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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนสกัดเส้นใยใบอ้อย ปริมาณ
้ฝายที่เหมาะสมในการผลิต เส้นด้าย การศึกษากระบวนการสกัดเส้นใย ปจั จัยที่
ศึกษา มี 2 ปจั จัย คือ ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ แปรเป็ น 4 ระดับ คือ ร้อยละ
0.1 0.2 0.3 และ 0.4 ของน้ าหนั กใบอ้อยสด และเวลาในการต้ม แปรเป็ น 3
ระดับ 30 60 และ 90 นาที วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD ส่วน
การศึกษาปริมาณฝ้ ายที่เหมาะสมในการผลิตเส้น ด้าย ปจั จัยที่ทาการศึกษา
ั่
คือ ปริมาณฝ้ ายที่น ามาปนผสม
แปรเป็ น 5 ระดับ คือ ร้อยละ 10 20 30 40
และ 50 ผลการทดลองพบว่า กระบวนการสกัดเส้นใยใบอ้อยที่ให้ (% yield)
สูงสุด (P<0.05) คือ ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.4 ของน้ าหนักใบอ้อยสด
และต้มนาน 90 นาที ส่วนปริมาณฝ้ายที่เหมาะสมในการผลิตเส้นด้ายจากใบอ้อย
คือ ร้อยละ 30 เส้นด้ายที่ได้มคี า่ ความสม่าเสมอ อยู่ในระดับ Grade F ความยืด
ตัวก่อนขาดร้อยละ 11.38 ความแข็งแรงและแรงดึงขาด 4.24 นิ วตัน เบอร์ของ
เส้นด้าย 0.94 เท็กซ์ และจานวนเกลียวของเส้นด้าย 9.3 tpi
คำสำคัญ: ใบอ้อย, ฝ้าย, เส้นด้าย

ชอบอากาศร้อนและชุ่มชืน้ [1] ประเทศไทยมีพนื้ ที่เพาะปลูกอ้อยในเขต
พืน้ ที่สารวจรวม 48 จังหวัด จานวน 10,078,025 ไร่ แบ่งเป็ นพืน้ ที่ปลูก
อ้อยส่งโรงงาน 9,234,253 ไร่ และพืน้ ที่ปลูกอ้อยทาพันธุ์ 843,772 ไร่
โดยมีพื้นที่เพิ่มเติมจากปี การผลิต พ.ศ. 2555-2556 จานวน 590,705
ไร่ [2] มีป จั จัย สนับ สนุ น ด้า นราคาอ้อ ยที่มีแ นวโน้ ม สู ง ขึ้น ตลอดจน
ปริมาณน้ าฝนและสภาพภูมอิ ากาศตลอดระยะเวลา การเก็บเกี่ยวอ้อย
ส่งโรงงานจะสามารถส่งออกอ้อยในรูปแบบน้ าตาลและกากน้ าตาลเป็ น
อันดับ 4 ของโลก รองมาจากข้าวสาลี ข้าวโพด และข้าวเหนียว โดยทา
เงินตราเข้าประเทศ ปี ละไม่ต่ ากว่า 35,000 ล้านบาท ที่ผา่ นมาเกษตรกร
ผูป้ ลูกอ้อยประสบปญั หาในเรื่องราคาอ้อยตกต่ า และปริมาณที่ลน้ ตลาด
ที่สาคัญ คือ ปญั หาต้นทุนการผลิตที่สู ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การขาด
แคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวอ้อยและปญั หาค่าจ้างแรงงานสูง คิดเป็ น
ร้อยละ 50 ของต้นทุนการผลิตทัง้ หมดต่อฤดูปลูก อุปสรรคต่อการขยาย
พืน้ ที่ปลูกอ้อยและการเพิม่ ผลผลิตต่อพืน้ ที่เกษตร ใบอ้อยเป็ นวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตร และยังไม่สามารถเพิ่มมูลค่าจากใบอ้อยได้ เกษตร
ส่วนใหญ่มกั เผาใบอ้อยเพื่อการเก็บเกี่ยว เพื่อลดปญั หาด้านแรงงานและ
สามารถตัดอ้อยได้ทนั ฤดูเปิ ดหีบของโรงงานน้ าตาล ทาให้เกิดปญั หา
ต่างๆ ตามมาทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวจากการเผาใบอ้อยส่งผลกระทบ
ต่อปรากฏการณ์เรือนกระจกทาให้อุณหภูมโิ ลกสูงขึน้ โครงสร้างของดิน
ถูกทาลาย การตกค้างของสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ปญั หาการใช้น้ า และ
ั หาผลผลิ ต และคุ ณ ภาพน้ า ตาลที่ ผ ลิ ต ได้ รวมทัง้ ยัง ส่ ง ผลให้
ปญ
ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานลดต่ า ลงด้วย [3] ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเห็น
ั ่ นเส้นด้ายใบอ้อย
ว่าการนาใบอ้อยเพื่อนามาแยกเส้นใย จะนาไปปนเป็
ผสมฝ้าย จึงนาไปทดสอบสมบัตทิ างกายภาพ สามารถเพิม่ มูลค่าให้กบั
ใบอ้อย และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตร เป็ นแนวทางในการคิดค้นเส้นใย
ธรรมชาติ ช นิ ด ใหม่ พ ัฒ นาเป็ น เส้ น ด้ า ย สู่ อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและ
เครื่องนุ่งห่มของไทยต่อไป

ABSTRACT
This research aims to study the extraction of fiber from sugarcane
leafs, the optimum amount of cotton to produce yarn from sugarcane
leafs, There were two factors studied as; Sodium hydroxide used varying
of 4 levels; 0.1, 0.2, 0.3, and 0.4% of the weights of the sugarcane leafs,
and the time of boiling varying at 3 levels; 30, 60, and 90 minutes. The
experiment used was Factorial in CRD 12 treatments based on % yield
obtained. The optimum cotton yield in cane yarn production, the factors
were study as the amount of cotton blended by varying at 5 levels; 10,
20, 30, 40, and 50. The selected by physical qualities; The extraction of
sugarcane leafs gave the highest yield. Statisticall significant was at
(P<0.05). The Sodium hydroxide content was 0.4% of the weights of the
sugarcane leafs, and the time of boiling was 90 minutes The optimum
cotton content was 30 percent. The uniformity grade F. The elongation
was 11.38 %. The tensile strength was 4.24 Newton. The number of
yarn was 0.94 Tex and The number of strands was 9.3 tpi.

2) วิธกี าร
2.1) การศึกษากระบวนการสกัดเส้นใยทีเ่ หมาะสม
ศึกษากระบวนการสกัดเส้นใยที่เหมาะสม โดยปจั จัยที่ทาการศึกษา
มี 2 ปจั จัย คือ ปริมาณสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น แปรเป็ น
4 ระดับ คือ ร้อยละ 0.1 0.2 0.3 และ 0.4 ของน้าหนักใบอ้อยสด และเวลา
ในการต้ม แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ 30 60 และ 90 นาที ดัดแปลงมาจาก [4]

Keywords: Sugarcane Leafs, Cotton, Yarn

1) บทนา
อ้อยเป็ นพืชชนิดหนึ่งที่มคี วามสาคัญเป็ นอย่างมาก อ้อยเป็ นพืชที่
ปลูกง่าย และเมื่อปลูกครัง้ หนึ่งแล้วสามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครัง้ อ้อย
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ทาการวางแผนการทดลองแบบ CRD จะได้สงิ่ ทดลองทัง้ หมด 12 สิง่ ทดลอง
ดังแสดงในตารางที่ 1 แล้วทาการแยกเส้นใยตามกระบวนการในรูปที่ 1
นาเส้นใยที่ได้มาทาการวิเคราะห์หาค่าร้อยละของผลผลิตที่ได้ (% yield)
ทาการคัดเลือกกระบวนการสกัดที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากค่า (%
yield) สูงสุด

การผลิตเส้นด้ายตามกระบวนการในรูปที่ 2 นาเส้นด้ายทัง้ หมดที่ไ ด้มา
ทาการวิเคราะห์คุณภาพดังนี้
นาเส้นใยใบอ้อยจากข้อ 2.1 มาผสมเส้นใยฝ้าย ตามอัตราส่วนที่กาหนดไว้
ดีดเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้ายให้ฟู แล้วนามาดีดผสมกัน

ตารางที่ 1 จานวนสิง่ ทดลอง
สิ่งทดลอง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ปริมาณสารโซเดียม
(ร้อยละ)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.1
0.2
0.3
0.4
0.1
0.2
0.3
0.4

เวลา
(นาที)

ั่
ล้อฝ้ายโดยใช้ฝ่ามือปนเบาๆ
ให้ปุยฝ้ายพันกับไม้ลอ้

30
30
30
30
60
60
60
60
90
90
90
90

เข็นฝ้ายจ่อที่เหล็กใน
เปี ยเส้นด้ายออกจากเหล็กในเป็ นฝอย
แช่น้ าให้เปี ยกทัวๆ
่ บิดให้แห้งพอหมาดๆ
ต้มแป้งมันสาปะหลัง 1 กิโลกรัม ต่อน้ า 5 ลิตร กวนให้แป้งสุก
นาเส้นด้ายลงไปแช่ ใช้มอื กาให้ทวๆ
ั ่ กัน
นาเส้นด้ายไปตากให้แดด
เส้นด้ายจากใบอ้อย

ใบอ้อยสด พันธุ์ขอนแก่น 3

รูปที่ 2: กระบวนการผลิตเส้นด้ายจากใบอ้อย

เลาะก้านใบออก ตัดประมาณ 5 เซนติเมตร ชังใบอ้
่ อย 1,000 กรัม

2.2.1) ลักษณะของเส้นด้ายใบอ้อยผสมฝ้าย ตามมาตรฐานในการ
ท ด ส อ บ ข อ ง AATCC Test Method 20 – 2005 Fiber Analysis:
Quantitativeโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ Binocular Microscope รุ่น Primo
Star ยีห่ อ้ Carl Zeiss
2.2.2) การทดสอบความสม่ า เสมอของเส้นด้าย มาตรฐานในการ
ทดสอบของ ASTM D 2255 – 02 Standard Test Method for Grading
Spun Yarns for Appearance
A หมายถึง เป็ นเส้นด้ายที่มคี วามละเอียดมากที่สุด
B หมายถึง เป็ นเส้นด้ายที่มคี วามละเอียดมาก
C หมายถึง เป็ นเส้นด้ายที่มคี วามละเอียดปานกลาง
D หมายถึง เป็ นเส้นด้ายที่มคี วามละเอียดน้อย
E หมายถึง เป็ นเส้นด้ายที่หยาบ กระด้างน้อย
F หมายถึง เป็ นเส้นด้ายที่หยาบ กระด้างมากที่สุด
ทาการคัดเลือกปริมาณฝ้ายที่เหมาะสมในการผลิตเส้นด้ายจากใบ
อ้อย โดยพิจารณาจากสิ่งทดลองที่มีความยืดตัวก่อนขาดของเส้นด้าย
ความแข็งแรงและแรงดึงขาดของเส้นด้าย เบอร์เส้นด้าย และจานวน
เกลียวเส้นด้ายสูงสุด
2.2.3) การทดสอบความยืดตัวก่อนขาดของเส้นด้าย และการทดสอบ
ความแข็งแรงและแรงดึงขาดของเส้นด้าย โดยใช้เครื่อง Test Strength
Tester รุ่น KR5K, LLOYD มาตรฐานในการทดสอบของ ASTM D 2256 –

ล้างให้สะอาด พักให้สะเด็ดน้ าประมาณ 10 นาที
เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น ตามความเข้มข้นที่กาหนด
นาไปต้มทีอ่ ุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ในการต้ม ตามที่กาหนด
ล้างให้สะอาดจนน้ าใส
บีบเส้นใยให้แห้งหมาด ชังน
่ ้ าหนักเส้นใย ที่ได้จากการต้ม
เส้นใยใบอ้อย
รูปที่ 1: กระบวนการสกัดเส้นใยใบอ้อย

2.2) การศึกษาปริมาณฝ้ายทีเ่ หมาะสมในการผลิตเส้นด้ายจากใบอ้อย
นาเส้นใยใบอ้อยตามกระบวนการผลิต ที่ไ ด้จากข้อ 2.1 มาศึกษา
ปริมาณฝ้ายที่เหมาะสมในการผลิตเส้นด้ายจากใบอ้อย ปจั จัยที่ศึกษา
ั่
คือ ปริมาณฝ้ายที่ใช้ในการปนผสมกั
บ เส้นใยใบอ้อ ย โดยแปรเป็ น 5
ระดับ คือ ร้อยละ 10 20 30 40 และ 50 ดัดแปลงมาจาก [5] ทาการวาง
แผนการทดลองแบบ CRD จะได้สงิ่ ทดลองทัง้ หมด 5 สิง่ ทดลอง แล้วทา
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3.2.1) การศึกษาลักษณะของเส้นด้าย
การศึกษาลักษณะของเส้นด้าย พบว่า ลักษณะภาพตามยาวของ
เส้น ด้า ยใบอ้อ ยมีล ัก ษณะการบิด เกลีย ว เส้น ใยสามารถรวมตัว กัน
ก่อให้เกิดเป็ นเส้นด้าย มีอตั ราส่วนที่แตกต่างกัน เป็ นเส้นด้ายที่หยาบ
กระด้าง มีความไม่สม่ าเสมอ ปุม่ ปม ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 3

2002 Standard Test Method for Tensile Properties of Yarn by the
Single – Strand Method
2.2.4) การทดสอบหาเบอร์เ ส้น ด้า ย โดยใช้เ ครื่อ งชัง่ ไฟฟ้ า รุ่ น
PG603-S ยี่ห้อ METTLER TOLDEO ตามมาตรฐานในการทดสอบ
ของ ASTM D 1059 – 2001 Standard Test Method for Yarn Number
Based Short – Length Specimens โดยใช้ ร ะบบ Direct system ใน
การคานวณหาเบอร์เส้นด้าย
2.2.5) การทดสอบหาจานวนเกลียวเส้นด้าย โดยใช้เครื่อง Simple
Twist Tester มาตรฐานในการทดสอบของ ASTM D 1423 – 1999
Standard Test Method for Twist in Yarn by Direct – Counting
เพื่ อ น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน (Analysis of
variance : ANOVA) ถ้ า พบนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ จ ะค านวณค่ า ความ
แตกต่ า ง เพื่อ ทดสอบหาค่ า ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ย โดยวิธี ก าร
Duncan’s new Multiple Range Test (DMRT)

(ก)

(ข)

3) ผลและอภิปรายผล

(ง)

3.1) การศึกษากระบวนการสกัดเส้นใยทีเ่ หมาสม
การศึกษากระบวนการสกัด เส้น ใยที่เ หมาะสม ได้ผลดังแสดงใน
ตารางที่ 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

จากรูปที่ 3 พบว่า อัตราส่วนเส้นใยใบอ้อยผสมเส้นใยฝ้ายในปริมาณ
ร้อยละ 30 สามารถตีเกลียวรวมกัน ได้กบั เส้นใยทัง้ 2 ชนิด ทัง้ นี้อาจ
เนื่องมาจากเส้นใยใบอ้อยมีพนื้ ผิวของเส้นใยไม่เรียบ จึงสามารถเกาะ
เกี่ยวกับเส้นใยฝ้ายได้ในปริมาณน้อย ส่งผลทาให้เส้นด้ายมีขนาดใหญ่
กว่ า ซึ่ ง ใกล้ เ คี ย งกับ งานวิ จ ัย ของ[6] ได้ ศึ ก ษาว่ า การผสมเส้ น ใย
ผัก ตบชวากับเส้นใยเรยอนในอัต ราส่ วนร้อยละ 20 สามารถตีเ กลียว
รวมตัวกันได้กบั เส้นใย 2 ชนิด ซึ่งจัดเป็ นเส้นด้ายขนาดใหญ่ ทัง้ นี้อาจ
เนื่ อ งมาจากเส้น ใยผักตบชวามีพื้น ผิว ไม่เ รีย บ จึง สามารถผสมเกาะ
เกี่ยวกับเส้นใยเรยอนได้ปริมาณน้อย
3.2.2 ) การศึกษาทดสอบความสม่ าเสมอของเส้นด้าย ความยืดตัว
ก่อนขาดของเส้นด้า ย ความแข็งแรงและแรงดึงขาดของเส้นด้า ย หา
เบอร์เส้นด้าย และจานวนเกลียวเส้นด้าย
การศึก ษาทดสอบความสม่ าเสมอของเส้น ด้า ย ได้ผ ลดัง
แสดงในตารางที่ 3

(นาที)

30
30
30
30
60
60
60
60
90
90
90
90

(จ)

รูปที่ 3: ลักษณะเส้นใยใบอ้อย (ก) เส้นด้ายใบอ้อยร้อยละ 10 (ข) เส้นด้ายใบอ้อยร้อย
ละ 20 (ค) เส้นด้ายใบอ้อยร้อยละ 30 (ง) เส้นด้ายใบอ้อยร้อยละ 40 (จ) เส้นด้ายใบอ้อย
ร้อยละ 50 ทีก่ าลังขยาย 35 เท่า

ตารางที่ 2 ร้อยละของผลผลิตที่ได้จากการสกัดในสภาวะต่างๆ
สิ่งทดลอง ปริมาณสารโซเดียม
เวลา
(% yield)
(ร้อยละ)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.1
0.2
0.3
0.4
0.1
0.2
0.3
0.4

(ค)

0.42
0.43
0.43
0.44
0.45
0.45
0.45
0.47
0.48
0.49
0.49
0.50

ตารางที่ 3 การทดสอบสมบัตทิ างกายภาพของเส้นด้ายใบอ้อยผสมฝ้าย

จากตารางที่ 2 พบว่า ร้อยละของผลผลิตที่ได้ (% yield) สูงสุด คือ
สิ่งทดลองที่ 12 ปริมาณสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น ร้อยละ
0.4 เวลาในการต้ม 90 นาที

ปริมาณ
ฝ้ าย
(ร้อยละ)
10
20
30
40
50

3.2) การศึกษาปริมาณฝ้ายทีเ่ หมาะสมในการผลิตเส้นด้ายจากใบอ้อย
การศึกษาปริมาณฝ้ายที่เหมาะสมในการผลิตเส้นด้ายจากใบอ้อย พบว่า
ปริมาณฝ้ายร้อยละ 30

ความ
สมา่ เสมอ
(Grade)
F
F
F
F
F

ยืดตัว
(ร้อยละ)
8.52c
11.26b
11.38a
8.51d
7.63e

ความ
แข็งแรง
(N)
3.71d
4.06b
4.24a
3.81c
1.13e

เบอร์
เส้นด้าย
(Tex)
0.83c
0.87b
0.94a
0.87b
0.57d

จานวน
เกลียวด้าย
(tpi)
9.6 (z-turn)a
9.4 (z-turn)b
9.3 (z-turn)c
9.0 (z-turn)e
9.2 (z-turn)d

หมายเหตุ : a ตัวอักษรทีแ่ ตกต่างกันในแนวดิง่ แสดงว่าค่าเฉลี่ยมีค วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิติ (P<0.05) โดย a เป็นค่าเฉลีย่ ทีม่ คี ่ามากทีส่ ุด
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จากตารางที่ 3 พบว่า ปริมาณฝ้ายร้อยละ 30 มีผลต่อการทดสอบ
สมบัติทางกายภาพเส้นด้ายใบอ้อยผสมฝ้าย มีค่าเฉลี่ยความสม่ าเสมอ
ของเส้นด้าย อยูใ่ นระดับ Grade F ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 4

(ก)

(ข)

(ง)

แตกต่างกัน (P<0.05) คือ 4.24 (N) ดังนัน้ สภาวะที่เหมาะสมของความ
แข็ง แรงและแรงดึง ขาดของเส้น ด้า ย คือ สิ่ง ทดลองที่ 3 เนื่ อ งจากมี
ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงและแรงดึงขาดของเส้นด้ายสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ [8] กล่าวว่า ผลการทดสอบความแข็งแรงและแรงดึง
ั่
้ าย มีความแข็งแรง
ขาดของเส้นด้ายจากก้านใบโหม่งจากปนผสมใยฝ
และแรงดึงขาดของเส้นด้ายมากที่สุด คือ 10.77 นิวตัน
การศึก ษาทดสอบหาเบอร์เ ส้น ด้า ย พบว่ า สิ่ง ทดลองที่ 3 เบอร์
เส้น ด้า ยสู ง สุ ด มีค วามแตกต่ า งกัน (P<0.05) คือ 0.94 (Tex) ดัง นัน้
สภาวะที่เหมาะสมในการหาเบอร์เส้นด้าย คือ สิง่ ทดลองที่ 3 เนื่องจากมี
ค่าเฉลี่ยเบอร์เส้นด้ายสูงที่สุด จะทาให้ได้เส้นด้ายที่มขี นาดใหญ่ จึงเหมาะ
สาหรับนาไปทาผลิตภัณฑ์เคหะสิง่ ทอ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
[7] กล่าวว่า ผลการทดสอบหาเบอร์ดา้ ยใยไผ่ร้อยละ 100 มีขนาดใหญ่
ที่สุด คือ เบอร์ 1,676 tex และเบอร์เส้นด้ายขนาดเล็กที่สุด คือใยไผ่ผสม
ร้อยละ 50 เบอร์ 409 tex
การศึกษาทดสอบหาจานวนเกลียวเส้นด้าย พบว่า สิ่งทดลองที่ 3
จ านวนเกลี ย วเส้น ด้ า ยที่มี ก ารตี เ กลี ย วสู ง สุ ด มี ค วามแตกต่ า งกัน
(P<0.05) คื อ 9.3 tpi ทิ ศ ทางของเส้น ด้า ย (z-turn) ดัง นั ้น สภาวะที่
เหมาะสมในการหาจานวนเกลียวเส้นด้าย คือ สิง่ ทดลองที่ 3 เนื่องจากมี
ค่ า เฉลี่ย จ านวนเกลีย วเส้น ด้า ยสู ง ที่สุ ด จะเห็น ได้ว่ า จ านวนเกลียว
เส้นด้ายยิง่ มากจะทาให้เส้นด้ายมีความแข็งแรงเพิม่ มากขึน้ ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ [8] กล่าวว่า ผลการทดสอบจานวนเกลียวเส้นด้าย มี
จานวนรอบเกลียวเท่ากับ 1.5 เกลียวต่อนิ้ว ทิศทางการเข้าเกลีย วแบบ
(z-turn)

(ค)

(จ)

รูปที่ 4: ความสม่าเสมอของเส้นด้ายใบอ้อย (ก) เส้นด้ายใบอ้อยร้อยละ 10 (ข) เส้นด้ายใบ
อ้อยร้อยละ 20 (ค) เส้นด้ายใบอ้อยร้อยละ 30 (ง) เส้นด้ายใบอ้อยร้อยละ 40 (จ) เส้นด้าย
ใบอ้อยร้อยละ 50

จากรูปที่ 4 พบว่า เส้นด้ายใบอ้อยผสมฝ้ายร้อยละ 30 เป็ นเส้นด้ายที่
ั่ อ
หยาบ กระด้าง มีความไม่สม่ าเสมอ ปุ่มปม เนื่องจากเป็ นเส้นด้ายปนมื
แบบภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ชาวบ้าน เหมาะสาหรับนาไปทาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่ง
ทอ และส่วนที่หนาบางของเส้นด้ายในระดับ Grade F ซึ่งจัดเป็ นเส้นด้าย
ประเภท Grade 6 ใน ASTM GRADES ตามมาตรฐานการทดสอบความ
สม่ าเสมอของเส้นด้าย Yarn Evenness ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
[6] กล่าวว่า ลักษณะความสม่ าเสมอของเส้นด้ายผักตบชวาผสมฝ้ายที่
ร้อยละ 20:80 และ 40:60 มีความสม่ าเสมอ ปุม่ ปม และส่วนที่หนาบาง
ของเส้นด้ายในระดับ Grade E ซึ่งจัดเป็ นเส้นด้ายประเภท Grade 5 ใน
ASTM GRADES ของ Yarn Evenness
การศึกษาทดสอบความสม่ าเสมอของเส้นด้าย พบว่ า มีค่ า เฉลี่ย
ความสม่ าเสมอของเส้นด้า ย ไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) อยู่ใ น
ระดับ Grade F ดังนัน้ เป็ นเส้นด้ายที่หยาบ กระด้าง มีความไม่สม่ าเสมอ
ั ่ อแบบภูมิปญั ญาท้องถิ่นชาวบ้าน
ปุ่มปม เนื่องจากเป็ นเส้นด้ายปนมื
เหมาะสาหรับนาไปทาผลิตภัณฑ์เคหะสิง่ ทอ
การศึก ษาทดสอบความยืด ตัว ก่ อ นขาดของเส้น ด้า ย พบว่ า สิ่ง
ทดลองที่ 3 ความยืดตัวก่อนขาดของเส้นด้ายมากที่สุดแตกต่างจากสิง่
ทดลอง (P<0.05) คือ ร้อยละ 11.38 ดังนัน้ สภาวะที่เหมาะสมของความ
ยืดตัวก่อนขาดของเส้นด้าย คือ สิง่ ทดลองที่ 3 เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยความ
ยืดตัวก่อนขาดของเส้นด้ายมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ [7]
กล่าวว่า ผลการทดสอบความยืดตัวก่อนขาดของเส้นด้าย เส้นด้ายใยไผ่
ร้อยละ 100 มีค่าเฉลี่ยความยืดตัวก่อนขาดของเส้นด้ายมากที่สุด คือ
ร้อยละ 24 และมีค่าเฉลี่ยความยืดตัวก่อนขาดของเส้นด้ายน้อยที่สุด คือ
ร้อยละ 5
การศึกษาทดสอบความแข็งแรงและแรงดึงขาดของเส้นด้าย พบว่า
สิ่งทดลองที่ 3 ความแข็งแรงและแรงดึงขาดของเส้นด้ายสูงสุด มีความ

4) บทสรุป
สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเส้นด้ายใบอ้อย คือ สารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซด์ปริมาณร้อยละ 0.4 ของน้ าหนักใบอ้อยสด และเวลาที่ใช้ใน
การต้ม 90 นาที อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ปริมาณฝ้ายทีเ่ หมาะสมใน
การนามาผสม เพื่อพัฒนาเส้นด้ายใบอ้อยผสมฝ้าย คือ ฝ้ายร้อยละ 30 และ
การทดสอบสมบัติทางกายภาพเส้นด้ายใบอ้อยผสมฝ้าย มีค่าเฉลี่ยเบอร์
เส้นด้าย คือ 0.94 เท็กซ์ มีค่ าเฉลี่ยความยืดตัวก่ อนตัวก่ อนขาดของ
เส้นด้ายร้อยละ 11.38 มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงและแรงดึงขาดของเส้นด้าย
คือ 4.24 นิวตัน มีค่าเฉลี่ยจานวนเกลียวของเส้นด้าย 9.3 tpi และมีค่าเฉลี่ย
ความสม่ าเสมอของเส้นด้าย ไม่มคี วามแตกต่างกัน (P>0.05) อยูใ่ นระดับ
Grade F เนื่องจากค่าความแข็งแรงและแรงดึงขาดของเส้นด้าย มีค่ามาก
ที่สุดในสิง่ ทดลองทัง้ หมด 5 สิง่ ทดลอง
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