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บทคัดยอ 
  

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากระบวนการยอมสีผามัดยอมดวยสีธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อ
ออกแบบและพัฒนาลวดลายการมัดยอม  เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑตนแบบผา มัดยอมดวยการยอมจากสีธรรมชาติเปน
การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 

ผลการวิจัยพบวาในการทดลองยอมสีธรรมชาติจํานวน 5 เฉดสี ไดแก สีแดงจากครั่ง สีเขียวจากใบหูกวาง สีนํ้าเงิน
จากคราม สีเหลืองสมจากเมล็ดคําแสด และสีเทาดําจากผลมะเกลือ โดยในการทดลองยอมจะใชสารชวยติดสี (mordant) จาก
ธรรมชาติ 3 ชนิด ไดแก นํ้าปูนใส โคลน และนํ้าขี้เถา ซ่ึงสารชวยติดสีแตละชนิดจะทําใหไดเฉดของสีออกมาตาง ๆ กันไป              
ในการทดสอบสมบัติการยอมจากการเก็บตัวอยาง 24 ตัวอยาง เพื่อทดสอบดานความคงทนของสีตอการซักและความคงทน               
ของสีตอเหง่ือ พบวา ดานความคงทนของสีตอการซัก ผามัดยอมสวนใหญมีความคงทนตอการเปล่ียนแปลงสีในที่มีระดับ 4.0 
ขึ้นไป กลาวคือ เม่ือทดสอบความคงทนของสีตอการซักแลวสีไมเปล่ียน ไดแก กลุมสีนํ้าเงินจากคราม กลุมสีเทาดําจาก               
ผลมะเกลือ มอรแดนซดวยโคลน กลุมสีแดงจากครั่ง มอรแดนซดวยนํ้าปูน ผามัดยอมสวนใหญมีความคงทนตอการเปล่ียนแปลงสี
ในที่มีระดับ 3.0 ขึ้นไป กลาวคือเม่ือทดสอบความคงทนของสีตอการซักแลวสีเปล่ียนเล็กนอย ไดแก กลุมสีเขียวจากใบหูกวาง 
คือ ยอมใบหูกวางไมใชสารชวยติดสี ยอมใบหูกวางมอรแดนซดวยโคลน และยอมใบหูกวางมอรแดนซดวยนํ้าขี้เถา สําหรับ
ความคงทนของสีตอเหง่ือพบวา ผามัดยอมสวนใหญมีความคงทนของสีตอเหง่ือแลวอยูในระดับดีมาก ไดแก ผาที่ยอมดวย
มะเกลือมอรแดนซดวยนํ้าขี้เถา ผาที่ยอมดวยคราม สวนผามัดยอมสวนใหญมีความคงทนของสีตอเหง่ือแลวอยูในระดับดี ไดแก 
ผาที่ยอมดวยคําแสดมอรแดนซดวยโคลน ผาที่ยอมดวยคําแสด มอรแดนซดวยนํ้าขี้เถา ผาที่ยอมดวยมะเกลือ ผาที่ยอมดวย
มะเกลือมอรแดนซดวยนํ้าปูน ผาที่ยอมดวยมะเกลือมอรแดนซดวยโคลน ผาที่ยอมดวยใบหูกวางมอรแดนซดวยโคลน ผาที่ยอม
ดวยครั่ง ผาที่ยอมดวยครั่งมอรแดนซดวยนํ้าปูนและผาที่ยอมดวยคราม  

จากผลการทดลองยอมสีธรรมชาติที่ไดเลือกเฉดสีที่นําไปออกแบบและพัฒนาลวดลายการมัดยอมของผลิตภัณฑ
ตนแบบผามัดยอมไดแก ผาพันคอ จํานวน 6 คอลเล็คช่ัน และกระเปา จํานวน 5 คอลเล็คช่ัน โดยมีการกําหนดการออกแบบ
และการถายทอดเทคโนโลยีของลวดลายจํานวน 6 ลายคือ ลายสมุนไพรไทย ลายอัญมณีไทย ลายวาวไทย ลายผักผลไมไทย 
ลายดอกไมไทยและลายขนมไทย เปนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบในเชิงสรางสรรคใหมีความเปน
สากล และปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ดานผลิตภัณฑตนแบบผามัดยอมดวยการยอมจากสีธรรมชาติ                   
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Abstract 
  

This research aims to develop the fabric dyeing process with natural dyes. The specific objective 
is to design and develop the prototypes of tie-dyed fabric using natural dyes.  

The experiment was carried out with five natural color shading: red from Lac, green from Malabar 
leaves, blue from Indigo, yellow-orange from Annatto seeds, and dark gray from Ebony. The used natural 
mordants were lime, mud, and ash. To obtain data, 24 dyed samples were collected for the colorfastness 
testing : fastness to washing and to perspiration. Then the samples, which the results of color retention 
after washing showed strong robust to color changes at the level of 4.0 or more, were chosen as the 
prototype dyeing, as the shade of blue from indigo. For dark gray shade, dyed with ebonyusing mud 
mordant.For red shade.dyed with Lac using lime mordant. According to color resistance after washing, 
there was a little change in colour  (green from Malabar leaves . dyed without using mordant, Malabar 
leaves dyed with mud mordant, GR03 Malabar leaves dyed with ash mordant. For colorfastness to 
perspiration, it was found that most of tie-dyed fabrics had strong resistance to perspiration. Those with 
very strong resistance included ebony-dyed fabric with ash mordant, fabric dyed with indigo-dyed fabric. 
Dyed fabric with moderate resistance included:  Annatto seeds-dyed fabric with mud mordant, Annatto 
seeds-dyed fabric with ash mordant, ebony-dyed fabric, ebony-dyed fabric with ash mordant, ebony-dyed 
fabric with mud mordant, Malabar leaves-dyed fabric with mud mordant, Lac-dyed fabric, Lac-dyed fabric 
with lime mordant, and indigo-dyed fabric. 

The experiment on natural shading colors were use to develop tie-dyed patterns. The target 
products for development were six collections of scarf, 5 collections of bags.  Six pattern designs chosen 
for technological training included: Thai herb pattern, Thai gem pattern, kite pattern, Thai vegetable and 
fruit pattern, Thai flower pattern, and Thai dessert pattern. The training was carried out in order to 
increase the value of the products using creativity and internationalization concept as well as to raise 
awareness in local intelligence conservation of tie-dyed products made from natural colors.   
 
Keywords: tie- dyed, natural dyeing, tie-dye pattern products 

 
บทนํา  
 

ในยุคสมัยโลกปจจุบันมีการแขงขันกันอยางสูง การลดการทําลายส่ิงแวดลอมจึงเปนส่ิงที่ทุกคนหันมาตระหนักและ
ใสใจอยางจริงจัง การพัฒนาผลิตภัณฑในเชิงสรางสรรคใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม จึงเปนสวนหน่ึงที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคในสังคมปจจุบันผลิตภัณฑผามัดยอมนับวาเปนงานศิลปหัตถกรรมประเภทหน่ึงที่สะทอนใหเห็นถึง                  
ภูมิปญญาทองถิ่นที่เกิดจากความคิดสรางสรรคเปนศาสตรทางศิลปะอยางหน่ึง เอกลักษณของผามัดยอมสีธรรมชาติที่ไดมีการ
ถายทอดจากบรรพบุรุษสูคนรุนตอ ๆ มา การถายทอดที่เก่ียวกับดานความรูสึก ความภาคภูมิใจหรือรสนิยมสืบสานตอจาก
บรรพบุรุษ เพื่อใหภูมิปญญาทองถิ่นดานผลิตภัณฑผายอมสีธรรมชาติยังคงอยู แนวความคิดในการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ             
จึงเปนเรื่องที่จําเปน โดยอาจเกิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑในดานตาง ๆ ไดแก รูปแบบ ลวดลาย สีสันของผลิตภัณฑ รวมไป
จนถึงแนวคิดในการสรางตราสัญลักษณของตนเองทําใหผูผลิตหันมาใหความสนใจ 

ในปจจุบันทั่วโลกตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอมและความเปนพิษจากการใชสีสังเคราะหกันมากขึ้นสีที่ไดจาก
ธรรมชาติ ซ่ึงเปนความรูดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาจากอดีต เชน สีแดงจากครั่ง รากยอ ดอกคําฝอย สีนํ้าเงินจากตนคราม                   
สีเหลืองจากแกนขนุน ขม้ินชัน แกนเขสีดําจากลูกมะเกลือ สีชมพูจากตนฟาง สีกากีจากเปลือกและแกนเพกา สีเขียวจากใบหูกวาง 
เปนตน  



ปที่ 9 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

  วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก | 83 

ดังน้ันผูวิจัยมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบผามัดยอมดวยการยอมสีธรรมชาติ เพื่อพัฒนาลวดลาย
ผลิตภัณฑตนแบบผามัดยอมที่มีความสวยงามมีคุณภาพและมีคุณคา เพื่อสรางผลิตภัณฑใหเกิดเปนตราสัญลักษณของสินคา 
สืบตอไป โดยคํานึงถึง 

ดานคุณภาพ: การเลือกใชสี และกําหนดเฉดสีที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ โดยกําหนดเลือกวัสดุที่ใชในการยอมสี 
ดานประโยชนใชสอย: เพื่อการออกแบบลวดลายการวางลายตองมีการวางแผนเปนกระบวนการทางความคิด

อยางเปนระบบขั้นตอน กําหนดลวดลายกอนนํามาสรางเปนผลิตภัณฑใหมีความโดดเดน 
ดานรูปแบบ: การทําผามัดยอมดวยสียอมธรรมชาติมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑตนแบบ 

 
วัตถุประสงคในการวิจัย  
  

1.  เพื่อออกแบบ และพัฒนาลวดลายการมัดยอม 
2. เพื่อพัฒนากระบวนการยอมสีผามัดยอมดวยสีธรรมชาติ 
3. เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑตนแบบผามัดยอมดวยการยอมจากสีธรรมชาติ 
4.  เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ ดวยการออกแบบลวดลายและพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบในเชิงสรางสรรคใหมีความเปน

สากล 
5.  เพื่อปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นดานผลิตภัณฑตนแบบผามัดยอมดวยการยอมจากสีธรรมชาติ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
  

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑตนแบบผามัดยอมดวยการยอมจากสีธรรมชาติ            
เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยมีขั้นตอนและรายละเอียดของการดําเนินการดังตอไปน้ี 

- ทดลองยอมสีธรรมชาติจํานวน 5 กลุมสีไดแกสีแดงจากครั่ง, สีเขียวจากใบหูกวาง, สีนํ้าเงินจากคราม,                 
สีเหลืองสมจากเมล็ดคําแสด และสีเทาดําจากผลมะเกลือ โดยใชสารชวยติดสี (mordant) จากธรรมชาติ 3 ชนิด ไดแก นํ้าปูนใส, 
โคลน และนํ้าขี้เถา  

-  ศึกษาและทดสอบสมบัติการยอม ไดแก ความคงทนของสีตอการซัก (color fastness to washing) และ
ความคงทนของสีตอเหง่ือ (color fastness to perspiration)   

-  ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบลวดลายและการกําหนดวางลายผามัดยอม 
-  ศึกษาแนวทางการพัฒนาการกําหนดการใชเฉดสีที่เลือกในผลิตภัณฑจากผามัดยอม 
-  ศึกษาและทดสอบสมบัติการยอม ไดแก ความคงทนของสีตอการซัก (color fastness to washing) และ

ความคงทนของสีตอเหง่ือ (color fastness to perspiration)   
-  กําหนดการใชเฉดสีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบผามัดยอมผาพันคอจํานวน 6 คอลเล็คช่ัน (โดย 1 คอลเล็คช่ัน 

มี 4 เฉดสี) และกระเปา จํานวน 5 คอลเล็คช่ัน (โดย 1 คอลเล็คช่ัน มี 3 เฉดสี)  
 
ผลการวิจัย 
  

1. กระบวนการทดลองยอมสีธรรมชาติ  
จากการทดลองยอมสีธรรมชาติจํานวน 5 กลุมสีไดแกสีแดงจากครั่ง, สีเขียวจากใบหูกวาง, สีนํ้าเงินจากคราม,             

สีเหลืองสมจากเมล็ดคําแสด และสีเทาดําจากผลมะเกลือ โดยใชสารชวยติดสี (mordant) จากธรรมชาติ 3 ชนิด ไดแก นํ้าปูนใส, 
โคลน และนํ้าขี้เถา พบวาเฉดสีธรรมชาติที่ยอมไดจะแปรเปล่ียนไปตามแตชนิดของสารชวยติดสี โดยเฉพาะสีเขียวที่ยอมจาก 
ใบหูกวาง โดยเฉดสีเปล่ียนจากเดิมมีความสวางและมีสีเขมขึ้นสีแดงที่ยอมจากครั่ง เม่ือเปล่ียนชนิดของสารชวยติดสีจะทําให
เฉดสีที่ยอมไดเปล่ียนไปอยางเห็นไดชัดเจนสวนสีเทาดําที่ยอมจากผลมะเกลือน้ันเฉดสีจะเปล่ียนไปเล็กนอย แตยังอยูในชวง
ของโทนสีเทา ในขณะที่สีนํ้าเงินที่ไดจากการยอมครามและสีเหลืองสมจากเมล็ดคําแสดน้ันเฉดสีที่ไดจะไมเปล่ียนแปลง               
แตความเขมของสีที่ไดจะแตกตางกันไป 
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2.  การทดสอบสมบัติความคงทนตอการใชงานของสีที่ยอม 
จากผลการทดสอบดานความคงทนของสีตอการซักและความคงทนของสีตอเหง่ือ  พบวา ผามัดยอมสวนใหญมีความ

คงทนตอการซักในดานการเปล่ียนแปลงสีมีระดับ 4.0 ขึ้นไป ไดแก กลุมสีนํ้าเงินจากครามคือ BL00 ยอมคราม 3 หมอ BL01 
ยอมคราม 5 หมอ BL02 ยอมคราม 7 หมอ  BL03 ยอมคราม 9 หมอกลุมสีเทาดําจากผลมะเกลือ คือ GY00 ยอมมะเกลือ 
GY02 ยอมมะเกลือ มอรแดนซดวยโคลน GY03 ยอมมะเกลือ มอรแดนซดวยโคลน กลุมสีแดงจากครั่ง คือ RE00 ยอมครั่ง 
RE02 ยอมครั่งมอรแดนซดวยโคลนผามัดยอมที่มีความคงทนตอการเปล่ียนแปลงสีมีระดับ 3.0 ขึ้นไป คือเม่ือซักแลวสีเปล่ียน
เล็กนอย ไดแก กลุมสีเขียวจากใบหูกวาง คือ GR00 ยอมใบหูกวางไมใชสารชวยติดสี GR03 ยอมใบหูกวางมอรแดนซดวย         
นํ้าขี้เถา YL00 ยอมคําแสด มอรแดนซดวยโคลนสําหรับความคงทนของสีตอเหง่ือพบวาผามัดยอมสวนใหญมีความคงทนของสี
ตอเหง่ือแลวอยูในระดับดีมาก ไดแก ผาที่ยอมดวยมะเกลือมอรแดนซดวยนํ้าขี้เถา ผาที่ยอมดวยคราม (ยอมคราม 3 หมอ)   
ผาที่ยอมดวยคราม (ยอมคราม 9 หมอ) สวนผามัดยอมสวนใหญที่มีความคงทนของสีตอเหง่ืออยูในระดับดี ไดแก ผาที่ยอมดวย
คําแสดมอรแดนซดวยโคลน ผาที่ยอมดวยคําแสดมอรแดนซดวยนํ้าขี้เถา ผาที่ยอมดวยมะเกลือ ผาที่ยอมดวยมะเกลือ                
มอรแดนซดวยนํ้าปูน ผาที่ยอมดวยมะเกลือมอรแดนซดวยโคลน ผาที่ยอมดวยใบหูกวางมอรแดนซดวยโคลน ผาที่ยอมดวยครั่ง               
ผาที่ยอมดวยครั่งมอรแดนซดวยนํ้าปูนและผาที่ยอมดวยคราม (ยอมคราม 7 หมอ) 

 

3. การกําหนดการใชเฉดสีที่เลือกในผลิตภัณฑจากผามัดยอม 
จากผลการทดลอบยอมสีธรรมชาติไดเลือกเฉดสีที่นําไปออกแบบและพัฒนาลวดลายการมัดยอม ดังตารางที่ 1           

ผลการทดลอบยอมสีธรรมชาติที่เลือกใชจากผลการทดสอบคุณสมบัติการยอมสี 
 

ตารางที่ 1 การทดสอบยอมสีธรรมชาติที่เลือกใชผลการทดสอบคุณสมบัติการยอมสี 
 ไมใชสาร ชวยยอม น้ําปูนใส โคลน น้ําขี้เถา 

สีเขียว จากใบหูกวาง     
สีเทาดํา จากผลมะเกลือ      
สีแดง จากคร่ัง     
สีน้ําเงิน จากคราม     
สีเหลืองสมจากเมล็ดคําแสด     

   
4. การออกแบบลวดลายและการกําหนดวางลายผามัดยอม 
ผูวิจัยไดกําหนดการออกแบบลวดลายผามัดยอมเปนลวดลาย “สมุนไพรไทย” “ผักผลไมไทย”“ดอกไมไทย” “ขนมไทย” 

“วาวไทย” และ“อัญมณีไทย” เพื่อช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของพืชพันธุไทยที่หลากหลายชนิดเปนยาอาหาร และขนมไทย 
การละเลนวาวไทยซ่ึงเปนการละเลนดั้งเดิมที่เปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตไทย ภูมิปญญาอันทรงคุณคาที่สืบทอดกันมาจากรุนหน่ึง
สูอีกรุนหน่ึง นับเปนความรูที่มีคาดุจดั่งอัญมณีอันลํ้าคา ดังน้ันลวดลายใหมจากการมัดยอมผาในงานวิจัยน้ี เกิดจากการ
ออกแบบลายโดยใชเทคนิคตาง ๆ มาผสมผสานกัน เพื่อกอใหเกิดลวดลายที่แปลกใหมหากแตยังคงมีจุดมุงหมายไมตางกับการ
ออกแบบลวดลายของปูยาตายายในอดีตซ่ึงคือการส่ือใหเห็นถึงความสําคัญ ความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ และวิถีชีวิตของ
ไทยเพื่อสะทอนใหเห็นเอกลักษณของไทยผานทางลวดลายบนผืนผา ดังน้ี 

 
ลายสมุนไพรไทย 

 
 

รูปภาพที่ 1 ผามัดยอมลายสมุนไพร 
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ลายอัญมณีไทย  
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 2 ผามัดยอมลายอัญมณีไทย 

 
ลายวาวไทย  

 
 

รูปภาพที่ 3 ผามัดยอมลายวาวไทย 
  

ลายดอกไมไทย  

 
 

รูปภาพที่ 4 ผามัดยอมลายดอกไมไทย 
 

ลายขนมไทย 

 
 

รูปภาพที่ 5 ผามัดยอมลายขนมไทย 
 

ลายผักผลไมไทย  
 
 
 

 

 
รูปภาพที่ 6 ผามัดยอมลายผลไมไทย 

 
5. ผลิตภัณฑตนแบบผามัดยอมดวยการยอมจากสีธรรมชาติ        
จากผลการทดสอบสมบัติการยอม ไดนํามากําหนดการวางลวดลายและรูปแบบผลิตภัณฑตนแบบ ไดแก ผาพันคอ

จํานวน 6 คอลเล็คช่ัน และกระเปา จํานวน 5 คอลเล็คช่ัน โดยกําหนดลวดลายและการถายทอดเทคโนโลยีการทําลวดลาย
มัดยอมใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ จํานวน 6 ลายคือ ลายสมุนไพรไทย ลายอัญมณีไทย ลายวาวไทย ลายผักผลไมไทย 
ลายดอกไมไทยและลายขนมไทย ดังน้ี 
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5.1 ลายสมุนไพรไทย  
ผลิตภัณฑตนแบบผาพันคอมัดยอมสีธรรมชาติลายสมุนไพรไทยมีจํานวน 4 เฉดสี ไดแกสีแดง RE00, สีเขียว

เหลือง GR00, สีดํา GY00 และสีนํ้าเงิน BL02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   RE00                      GR00                 GY00   BL02  
 

รูปภาพที่ 7 ผลิตภัณฑตนแบบผาพันคอมัดยอมสีธรรมชาติลายสมุนไพรไทย 
 

ผลิตภัณฑตนแบบกระเปามัดยอมสีธรรมชาติลายสมุนไพรไทยมีจํานวน 3 เฉดสี ไดแก สีแดง RE00, สีเขียว
เหลือง GR03, และสีดํา GY00 

 
 

 
 
 
 RE00 GR03 GY00 

 

รูปภาพที่ 8 ผลิตภัณฑตนแบบกระเปามัดยอมสีธรรมชาติลายสมุนไพรไทย 
 

5.2 ลายวาวไทย 
ผลิตภัณฑตนแบบผาพันคอมัดยอมสีธรรมชาติลายวาวไทยมีจํานวน  4 เฉดสี ไดแก สีแดง RE00, สีเขียวเหลือง 

GR00, สีดํา GY00 และสีนํ้าเงิน BL00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RE00 GR00 GY00 BL00 

 

รูปภาพที่ 9 ผลิตภัณฑตนแบบผาพันคอมัดยอมสีธรรมชาติลายวาวไทย 
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ผลิตภัณฑตนแบบกระเปามัดยอมสีธรรมชาติลายวาวไทยมีจํานวน  3 เฉดสี ไดแก สีเหลืองสม YL00, สีแดง 
RE00 และสีชมพูอมมวง RE02 

 
 
 
 
 
 YO00                             RE00 RE02 
 

รูปภาพที่ 10 ผลิตภัณฑตนแบบกระเปามัดยอมสีธรรมชาติลายวาวไทย 
 

5.3 ลายผักผลไมไทย  
ผลิตภัณฑตนแบบผาพันคอมัดยอมสีธรรมชาติลายผักไมไทยมีจํานวน 4 เฉดสี ไดแก สีแดง RE00, สีเขียว

เหลืองออน GR02, สีดําอมเชียว GY03 และสีนํ้าเงิน BL02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RE00 GR02   GY03  BL02 
 

รูปภาพที่ 11 ผลิตภัณฑตนแบบผาพันคอมัดยอมสีธรรมชาติลายผักไมไทย 
 

ผลิตภัณฑตนแบบกระเปามัดยอมสีธรรมชาติลายผักไมไทยมีจํานวน 3 เฉดสี ไดแก สีแดง RE00, สีเขียว 
เหลืองออน GR02 และสีดําอมเชียว GY03 

 
 
 
 
 
 
 RE00  GR02                GY03 
 

รูปภาพที่ 12 ผลิตภัณฑตนแบบกระเปามัดยอมสีธรรมชาติลายผักไมไทย 
 

5.4 ลายดอกไมไทย 
ผลิตภัณฑตนแบบผาพันคอมัดยอมสีธรรมชาติลายดอกไมไทยมีจํานวน 4 เฉดสี ไดแก สีแดง RE00, สีเขียว

เหลือง GR00, สีดําอมเชียว GY03 และสีนํ้าเงิน BL02 
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 RE00  GR00 GY03 BL02 
 

รูปภาพที่ 13 ผลิตภัณฑตนแบบผาพันคอมัดยอมสีธรรมชาติลายดอกไมไทย 
 

ผลิตภัณฑตนแบบกระเปามัดยอมสีธรรมชาติลายดอกไมไทย มีจํานวน 3 เฉดสี ไดแก สีเขียวเหลือง GR00,             
สีเขียวอมเหลืองทอง GR02 และสีดํา GY00 

 
 
 
 
 
 GR00 GR02 GY00 
 

รูปภาพที่ 14 ผลิตภัณฑตนแบบกระเปามัดยอมสีธรรมชาติลายดอกไมไทย 
 

5.5 ลายขนมไทย 
ผลิตภัณฑตนแบบผาพันคอมัดยอมสีธรรมชาติลายขนมไทยมีจํานวน 4 เฉดสี ไดแก สีแดง RE00, สีแดง              

อมมวงออน RE02 (หมักโคลทิ้งไว 1 คืน), สีแดงอมมวง RE02 และสีดํา GY00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RE00    RE02                     RE02 GY00 
 

รูปภาพที่ 15 ผลิตภัณฑตนแบบผาพันคอมัดยอมสีธรรมชาติลายขนมไทย 
 

ผลิตภัณฑตนแบบกระเปามัดยอมสีธรรมชาติลายขนมไทยมีจํานวน 3 เฉดสี ไดแก สีแดง RE00, สีดํา GY00
และสีเขียวเหลือง GR00 
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 RE00 GY00 GR00 
 

รูปภาพที่ 16 ผลิตภัณฑตนแบบกระเปามัดยอมสีธรรมชาติลายขนมไทย 
 

5.6 ลายอัญมณีไทย   
ผลิตภัณฑตนแบบผาพันคอมัดยอมสีธรรมชาติลายอัญมณีไทย มีจํานวน  4 เฉดสี ไดแก สีแดง RE00, สีแดง  

อมมวง RE02, สีเขียวเหลือง GR00, GY03 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 RE00 RE02 GR00 GY03 
 

รูปภาพที่ 17 ผลิตภัณฑตนแบบผาพันคอมัดยอมสีธรรมชาติลายอัญมณีไทย 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมูลงานผลิตภัณฑนํามาพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ ผามัดยอมผาพันคอ จํานวน 6 คอลเล็คช่ัน 
(โดย 1 คอลเล็คช่ัน มี 4 เฉดสีไดแกสีแดง, สีแดงอมมวงออน (หมักโคลทิ้งไว 1 คืน), สีแดงอมมวง, สีเขียวเหลือง, สีเขียวเหลืองออน, 
สีดํา, สีดําอมเชียว และสีนํ้าเงิน) และผลิตภัณฑตนแบบ กระเปา จํานวน 5 คอลเล็คช่ัน (โดย 1 คอลเล็คช่ัน มี 3 เฉดสี ไดแก 
สีแดง, สีชมพูอมมวง, สีเหลืองสม, สีเขียวเหลืองออน, สีเขียวเหลือง, สีเขียวอมเหลืองทอง, สีดําอมเชียว, สีดํา และสีดําอมเชียว) 
โดยกลุมสีที่เลือกมาทั้งหมดน้ันผานการทดสอบความคงทนตอการซักอยูในระดับ 4 (สีเปล่ียน) และการความคงทนของสีตอ
เหง่ืออยูในระดับ 4 (สีเปล่ียน)  
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