนเวลา 2 ชั่วโมง และทําซ้ําแบบ เดียวกันนี้ 34 ครั้ง การตมไหมในน้ําเปSนเวลานานๆ จะคอยๆ ทําใหเสนไหมเกิดการเสื่อมสลายและ ไฮโดรซิสออยางชาๆ
ในกรณีนี้หากใชอุปกรณ3ความดันสูงจะทําใหเสนไหมเสื่อมสลายหรือถูก ทําลาย นอยที่สุด
2. การลอกกาวไหมดวยดาง
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ในการลอกกาวไหมดวยสารละลายดางนั้นตองคํานึงถึงpHและอุณหภูมิ โดยหากลอกกาว ไหมดวย
สารละลายดางที่ pH มากกวา 9 กาวไหมจะถูกกําจัดออกไดอยางรวดเร็วและสมบูรณ3 หลังจากทําการลอกกาว
ไดเพียง 30 นาทีเทานั้น อุณหภูมิที่ใชไมควรเกิน 90°C เพื่อหลีกเลี่ยงไมให เสนไหมเป‡Œอย และ pH ของดาง
ลอกกาวก็จะมีผลตอระดับการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซ3ของเสนใยไฟ โบรอินดวย
3. การลอกกาวไหมดวยกรด
ในการลอกกาวไหมดวยสารละลายกรดที่ pH นอยกวา 2.5 หรือระหวาง 1.5-2 กาวไหมจะ ถูกกําจัด
ออกไดอยางมีประสิทธิภาพ กรดแร (mineral acids) ไดแกกรดซัลฟ_วริกและกรดไฮโดร คลอริกจะมี
ประสิทธิภาพในการลอกกาวไหมมากกวากรดอินทรีย3 (organic acids) pH ของอางลอก กาวก็จะมีผลตอ
ระดับการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซ3ของเสนใยไฟโบรอินดวย
4. การลอกกาวไหมดวยสบู
สบูไดถูกนํามาใชลอกกาวไหมกวา 200 ปVแลว และป[จจุบันเราก็ยังพบวามีหลายโรงงาน หรือหลาย
หมูบานที่ยังคงใชสบูสําหรับลอกกาวไหม สบูที่ใชลอกกาวไหมเรามักจะนึกถึง “สบู ซันไลต3” ที่ป[จจุบันจะทํา
เปSนเกล็ดหรือผงเพื่อใหงายตอการผลิต
การลอกกาวไหมดวยสบูตองทําดวยความระมัดระวังโดยตมสารละลายสบูและควบคุม pH ใหเปSนดาง
นอยๆ เทานั้นเพื่อหลีกเลี่ยงไมใหเสนไหม (fibroin) ถูกทําลาย วิธีนี้จะตมสารละลายสบู ที่อุณหภูมิ 90-95°C
เปSนเวลา 1.5-2 ชั่วโมง น้ําที่ใชก็ควรเปSนน้ําออนหรืออาจมีการเติมสาร sequestering เพื่อลดความกระดาง
ของน้ําทั้งนี้เพื่อไมใหสบูตกคางและเป‡ˆอนติดอยูในเสนไหม
5. การตมดวยสารซักฟอกสังเคราะห3 (Synthetic deternent degumming)
สารซักฟอกสังเคราะห3ไดถูกนํามาใชลอกกาวไหมแทนการใชสบูมากขึ้นเนื่องจากสบูมี ขอดอยหลาย
ประการเชนมีราคาแพง ตองใชปริมาณสูง และเวลาลอกกาวนานถึง 1-2 ชั่วโมง และ อีกเหตุผลหนึ่งคือหา
กลอกกาวไหมดวยสบูโดยใชเครื่องจักรแบบตอเนื่อง (continuous machine) สบูจะไมสามาถชดเชยหรือลด
ความเปSนกรดของผลิตผลที่เกิดจากการไฮโดรไลซ3กาวไหม (sericin hydrolysis products) ที่สะสมอยูในอาง
ลอกกาวไหมไดเหมือนสารซักฟอกสังเคราะห3ทําให ประสิทธิภาพในการกําจัดกาวไหมไมดี การลอกกาวไหม
ดวยสารซักฟอกสังเคราะห3แทนการใชสบู จะลดการขึ้นขนของไหม (silk lice, piling) ดวย
6. การลอกกาวไหมดวยเอนไซม3 (Enzymatic degumming)
เทคโนโลยีชีวภาพที่กาวหนาอยางรวดเร็วทําใหเราสามารถผลิตเอนไซม3ที่หลากหลาย ประเภทและ
สมบัติที่ถูกปรับปรุงใหเหมาะสมกับการใชงานประกอบกับเอนไซม3เปSนตัวเรงปฏิกิริยา ที่มีความจําเพาะตอเสน
ใยหรือ Substrate ทําใหไมเปSนอันตรายตอเสนใย ภาวะที่ใชก็ไมรุนแรง สามารถนํามาใชทําแทนสารเคมี
ปริมาณที่ใชไมสูงมากนัก สามารถประหยัดน้ําและพลังงาน ที่ สําคัญสามารถตอบสนองตอความตองการใน
ป[จจุบันที่ตองการกระบวนการที่เปSนมิตรกับ สิ่งแวดลอมจึงทําใหเอนไซม3เปSนทางเลือกหนึ่งที่มักนํามาศึกษา
หรือใชในกระบวนการสิ่งทอ
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2.2 การฟอกย#อมสีไหม
อุปกรณ+ที่ใช#ในการฟอกย#อมสีไหม วัสดุอุปกรณ+ในการฟอกย#อมสีไหม ได#แก - ถังฟอกยอม ซึ่งควรเปSน
โลหะเคลือบหรือโลหะที่ไมทําปฏิกิริยากับสารเคมี และควรมี ความลึกพอประมาณใหเสนไหมสามารถลงฟอก
ไดอยางทั่วถึง และควรมีตะแกรงรองกนถังเพื่อ ไมใหเสนไหมที่ฟอกยอมสัมผัสกับกนภาชนะที่รับความรอน
โดยตรง
สารเคมีที่ใชในการฟอกยอม ไดแก สบูแท สบูเทียม โซดาแอส โซเดียมซัลไฟลด3 สียอม ไหม เกลือแกง
กรดน้ําสมเขมขน และผลิตภัณฑ3สําหรับผนึกสียอม
คุณภาพของน้ําที่ใช#ในการฟอกย#อมสีไหม
น้ําเปSนองค3ประกอบสําคัญที่จําเปSนตองใชในการฟอกยอมสีไหม น้ําที่เหมาะแกการ นํามาใชฟอกและ
ยอมสีไหม จะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปSนน้ําที่ใสสะอาด ปราศจากสี กลิ่น รส ตะกอนและสารแขวนลอยตาง ๆ
2. ตองเปSนน้ําออนและมีสภาพเปSนกลาง
3. ปราศจากคลอรีน และเกลือของโลหะ เชน เหล็ก ทองแดง แมงกานีส และแมกนีเซียม
ในสภาพธรรมชาติน้ําที่เหมาะที่จะนําไปใชในการฟอกยอมสีไหม คือ น้ําฝน ซึ่งจัดเปSนน้ํา ที่ใสสะอาด
และบริสุทธิ์ หากเก็บในภาชนะที่สะอาดแลว สามารถนําไปใชฟอกยอมสีไหมไดทันที หากเปSนน้ําบริเวณผิวดิน
ไดแก แมน้ํา ลําคลอง หวย หนอง บึง สระ เปSนตน อาจมีสิ่งสกปรก เกลือ และแรธาตุตาง ๆ ละลายอยู น้ํา
ประเภทนี้สวนใหญจะมีความกระดางและสภาวะเปSนกรดดางไมสูง มากนัก แตจะมีตะกอนแขวนลอยคอนขาง
สูงสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ําไดโดยวิธีการแกวง สารสมใหตกตะกอนกอน นําไปใชฟอกยอม สวนน้ําจากใต
ผิวดิน เชน น้ําบอ น้ําบาดาล มักเปSนน้ํา กระดาง มีความเปSนกรดดางคอนขางสูง ไมเหมาะสําหรับนําไปใชฟอก
ยอมสี
วิธีการฟอกกําจัดและฟอกขาวเส#นไหมแบบใช#น้ําเดียว 1. การฟอกขาวครั้งที่ 1
อัตราสวนของสารในการฟอก เสนไหมพันธุ3ไทยและพันธุ3ไทยลูกผสม “สีเหลือง” (สําหรับเสนไหม 1 –
1.3 กิโลกรัม) - น้ําสะอาด 30 ลิตร - สบูแท 135 – 180 กรัม - สบูเทียม 30 กรัม - โซดาแอส 50 กรัม โซเดียมไฮโดรซัลไฟล3 50 กรัม เสนไหมพันธุ3ลูกผสมตางประเทศ “สีขาว” (สําหรับเสนไหม 1 – 1.3 กิโลกรัม) น้ําสะอาด 30 ลิตร สบูแท 90 กรัม - สบูเทียม 30 กรัมโซดาแอส 25 – 30 กรัม - โซเดียมโฮโดรซัลไฟด3 20 –
25 กรัม
กระบวนการฟอกไหมครั้งที่ 1
ใสน้ําสะอาด 30 ลิตรลงในภาชนะตมใหถึงอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ใสสบูแทที่หั่นเปSน ฝอยแลว
สบูเทียม และโซเดียม ลงไปคนจนละลาย นําตะแกรงใสรองกันถังฟอกใหเรียบรอยน้ําเสน ไหมแบงใสหวงฟอก
ยอม 3 - 4 หวง ทําการจัดและขยายไพไหมแลวนําลงฟอก กลับเสนไหมไปมา เปSนชวง ๆ ประมาณ 30 นาที
หรือนานกวาหากเสนไหมยังไมขาวพอ จากนั้นนําเสนไหมทั้งชุดขึ้น ผึ่งใหเย็นแลวบิดใหหมาดที่สุด นําไปซักลาง
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ในน้ําเย็น 4 ครั้ง บิดใหหมาดทุกครั้ง จากนั้นนําไปลาง ในน้ํารอน 100 องศาเซลเซียส เปSนเวลา 10 นาที บิด
ใหหมาด กระตุกเสนไหมใหเรียงตัวขนานกัน คืนสูสภาพเดิมผึ่งใหแหงในที่รม
การฟอกขาว ครั้งที่ 2
การฟอกขาวเสนไหม ครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค3เพื่อทําใหเสนไหมมีความสะอาด หมดจด และมีความ
ขาวเพิ่มมากยิ่งขึ้น จนเหมาะสมในการยอมสีออนมาก ๆ เพื่อใหสียอมชัดเจนและมีความ สดใสยิ่งขึ้น
อัตราสวนของสารในการฟอกขาวเสนไหม ครั้งที่ 2 เสนไหมพันธุ3ไทยและพันธุ3ไทยลูกผสม “สีเหลือง” (สําหรับ
เสนไหม 1 กิโลกรัม) - น้ําสะอาด 30 ลิตร - สบูเทียม 15 กรัม - โซดาแอส 20 กรัม - โซเดียมไฮโดรซัลไฟด3 40
กรัม เสนไหมพันธุ3ลูกผสมตางประเทศ “สีขาว” (สําหรับเสนไหม 1 กิโลกรัม) - น้ําสะอาด 30 ลิตร - สบูเทียม
15 กรัม - โซดาแอส 20 กรัม - โซเดียมโฮโดรซัลไฟด3 20 กรัม 6
เตรียมน้ําสะอาด 30 ลิตร ลงในภาชนะตมจนถึง 90 องศาเซลเซียส ใสสบูเทียม โซดาแอส และ
โซเดียมไฮโดรชัลไฟต3 ลงไป คนจนละลายทั่วแลวใสตระแกรงรองกนถัง นําเข็ดไหมทั้งชุดลง ฟอก กลับเสนไหม
ไปมาเปSนชวง ๆ ฟอกนานประมาณ 30 นาที หรือนานกวา ถาเห็นวาเสนไหมยัง ไมขาวพอ จากนั้นนําเข็ดไป
ขึ้นผึ่งใหเย็นแลวบิดใหหมาดที่สุดนําไปซักลางในน้ําเย็น 2 – 3 ครั้ง สลับกับการบิดใหหมาด แลวนําไปตมในน้ํา
เดือนนาน 10 นาที บิดใหหมาดซักลางน้ําเย็น 1 – 2 ครั้ง บิดใหหมาดกระตุกเสนไหมใหเรียงตัว ผึ่งใหแหงดวย
ลมในที่รม
สีธรรมชาติและการย#อม
สีธรรมชาติเปSนสีที่ไดจากพืช สัตว3 และแรธาตุตาง ๆ ในสมัยโบราณใชสีธรรมชาติยอมผา และแตงสี
อาหาร กอนจะมีสีสังเคราะห3ในปV ค.ศ. 1856 สีสังเคราะห3สวนดีตรงที่มีสีสดสามารถ เตรียมใหมีสีตาง ๆ ได
ตามชอบใจ สีคงทน ไมตกงาย ทนตอการซักฟอกและตากแดดซึ่งคุณสมบัติ เหลานี้ สีธรรมชาติสวนใหญสูไมได
แตสีธรรมชาติมีสวนที่ดีไมฉูดฉาด สีออนเย็นตากวาสี สังเคราะห3 ป[จจุบันมีการตื่นตัวเกี่ยวกับการใชสีธรรมชาติ
มากขึ้น เพราะสีสังเคราะห3เพียงบางตัว เทานั้นที่ปลอดภัยตอสุขภาพและสภาพแวดลอม ตรงขามกับสี
ธรรมชาติที่นอยชนิดจะเปSนพิษ สวน ใหญจะเปSนสีที่ปลอดภัย บางชนิดใชเปSนอาหารและยาไดดวยความรูการ
ยอมสีธรรมชาติ เปSนความรูพื้นบานที่ไดรับการเรียนรู ถายทอดสืบตอ จากคนรุนหนึ่งมาสูอีกรุนหนึ่ง ควบคูกับ
กรรมวิธีการทอผาพื้นบานมานานและดูเหมือนวาการยอม สีธรรมชาติ เปSนกระบวนการที่ยุงยากซับซอน แตสี
ธรรมชาติเปSนความอิ่มเอมใจ ความภาคภูมิอยาง หนึ่งของคนทําเปSนภูมิป[ญญาชาวบานที่ยังคงรวมสมัยอยู
เสมอ มีบางทานกลาววาสีธรรมชาติ เปรียบเสมือนสีสมุนไพร กลาวคือ ไมเปSนอันตรายตอผูยอม เมื่อเวลาสูด
ดมไอระเหยของสีขณะยอม กลับชวยรักษาทะนุถนอมผิวพรรณผูใชอีกดวย
บรรพบุรุษของผูหญิงใชสีธรรมชาติมานมนาน ซึ่งมีสีหลัก ๆ อยูไมมากนัก อาทิ สี แดงจากครั่ง สี
เหลืองขากเข สีกระดังงาจากประโฮด และสีน้ําเงินจากคราม ดังอธิบายของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชา นุ
ภาพ ในหนังสือสิทธิธรรมเนียมตาง ๆ วาดวยชนชาติภูมิไทย เกี่ยวกับการ ยอมไหมใหเปSนสี กลาววา การยอม
ไหมในพื้นเมืองนี้ใชแกนเข(แกแล) แลง(มะพูด) ครั่ง คราม ถา จะยอมใหเปSนสีเหลืองใชแกนเข ถาจะยอมให
เปSนสีกระดังงาใชแถลง ถาจะใหแดงยอมดวยครั่ง ถาจะใหสีลูกหวายอมดวย ครามซึ่งเปSนสีลูกหวานั้นถาจะให
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เปSนสีดําตองเอาไปยอมดวยลูกกระจาย ซึ่งเปSนลูกไมชนิดหนึ่ง ถาจะใหเปSนสีเขียวเอาสียอมแถลงแลวนั้นเอา
ครามยอมทับ
การย#อมผ#าไทย
การยอมสี เปSนวิธีการหนึ่งในการตกแตงผืนผา ใหมีความสวยงาม สะดุดตา การยอม สีผา ใหไดดี
จะตองเลือกสียอม ใหเหมาะกับชนิดของเสนใย เทคนิคการยอม ที่ถูกตอง ทําใหไดผายอมที่มีสีสวยงามตาม
ความตองการ การละเลยขั้นตอน ใดโดยคิดวา ไมจําเปSน จะทําใหผายอมไมไดคุณภาพ หรืออาจจะทําใหเสนใย
เสื่อมคุณภาพได การยอมสี ทําไดหลายระยะ ทั้งกอนหรือหลัง การป[Œน
การย#อม แบงตามวิธีการไดดังนี้
การยอมเมื่อเปSนของเหลว คือการใสสีลงในเสนใยเหลว ใชกับ เสนใยสังเคราะห3 ที่ตองกดเสนใน
ออกมาขณะที่เปSนของเหลว ตนทุนการยอม ประเภทนี้ จะถูกกวาการกดเปSนเสนใยแลวนําไปยอมอยูมาก สีติด
แนน ไมตก ทนตอควันแก็สไดดี ใยชนิดใดเมื่อยอมเปSนของเหลว จะมีชื่อโดยเฉพาะ เชน ใยเรยอน ยอมเมื่อ
เปSนของเหลว
การยอมสีเสนใย ใชกับการยอมสีเฉพาะที่ๆ ตองการใหเห็นสี แตละสวน ที่แตกตางกัน เชน การทํา
จุดดวยเสนใยสีตางๆใน ผาสักหลาด ที่มีสีเขม กับสีออนปนกัน การยอมดวยวิธีนี้ มีเครื่องยอมโดยเฉพาะ ทําให
เสนใย ดูดซึมสี ไดทั่วสม่ําเสมอ เปSนการยอม ที่สิ้นเปลือง คาใชจายมากที่สุด
การยอมหมูใยหวี นิยมยอมใยขนสัตว3 ในลักษณะที่เปSน สไลเวอร3 ( sliver ) ผานการหวี มาแลว
ยังไมเขาเกลียว มวนเปSนกลุม เรียงลงใน ถังใหญ มีฝาป_ดสนิท ที่ถังจะมีเครื่องป[’มสําหรับป[’มน้ําสีเขาออก ทําให
สีกระจายติดเสนใย ทุกเสน
กายยอมเสนดาย เสนดายเปSนเข็ด มีเครื่องยอมเรียกวา skein dyeing machine ถาเปSนกลุมตอง
พันดวยหลอดอลูมิเนียม เจาะรูเล็กๆ โดยรอบ ตรงกลางเปSนโพรง สําหรับฉีดใหน้ําสีออกมาสูเสนดาย แลวเรียง
ลงในเครื่องยอมดายกลุม มีอุปกรณ3ยึด ไมใหเคลื่อนที่ได เสนใยเรยอน คอนขางลื่น มวนเขากลุมไดยากเวลา
ยอมตองระมัดระวังอยาใหหลุดจะพันกันยุง ตามปกติจะใสถุงผาถักรัดใหแนน
การยอมผืนผา เปSนวิธียอมที่งายที่สุด และราคาตนทุนการผลิต ต่ําที่สุด แตถาใชการยอมแบบนี้
กับผาทอเนื้อแนน หรือเสนดายเขาเกลียวแนน สีจะซึม เขาไปไดชา ผาที่ผลิตจาก เสนใยชนิดเดียว ยอมยอมได
เปSนสีเดียวกันตลอด ถาเปSนใย หลายชนิดปนกัน จะยอมใหเปSนสีเดียวกัน เรียกวา union dyeing (ยูเนียนดาย
อิ้ง)หรือใหใยแตละชนิด มีสีตางกันเรียกวาcross dyeing ( ครอสดายอิ้ง)
การยอมระยะนี้ เปSนที่นิยมมากกวา ยอมระยะอื่น เนื่องจากทําไดงายและรวดเร็ว ตนทุนต่ํา ใหสี
และเนื้อสัมผัสที่สวยงาม จะสังเกตวา ลักษณะการยอม ดวยขั้นตอน ที่แตกตางได ที่รอยตัด ถายอมผาทั้งผืน
จะเห็นรอยตัดเปSนสีออน เกือบขาวอยูตรงกลาง ถายอมเสนดาย สีจะเหมือนตลอด
การยอมสีผาทอเราสามารถยอมได 2 วิธีคือ 1.การยอมเย็น และ 2.การยอมรอน แตการยอมเย็น
หรือการยอมรอนนั้นขึ้นอยูกับสมุนไพรหรือพืชวาควรใชการยอมแบบใด แตการยอมก็ไมมีเพียง 2 วิธีเทานั้น
เพราะการยอมบางอยางตองใชการยอมเย็นและการยอมรอนควบคูกันไปอีกดวยและเพื่อใหสีจับเสนดายให
ไดผลดีที่สุด
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สีธรรมชาติ
สีที่ไดจากธรรมชาติ เปSนความรูดั่งเดิมที่สืบทอดกันมาจากปูgยาตายาย แหลงวัตถุดิบสีธรรมชาติยัง
สามารถหาไดจากตนไม ใบไม ที่ใหสีสันสวยงามตามที่เราตองการและหาไดไมยาก ซึ่งป[จจุบันมีการสงเสริมให
ใชวัสดุจากธรรมชาติกันมากขึ้น เพราะผลิตภัณฑ3ที่ไดจากธรรมชาติจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยมาก
และกรรมวิธีผลิตที่แตกตางกัน ทําใหผลิตภัณฑ3ที่ไดมีความสวยงามและหลากหลาย
สีย#อมธรรมชาติ
การย#อมสีเขียวจากเปลือกต#นเพกา เอาเปลือกเพกามาหั่น หรือสับใหเปSนชิ้นเล็ก ๆ นําไปตม 20
นาที ชอนเอาเปลือกออก ตมเถาถั่วแปบเอาแตน้ําใสเติมลงไปใสน้ํามะเกลือกเล็กนอย ใสปูนขาวและใบ
สมปgอยผสมลงไป ทิ้งไวสักพัก แลวกรองใหเหลือแตน้ําสีพรอมที่จะยอม นําเอาน้ํายอมตั้งไฟพออุน นําดาย
ฝ.ายซึ่งซุบน้ําบิดพอหมาด จุมลงในอางยอม ตมตอไปนาน 20 นาที จนไดสีที่ตองการ ยกดายฝ.ายออก ซัก
น้ําสะอาดใสราวกระตุกตากจนแหง จะไดสีเขียวตามตองการ
การย#อมสีดําจากเปลือกสมอ ใหเอาเปลือกสมอมาตมเคี่ยวใหแหงจนงวดพอสมควร รินเอาแตน้ําใส
หมอดิน เอาดายฝ.ายที่เตรียมไวลงยอมขณะที่น้ําสียังรอนอยู จะไดสีดําแกมเขียวเขม ถาตองการไดสีเขียว
ใชดายฝ.ายที่ผานการยอมสีครามมายอมจะไดสีเขียวตามตองการ
การย#อมสีเขียวจากเปลือกสมอ เอาเปลือกสมอมาตมเคี่ยวใหแหงพอสมควร รินเอาแตน้ําใสหมอ
ดิน เอาดายฝ.ายที่ผานการยอมครามมาครั้งหนึ่งแลว ลงไปยอมในน้ําสีที่ยังรอนอยู ตมตอไปประมาณ 1
ชั่วโมง หมั่นกลับดายฝ.ายไปมา เพื่อใหสีดูดซึมอยางสม่ําเสมอ พอไดสีตามตองการยกดายฝ.ายขึ้นกระตุก
ตากใหแหง จะไดสีเขียวตามตองการ
การย#อมสีจากเปลือกรกฟ,า โดยการแชเปลือกตนรกฟ.าในปริมาณพอสมควรไวนาน 3 วันแลวตั้งไฟ
ตมใหเดือด จนเห็นวาสีออกหมดดีแลว จึงเทน้ํายอมใสลงในอางยอมหมักแชไว 1 คืน นําเอาเปลือกไมผึ่ง
แดด จนแหง เก็บไวใชตอไป สีเปลือกไมนี้ถาถูกตมจะกลายเปSนสีดําได
การย#อมสีกากีแกมเขียวจากเปลือกเพกากับแกนขนุน เอาเปลือกเพกาสด ๆ มาลางน้ํา ผึ่งแดดสัก
2-3 แดด พักทิ้งไว เอาแกนขนุนหั่นหรือไสใหเปSนชิ้นบาง ๆ แบงเอามา 1 สวน ผสมกับเปลือกเพกา 3
สวน ตมเคี่ยวใหน้ําเดือดแลวกรองเอาแตน้ํา เวลายอมเติมน้ําสารสมเล็กนอยเพื่อใหสีติดดีและทนทาน การ
ยอมเอาดายฝ.ายซึ่งชุบน้ําแลวบิดพอหมาดลงในอางยอมหมั่นกลับดายฝ.ายไปมา เพื่อใหสีติดสม่ําเสมอ ไมดาง
จึงยกดายฝ.ายขึ้นซักน้ําใหสะอาดบิดกระตุก ตาก
การย#อมสีน้ําตาลแกจากเปลือกไม#โกงกาง นําเอาเปลือกไมโกงกางที่แหงพอหมาด มาลางน้ําให
สะอาด แชน้ําไว 1 คืน แลวตมเคี่ยวไว 2 วัน กรองเอาแตน้ํายอมใสสารเคมีไฮโดรเจนซัลไฟต3 ผสมลงใน
น้ํายอมเล็กนอย เพื่อใหสีติดดีขึ้น เอาดายฝ.ายที่ชุบน้ําพอหมาดจุมลงในน้ํายอม ตั้งไฟตมนาน 30 นาที
ยกดายฝ.ายขึ้นซักน้ํา บิดใหแหง กระตุกดายฝ.ายใหกระจาย ตากแดด
การย#อมสีเปลือกไม#โกงกาง แชเปลือกไมโกงกางในปริมาณพอสมควรไวนาน 3 วัน แลวตั้งไฟตมให
เดือด จนเห็นวาสีออกหมดดีแลว จึงเทน้ํายอมใสลงใสอางยอม หมักแชไว 1 คืน นําเอาเปลือกไมผึ่งแดด
จนแหงเก็บไวใชตอไป สีเปลือกไมนี้ถาถูกตมจะกลายเปSนสีดําได แตทนน้ําเค็ม
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การย#อมสีด#วยรากยอ เอารากยอแหงที่มีอายุสักหนอย เพื่อจะใหไดสีเขมมาสับหรือหั่นเปSนชิ้นเล็ก
ๆ นําไปตมน้ําเดือด น้ําสีจะเปSนสีแดงจึงยกลง กรองเอาแตน้ําสี นําเอาดายฝ.ายซึ่งเตรียมจะยอมชุบน้ําให
เปลือกพอหมาดลงแชในน้ําสีประมาณ 30 นาที หรือกวานั้น หมั่นยกดายฝ.ายกลับไปกลับมาเพื่อใหสีติด
ดายฝ.ายอยางทั่วถึง แลวนําดายฝ.ายที่ยอมขึ้นจากหมอบิดพอหมาด นําไปลางน้ําสะอาด แลวผึ่งใหแหง จะ
ไดดายฝ.ายที่ยอมเปSนสีแดงตามตองการ
การย#อมสีด#วยเมล็ดคําแสด วิธีเตรียมสีจากเมล็ดคําแสด แกะเมล็ดออกจากผลที่แกจัด แชน้ํารอน
หมักทิ้งไวหลาย ๆ วัน จนสารสีตกตะกอน แยกเมล็ดออก นําน้ําสีที่ไดไปเคี่ยวจนงวดเกือบแหงแลวนําไปตาก
แดด จนแหงเปSนผงเก็บไวใช
วิธีย#อมสีผ#าฝ,าย ละลายสีเชนเดียวกับการยอมผาฝ.าย แตนําผาไหมที่ตองการยอมแชไวประมาณ 1
ชั่วโมง และเติมสบูลงเล็กนอยลงไปในสีที่ใชยอม ถาตองการใหผามีสีเหลืองเพิ่มขึ้นใหเติมกรด tatacid ลง
ไปเล็กนอย ผาที่ยอมดวยสีจากเมล็ดคําแสดที่จะไมตกงายเมื่อถูกับสบู หรือกรดออน ๆ
การย#อมสีดําจากลูกมะเกลือ นําเอาลูกมะเกลือมาตําละเอียด แลวแชในน้ํา ในน้ําที่แชนี้เอาราก
ลําเจียก หรือตนเบงตําปนกับลูกมะเกลือ แลวเอาดายฝ.ายที่ลงน้ําแลวบิดพอหมาดลงยอมในน้ํายอม สัก 3-4
ครั้ง การยอมทุกครั้งตองตากแดดใหแหงจนเห็นวาดําสนิทดี ถาตองการใหผาเปSนเงาใชงาดําตําละเอียด นํา
ดายฝ.ายมาคลุกเคลาใหทั่ว ผึ่งไวสักพัก กระตุกตาก
การย#อมอีกวิธีหนึ่งคือ เอาลูกมะเกลือที่แชน้ําทิ้งไวนั้นในปริมาณที่ตองการมาตําใหละเอียดพรอมกับ
ใบหญาฮอมเกี่ยวแลวเอาไปแชในน้ําดาง (ไดจากตนมะขามเผาไฟใหเปSนขี้เถา แลวละลายน้ํากรองเอาน้ําใส ๆ
จะไดน้ํายอมที่ตองการ) นําเอาดายฝ.ายที่ลงน้ําบิดพอหมาด จุมลงในอางยอม ใชมือชวยบีบดวยฝ.ายเพื่อใหสี
ดูดซึมอยางทั่วถึง ปลอยทิ้งสักพักแลวยกขึ้นจากอางน้ํายอม ซักใหสะอาดกระตุกตากใหแหง
การย#อมสีแดงจากดอกคําฝอย นําดอกคําฝอยมาตําใหละเอียด หอดวยผาขาวบางผสมน้ําดาง
เพื่อใหเกิดสี (น้ําดางไดจากการนําตนผักขมหนามที่แกจนเปSนสีแดงหรือน้ําตาลมาตากใหแหงสนิทแลวนําไป
เผาไฟใหเปSนขี้เถา ผสมกับน้ําทิ้งใหตกตะกอน รินเอาแตน้ําใส ๆ มาผสมกับสี) สวนวิธียอมทําโดยนําดอก
คําฝอยมาตมใหน้ําออกมาก ๆ จนเหนียว เก็บน้ําสีไว จากนั้นเอาแกนไมฝางมาไสดวยกบบาง ๆ แลวตมให
เดือดนานประมาณ 6 ชั่วโมง ชอนกากทิ้ง เวลาจะยอมฝ.าย นําเอาน้ํายอมที่ตมแลวทั้งสองอยางมาเทรวมเขา
ดวยกัน แลวเติมสารสมลงไปเล็กนอย คนใหเขากันดีนําฝ.ายที่ชุบน้ําและตีเสนใหกระจายลงยอมในอางยอม
การย#อมสีเขียวจากใบหูกวาง เอาใบหูกวางมาตําคั้นเอาแตน้ําสีกรองใหสะอาดตมใหเดือดเอาฝ.ายที่
เตรียมไว ลงยอมจะไดเปSนสีเขียวออน หมั่นยกดายฝ.ายกลับไปกลับมา เพื่อไมใหดายฝ.ายดาง และสียอมจะ
ไดติดทั่วถึง พอไดความเขมของสีติดดายฝ.ายตามตองการจึงยกขึ้นบิดพอหมาด ซักน้ําสะอาดผึ่งใหแหง
การย# อมสีจ ากคราม ตัด ตนครามมามวนและมัดเปS นฟgอน ๆ นําไปแชน้ํ าไวในภาชนะที่เตรี ยมไว
ประมาณ 2-3 วัน จนใบครามเป‡Œอย จึงแกมัดครามออกเพื่อใหใบครามหลุดออกจากลําตน นําลําตนทิ้งไป
เอาปูนขาวในอัตราสวนที่เหมาะสมกันกับน้ําที่แชครามผสมลงไปแทนตนคราม จากนั้นนําเอาขี้เถาซึ่งไดจาก
เหงากลวยเผาจนดํา ผสมลงไป ทิ้งไวประมาณ 2-3 คืน จนกวาน้ําที่กวนใส รินน้ําที่ใสออกทิ้ง จะไดน้ําสี
ครามตามตองการ อาจใชผาขาวบางกรองเพื่อจะไดน้ําสีครามที่ละเอียด นําดายไปขยําในหมอคราม พยายาม
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อยาใหดายฝ.ายพันกัน ใหน้ําสีกินเขาไปในเนื้อดายฝ.ายอยางทั่วถึง จนกระทั่งไดสีเขมตามตองการ จึงยกดาย
ฝ.ายขึ้นจากหมอ บิดใหหมาดลางน้ําสะอาด นําไปขึ้นราวตากใหแหง
การย#อมสีชมพูจากต#นมหากาฬและต#นฝาง เอาเปลือกของตนมหากาฬมาสับใหละเอียดตมในน้ํา
เดือดประมาณ 1 ชั่วโมง แลวชอนเอาเปลือกออก เติมไมฝางซึ่งผาเปSนชิ้นเล็ก ๆ ลงไปตมในน้ําเดือดนาน 1
ชั่วโมง เติมใบสมปgอยลงไปอีก 1 กํา ตมตอไปอีกเล็กนอย ชอนเอากากออกแลวเติมน้ําดางลงไป จะไดน้ํายอม
สีชมพูจึงเอาดายฝ.ายที่ชุบน้ําบิดพอหมาด จุมลงไปในอางยอม ตั้งไฟตมนาน 30 นาที ยกขึ้นจากอางยอม
นําไปซักน้ําบิดใหแหงกระตุกใหเสนดายกระจายตากแดด
การย#อมสีเหลืองจากแกนขนุน นําแกนขนุนที่แหงแลวมาหั่นหรือไสดวยกบเบา ๆ ใชมือขยําใหปgน
ละเอียด หอดวยผาขาวบาง แลวตมประมาณ 4 ชั่วโมง ดูวาสีนั้นออกตามความตองการหรือยังเมื่อใชไดชอน
เอากากทิ้งกรองเอาน้ําใสเติมน้ําสารสมเล็กนอย เพื่อใหสีติดดี เอาดายฝ.ายซึ่งชุบน้ําพอหมาด จุมลงในอาง
ยอม กลับดายฝ.ายไปมานาน 1 ชั่วโมง เอาขึ้นจากอางยอม ซักน้ําสะอาดกระตุกตาก
การย#อมสีเหลืองจากแกนแกแล ใชสวนของแกนแกเล ยอมผาจะไดสีเหลือง ซึ่งจะมีสารสีเหลืองชื่อ
Morin อยูประมาณ 1% ใหนําเอาแกนแกแลมาตากใหแหงแลวผาใหเปSนชิ้นเล็ก ๆ ใสหมอตมเดือด จนน้ําตม
สีเปSนสีเหลืองจึงยกลง และนําเอาไปกรองเก็บน้ําสีไว เอาแกแลที่กรองไวไปตมน้ําใหเดือดตอไปจนไดน้ําสีจาก
แกแล ซึ่งสีออนกวาหมอแรก เก็บน้ําสีไวทําแบบเดียวกัน จนไดน้ําสีครบ 3 หมอ จะไดน้ําสีออนสุดถึงแกสุด
นําเอาดายฝ.ายที่เตรียมไวลงยอมในน้ําสีหมอที่ 3 ซึ่งเปSนสีออนสุดยกดายฝ.ายกลับไปกลับมาเพื่อใหน้ําสีเขา
ไปในเนื้อฝ.ายไดทั่วถึงไมดาง ทิ้งไวสักพักจึงยกดายฝ.ายขึ้นบิดพอหมาด นําไปยอมในหมอที่ 2 และหมอที่ 1
ทําแบบเดียวกัน จนยอมไดครบ 3 หมอ นําดายฝ.ายขึ้นซักน้ําสะอาดจนสีไมตก เอาเขารางผึ่งใหแหง
3. การทําสบูเหลวจากกาวไหม
อุปกรณ+ในการทําสบูเหลวจากกาวไหม ประกอบดวย
1. ถวยตวง ใชตวงน้ํากาวไหม
2. ตาชั่ง ใชชั่งสวนผสมในการทําสบูเหลว
3. ทัพพี ใชคนสวนผสมของสบูเหลวในหมอตม
4. ผาขาวบาง
8. หมอ/เตาแก”ส สําหรับตมสบู
9. กะละมัง ใชใสผลผลิตสําหรับพักใหเย็น
10. กาวไหม
11. หัวเชื้อ (ตัวทําขน+ตัวทําฟอง) 1 กิโลกรัม เปSนสารที่ชําระลางสิ่งสกปรกที่ติดอยูกับผิวกายใหสะอาด
ทําใหผิวไมหยาบแหง และชวยทําใหเกิดฟองขนาดเล็กในสบู (หัวชื้อสบู 1 กิโลกรัม)
12. หัวน้ําหอม (fragrance) 25 ซี ซี ทําใหสบูเหลวมีกลิ่นหอมนาใช
13. น้ําสะอาด 6 ขีด
14. น้ําผึ้ง 4 ชอนโต”ะ
15 .ขวดสําหรับบรรจุ

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการมัดยอมสีธรรมชาติไหมและการเพิ่มมูลคาไหมจากกาวไหม....21

ขั้นตอนการทํา
1. ลางเสนไหมดิบดวยน้ําสะอาดเพื่อกําจัดสิ่งสกปรกที่ติดมากับเสนไหม
2. นําเสนไหมใสลงในหมออัดความดันเติมน้ํา 1.5 ลิตร
3. ตั้งไฟประมาณ 20- 30 นาที จะไดกาวไหม ยกหมอออกจากเตา พักกาวไหมไว
4. นําหัวเชื้อสบู (ตัวทําขน+ ตัวทําฟอง ) ผสมลงไปในน้ํากาวไหมคนเบา ๆ ใหน้ํากาวไหมกับหัวเชื้อสบู
เขากันเนียนเปSนเนื้อเดียวกัน
5. รอสักพักใหสบูเย็น แลวใส น้ําผึ้ง หัวน้ําหอม กลิ่นออน ๆ เพิ่ม ความหอมชวนใหใช
ข#อเสนอแนะ
นอกเหนือจากกาวไหมแลว ในชุมชนเรายังมีสมุนไพรที่นํามาใชทําสบูเหลวซึ่งสามารถนํามาใชไดหลาย
อยางขึ้นอยูกับความตองการของผูใช เชน มะขาม วานหางจระเข ขมิ้น แตงกวา เปSนตน
ข#อควรระวัง
ไมควรเก็บสบูเหลวในที่รอนจัดเพราะจะทําใหคุณภาพสบูเหลวลดลงได
ประโยชน+ของการทําสบูเหลวกาวไหม
1. ชวยบํารุงผิวพรรณ ทําใหผิวนุมนวล ไมหยาบกราน
2. เปSนการเพิ่มรายไดหรือทําเปSนอาชีพเสริม
3. สงเสริมการนําสมุนไพรหรือวัตถุดิบที่มีในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน3
การประเมินราคาผลงาน (จะต#องคํานวณราคาทุน กําไร ราคาขาย)
การคิดราคาคํานวณ ผูขายจะตองคิดจากราคาสินคาทั้งหมดรวมกับคาสึกหรอของเครื่องใช คาแรง คา
ขนสง คาพาหนะ คาน้ําคาไฟการคิดกําไร ขึ้นอยูกับความตองการของผูผลิต เชน กําไร 40/50/หรือ60/
การกําหนดราคาขาย จะตองคิดตนทุนทั้งหมดบวกดวยกําไรที่ตองการ ที่จะเปSนราคาขาย
คําถามชวนคิด
1. ถาไมมีน้ําผึ้งรวง จะใชสมุนไพรอะไรบาง เพื่อใชในการทําสบู
2. สบูเหลวน้ําผึ้งควรเก็บอยางไรถึงจะไวใชไดนานๆ
3. การทําสบูใชเองมีขอดีอยางไร
ขั้นตอนการทําสบูเหลวจากกาวไหม
1. นําหัวเชื้อสบูเหลวมาเทใสภาชนะ
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2. ใชไมพายคนจนเนื้อครีมคลายตัว

3. เติมกาวไหมและน้ําผึ้งลงไป 4 ชอนโต”ะ คนใหสวนผสมเขาเปSนเนื้อเดียวกัน

4. คอยๆเติมน้ํา 6 ขีด ลงไป คนใหสวนผสมเขาเปSนเนื้อเดียวกัน

5. เติมน้ําหอมลงไป คนใหสวนผสมทั้งหมดเขาเปSนเนื้อเดียวกัน

6. น้ําสวนผสมที่ไดบรรจุขวด เพื่อนําไปใชประโยชน3ตอไป
สูตรการทําโลชั่นชนิดครีม จาก วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉบับที่ 10/2545 หน#า 34
สวนที่ 1 สวนน้ํามัน
1. น้ํามันมะกอก 100 กรัม
2. น้ํามันเมล็ดทานตะวัน 100 กรัม
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3. กรดสะเตียริค 60 กรัม
4. E-wax 100 กรัม
สวนที่ 2 สวนน้ํา
5. น้ํากรอง 1,400 กรัม
6. กลีเซอรีน 120 กรัม
สวนที่ 3 สารกันบูด
7. Methylparaben 1 กรัม
8. Propylparaben 1 กรัม
9. Ethyl Alcohol 95% 10 ซีซี
สวนผสมอื่น ๆ
10. น้ํามันหอมระเหย (น้ํามันมะนาว) 10 ซีซี
วิธีทํา
1. ละลายสวนผสมที่ 1 ใหเขากันโดยอุนในหมอน้ํารอนจนละลายเขากันดี ไมควรตั้งไฟโดยตรง เพราะน้ํามัน
อาจไหมได ตั้งทิ้งไวใหอุณหภูมิเย็นลงเหลือประมาณ 70 องศา
2. ละลายสวนที่ 2 ใหเขากัน อุนจนไดอุณหภูมิประมาณ 70 องศา
3. เทสวนที่1 ลงในสวนที่ 2 ทีละนอยพรอมกับตีใหเขากันดวยเครื่องตีไขจนหมดสวนที่ 1
4. ยกลงจากน้ําอุนแลวตีตอไปจนไดของเหลวขนคลายครีมสลัด เมื่อสวนผสมเย็นลงเทาอุณหภูมิปกติแลวเติม
น้ํามันหอมระเหยลงไป ตีตอไปอีก 20 นาที บรรจุในกระปุกหรือขวด
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อําเภอปBกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
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อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา
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อําเภอห#วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
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