PMO9-1
การปรับปรุ งเส้ นใยจากต้ นปุดสาหรับการประยุกต์ ใช้ งานด้ านสิ่ งทอ
Improvement of Achasma Macrocheilos Griff Fibers Treatment for Textile Applications
กิตติพงศ์ พัฒนไพศาลสิ น (Kittipong Patanapisarnsin)* ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล (Dr.Kantima Chaochanchaikul)**
ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์ (Dr.Weawboon Yamsaengsung) ***
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ได้พฒั นาเส้นใยจากเซลลูโลสที่ได้จากต้นปุด Achasma macrocheilos Griff. หรื อ Etlingera coccinea โดย
เปรี ยบเทียบระหว่างการใช้เครื่ องบีบอัดเส้นใยและวิธีทางเคมี ทาการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเส้นใย ขนาดของเส้นใย
และสมบัติเชิงกลของเส้นใย ศึกษาโครงสร้างจุลภาพของเส้นใยโดย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราดและเครื่ อง
วิเคราะห์รังสี เอ็กซ์แบบกระจายพลังงาน ผลการทดลองพบว่าทั้งเครื่ องบีบอัดเส้นใยและวิธีทางเคมีทาให้เส้นใยมีขนาดเล็ก
ลง โดยเครื่ องบี บอัดเส้นใยได้เส้นใยที่ มีสมบัติเชิ งกลที่ ต่ ากว่าการใช้วิธีทางเคมี แต่ใช้เวลาในการผลิตน้อยกว่า สภาวะที่
เหมาะสมในการใช้เครื่ องบีบอัดเส้นใยคือ ความดัน 4 บาร์ เวลา 10 นาที ได้ค่าการรับแรงดึงของเส้นใยเท่ากับ 102.45 เซนติ
นิวตัน เส้นใยที่ได้จากเส้นปุดสามารถนามาผลิตเป็ นสิ่ งทออุตสาหกรรมประเภท พรมหรื อเสื่ อได้
ABSTRACT
This paper reports the development of fibers from cellulose of Achasma macrocheilos Griff. or Etlingera
coccinea. Compared between compression machine and chemical treatment method. Fibers were characterized for
their chemical composition, fibers size and mechanical properties. The microstructure was characterized by scanning
electron microscopy (SEM), energy dispersive X-ray analysis (EDS). The results were that both chemical treatments
and squeezing machine can reduce the fiber sizes. Mechanical properties of fibers obtained from the compression
machine were lower than the fibers from the chemical treatment method, but the processing time was faster. The
optimum condition for compression machine was at 4 Bar and 10 minutes, which the tensile of the fiber was 102.45
cN. Fibers by using compression machine are compatible with industrial textiles such as rug and mat.
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บทนา
กระแสของประชาคมโลกในปั จจุบันให้ความสาคัญกับการอนุ รักษ์และใส่ ใจสิ่ งแวดล้อมมากขึ้ น ทาให้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และนวัตกรรมสิ่ งทอที่เป็ นมิตร
ต่อสิ่ งแวดล้อมก็เป็ นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจและมีศกั ยภาพสูงด้านการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ โดย
ในประเทศไทยได้เริ่ มมีการศึ กษาเส้นใยธรรมชาติอื่นๆ เพื่อเป็ นทางออกในการผลิตเส้นใยเข้าสู่ อุตสาหกรรมสิ่ งทอ
โดยเฉพาะการผลิตเสื้ อผ้าเครื่ องนุ่งห่ มและสิ่ งทอในครัวเรื อน โดยมีการทดลองและวิจยั เส้นใยธรรมชาติจากพืชหลาย
ชนิ ด เช่ น งานวิจัย การสร้ างมูล ค่า เพิ่ม ให้กับ ดาหลาในเชิ ง พาณิ ชย์ด้วยการสกัดเส้น ใยจากล าต้นดาหลาเพื่ อใช้ใ น
อุตสาหกรรมการทอผ้าในจังหวัดนราธิ วาส (ดาริ กา และคณะ, 2558) การวิจยั การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิ งทอจากเส้นใย
ตะไคร้ (เสาวณี ย ์ และคณะ, 2556) การศึกษาการผลิตเส้นด้ายจากเส้นใยปอสา(บุญศรี , มนูญ, 2556) การศึกษาวิธีการ
แยกเส้นใยจากก้านใบบัวหลวง สายพันธุ์พระราชินีและความเป็ นไปได้ในการนาเส้นใยมาผลิตเป็ นเส้นด้าย (อ้อยทิพย์
และคณะ, 2553) เป็ นต้น งานวิจยั นี้ได้เลือกต้นปุดเพื่อทาการศึกษาเนื่องจาก เป็ นพืชท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
มีจานวนมาก ซึ่งมีท้ งั ขึ้นเองตามธรรมชาติ และปลูกเป็ นพืชผักในครัวเรื อน อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั พืชท้องถิ่น
ทางภาคใต้ และสร้างโอกาสทางอาชีพให้กบั เกษตรกรหรื อวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ได้อีกช่องทางหนึ่ง
วัตถุประสงค์ การวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติของเส้นใยจากต้นปุดที่เตรี ยมโดยวิธีเคมีและวิธีเชิงกล และศึกษา
ความเป็ นไปได้ในการประยุกต์ใช้เส้นใยปุดในงานด้านสิ่ งทอ
วิธีการวิจยั
การวิจยั นี้ทาการศึกษาสมบัติของเส้นใยจากต้นปุดที่เตรี ยมโดยวิธีเคมีและวิธีเชิงกลและความเป็ นไปได้ในการ
ประยุกต์ใช้เส้นใยปุดในงานด้านสิ่ งทอ โดยมีข้นั ตอนการทดลอง ดังภาพที่ 1 ดังนี้
ต้ นปุด(ลาต้ น)
ตีแยกด้ วยเครือ่ ง
อบไล่ ความชื้น
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วิเคราะห์ สมบัติของเส้ นใยปุดที่ผ่านการปรับปรุงเส้ นใย
สมบัติทางกายภาพ
- วัดขนาด
- วัดความละเอียด

สมบัติเชิงกล

สมบัติทางสั ณฐานวิทยา

- ทดสอบค่ าความต้ านทานแรงดึง - ภาพ SEM

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงวิธีการทดลอง
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สมบัติทางเคมี
- องค์ ประกอบทางเคมี
- ปริมาณโลหะ

PMO9-3
การเตรียมเส้ นใยสด
คัดเลือกต้นปุดขนาดเส้นรอบวงของลาต้นไม่นอ้ ยกว่า 3 เซนติเมตร โดยวัดสู งจากพื้นดินประมาณ 5 เซนติเมตร
ตัดโคนและปลายออก เลาะใบออกให้เหลือเพียงลาตัน นาต้นปุดเข้าเครื่ องตีแยกเส้นใย โดยกาหนดรอบความเร็ วของเครื่ องตี
ประมาณ 3000 – 3500 รอบต่อนาที เพื่อให้ได้เส้นใยสด ซึ่งเป็ นเส้นใยที่มีความชื้นสู ง นาเส้นใยสดมาอบไล่ความชื้นโดยใช้
เครื่ องอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง พักให้อยูใ่ นอุณหภูมิปกติ และจัดเก็บในถุงป้ องกันความชื้น
การปรับปรุงเส้ นใยด้ วยวิธีเคมี
เตรี ยมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่ความเข้มข้น 0%, 5%, 10%, 15% และ 20% โดยน้ าหนัก ต่อ
ปริ มาตร 1 ลิตร ใส่ในภาชนะสาหรับแช่เส้นใย นาเส้นใยที่ผ่านการอบไล่ความชื้น น้ าหนัก 5 กรัมต่อหนึ่ งตัวอย่าง ใส่ ลงใน
ภาชนะที่ บรรจุสารละลายโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ โดยกาหนดเวลาในการแช่นาน 7 วัน นาเส้นใยที่ ผ่านการแช่สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ มาล้างทาความสะอาดโดยการจุ่มแช่ในน้ านาน 5 นาที และเปลี่ยนน้ าในการจุ่มแช่ทุกครั้งเป็ นจานวน 5
ครั้ง นาเส้นใยที่ได้ไปอบไล่ความชื้นและทดสอบสมบัติเส้นใย
การปรับปรุงเส้ นใยด้ วยวิธีเชิงกล
เตรี ยมเครื่ องบีบเส้นใย ซึ่งเป็ นเครื่ องจักรที่ประกอบด้วยชุดลูกกลิง้ 3 ลูกทางานในลักษณะของการบีบ หี บ หรื อกด
อัดเพื่อให้เส้นใยแยกออกเป็ นเส้นใยเดี่ยวโดยตั้งแรงกดที่ 4 Bar ปรับเวลาการทางานของเครื่ องเป็ นจานวนนาที 10, 15 และ 20
นาที ตามลาดับ นาตัวอย่างเส้นใยใส่ในเครื่ องตามเวลาที่กาหนด จัดเก็บเส้นใยบรรจุในซองกันชื้น นาไปทดสอบ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการทดสอบสมบัตเิ ส้ นใย
การวิเคราะห์ ขนาดเส้ นใย โดยการส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Micro Scope) เพื่อดูลกั ษณะของเส้นใย และวัดขนาด
ของเส้นใย โดยใช้กาลังขยายที่ 1000 เท่า บันทึกเป็ นไฟล์ภาพและตรวจสอบขนาดโดยใช้โปรแกรม ImageJ ซึ่งเป็ นโปรแกรม
ที่สามารถคานวณสัดส่วนพื้นที่ วัดระยะความยาวของเซลล์ วัดความหนาแน่นของรู ปภาพและแสดงค่าต่างๆในรู ปสถิติได้
การทดสอบความละเอียดของเส้ นใย ด้วยเครื่ อง WIRA Cotton Fineness Meter เป็ นการทดสอบโดยการวัดการไหล
ผ่านของอากาศในกลุ่มเส้นใย โดยสุ่มตัวอย่างเส้นใยจานวน 5 กลุ่มๆ 5 กรัม ซึ่ งแสดงค่าเป็ นไมโครแนร์ (Micronaire) หรื อ
ไมโครกรัมต่อนิ้ว
การทดสอบค่ าการรับแรงดึงของเส้ นใย และการทดสอบค่ าเปอร์ เซ็นต์ ความสามารถในการยืดตัวของเส้ นใย โดยใช้
เครื่ องทดสอบแรงดึง (Tensile Strength Tester) รุ่ น INSTRON 5569 ตามมาตรฐาน ASTM D3822 - 01 Standard Test Method
for Tensile Properties of Single Textile Fibers กาหนดใช้ Load cell ขนาด 10 N ตั้งค่าความเร็ วทดสอบ 30 mm/min โดยนา
ตัวอย่างเส้นใยมาติดบนกระดาษแข็งรู ปตัวซี ระยะทดสอบเส้นใยยาว 25 มิลลิเมตร โดยค่าการรับแรงดึงของเส้นใยที่ทาการ
วัดวิเคราะห์ มีหน่วยเป็ น เซนตินิวตัน (cN) และค่าเปอร์เซ็นต์ความสามารถในการยืดตัว มีหน่วยเป็ นเปอร์เซ็นต์ (%)
การวิเคราะห์ SEM-EDS โดยใช้ กล้องจุ ลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิ ดส่ องกราดแบบฟิ ลด์อิมิชชัน่ (Field Emission
Scanning Electron Microscope; FESEM) เชื่ อมต่อกับระบบการวิเคราะห์ธาตุดว้ ยเทคนิ คการกระจายพลังงานรังสี เอ็กซ์
(Energy Dispersive X-ray Spectroscopy: EDS) เพื่อทาการวิเคราะห์ธาตุที่เป็ นองค์ประกอบของตัวอย่างโดยมีช่วงธาตุที่
วิเคราะห์ได้ต้ งั แต่ธาตุเบริ ลเลียม (Beryllium; Be) ถึงธาตุแคลิฟอร์เนียม (Californium; Cf)
การวิเคราะห์ ปริมาณเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนินในเส้ นใยปุด โดยวิเคราะห์หาปริ มาณโฮโลเซลลูโลส ด้วย
วิธี acid chlorite ตามวิธีของ Browing (1963) วิเคราะห์หาปริ มาณเซลลูโลสตามวิธี TAPPI (1999) วิเคราะห์หาปริ มาณลิกนิ น
ตามวิธี TAPPI (2002) และการคานวณหาปริ มาณเฮมิเซลลูโลส (สาลินี, 2559)
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การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิ ดส่ อง
กราดแบบฟิ ลด์อิมิชชัน่ (Field Emission Scanning Electron Microscope; FESEM) รุ่ น NovaTM NanoSEM 450
กาลังขยายสู งสุ ด 2,000,000 เท่า ใช้การถ่ายภาพที่ความดันสุ ญญากาศต่าที่ 500 Pa เพื่อตรวจวิเคราะห์ลกั ษณะพื้นผิว
ขนาด รู ปร่ างของอนุภาค และลักษณะการกระจายของเฟสในโครงสร้างจุลภาค โดยในการวิจยั นี้ ใช้ศกั ย์ไฟฟ้ า 15 kV
กาลังขยาย 100, 200 และ 500 เท่า
การเก็บรวมรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล
นาเส้นใยที่ผ่านกระบวนการปรับปรุ งด้วยวิธีเคมี จากการแช่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 0%
5% 10% 15% และ 20% โดยน้ าหนัก และเส้นใยที่ ผ่านการปรับปรุ งด้วยวิธีเชิงกลโดยเครื่ องบีบเส้นใยแรงกด 4 Bar ที่
ระยะเวลา 10 นาที 15 นาที และ 20 นาที นาไปวิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบตั ิการ และนาผลการทดสอบเส้นใยปุด ที่ผ่าน
การวิเคราะห์ทดสอบจากห้องปฏิบตั ิการ มาเปรี ยบเทียบสมบัติเส้นใยปุดระหว่างวิธีเคมีและวิธีเชิงกล เพื่อชี้บ่งในการนาเส้น
ใยไปใช้กบั อุตสาหกรรมสิ่ งทอในกลุ่มที่เหมาะสม
ผลการวิจยั
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ สมบัตทิ างกายภาพ
ผลการวิเคราะห์ ขนาดเส้ นใย
การปรับปรุ งเส้นใยด้วยวิธีเคมีพบว่า ขนาดเส้นใย ซึ่ งวัดจากความกว้างของเส้นใย ที่ ปริ มาณความเข้มข้นของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ 0%, 5%, 10%, 15% และ 20%โดยน้ าหนัก เส้นใยมีขนาด 0.18, 0.13, 0.07, 0.06 และ 0.06
มิลลิเมตร ตามลาดับ แสดงให้เห็ นว่า เมื่อความเข้มข้นของสารละลายเพิ่มขึ้น ขนาดของเส้นใยจะเล็กลง และเริ่ มคงที่เมื่อ
สารละลายมีความเข้มข้นตั้งแต่ 10% ขึ้นไป เพราะสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มีฤทธิ์เป็ นด่าง ซึ่งจะกาจัดลิกนิน และเฮมิ
เซลลูโลส ไข และกรดไขมัน ของเส้นใยออกบางส่ วน (A. El. Oudiani, 2012) ทาให้เส้นใยมีขนาดเล็กลง และการปรับปรุ ง
เส้นใยด้วยวิธีเชิงกล โดยใช้เครื่ องบีบเส้นใย ที่แรงกด 4 Bar ระยะเวลา 10 นาที 15 นาที และ 20 นาที พบว่าเส้นใยมีขนาด
0.16, 0.11 และ 0.09 มิลลิเมตร ตามลาดับ เป็ นที่น่าสังเกตุวา่ เมื่อเพิ่มระยะเวลาในการกด ทาให้เส้นใยมีขนาดเล็กลง เพราะ
แรงกดจากการบีบของลูกกลิ้งที่ระยะเวลานานขึ้น จะไปกระทาต่อเส้นใยที่ยดึ เกาะกันอยูใ่ ห้แยกออกจากกัน ทาให้ขนาดของ
เส้นใยมีขนาดเล็กลง ดังแสดงในภาพที่ 2 และลักษณะการแยกของเส้นใยจากการปรับปรุ งด้วยวิธีเชิงกล โดยใช้เครื่ องบีบ
เส้นใย ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 2 กราฟแสดงขนาดเส้นใยปุดอบแห้งและเส้นใยปุดที่ผา่ นการปรับปรุ งด้วยวิธีเคมีและเชิงกล
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ก) เส้นใยปุดที่ไม่ผา่ นการปรับปรุ ง

ข) เส้นใยปุดที่ผา่ นการปรับปรุ งด้วยวิธีเชิงกล

ภาพที่ 3 การแยกของเส้นใยปุดที่ผา่ นการปรับปรุ งด้วยวิธีเชิงกล
ผลการทดสอบความละเอียดของเส้ นใย
การทดลองส่ วนนี้ ได้นา วิธีก ารปรั บปรุ งเส้นใยที่ ได้เส้นใยที่ มีขนาดเล็กที่ สุด ทั้งวิธีเคมี และวิธี เชิ งกลมา
ทดสอบความละเอียด โดยวิธีเคมีเลือกที่ปริ มาณความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ 20% โดยน้ าหนัก
และวิธีเชิงกลเลือกที่ แรงกด 4 Bar ระยะเวลา 20 นาที จานวนวิธีละ 5 กลุ่มตัวอย่าง ทาการทดสอบด้วยเครื่ อง WIRA
Cotton Fineness Meter พบว่า ความละเอียดของเส้นใยปุดทั้งที่ ปรับปรุ งด้วยวิธีเคมีและวิธีเชิ งกล มีค่าความละเอียด
มากกว่า 8 ไมโครแนร์ แสดงถึงความละเอียดของเส้นใยอยูใ่ นระดับที่มีความหยาบสูง ซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะตัวของเส้น
ใยที่ ได้จากลาต้นปุ ด เป็ นที่ น่าสังเกตุว่าการปรั บปรุ งเส้นใยด้วยวิธีเคมี และวิธีเชิ งกลที่ ใช้ในงานวิจัยนี้ ไม่สามารถ
ปรับปรุ งให้เส้นใยปุดมีความละเอียดได้นอ้ ยกว่า 8 ไมโครแนร์
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ สมบัตเิ ชิงกล
ผลการทดสอบค่ าการรับแรงดึงของเส้ นใย
ผลการทดสอบค่าการรับแรงดึงของเส้นใย โดยใช้เครื่ องทดสอบแรงดึง รุ่ น INSTRON 5569 ตามมาตรฐาน
ASTM D3822 – 01 ซึ่ งเป็ นมาตรฐานที่ใช้ทดสอบเส้นใยเชิงเดี่ยว สามารถทดสอบได้ท้ งั เส้นใยธรรมชาติและเส้นใย
สังเคราะห์ โดยแต่ละกลุ่มตัวอย่างทาการทดสอบจานวน 30 ตัวอย่าง ได้ผลการทดสอบ ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 กราฟแสดงค่าการรับแรงดึงเฉลี่ยของเส้นใยปุดที่ผา่ นการปรับปรุ งเส้นใยด้วยวิธีเคมีและวิธีเชิงกล
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ค่าการรั บแรงดึ ง เฉลี่ ยของเส้นใยปุ ดที่ ผ่านการปรั บปรุ งด้วยวิธีเคมี ที่ปริ มาณความเข้มข้นของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 5%, 10% 15% และ 20% โดยน้ าหนัก มีค่าการรับแรงดึงเฉลี่ย 147.28, 136.10, 135.04 และ
130.56 เซนตินิวตัน ตามลาดับ และวิธีเชิงกลที่แรงดัน 4 Bar เป็ นเวลา 10, 15 และ 20 นาที ซึ่ งมีค่า 102.45, 78.16 และ
71.42 เซนตินิวตัน ตามลาดับ การปรับปรุ งเส้นใยด้วยวิธีเคมี พบว่าที่ปริ มาณความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดร
อกไซด์มากขึ้น ทาให้ค่าการรับแรงดึ งของเส้นใยน้อยลง เนื่ องจาก Na+ ไอออน และ OH- ไอออน จากสารละลาย
โซเดียม ไฮดรอกไซด์ (NaOH) เข้าไปทาปฏิกิริยากับเส้นใย ทาให้ลิกนิน กรดไขมัน และ เซลลูโลซ หลุดออกจากเส้น
ใย ส่ งผลให้เส้นใยมีความแข็งแรงลดลงนัน่ เอง (Huang Gu, 2009) การปรับปรุ งเส้นใยด้วยวิธีเชิงกล โดยใช้เครื่ องบีบ
เส้นใย ที่แรงกด 4 Bar ระยะเวลา 10 นาที 15 นาที และ 20 นาที พบว่าเมื่อระยะเวลาการกดมากขึ้นทาให้ค่าการรับแรง
ดึงของเส้นใยน้อยลง เพราะ เมื่อเพิ่มระยะเวลาในการบีบอัดมากขึ้น ทาให้เส้นใยแยกออกจากกันมากขึ้นและมีแนวโน้ม
เล็กลงเรื่ อยๆ ยืนยันได้จากภาพถ่าย SEM ดังแสดงในภาพที่ 5

ก) เส้นใยปุดที่ไม่ผา่ นการปรับปรุ ง

ข) เส้นใยปุดที่ปรับปรุ งด้วยวิธีเชิงกล
เป็ นเวลา 20 นาที
ภาพที่ 5 เส้นใยปุดที่ไม่ผา่ นการปรับปรุ ง และผ่านการปรับปรุ งด้วยวิธีเชิงกล
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ผลการทดสอบค่ าความสามารถในการยืดตัวของเส้ นใย
การปรับปรุ งเส้นใยด้วยวิธีเคมี พบว่าเมื่อปรับปรุ งเส้นใยปุดที่ปริ มาณความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ 5% 10% 15% และ 20% โดยน้ าหนัก ได้ค่าความสามารถในการยืดตัวของเส้นใย 6.54% 7.21% 10.41% และ
13.56% ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ทาให้เส้นใยยืดตัวได้ง่าย
ขึ้น เนื่องจากเมื่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มีความเข้มข้นมากกว่า 5% จะเกิดปฎิกิริยา Mercerisation เหนี่ ยวนาให้
เส้นใยมีความเป็ นผลึกลดลง คือ สารละลายด่างจะแทรกซึ มเข้าไปในเส้นใย ทาให้เกิดการบวมของเส้นใย (swell) เกิด
การจัดเรี ยงตัวใหม่ของสายโซ่ จากรู ปแบบเดิ ม คือ Cellulose I กลายเป็ น Cellulose II ซึ่ งมีส่วนที่ ไม่เป็ นระเบี ยบ
(amorphous) เพิ่มขึ้น ในขณะที่ส่วนที่เป็ นผลึก (crystalline) ลดลง (A. El. Oudiani, 2012) ส่ งผลให้มีการยืดตัวมากขึ้น
นั้นเอง การปรับปรุ งเส้นใยด้วยวิธีเชิงกล พบว่า การปรับปรุ งด้วยวิธีเชิงกลที่แรงดัน 4 Bar มีค่าความสามารถในการยืด
ตัวของเส้นใย 3.69%, 5.03% และ 5.29% ที่ระยะเวลา 10, 15 และ 20 นาทีตามลาดับ โดยพบว่าเมื่อระยะเวลาการกด
มากขึ้นทาให้ค่าความสามารถในการยืดตัวมีค่าเพิ่มขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 6 เมื่อเพิ่มระยะเวลาในการกดมากขึ้น จะพบ
เศษผง และเศษเส้นใยขนาดเล็ก หลุดออกมาจากเครื่ องบีบเส้นใย ซึ่งเศษผงและเศษเส้นใยดังกล่าวคาดว่าจะเป็ น ลิกนิ น
เฮมิเซลลูโลซและเซลลูโลซ ที่หลุดออกมาจากเส้นใยปุด ดังนั้นเส้นใยที่ผ่านการบีบอัดเป็ นเวลานานจึงมีขนาดเล็กลง
และยืดตัวได้มากขึ้นนัน่ เอง

ภาพที่ 6 กราฟแสดงค่าความสามารถในการยืดตัวเฉลี่ยของเส้นใยปุด
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ สมบัตทิ างเคมี
ผลการวิเคราะห์ SEM-EDS
ผลการทดลองพบว่า ในเส้นใยปุด มีธาตุคาร์บอน ออกซิเจน แมกนีเซียม อลูมิเนียม ซิลิกอน โปตัสเซี ยม เหล็ก
และแคลเซี ยม ดังแสดงในภาพที่ 7 โดยพบธาตุคาร์ บอนมากที่ สุด รองลงมาเป็ นธาตุออกซิ เจน พบธาตุเหล็กและ
แมกนีเซียมเล็กน้อย โดยธาตุคาร์บอน และออกซิเจน ที่พบมากเพราะเป็ นธาตุที่มีอยูใ่ นองค์กระกอบทางเคมีหลักของพืช
ซึ่งก็คือเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิ น สาหรับธาตุเหล็ก แมกนี เซี ยม แคลเซี ยม อยูใ่ นกลุ่มธาตุอาหารรองที่พืชดูด
ซึมมาใช้ในการเติบโตจึงสามารถพบในโครงสร้างของพืชได้
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Mechanical
Treatment 4 Bar

Chemical Treatment

Method of Fiber
Treatment
Non Theatment
NaOH 0%
NaOH 5%
NaOH 10%
NaOH 15%
NaOH 20%
10 Min
15 Min
20 Min

Mass (%)
C
34.5
55.19
52.43
55.05
59.34
57.54
54.42
52.18
47.91

O
42.21
43.72
44.91
42.91
40.07
42.15
43.71
38.17
42.96

Mg
0.26
0.34
0.47
0.37
0.3
0.27
0.38

Al
1.58
-

Si
21.12
0.44
0.47
16.26
0.69

K
0.92
0.48
0.6
0.63

Fe
0.38
-

Ca
0.92
2.42
2.04
0.38
0.31
1.01
0.65
8.29

ภาพที่ 7 แสดงค่าองค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยปุดโดยเทคนิค SEM-EDS
ผลการวิเคราะห์ ปริมาณเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนินในเส้ นใยปุด
ในการวิจยั ได้เลือกตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของแต่ละกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์หาปริ มาณ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และ
ลิกนิ น โดยพิจารณาจาก ค่าการรับแรงดึงสู งสุ ดของ 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ 1) เส้นใยปุดอบแห้งที่ ยงั ไม่ผ่านการปรับปรุ ง
2) เส้นใยปุดที่ผ่านการปรับปรุ งด้วยวิธีเคมี สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 5% โดยน้ าหนัก และ 3) เส้นใยปุดที่ผ่าน
การปรับปรุ งด้วยวิธีเชิงกล ที่แรงกด 4 Bar ระยะเวลา 10 นาที ผลการวิเคราะห์พบปริ มาณเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และ
ลิกนิ น ในเส้นใยปุดอบแห้งที่ยงั ไม่ผ่านการปรับปรุ ง มี 46.93%, 31.62% และ 21.45% ตามลาดับ การปรับปรุ งด้วยวิธี
เคมีพบปริ มาณ 42.26%, 30.11% และ 19.81% ตามลาดับ และการปรับปรุ งด้วยวิธีเชิงกล มีปริ มาณ 30.55% 28.27%
และ 19.19% ตามลาดับ แสดงดังภาพที่ 8
70

เซลลูโลส (%)

Chemical Composition (%)

60
50
40
30

เฮมิเซลลูโลส (%)
46.93

ลิกนิน (%)

42.26
31.62

30.55

30.11
21.45

28.27

19.81

19.19

Chemical Treatment

Machanical Treatment

20
10
0
Non Treatment

Method of Fiber Treatment

ภาพที่ 8 กราฟแสดงปริ มาณเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ในเส้นใยปุด
การปรับปรุ งเส้นใยปุดด้วยวิธีเคมี พบว่าปริ มาณ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิ นมีค่าลดลง เมื่อเทียบกับ
เส้น ใยปุ ดอบแห้ง ที่ ย งั ไม่ ผ่านการปรั บ ปรุ ง เนื่ อ งจากสารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ จะทาปฎิ กิ ริ ยาไฮโดรไลซ์
(Hydrolyzed) เฮมิ เ ซลลู โ ลสบางส่ ว นออกไป ส่ ว นลิ ก นิ น จะเกิ ด ปฎิ กิ ริ ย า Depolymerized เกิ ด เป็ นน้ า ตาลและ
สารประกอบฟี นอลิค ซึ่งสารดังกล่าวสามารถละลายน้ าได้ กรณี การลดลงของปริ มาณเซลลูโลส เกิดจากการเปลี่ยนโครง
แบบ (transformation) ของสายโซ่พอลิเมอร์ และกระบวนการ Mercerization (A. El. Oudiani, 2012) การปรับปรุ งเส้น
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ใยปุดด้วยวิธีเชิงกล พบว่าปริ มาณ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิ นมีค่าลดลง เมื่อเทียบกับเส้นใยปุดอบแห้งที่ยงั ไม่
ผ่านการปรับปรุ ง เนื่องจากแรงบีบของชุดลูกกลิ้งทาให้เส้นใยถูกบีบอัด เกิดการแยกออกจากกัน (แสดงในภาพ 3) และ
จะพบเศษผง และเศษเส้นใยขนาดเล็ก หลุดออกมาจากเครื่ องบีบอัด เส้นใย ซึ่ งเศษผงดังกล่างคาดว่าจะเป็ น ลิกนิ น เฮมิ
เซลลูโลสและเซลลูโลส ที่หลุดออกมาจากเส้นใยปุดนัน่ เอง เมื่อเปรี ยบเทียบการปรับปรุ งเส้นใยด้วยวิธีเคมีกบั วิธีเชิงกล
พบว่าวิธีปรับปรุ งเส้นใยด้วยวิธีเชิ งกลทาให้ได้เส้นใยที่ มีปริ มาณ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิ น ที่ มีค่าลดลง
มากกว่าเมื่อเทียบกับวิธิทางเคมี แต่การลดลงของปริ มาณเซลลูโลสในการปรับปรุ งเส้นใยด้วยวิธีเชิงกล เป็ นสิ่ งไม่พึง
ประสงค์ในการปรับปรุ งเส้นใย เนื่องจากเซลลูโลสเป็ นโครงสร้างหลักของเส้นใยที่จะนามาใช้ประโยชน์
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ สมบัตสิ ัณฐานวิทยา
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยกล้องจุลทรรศน์ อเิ ล็กตรอนแบบส่ องกราด
การวิเคราะห์ทางกายภาพของเส้นใย ด้วยกล้องจุ ลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด (Scanning Electron
Microscope, SEM) กับกลุ่มตัวอย่างเส้นใยปุด ดังแสดงในภาพที่ 9 และ 10

ก) ไม่ผา่ นการปรับปรุ ง

ข) ปรับปรุ งด้วย NaOH เข้มข้น 0%

ค) ปรับปรุ งด้วย NaOH เข้มข้น 5%

ง) ปรับปรุ งด้วย NaOH เข้มข้น 10% จ) ปรับปรุ งด้วย NaOH เข้มข้น 15% ฉ) ปรับปรุ งด้วย NaOH เข้มข้น 20%
ภาพที่ 9 สัณฐานวิทยาของเส้นใยปุดปรับปรุ งด้วยวิธีเคมีที่ขนาดกาลังขยาย 200 เท่า

ก) เส้นใยปุดไม่ผา่ นการปรับปรุ ง

ข) เส้นใยปุดปรับปรุ งด้วยวิธีเชิงกลที่
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แรงดัน 4 Bar เป็ นเวลา 10 นาที

ค) เส้นใยปุดปรับปรุ งด้วยวิธีเชิงกลที่
ง) เส้นใยปุดปรับปรุ งด้วยวิธีเชิงกลที่
แรงดัน 4 Bar เป็ นเวลา 15 นาที
แรงดัน 4 Bar เป็ นเวลา 20 นาที
ภาพที่ 10 สัณฐานวิทยาของเส้นใยปุดปรับปรุ งด้วยวิธีเชิงกลที่ขนาดกาลังขยาย 200 เท่า
การปรับปรุ งเส้นใยปุดด้วยวิธีเคมี พบว่าเมื่อปริ มาณความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพิ่มขึ้น
เส้นใยมีขนาดเล็กลง ที่เป็ นเช่นนั้นเพราะสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มีฤทธิ์ เป็ นด่าง ซึ่ งด่างจะกาจัดลิกนิ น และเฮมิ
เซลลูโลส ไข และกรดไขมัน ของเส้นใยออกบางส่ วน (A. El. Oudiani, 2012) ทาให้เส้นใยมีขนาดเล็กลง การปรับปรุ ง
เส้นใยปุดด้วยวิธีเชิงกล เมื่อเพิ่มระยะเวลาในการบีบอัด ทาให้เส้นใยมีขนาดเล็กลง เพราะแรงบีบอัดของชุดลูกกลิ้ง จะ
ไปแยกเส้นใยให้ออกจากกัน ทาให้ขนาดของเส้นใยมีขนาดเล็กลง
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ สมบัตทิ างกายภาพ
การปรั บ ปรุ ง เส้น ใยด้ว ยวิธีท างเคมี พบว่า ปริ ม าณความเข้ม ข้น ของสารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ มี
ความสัมพันธ์ต่อขนาดเส้นใย เมื่ อความเข้มข้นของสารละลายเพิ่มขึ้ น ขนาดของเส้นใยจะเล็กลง และเริ่ มคงที่ เมื่ อ
สารละลายมีความเข้มข้นตั้งแต่ 10% การปรับปรุ งเส้นใยด้วยวิธีเชิงกล โดยใช้เครื่ องบีบเส้นใย พบว่าระยะเวลาในการ
บีบอัดมีความสัมพันธ์ต่อขนาดเส้นใย เมี่อมีการบีบอัดด้วยระยะเวลาที่นานขึ้นเส้นใยมีขนาดเล็กลงเพราะแรงกดจากการ
บีบของลูกกลิ้ง จะไปกระทาต่อเส้นใยที่ยึดเกาะกันอยูใ่ ห้แยกออกจากกัน ทาให้ขนาดของเส้นใยมีขนาดเล็กลง ความ
ละเอียดของเส้นใยที่ปรับปรุ งด้วยวิธีเคมีและวีธีเชิงกลที่ใช้ในงานวิจยั นี้ มีค่าความละเอียดของเส้นใยมากกว่า 8 ไมโคร
แนร์ ซึ่งอยูใ่ นกลุ่มเส้นใยที่มีความหยาบสูง ซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของเส้นใยที่ได้จากลาต้นปุด
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ สมบัตเิ ชิงกล
การปรั บ ปรุ ง เส้น ใยด้ว ยวิธี เคมี พบว่า ค่ า การรั บ แรงดึ งของเส้นใยน้อ ยลงเมื่ อ ปริ มาณความเข้ม ข้น ของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มากขึ้น การปรับปรุ งเส้นใยด้วยวิธีเชิงกลโดยใช้เครื่ องบีบเส้นใย พบว่าระยะเวลาการ
บีบอัดมากขึ้น ทาให้ค่าการรับแรงดึงของเส้นใยลดลง เพราะ เมื่อเพิ่มระยะเวลาในการบีบอัดมากขึ้น ทาให้เส้นใยแยก
ออกจากกันมากขึ้นและมีแนวโน้มเล็กลงเรื่ อยๆ ค่าการรับแรงดึงของเส้นใยจึงลดลง ทั้งนี้การปรับปรุ งเส้นใยด้วยวิธีเคมี
เส้นใยจะมีค่าการรับแรงดึงของเส้นใยสูงกว่าเส้นใยที่ปรับปรุ งด้วยวิธีเชิงกล
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ สมบัตทิ างเคมี
พบว่าเส้นใยมีธาตุคาร์บอน และออกซิ เจน เป็ นจานวนมากเพราะเป็ นธาตุที่มีอยูใ่ นองค์กระกอบทางเคมีหลัก
ของพืช ซึ่งก็คือเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน และพบธาตุเหล็กและแมกนี เซี ยมซึ่ งเป็ นธาตุอาหารรองที่พืชดูดซึ ม
มาใช้ในการเจริ ญเติบโตในสัดส่วนเล็กน้อย
เส้นใยปุดอบแห้งที่ยงั ไม่ผ่านการปรับปรุ งมีปริ มาณ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิ น สู งกว่าเส้นใยปุดที่
ปรับปรุ งด้วยวิธีเคมีและวิธีเชิงกล การปรับปรุ งเส้นใยด้วยวิธีเคมี พบว่าปริ มาณ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิ นมี
ค่าลดลง เมื่อเทียบกับเส้นใยปุดอบแห้งที่ยงั ไม่ผา่ นการปรับปรุ ง
การปรับปรุ งเส้นใยด้วยวิธีเชิงกล พบว่าปริ มาณ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิ นมีค่าลดลง เมื่อเทียบกับ
เส้นใยปุดอบแห้งที่ยงั ไม่ผา่ นการปรับปรุ ง เนื่องจากการบีบอัด ลิกนิ น เฮมิเซลลูโลซและเซลลูโลซ ที่เป็ นองค์ประกอบ
ในผนังเส้นใยจะหลุดออกมาจากเส้นใย โดยจะพบในลักษณะของเศษผงละเอียดจากการบี บอัด เมื่อเปรี ย บเทียบการ
ปรับปรุ งเส้นใยด้วยวิธีเคมีกบั วิธีเชิงกล พบว่าวิธีปรับปรุ งเส้นใยด้วยวิธีเชิงกลทาให้ได้เส้นใยที่มีปริ มาณ เซลลูโลส เฮมิ
เซลลูโลส และลิกนิ น ที่มีค่าลดลงมากกว่าเมื่อเทียบกับวิธิทางเคมี แต่การลดลงของปริ มาณเซลลูโลสในการปรับปรุ ง
เส้นใยด้วยวิธีเชิงกล เป็ นสิ่ งไม่พึงประสงค์ในการปรับปรุ งเส้นใย เนื่องจากเซลลูโลสเป็ นโครงสร้างหลักของเส้นใยที่จะ
นามาใช้ประโยชน์
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ สมบัตสิ ัณฐานวิทยา
ลักษณะของเส้นใยจากการปรับปรุ งเส้นใยด้วยวิธีเคมี เมื่อปริ มาณความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดร
อกไซด์เพิ่มขึ้น เส้นใยมีขนาดเล็ก เพราะสารละลายโซเดี ยมไฮดรอกไซด์มีฤทธิ์ เป็ นด่าง ซึ่ งจะกาจัดลิกนิ น และเฮมิ
เซลลูโลส ไข และกรดไขมัน ของเส้นใยออกบางส่วน ทาให้เส้นใยมีขนาดเล็กลง ลักษณะเส้นใยจากการปรับปรุ งเส้นใย
ด้วยวิธีเชิงกล ทาให้เส้นใยมีขนาดเล็กลง เมื่อเพิ่มระยะเวลาในการบีบอัด เพราะแรงบีบอัดของชุดลูกกลิ้ง จะไปแยกเส้น
ใยให้ออกจากกัน ทาให้ขนาดของเส้นใยมีขนาดเล็กลง
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์และทดสอบ พบว่า เส้นใยจากปุดที่ได้จากการปรับปรุ งด้วยวิธีเคมี และวิธีเชิงกล มีลกั ษณะ
ของการแยกออกเป็ นเส้นใยที่มีขนาดลดลง การใช้วธิ ีเชิงกล ให้ความสะดวกรวดเร็ วในการปรับปรุ งเส้นใย แต่ค่าการรับ
แรงดึงของเส้นใยจะต่ากว่าวิธีเคมี โดยค่าการรับแรงดึงเฉลี่ยของเส้นใยจากวิธีเชิงกลที่มากสุดได้จากขนาดแรงกด 4 Bar
เป็ นเวลา 10 นาที มีค่าการรับแรงดึ งเฉลี่ยที่ 102.45 cN การใช้วิธีเคมีจะใช้ระยะเวลานาน และอาจมีผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมจากสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการปรับปรุ งเส้นใย แต่เส้นใยจะมีสมบัติเชิ งกลที่ ดีกว่าการปรับปรุ งด้วยวิธี
เชิงกล
ลักษณะความละเอียดของเส้นใย มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นกลุ่มเส้นใยหยาบ เที ยบได้กบั เส้นใยธรรมชาติจาก ดาหลา
และ ผักตบชวา ซึ่งเป็ นการนาเส้นใยจากส่วนของลาต้นหรื อก้านมาใช้ประโยชน์ โดยสามารถนาเส้นใยปุดไปใช้งานใน
ลักษณะของ เคหะสิ่ งทอได้ เช่น ผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน ผ้าหุ ้มเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นต้น ทั้งยังสามารถนาเส้นใยปุดไปใช้กบั สิ่ ง
ทอเครื่ องนุ่งห่ม โดยควรผสมเส้นใยปุดกับเส้นใยฝ้ ายในสัดส่วนที่นอ้ ย เช่น เส้นใยปุด 1%-5% โดยน้ าหนัก เป็ นต้น เพื่อ
ป้ องกันปั ญหาผ้าหยาบกระด้าง หรื อระคายเคืองจากความหยาบของเส้นใยปุดที่มากกว่าเส้นใยฝ้ ายที่เป็ นเส้นใยละเอียด
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กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณ ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์ และผศ.ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล ที่ได้กรุ ณารับเป็ นอาจารย์
ที่ปรึ กษาที่ให้ความทุ่มเททั้งการปรึ กษาแนะนาและกาลังใจในการทาวิทยานิพนธ์จนสาเร็จได้เป็ นอย่างดีขอขอบพระคุณ
ผศ.ดร.ศิรินทร ทองแสง ที่ให้คาแนะนาที่ผวู ้ จิ ยั จะได้นาไปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์ต่อไป ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ สายวิชาเทคโนโลยีวสั ดุ คณะพลังงานสิ่ งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้หอ้ งปฏิบตั ิการ และทีมงานห้องวิจยั ทุกๆท่าน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พรรณ
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