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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่ องจักรปรับปรุ งความละเอียดเส้นใย โดยเปรี ยบเทียบกับวิธี
ทางเคมี โดยศึกษาเส้นใยจากต้นดาหลา ซึ่ งเป็ นพืชพื้นถิ่นที่พบได้ทางภาคใต้ของประเทศไทย เครื่ องจักรประกอบด้วยชุด
ลูกกลิ้งพาเส้นใย และชุ ดลูกกลิ้งบี บอัดเส้นใย ซึ่ งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ไฟกาลังไฟ 745 วัตต์ เส้นใยที่ ได้นามาศึ กษา
องค์ประกอบทางเคมี ขนาดเส้นใย สมบัติเชิงกล และสมบัติทางสัญฐานวิทยา ผลการทดลองพบว่าเส้นใยที่ได้จากเครื่ องจักร
มีขนาดเล็กกว่าเส้นใยที่ได้จากวิธีเคมี เมื่อทาการประเมินความพึงพอใจพบว่าผูเ้ ชี่ยวชาญมีความพึงใจต่อเครื่ องจักรร้อยละ 97
เครื่ องจักรปรับปรุ งความละเอียดของเส้นใยมีความเร็ วในการผลิตมากกว่าวิธีเคมี 400 เท่า
ABSTRACT
The purpose of this study was to design and development the fiber fineness improvement machine and
compared with chemical method. Dala (Etlingera elatior) a local plant in Southern Thailand, was used in this
experiment. Two main components of the machine were fiber delivery rollers and fiber compression rollers driven by
a 745 watt electric motor. Fibers were characterized for their chemical composition, fibers size, mechanical properties
and morphological properties. It was found that the fibers obtained from the fiber fineness improvement machine had
smaller size when compared with chemical method. The fiber fineness improvement machine were most satisfied by
the expert at 97 %. The machine capacity was 400 times faster than chemical method.

คาสาคัญ: เครื่ องปรับปรุ งเส้นใย ดาหลา สิ่ งทอ
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บทนา
การตื่ น ตัวของสังคมด้านสิ่ งแวดล้อม ทาให้ธุรกิ จ และองค์กรต่างๆ ตระหนักและให้ค วามสนใจ รวมถึ ง
ภาคอุตสาหกรรมสิ่ งทอ ซึ่งจาเป็ นต้องค้นคว้าวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตสิ่ งทอให้เป็ น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตเส้นใยดาหลาบ้านนาโอน จังหวัดนราธิ วาส เป็ นผูผ้ ลิตเส้นใย
จากต้นดาหลา (Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith) ที่เป็ นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยได้รับการส่ งเสริ มทาง
วิชาการจากศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตร อาเภอรื อเสาะ จังหวัดนราธิ วาส ใช้กระบวนการตีแยกเส้นใยดาหลาสดด้วย
เครื่ องแยกเส้นใยสาหรับพืช แล้วจึงปรับปรุ งความละเอียดของเส้นใยดาหลาด้วยวิธีทางเคมีใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 17-20 วัน
ในการผลิตเป็ นเส้นด้ายสาหรับอุตสาหกรรมสิ่ งทอ ซึ่ งใช้ระยะเวลานาน ใช้แรงงานจานวนมาก และส่ งผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมทั้งจากเคมีตกค้างในเส้นใยดาหลา และเคมีเหลือทิ้งจากกระบวนการแช่หมัก จากสภาพปั ญหาดังกล่าวทาง
ผูว้ ิจยั จึ งได้เสนอโครงการ การปรับ ปรุ งเส้นใยดาหลาโดยจะดาเนิ นการออกแบบพัฒนาและสร้างเครื่ องจักรต้นแบบ
ทดแทนวิธีเคมี เพื่อเป็ นการแก้ปัญหาด้านระยะเวลาในการผลิต จานวนแรงงาน และลดปั ญหามลภาวะจากเคมีปนเปื้ อน
ในสิ่ งแวดล้อมให้กบั กระบวนการผลิตเส้นใยดาหลาสาหรับอุตสาหกรรมสิ่ งทอต้นน้ า
วัตถุประสงค์ การวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่ องจักรต้นแบบเพื่อปรับปรุ งเส้นใยดาหลาจากส่ วนลา
ต้น โดยวิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเทียบสมบัติเส้นใยดาหลาจากการปรับปรุ งด้วยการใช้เครื่ องจักรต้นแบบกับวิธีเคมี และเพื่อ
ประเมินประสิ ทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้เครื่ องจักรแทนการใช้สารเคมี
วิธีการวิจยั
วิธีการทดลอง
การออกแบบและพัฒนาเครื่ องจักร เพื่อปรับปรุ งความละเอียดของเส้นใยดาหลา ดังแสดงในภาพต่อไปนี้
ต้ นดาหลา (ลาต้ น)
ตีแยกด้ วยเครือ่ ง
อบไล่ความชื้น
ปรับปรุงเส้ นใยด้ วยเครือ่ งจักรต้ นแบบ
ปรับเปลีย่ นแรงกด (Bar)
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วิเคราะห์ สมบัติของเส้ นใยดาหลา
สมบัติทางกายภาพ

สมบัติทางเคมี

- ขนาดของเส้นใย
- ความละเอียดของเส้นใย

สมบัติเชิงกล
- ค่าการรับแรงดึง

- การวิเ คราะห์ธาตุ
- องค์ประกอบทางเคมีของเส้นใย
- ความเป็ นกรด-ด่าง

สมบัติทางสั ณฐานวิทยา

5

10

ประสิทธิภาพเครือ่ งต้ นแบบ
- ต้ นทุนด้ านแรงงานเทียบกับวิธเี คมี
- ปริ มาณผลผลิตเทียบกับวิธเี คมี
- ระยะเวลาในการผลิตเทียบกับวิธเี คมี
- ต้ นทุนการผลิตเทียบกับวิธเี คมี
- ความพึงพอใจของผู้ใช้ เครื่ อ งจักร
ต้ นแบบ

- SEM

- ค่าเปอร์เ ซ็นต์ความความสามารถ
ในการยืดตัว

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการทดลอง
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การเตรียมเส้ นใยสดจากต้ นดาหลา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตเส้นใยดาหลาบ้านนาโอน จังหวัดนราธิ วาส ดาเนิ นการเตรี ยมเส้นใยด้วย
เครื่ องตีแยกเส้นใยซึ่ งเป็ นวิธีเชิงกล โดยตัดต้นดาหลา แยกใบออกจากลาต้น ทุบ และผ่าลาต้นดาหลาออกเป็ นส่ วนๆ
ตามแนวยาว เพื่อลดขนาดของลาต้น ใส่เข้าเครื่ องตีแยกเส้นใย จะได้เส้นใยสดที่มีความยาว นาเส้นใยสดที่ได้มามัดเป็ น
วง และนาไปแขวนตากแห้งด้วยแสงอาทิตย์ โดยใช้ระยะเวลาตากเฉลี่ยประมาณ 2 วัน
การปรับปรุงเส้ นใยดาหลาด้ วยวิธีเคมี
วิสาหกิ จชุมชนกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตเส้นใยดาหลาบ้านนาโอน ปรับปรุ งเส้นใยด้วยการแช่หมักสารเคมีสกัด
ซึ่งพัฒนาวิธีมาจากงานวิจยั การสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ดาหลาในเชิงพาณิ ชย์ดว้ ยการสกัดเส้นใยจากลาต้นดาหลาเพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมการทอผ้าในจังหวัดนราธิ วาสของกรมวิชาการเกษตร (ดาริ กา:2558) โดยจะนาเส้นใยที่ผ่านการตากแดด
จนแห้งแล้ว มาเขย่า หรื อฟาดเพื่อให้เศษเนื่อเยื่อต่างๆที่เกาะตามผนังของเส้นใยซึ่ งแห้งแล้วหลุดออก เพื่อลดระยะเวลา
ในการแช่สารเคมี แล้วจึงนาเส้นใยใส่ ในถังหมักขนาด 100 ลิตร ซึ่ งบรรจุสารเคมีสูตรเฉพาะของทางวิสาหกิจชุมชน
บ้านนาโอนจานวน 60 ลิตร โดยเติมสารเคมีให้ท่วมเส้นใย ทาการหมักแช่เป็ นเวลา 7, 15 และ 30 วันตามลาดับของการ
ใช้ซ้ าของสารเคมี โดยใช้หมักซ้ าได้เพียง 3 ครั้ง เมื่อครบตามระยะเวลาที่ กาหนด นาเส้นใยมาล้างทาความสะอาด
จากนั้นนาเส้นใยมายีเพื่อให้เส้นใยแยกออกจากกันโดยใช้มือยีและจับแยกทีละเส้น เส้นใยที่ผ่านการแยกด้วยมือแล้วจะ
นาไปทาความสะอาดด้วยน้ ายาซักผ้าให้สะอาด แล้วจึงนาไปตากให้แห้ง เพื่อบรรจุถุงรอการส่งจาหน่ายต่อไป
การออกแบบและสร้ างเครื่องจักรในการปรับปรุงความละเอียดของเส้ นใยดาหลา
แนวคิ ด ในการออกแบบเครื่ อ งจักรต้นแบบเบื้ องต้น กาหนดให้สามารถบี บอัด เส้นใยได้ด้วยแรงกดจาก
กระบอกลมที่ มีแรงกดขนาดต่างๆ กัน และสามารถปรับตั้งระยะเวลาในการทางานของเครื่ องจักรได้ จึ งกาหนดชุ ด
อุปกรณ์หลักๆ ประกอบด้วย
1) ขนาดเครื่ องจักรต้นแบบ กาหนดขนาดโดยประมาณ ความกว้าง 55 เซนติเมตร ความยาว 100 เซนติเมตร
และความสูง 180 เซนติเมตร โครงสร้างผลิตจากวัสดุเหล็กรู ปพรรณ และเหล็กแผ่น และมีระยะความสู งของชุดลูกกลิ้ง
150 เซนติเมตรจากฐานเครื่ องจักร เพื่อให้เหมาะสมกับคนทางานซึ่งเป็ นสุภาพสตรี
2) ชุดปรับปรุ งเส้นใย เป็ นชุดลูกกลิง้ ชนิดสแตนเลสซึ่งต้องสัมผัสกับเส้นใย ทาหน้าที่ในการปรับปรุ งเส้นใย
จากแรงกดประกอบด้วย (1) อุปกรณ์ลูกกลิ้ง สาหรับพาเส้นใย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12 เซนติเมตร ยาว
ประมาณ 26 เซนติเมตร จานวน 2 ลูก (2) อุปกรณ์ลูกกลิ้งกดอัดเส้นใย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15 เซนติเมตร
ยาวประมาณ 20 เซนติเมตรจานวน 1 ลูก
3) ชุดส่ งกาลัง ทาหน้าที่ส่งกาลังให้กบั ชุดปรับปรุ งเส้นใย ประกอบด้วย (1) ชุดส่ งกาลังกดอัด ใช้อุปกรณ์
กระบอกลมขนาดพื้นที่ 125 ตารางเซนติเมตร ระยะเคลื่ อนออกของแกนประมาณ 7 เซนติเมตร สาหรั บส่ งกาลังให้
ลูกกลิ้งกดอัดเส้นใย โดยใช้แรงดันลมจากเครื่ องปั้ มลม ผ่านชุดปรับแรงดันลม (2) ชุดปรับแรงดันลม สาหรับปรับ
แรงดันกระบอกลม โดยติดตั้งตัวกรองลมดักน้ าและปรับแรงดันลม (Regulator) ซึ่ งสามารถปรับแรงดันตั้งแต่ 0 – 5
กิ โลกรั ม ต่อตารางเซนติ เ มตร (3) ชุ ดส่ งก าลัง ขับ สาหรั บอุ ปกรณ์ ลูก กลิ้ง พาเส้นใย โดยใช้มอเตอร์ กระแสสลับ
แรงดันไฟฟ้ า 220 โวลต์ มีกาลังไฟฟ้ า 745 วัตต์ ส่ งกาลังผ่านชุดเกียร์ อตั ราทด 1:60 และโซ่ขบั ผ่านเฟื องของลูกกลิ้งพา
เส้นใย แบบร่ างของเครื่ องจักรต้นแบบดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แบบร่ างลักษณะของเครื่ องจักรต้นแบบ
การทดสอบการปรับปรุงความละเอียดของเส้ นใยดาหลาด้ วยเครื่องจักรต้ นแบบ
นาเส้นใยที่เตรี ยมไว้ ใส่ ลงในเครื่ องจักรต้นแบบที่สร้างขึ้น โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างทดลองแบ่งเป็ น 9 กลุ่ม
ตัวอย่าง กาหนดแรงกดบีบเส้นใย โดยปรับตั้งแรงดันกระบอกลมที่ 3, 4, 5 Bar โดยในแต่ละแรงดันมีระยะเวลาในการ
บีบ 5, 10 และ 15 นาที ตามลาดับ ลักษณะการทางานของเครื่ องจักร ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การปรับปรุ งความละเอียดของเส้นใยด้วยเครื่ องจักรต้นแบบ
การเก็บรวมรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล
เก็บข้อมูลผลจากการทดลอง โดยเปรี ยบเทียบระหว่างเส้นใยที่ผา่ นการปรับปรุ งด้วยเครื่ องจักรบีบอัดที่แรงกด
3, 4 และ 5 Bar ที่ระยะเวลา 5, 10 และ 15 นาที และเส้นใยที่ผา่ นกระบวนการปรับปรุ งด้วยวิธีเคมีของวิสาหกิจชุมชน
บ้านนาโอน นาเส้นใยไปวิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบตั ิการ โดยเครื่ องมือดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์ ข นาดเส้ น ใย วิเ คราะห์ ด้วยกล้อ งจุ ลทรรศน์ (Micro Scope) ที่ ก าลัง ขยาย 1000 เท่ า ร่ ว มกับ
โปรแกรม ImageJ เพื่อดูลกั ษณะของเส้นใย และวัดขนาดของเส้นใย
การทดสอบความละเอียดของเส้ นใย วิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง WIRA Cotton Fineness Meter การทดสอบเป็ นการ
วัดการไหลผ่านของอากาศในกลุ่มเส้นใยตัวอย่างจานวน 5 กลุ่มๆ 5 กรัม แสดงค่าเป็ นไมโครแนร์ (Micronaire)
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การทดสอบค่ าการรับแรงดึงของเส้ นใย และการทดสอบค่ าเปอร์ เซ็นต์ ความสามารถในการยืดตัวของเส้ นใย
วิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องทดสอบแรงดึง (Tensile Strength Tester) รุ่ น INSTRON 5569 ตามมาตรฐาน ASTM D3822 - 01
Standard Test Method for Tensile Properties of Single Textile Fibers กาหนด Load cell ขนาด 10 N ความเร็ วทดสอบ
30 mm/min ตัวอย่างเส้นใยติดบนกระดาษแข็งรู ปตัวซี ระยะทดสอบเส้นใย 25 มิลลิเมตร โดยค่าการรับแรงดึงของเส้น
ใยที่ ท าการวัด วิเ คราะห์ มี ห น่ ว ยเป็ นเซนติ นิ วตัน (cN) และค่ าเปอร์ เ ซ็ นต์ค วามสามารถในการยืด ตัว มี ห น่ ว ยเป็ น
เปอร์เซ็นต์ (%)
การวิเคราะห์ SEM-EDS วิเคราะห์ ดว้ ยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิ ดส่ องกราดแบบฟิ ลด์อิมิชชัน่ (Field
Emission Scanning Electron Microscope; FESEM) เชื่อมต่อกับระบบการวิเคราะห์ธาตุดว้ ยเทคนิคการกระจายพลังงาน
รังสี เอ็กซ์ (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy: EDS) วิเคราะห์ธาตุที่เป็ นองค์ประกอบของตัวอย่างโดยมีช่วงธาตุที่
วิเคราะห์ได้ต้ งั แต่ธาตุเบริ ลเลียม (Beryllium; Be) ถึงธาตุแคลิฟอร์เนียม (Californium; Cf)
การวิเคราะห์ ปริมาณเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนินในเส้ นใย การวิเคราะห์หาปริ มาณโฮโลเซลลูโลส ตาม
วิธี acid chlorite ตามวิธีของ Browing (1963) วิเคราะห์หาปริ มาณเซลลูโลสตามวิธี TAPPI (1999) วิเคราะห์หาปริ มาณ
ลิกนินตามวิธี TAPPI (2002) และการคานวณหาปริ มาณเฮมิเซลลูโลส (สาลินี:2559)
การศึ กษาสั ญฐานวิทยาของเส้ นใย ใช้กล้องจุ ลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิ ดส่ องกราดแบบฟิ ลด์อิมิชชัน่ (Field
Emission Scanning Electron Microscope; FESEM) รุ่ น NovaTM NanoSEM 450 กาลังขยายสู งสุ ด 2,000,000 เท่า ที่
ความดันสุญญากาศต่าที่ 500 Pa ใช้การถ่ายภาพเพื่อตรวจวิเคราะห์ลกั ษณะพื้นผิว ขนาด รู ปร่ างของอนุภาค และลักษณะ
การกระจายของเฟสในโครงสร้างจุลภาค โดยในการวิจยั นี้ ใช้ศกั ย์ไฟฟ้ า 15 kV กาลังขยาย 100, 200 และ 500 เท่า
การสารวจความพึงพอใจในการใช้ เครื่ องจักรต้ นแบบ ทาการสารวจโดยใช้แบบสอบถาม ด้วยเทคนิ ค IOC
(Index of Item – Objective Congruence) เป็ นเทคนิ คในการแสดงความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
เป็ นค่ าที่ ใช้ในการตรวจสอบคุ ณภาพของแบบสอบถามเป็ นรายข้อ ช่ ว ยให้ท ราบได้ว่า เครื่ อ งจักรต้น แบบมี ความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความต้องการของผูใ้ ช้งานมากน้อยเพียงใด
การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพเครื่ องจักรต้ นแบบกับ วิธีเคมี เป็ นการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพ
เครื่ องจักรต้นแบบและวิธีเคมี โดยประมาณการจากด้านต่างๆ ได้แก่ ระยะเวลาในการผลิต ต้นทุนด้านแรงงาน และ
ต้นทุนการผลิต
ผลการวิจยั
ตอนที่ 1 สมบัตเิ ส้ นใยทีผ่ ่านการปรับปรุงความละเอียดของเส้ นใยด้ วยเครื่องจักรต้ นแบบ
สมบัตทิ างกายภาพของเส้ นใย
การปรับปรุ งเส้นใยด้วยวิธีเชิงกลด้วยเครื่ องจักรต้นแบบ พบว่าเมื่อเวลาในการการบีบอัดเพิ่มขึ้นทาให้เส้นใยมี
ขนาดเล็กลง และยังพบว่าเมื่อเพิ่มความดันในการบีบอัดทาให้เส้นใยมีขนาดเล็กลง โดยขนาดเส้นใยที่ปรับปรุ งด้วยวิธีเชิงกล
แล้วทาให้ได้เส้นใยที่มีขนาดเล็ก ที่ แรงกด 5 Bar ระยะเวลา 15 นาที โดยขนาดเส้นใยเฉลี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าเส้นใยจากวิธี
เคมีของวิสาหกิจชุมชนบ้านนาโอน การเพิ่มแรงกดและระยะเวลาในการบีบอัดทาให้เส้นใยดาหลามีขนาดเล็กลง เพราะแรง
จากการบีบอัดของลูกกลิ้งของเครื่ องจักรต้นแบบจะไปแยกเส้นใยให้แตกออกจากกัน ทาให้ขนาดของเส้นใยมีขนาดเล็กลง
ดังแสดงในภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 กราฟแสดงขนาดเส้นใยดาหลาที่ปรับปรุ งด้วยด้วยเครื่ องจักรต้นแบบและวิธีเคมี
เส้นใยที่ ผ่านการปรับปรุ งความละเอียดด้วยเครื่ องจักรต้นแบบและปรับปรุ งด้วยวิธีเคมี ของวิสาหกิ จชุมชน
บ้านนาโอน มีค่าความละเอียดมากกว่า 8 ไมโครแนร์ แสดงว่าเส้นใยมีความละเอียดอยูใ่ นระดับความหยาบสู ง ตาม
ลักษณะเฉพาะตัวของเส้นใยดาหลา ซึ่งจะมีลกั ษณะใกล้เคียงกับพืชที่นาเส้นใยจากส่ วนของเปลือกหรื อลาต้นมาใช้งาน
กรณี พืชอื่นๆ เช่น ป่ าน ปอ เป็ นต้น
สมบัตเิ ชิงกลของเส้ นใย
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 50 ตัวอย่าง พบว่า การปรับปรุ งความละเอียดของเส้นใยด้วยเครื่ องจักรต้นแบบ ที่แรงดัน
4 Bar เป็ นเวลา 10 นาที เส้นใยมีค่าการรับแรงดึงของเส้นใยมากที่สุดที่ 147 เซนตินิวตัน ขณะที่วธิ ีเคมีมีค่าการรับแรงดึงของ
เส้นใยเท่ากับ 109 เซนตินิวตัน ดังแสดงในภาพที่ 5 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบระหว่างแรงกดและระยะเวลา โดยที่มีแรง
กดที่กระทาต่อเส้นใยจาก 5 นาที เป็ น 10 นาที เส้นใยมีค่าการรับแรงดึงเฉลี่ยในทิศทางที่เพิ่มขึ้น และค่าการรับแรงดึงเฉลี่ยจะ
ลดลงหลังจากใช้แรงกดนานกว่า 10 นาที เพราะเมื่อมีแรงกระทาต่อเส้นใยดาหลาในระยะเวลาหนึ่ ง ส่ งผลให้เส้นใยแยกเป็ น
เส้นใยขนาดเล็กลงจึงมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น แต่เมื่อใช้ระยะเวลานานขึ้นเส้นใยถูกแรงกดกระทาเพิ่มขึ้นทาให้เกิดการหักพับ
ของเส้นใยจึงทาให้ความแข็งแรงของเส้นใยลดลง โดยเส้นใยที่ผา่ นการบีบอัดเป็ นเวลานานด้วยแรงดันทาให้เกิดการหักและ
พับของเส้นใย ดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 5 กราฟแสดงค่าการรับแรงดึงเฉลี่ยของเส้นใยดาหลา
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ก) เส้นใยดาหลาที่ไม่ผา่ นการปรับปรุ ง

ข) เส้นใยดาหลาปรับปรุ งความละเอียดด้วย
เครื่ องจักรต้นแบบที่แรงดัน 5 Bar เวลา 5 นาที
ภาพที่ 6 ลักษณะเส้นใยดาหลาที่ผา่ นการปรับปรุ งความละเอียดของเส้นใยด้วยเครื่ องจักรต้นแบบ

การปรับปรุ งความละเอียดของเส้นใยด้วยเครื่ องจักรต้นแบบ ที่ ขนาดแรงดัน 5 Bar เป็ นเวลา 15 นาที มีค่า
เปอร์เซ็นต์ความสามารถในการยืดตัวของเส้นใยมากที่สุด 4.51 % ที่แรงดัน 5 Bar เป็ นเวลา 10 นาที มีค่ารองลงมาที่ 3.96 %
โดยวิธีเคมีมีค่าเท่ากับ 3.69 % ดังแสดงในภาพที่ 7 ค่าเปอร์ เซ็นต์ความสามารถในการยืดตัวของวิธีเชิ งกลมีแนวโน้มที่จะ
ลดลง เพราะแรงบีบอัดจะทาให้เส้นใยเกิดการหัก พับ เมี่อมีแรงดึงจึงเกิดการฉี กขาดได้จากรอยหัก รอยพับ หรื อรอยแตกที่
เกิดขึ้น โดยเส้นใยที่ผา่ นการบีบอัดที่เวลามากขึ้นทาให้เกิดการหักและพับของเส้นใย

ภาพที่ 7 กราฟแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ความสามารถในการยืดตัวของเส้นใยดาหลา
สมบัตทิ างเคมีของเส้ นใย
ธาตุองค์ประกอบทางเคมีที่ตรวจพบในเส้นใย คือ คาร์ บอน และออกซิ เจน ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบทางเคมีของ
เส้นใยธรรมชาติ ได้แก่ เซลลูโลส, เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน และธาตุองค์ประกอบที่มาจากธาตุอาหารที่พืชดูดซึ ม ได้แก่
โพแทสเซียม แมกนีเซียมคลอรี น แคลเซียม และพบปริ มาณธาตุโซเดียมในเส้นใยที่ปรับปรุ งด้วยวิธีเคมี 0.56% มากกว่า
เส้นใยดาหลาก่อนปรับปรุ งที่ 0.20% และเส้นใยที่ ปรั บปรุ งด้วยเครื่ องจักรต้นแบบ สู งสุ ดที่ 0.32% แสดงถึงการ
ปรับปรุ งด้วยวิธีเคมีจะมีสารเคมีที่ตกค้างในเส้นใยมากกว่า ดังแสดงในภาพที่ 8

127

PMO8-8
Mass (%)
O

Na

Mg

Al

Si

Cl

K

Ca

Non Treatment

53.69

44.72

0.20

0.16

-

-

-

-

1.42

Chemical Treatment

5 Bar

4 Bar

3 Bar

C

Mechanical Treatment

Method of Fiber
Treatment

50.55

47.53

0.56

0.10

-

-

0.76

-

0.55

5 Min

52.36

44.79

0.32

0.13

-

-

0.14

1.21

1.20

10 Min

53.06

44.83

0.09

0.18

-

0.26

-

0.81

0.95

15 Min

57.73

40.91

-

0.23

-

-

-

0.39

0.74

5 Min

55.50

41.41

0.27

0.37

-

-

-

1.09

1.35

10 Min

56.70

42.79

-

0.10

-

-

15 Min

54.55

41.04

0.15

0.36

-

5 Min

53.96

44.88

-

0.26

-

10 Min

57.48

42.16

-

-

-

15 Min

59.29

39.70

-

-

0.48

-

0.31

0.30

0.44

2.44

1.08

-

-

0.42

0.47

-

-

0.36

-

-

-

0.40

0.74

ภาพที่ 8 แสดงค่าองค์ประกอบทางเคมีในเส้นใยที่ผา่ นการปรับปรุ งความละเอียดโดยเครื่ องจักรต้นแบบ
ผลการวิเคราะห์ ปริมาณเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนินในเส้ นใย
การปรับปรุ งเส้นใยด้วยเครื่ องจักรต้นแบบและวิธีเคมี ทาให้ปริ มาณเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิ นลดลง
โดยวิธีเคมี สามารถขจัดเฮมิ เซลลูโลสได้มากกว่าการใช้เครื่ องจักรต้นแบบ เพราะสารละลายที่ ใช้ในวิธีเคมีส ามารถ
กระทาต่อเส้นใยได้ทวั่ ถึงตลอดเส้นใย แต่การใช้เครื่ องจักรต้นแบบ แรงกดจากเครื่ องจักรจะไม่สามารถกระทาได้ตลอด
เส้นใย จึงทาให้ปริ มาณเฮมิเซลลูโลสสูงกว่าวิธีเคมี ดังแสดงในภาพที่ 9

ภาพที่ 9 กราฟแสดงปริ มาณองค์ประกอบทางเคมีในเส้นใยดาหลาอบแห้ง
การวิเคราะห์ สมบัตสิ ัณฐานวิทยาของเส้ นใย
การปรับปรุ งเส้นใยด้วยเครื่ องจักรต้นแบบ ทาให้เส้นใยมีขนาดเล็กลง ตามระยะเวลาที่แรงกดกระทาต่อเส้นใย
เพราะระยะเวลาในการกด ส่งผลให้โครงสร้างของเส้นใยมีการแยกตัวมากขึ้นตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น ดังแสดงในภาพที่
11 และตามขนาดแรงกดที่กระทาต่อเส้นใย เพราะความดันที่ใช้ในการกด ส่ งผลให้โครงสร้างของเส้นใยมีการแยกและ
พับที่เพิ่มขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 12 ส่วนการปรับปรุ งเส้นใยด้วยวิธีเคมี ทาให้เส้นใยมีขนาดเล็กลง เพราะสารละลายด่าง
จะกาจัดลิกนิ น และเฮมิเซลลูโลส ไข และกรดไขมัน ของเส้นใยออกบางส่ วน (A. El. Oudiani, 2012) ทาให้เส้นใยมี
ขนาดเล็กลง ดังแสดงในภาพที่ 10
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ก) เส้นใยดาหลาที่ยงั ไม่ผา่ นการปรับปรุ ง
ข) เส้นใยดาหลาปรับปรุ งด้วยวิธีเคมี
ภาพที่ 10 แสดงลักษณะทางกายภาพของเส้นใยดาหลาปรับปรุ งด้วยวิธีเคมี ที่ขนาดกาลังขยาย 200 เท่า

ก) เส้นใยดาหลาปรับปรุ งด้วยเครื่ องจักรต้นแบบ ที่
แรงกด 3 Bar 5 นาที

ข) เส้นใยดาหลาปรับปรุ งด้วยเครื่ องจักรต้นแบบ ที่
แรงกด 3 Bar 10 นาที

ภาพที่ 11 แสดงลักษณะทางของเส้นใยดาหลาที่ปรับปรุ งด้วยเครื่ องจักรต้นแบบ ที่แรงกด 3 Bar

ก) เส้นใยดาหลาปรับปรุ งด้วยเครื่ องจักร
ต้นแบบ ที่แรงกด 3 Bar เป็ นเวลา 5 นาที

ข) เส้นใยดาหลาปรับปรุ งด้วยเครื่ องจักร
ต้นแบบ ที่แรงกด 4 Bar เป็ นเวลา 5 นาที

ภาพที่ 12 แสดงลักษณะทางกายภาพของเส้นใยที่ปรับปรุ งด้วยเครื่ องจักรต้นแบบ เป็ นเวลา 5 นาที
ตอนที่ 2 ผลการสารวจความพึงพอใจในการใช้ เครื่องจักรต้นแบบด้วยเทคนิค IOC
ผลการสารวจความพึงพอใจในการใช้ เครื่องจักรต้ นแบบ ที่ได้พฒั นาขึ้น โดยเป็ นความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องจานวน 7 ท่าน พบว่า เครื่ องจักรต้นแบบสาหรับปรับปรุ งเส้นใยมีความเหมาะสมโดยรวมคิดเป็ นร้อย
ละ 97.14
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องจักรต้นแบบและวิธีเคมี
การวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพเครื่ องจักรต้นแบบ ดี กว่าในด้านระยะเวลาในการผลิต ต้นทุนด้าน
แรงงาน ต้นทุนการผลิต เมื่อเทียบกับประสิ ทธิภาพจากวิธีเคมีที่วิสาหกิจชุมชนบ้านนาโอนใช้อยูเ่ ดิม ดังแสดงในตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 สรุ ปผลการประมาณการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการใช้เครื่ องจักรต้นแบบและวิธีเคมี
วิธีเชิงกลด้วยเครื่ องจักร
รายการเปรี ยบเทียบ
วิธีเคมี
ผลต่าง
ต้นแบบ
1. ระยะเวลาในการผลิตเส้น
408 ชัว่ โมง
2 ชัว่ โมง
406 ชัว่ โมง
ใย ต่อผลผลิตเส้นใยดาหลา 2
หรื อ 17 วัน
(300 – 350 กรัมเส้นใย
กิโลกรัม
(ระยะเวลาแช่สารเคมีเฉลี่ย)
ต่อระยะเวลา 20 นาที)
2. แรงงานที่ใช้ในการผลิต
8
1
7
เส้นใย (คน-วัน)
3. ต้นทุนการผลิต ผลผลิตเส้น ต้นทุนสารเคมี 20 ลิตรๆ ละ
ประมาณการ
3,880 บาท
ใยดาหลา 2 กิโลกรัม
200 บาทเป็ นเงิน 4,000 บาท
ต้นทุนไฟฟ้ า 20 บาท
และซ่อมบารุ ง 100 บาท
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ สมบัตเิ ส้ นใยทีผ่ ่านเครื่องจักรต้ นแบบ
เมื่อนาต้นดาหลามาทาให้เป็ นเส้นใยด้วยเครื่ องจักรต้นแบบ พบว่าเมื่อเวลาในการการบีบอัดเพิ่มขึ้นทาให้เส้น
ใยมีขนาดเล็กลง และยังพบว่าเมื่อเพิ่มแรงดันในการบีบอัดทาให้เส้นใยมีขนาดเล็กลง โดยเส้นใยที่มีขนาดเล็กที่สุดจาก
ผลการทดลองได้จากการปรับปรุ งด้วยวิธีเชิงกลด้วยเครื่ องจักรต้นแบบ ที่แรงกด 5 Bar ระยะเวลา 15 นาที โดยค่าความ
ละเอียดของเส้นใยดาหลา มีค่าความละเอียดมากกว่า 8 ไมโครแนร์
กรณี สมบัติเชิงกล พบว่าค่าการรับแรงดึงเฉลี่ยของเส้นใยขึ้นอยูก่ บั แรงกดและระยะเวลา โดยเส้นใยจะมีค่าการ
รับแรงดึงเฉลี่ยในทิศทางที่เพิ่มขึ้น และค่าการรับแรงดึงเฉลี่ยจะลดลงหลังจากใช้แรงกดนานกว่า 10 นาที เพราะเมื่อมี
แรงกระทาต่อเส้นใยดาหลาในระยะเวลาหนึ่ง ส่ งผลให้เส้นใยแยกเป็ นเส้นใยขนาดเล็กลงจึงมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น แต่
เมื่อใช้ระยะเวลานานขึ้นเส้นใยถูกแรงกดกระทาเพิ่มขึ้นทาให้เกิดการหักพับของเส้นใยจึงทาให้ความแข็งแรงของเส้นใย
ลดลง ค่าเปอร์เซ็นต์ความสามารถในการยืดตัวของเส้นใยที่ปรับปรุ งด้วยเครื่ องจักรต้นแบบ มีแนวโน้มที่จะลดลง เพราะ
แรงบีบอัดจากวิธีเชิ งกลจะทาให้เส้นใยเกิดการหัก พับ เมื่อมีแรงดึงจึงเกิดการฉี กขาดได้จากรอยหัก รอยพับ หรื อรอย
แตกที่เกิดขึ้น
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เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของเส้นใย พบว่าเส้นใยที่ผ่านเครื่ องปรับปรุ งความละเอียดของเส้นใย มีปริ มาณ
เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิ นลดลง เป็ นที่น่าสังเกตว่าวิธีเคมีสามารถขจัดเฮมิเซลลูโลสได้ดีกว่าวิธีเชิงกล เพราะ
สารละลายที่ ใช้ในการปรั บปรุ งเส้นใยดาหลา สามารถกระทาต่อเส้นใยได้ทว่ั ถึงตลอดเส้นใย แต่การใช้เครื่ องจักร
ต้นแบบจะไม่สามารถกระทาได้ตลอดเส้นใย จึงทาให้ปริ มาณเฮมิเซลลูโลสสูงกว่าวิธีเคมี
อย่างไรก็ตามวิธีกล ก็ยงั เป็ นวิธีที่น่าสนใจในการปรับปรุ งเส้นใย เพราะข้อดีหลายประการ เช่น ระยะเวลาใน
การปรั บปรุ งเส้นใยน้อ ยกว่ามาก ไม่มีสารเคมี ตกค้างในเส้นใย และไม่ตอ้ งกาจัดสารเคมี ที่เหลื อจากกระบวนการ
ปรับปรุ งเส้นใยแบบวิธีเคมี การปรับปรุ งด้วยวิธีเคมี ค่าความเป็ นด่างสู งกว่าการปรับปรุ งด้วยวิธีเชิงกล คาดว่าน่าจะมี
การใช้สารเคมีซ่ ึงมีฤทธ์เป็ นด่างในการปรับปรุ งเส้นใย ส่ งผลให้มีสารเคมีบางส่ วนตกค้างในเส้นใยที่ผ่านการปรับปรุ ง
และคาดว่าสารละลายที่วสิ าหกิจชุมชนฯใช้ในการปรับปรุ งเส้นใยมีส่วนผสมของโซเดียมไฮดรอกไซด์
ด้า นสัญฐานวิท ยาพบว่า เส้น ใยที่ ไ ด้จ ากเครื่ อ งปรั บ ปรุ ง ความละเอี ย ดของเส้น ใย จะมี ข นาดเล็กลงตาม
ระยะเวลาที่แรงกดกระทาต่อเส้นใย เพราะระยะเวลาในการกด ส่ งผลให้โครงสร้างของเส้นใยมีการแยกตัวมากขึ้นตาม
ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น และความดันที่ใช้ในการกด ส่งผลให้โครงสร้างของเส้นใยมีการแยกและหักพับที่เพิ่มขึ้น
ตอนที่ 2 ผลการสารวจโดยใช้ แบบสอบถาม ด้ วยเทคนิค IOC
เครื่ องปรับปรุ งความละเอียดของเส้นใยมีความเหมาะสมโดยรวมคิดเป็ นร้อยละ 97.14 ทั้งในด้านการออกแบบ
ด้านการใช้งานเครื่ องและความปลอดภัย และด้านผลผลิต
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องจักรต้ นแบบและวิธีเคมี
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องปรับปรุ งความละเอียดของเส้นใย ดี กว่าการปรับปรุ งเส้นใยด้วยการใช้สารเคมี ใน
ด้านระยะเวลาในการผลิต ต้นทุนด้านแรงงาน ต้นทุนการผลิต เมื่อเที ยบกับประสิ ทธิ ภาพจากวิธีเคมีที่วิสาหกิจชุมชน
บ้านนาโอนใช้อยูเ่ ดิม
สรุปผลการวิจยั
ได้ออกแบบและสร้ างเครื่ องจักรต้นแบบเพื่อปรับปรุ ง ความละเอียดของเส้นใยดาหลา ทดลองใช้งานโดย
ผูเ้ กี่ยวข้อง ได้แก่ สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตเส้นใยดาหลาบ้านนาโอน จังหวัดนราธิ วาส จากการ
นาไปใช้งานอย่างต่อเนื่อง ยังไม่พบปั ญหาจากการใช้งานเครื่ องจักร เมื่อพิจารณาสมบัติเส้นใยดาหลาที่ผา่ นการปรับปรุ ง
ความละเอียดโดยใช้เครื่ องจักร พบว่าเครื่ องจักรต้นแบบสามารถแยกเส้นใยให้มีขนาดเล็กลงได้ โดยระยะเวลาในการ
ปรับปรุ งเส้นใย ที่ให้ค่าการรับแรงดึงของเส้นใยเฉลี่ยสู งสุ ดคือ 10 นาที ซึ่ งมีค่าสู งกว่าการปรับปรุ งเส้นใยด้วยวิธีเคมี
สภาวะที่เหมาะสมในการใช้เครื่ องจักรต้นแบบเพื่อปรับปรุ งความละเอียดของเส้นใย คือ ที่แรงกด 4 Bar 10 นาที การใช้
เครื่ องจักรต้นแบบ มีขอ้ ดีกว่าการใช้วิธีเคมี คือมีระยะเวลาในการผลิตน้อยกว่า และส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อย
กว่า เนื่องจากไม่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการ การศึกษาประสิ ทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้เครื่ องจักรต้นแบบ
พบว่ามีความความเหมาะสม คิดเป็ นร้อยละ 97.14
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจัยขอขอบพระคุ ณ ดร.แววบุ ญ แย้มแสงสังข์ และ ผศ.ดร.กัลทิ มา เชาว์ชาญชัยกุล ที่ ได้กรุ ณารั บเป็ น
อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ ให้ความทุ่มเททั้งการปรึ กษาแนะนา และกาลังใจในการทาวิทยานิ พนธ์จนสาเร็ จได้เป็ นอย่างดี
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ศิรินทร ทองแสง ที่ให้ความกรุ ณามาเป็ นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และให้คาแนะนาที่
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ผูว้ ิจัยจะได้ไปฏิ บัติให้เกิ ดประโยชน์ต่อไป ขอขอบพระคุ ณ ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ สายวิชา
เทคโนโลยีวสั ดุ คณะพลังงานสิ่ งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์
ในการใช้ห้องปฏิ บัติการในการวิเคราะห์เส้นใย และที มงานห้องวิจยั ทุ กๆท่าน ขอขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
พรรณราย รักษ์งาร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาจารย์
สาลินี ศรี วงษ์ชยั คณะวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ที่ให้คาแนะนาความรู ้และ
ความอนุเคราะห์ในการวิเคราะห์ทดสอบเส้นใย ผูว้ ิจยั จะนาความรู ้ที่ได้จากงานวิจยั ไปเผยแพร่ ให้เกิดประโยชน์ หากมี
ความผิดพลาดประการใดผูว้ จิ ยั ขออภัยมา ณ ที่น้ ีดว้ ย
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