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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาเสนใยใบออยดวยวิธีแชหมักในน้ําหมักชีวภาพ 2) ผลิตเสนดายใยออยแบบ
หัตถกรรมโดยใชเสนใยรังไหมเปนสวนผสม และ 3) ทดสอบมาตรฐานทางอุตสาหกรรมของผาทอใยออย เพื่อหาแนวทาง
ออกแบบและผลิตผลิตภัณฑประกอบเครื่องแตงกาย ผลการวิจัยพบวา ระดับความเขมขนของน้ําหมักชีวภาพที่เหมาะสมคือ รอย
ละ 80 โดยปริมาตร 50 ลิตร ตอใบออยสดฉีกแกนทิ้ง 10 กิโลกรัม ระยะเวลาแชหมัก 4 เดือน ไดคาผลผลิตรอยละ 45 แปร
สภาพเสนใยโดยตมดวยน้ําเปลา 10 ลิตร ผสมโซเดียมไฮดรอกไซด 0.2 กรัม ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง ได
คาผลผลิตรอยละ 55.55 เมื่อนําเสนใยรังไหมปริมาณรอยละ 20 40 60 และ 80 ผสมกับเสนใยออย แลวใชกงดีดฝายดีดใหเปน
ปุยกอนฟนดายพบวา ทั้ง 4 อัตราสวน สามารถผลิตเสนดายใยออยได การทดสอบมาตรฐานทางอุตสาหกรรมของผาทอใยออย มี
ผลดังนี้ ความคงทนตอแรงฉีกขาดสูงสุด 32.96 คือ สูตรที่ 3 (60 : 40) แรงดึงขาดของดายตามแนวดายพุง 4.73 นิวตัน อัตราเร็ว
ของระยะยืด 34.76 มิลลิเมตร คือ สูตรที่ 2 (40 : 60) คาเฉลี่ยความหนาสูงสุด 1.291 มิลลิเมตร คือ สูตรที่ 4 (80 : 20) ความ
โคงงอของดายพุง 5.50 เซนติเมตร คือ สูตรที่ 4 (80 : 20) และมีปริมาณความชื้นเฉลี่ยสูงสุดรอยละ 8.22 คือ ผืนที่ 4 (80 : 20)
เมื่อออกแบบโดยมุงเนนการใชงานผลิตภัณฑเครื่องประกอบการแตงกายพบวา ผาทอใยออยสามารถผลิตกระเปา หมวก และ
รองเทา ไดรูปทรง สีสัน สวยงาม และแข็งแรงเหมาะสมตอการใชงาน
คําสําคัญ : เสนใยใบออย เครื่องประกอบการแตงกาย

ABSTRACT
This research aims to 1. Develop the sugarcane leaf fibers by immersion bio-fermentation water
method ,2. Produce the handicraft sugarcane leaf yarn by using mixed cocoon silk ,and 3. Industrial standard
test of sugar cane leaf woven to design apparel products. The research found that the concentration of biofermented water were 80 percent by 50 liters of water per 10 kilograms of fresh sugarcane leaves without its core
and leaving it for the period of 4 months in immersion fermentation. The yield were at 45 percent.
Transformation of the fiber is done by boiling it with 10 liters of water mixed with 0.2 grams of sodium hydroxide
at 100 degrees Celsius for an hour to get 55.55 percent yield. When using 20, 40, 60 and 80 percent cocoon
fibers mixed with sugarcane leaf fibers then using the rim to turn it into a fluff before hitting thread, it is found
that all the tested cocoon fibers formulas are able to produce sugarcane leaf yarn. The industrial standards
testing of sugarcane leaf woven yarn found that the maximum tear resistance is 32.96 when using the were
formula 3 (60: 40). The formula 2 has pulling forces of yarn according to weft thread were 4.73 Newton and
the speeds of the stretch were 34.76 mm. The formula 4 has average maximum thicknesses of 1.291 mm and
the bend of the weft thread were 5.50 centimeters with the average highest moisture were at 8.22 percent

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
____________________________________________________________________________________________
( the fourth piece with 80: 20). When design focused on using the apparel products, it was found that
sugarcane leaf woven yarn could be used to produce bags, hats and shoes. The Producs are shapely, beautiful
and strong.
Keywords: Sugarcane leaf Fibers, Apparel’s Accessories

บทนํา

ปจจุบันผูบริโภคใหความสนใจผลิตภัณฑที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติและผลิตภัณฑที่มีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพิ่มขึ้น ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมก็ใหความสําคัญกับการพัฒนาเสนใยธรรมชาติและเสนใยประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ
การมองหาวัตถุดิบจากธรรมชาติชนิดใหม ๆ มาใชในเชิงอุตสาหกรรมจึงเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดที่เปลี่ยนไป การศึกษาและการวิจัยเพื่อหาวิธีการและแนวทางที่เหมาะสม รวมทั้งการนํารองการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมจึง
มีความจําเปน เพราะเสนใยธรรมชาติแตละชนิดมีสมบัตเิ ฉพาะตัวไมเหมือนกัน ฉะนั้นความเหมาะสมในกระบวนการผลิตในแตละ
ขั้นตอนยอมแตกตางกันออกไปตามชนิดของเสนใย (สมประสงค ภาษาตางประเทศ, 2560) การพัฒนาวัตถุดิบพรอมไวจึงเปนผลที่ดี
เพราะนอกจากสงตอไปถึงดานการออกแบบ ยังนําไปสูการสรางสรรคผลิตภัณฑใหม ๆ ยังเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชวัตถุดิบ
ภาคการเกษตร พัฒนาเสนใยธรรมชาติสูอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเสนใยธรรมชาติที่จะนํามาใชในกระบวนการอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ไดนั้น ควรเปนเสนใยที่ตองมีคุณสมบัติตามกําหนดมาตรฐานทางอุตสาหกรรมดวย เนื่องจากคุณสมบัติตาง ๆ ของเสนใยจะสาน
ตอตั้งแตการปน การทอ การยอม และการตกแตงสําเร็จ (สถาบันพัฒนาสิ่งทอ,2561)
องค ก รหรือ หน ว ยงานตาง ๆ ล ว นตระหนัก และใหความสนใจผลิต ภัณฑที่ เปน มิตรตอสิ่ง แวดลอม นั ก วิ จั ย นั ก
ออกแบบตางนําความรู ความเชี่ยวชาญมาประยุกตใชในการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตสิ่งทอใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
มีการแลกเปลี่ยนความรูระดับชาติจนถึงนานาชาติ ดังเห็นไดจากผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยในบทความวิจัยนานาชาติเรื่อง “การ
พัฒนาเสนใยใบออยเพื่องานสิ่งทอ” ณ มหาวิทยาลัยแหงชาติโชล ประเทศเกาหลี (Seoul National University) ในวันที่ 20
ตุลาคม 2561และจัดแสดงผลิตภัณฑจากเสนดายใยออย โดยไดรับรางวัล Special Selection Art & Design the Best Art &
Design Sumitled to the 2018 ผูรวมงานตางใหความสนใจกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และแนวทางการพัฒนา
เพื่อตอยอดผลิตภัณฑใหเขาสูอุตสาหกรรมสิ่งทอในอนาคต แสดงใหเห็นวากระแสอนุรักษนิยมมีผูสนใจในวงกวางและมีแนวโนนจะ
มากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทําลายสิ่งแวดลอมมีใหทุกคนเห็นอยางชัดเจน เชน ฝุน PM2.5 จากการเผา
ทําลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นการพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว จึงเปนสวนหนึ่งซึ่ง
สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มีความรูสึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมได

ภาพ 1 การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยแหงชาติโชล ประเทศเกาหลี

ภาพ 2 รางวัล Special Selection Art & Design The Best Art & Design Sumitled to the 2018
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ภาพ 3 ผูเขารวมประชุมใหความสนใจผลิตภัณฑจากการพัฒนาเสนใยใบออย
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (2561) กลาววา เสนใยเปนวัสดุหรือสารใด ๆ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและ
มนุษยสรางขึ้นที่มีอัตราสวนระหวางความยาวตอเสนผานศูนยกลางเทากับหรือมากกวา 100 สามารถขึ้นรูปเปนผาไดและตองเปน
องคประกอบที่เล็กที่สุดของผา ไมสามารถแยกยอยในเชิงกลไดอีก นับเปนวัสดุพื้นฐานและมีความสําคัญอยางยิ่งในการผลิตสิ่งทอ
และเครื่องนุงหมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดังเห็นไดจากในอดีตมนุษยเรียนรูที่จะนําเสนใยจากธรรมชาติที่ไดจากพืชและสัตวมาใชใน
การผลิตเครื่องนุงหมเพื่อปกปดรางกาย ปองกันอันตรายจากสิ่งแวดลอมและทําใหรางกายอบอุน วิวัฒนาการของการผลิตเสนใย
พัฒนาตอมาเรื่อย ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยที่เพิ่มมากขึ้น (ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,2558) แตอยางไรก็ตามการ
ออกแบบพัฒนานํามาใชตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับการดําเนินชีวิตประจําวัน หากการสรางสรรคสิ่งทอนําวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติใชในผลิตภัณฑตาง ๆ ยังมีความยุงยากก็คงไมตอบสนองโจทยความตองการ ผูวิจัยจึงสนใจวิธีแยกสกัดเสนใยธรรมชาติ
จากพืชที่มีแนวโนมการผลิตในเชิง อุตสาหกรรม เปนพืชที่เหลือใชท างการเกษตรเชน กัญชง สับปะรด กลวย ตาล หมาก
(TTIS, 2015) และไดศึกษาการพัฒนาเสนใยใบออยดวยเทคโนโลยีการแยกสกัดโดยการหมัก (Retting Extraction) ซึ่งเปน
กระบวนการแยกเสนใยพืชจากธรรมชาติ โดยอาศัยเอนไซมที่ผลิตจากเชื้อราและแบคทีเรียตาง ๆ ที่มีอยูในธรรมชาติตามสภาวะ
ที่เหมาะสมของอุณหภูมิ ความชื้น เชื้อราและแบคทีเรีย เอนไซมเหลานั้นจะยอยสลายเพคตินที่อยูรอบ ๆ เปลือกชั้นนอกของเสน
ใยหรือกลุมเสนใย คงเหลือไวเพียงเสนใยเพื่อผลิตเสนดายและผืนผา (สาคร ชลสาคร, 2558) สําหรับนํามาผลิตผลิตภัณฑเครื่อง
ประกอบการแตงกายที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวดานวัตถุดิบหลักคือ เสนดายใยออย ในการตัดเย็บและเปนผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมสําหรับนํารองสูการผลิตเชิงพาณิชยในโอกาสตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาเสนใยใบออยสําหรับนําไปใชประโยชนทางสิ่งทอ
2. เพื่อทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของผาทอใยออยตามมาตรฐานทางอุตสาหกรรม
3. เพื่อผลิตผลิตภัณฑเครื่องประกอบการแตงกายจากผาทอใยออย

ประโยชนที่ไดรับ

1. ไดเสนใยออยสําหรับนําไปใชประโยชนทางสิ่งทอ
2. ทราบคุณสมบัติทางกายภาพของผาทอใยออยตามมาตรฐานทางอุตสาหกรรม
3. ไดผลิตภัณฑเครื่องประกอบการแตงกายจากผาทอใยออยซึ่งเปนผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ขอบเขตของการวิจัย

ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยโดยมีตัวแปรในการศึกษาดังนี้
1. ตัวแปรตน คือ เสนดายใยออยที่ไดจากการฟนเกลียวแบบหัตถกรรมระหวางเสนใยใบออยกับเสนใยรังไหม
2. ตัวแปรตามคือ ผลิตภัณฑเครื่องประกอบการแตงกายตัดเย็บจากผาทอใยออย
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย
ตนน้ํา
• วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
สรางมลพิษแกสิ่งแวดลอม

กลางน้ํา
• การพัฒนาเสนใยใบออยแบบหัตถกรรม
นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว

ปลายน้ํา

• ผาทอใยออย
• ผลิตภัณฑเครื่องประกอบการแตงกายจากผาทอใยออย

ภาพ 5 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเสนใยใบออยเพื่อผลิตผลิตภัณฑเครื่องประกอบการแตงกาย มีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
1. แยกสกัดเสนใยใบออยโดยวิธีหมักดวยน้ําหมักชีวภาพที่ความเขมขนแปรเปน 4 ระดับ คือ รอยละ 20 40 60
และ 80 โดยปริมาตร 50 ลิตร ตอน้ําหนักใบออยสดฉีกแกนทิ้ง 10 กิโลกรัม ในถังพลาสติกระบบเปด - ปด และตรวจสภาพความ
เปลี่ยนแปลงของเสนใยทุก 1 เดือน เมื่อไดเสนใยในสภาพที่เหมาะสม นํามาซักลาง ตากใหแหง และคํานวณหาคารอยละผลผลิต
(% Yield) ที่ได
2. แปรสภาพเสนใยโดยตมดวยน้ําเปลาและโซเดียมไฮดรอกไซด อัตราสวน 10 ลิตร : 0.2 กรัม ที่อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง นําเสนใยขึ้นตากใหแหง คํานวณหาคารอยละผลผลิต (% Yield) ที่ได
3. นําเสนใยใบออยหลังแปรสภาพกับเสนใยรังไหมมาผสมกันตามอัตราสวนที่กําหนดใชกงดีดฝายดีดเสนใยใหพอง
จนกลายเปนปุยละเอียด นําปุยเสนใยไปแผกระจายใหสม่ําเสมอเปนแผน ๆ แลวใชดินสอหรือไมกลม ๆ มามวนเสนใยใหแนน
พอประมาณ ดึงเสนใยออกจากดินสอหรือไมกลม จะไดมวยเสนใย
4. ฟนดายใยออยดวยกงปนฝาย โดยนํามวนเสนใยจอไวที่ไน จากนั้นใชมือหมุนกงฝาย ไนก็จะหมุนตาม ทําใหแรง
เหวี่ยงตีเกลียวมวนเสนใยที่จอไว เมื่อดึงมือที่ถือมวนเสนใยออกก็จะเปนเสนดาย เมื่อผอนมือยอนกลับดายก็จะมวนอยูกับเหล็กไน
เมื่อใกลจะหมดมวนเสนใยก็เอามวนอันใหมสอดเขากับไนใหตอเนื่องกับมวนอันเดิมใหเปนดายเสนเดียวกัน
5. พันพักดายที่ปนแลวโดยทําเปนปอยหรือไจดาย ดวยวิธีเปยดายคือ นําดายที่มวนไวกับเหล็กไนมาคลายออกแลวคอย
ๆ พันกับไมเปยดายหรือไมเปยดาย
6. นําดายใยออยมาเปนเสนพุงในการทอลายขัด 1 x 1 ดวยกี่พื้นบาน นําผืนผาไปทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
7. คัดเลือกผาทอใยออยที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑเครื่องประกอบการแตงกาย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
ทางกายภาพของผืนผาแตละสูตร
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ภาพ 6 ขั้นตอนการพัฒนาเสนใยใบออย
ผลการวิจัย

1. ผลการพัฒนาเสนใยใบออยสําหรับนําไปใชประโยชนทางสิ่งทอ
1.1 จากการศึกษาความเขมขนของน้ําหมักชีวภาพที่เหมาะสมตอกระบวนการหมักแยกเสนใยคือ รอยละ 80 โดย
ปริมาตร 50 ลิตร ระยะเวลาการหมักที่ไดเสนใยสภาพเหมาะสมตอการนําไปใชคือ 4 เดือน คารอยละของผลผลิตคํานวณไดดังนี้
คํานวณคา % Yield ไดจากสูตร

 น้ําหนักเสนใยที่ไดจากการแยก 

 X 100
 น้ําหนักของใบออยสดเร ิ่มตน 

โดย น้ําหนักเสนใยทีไ่ ดจากการแยก
= 4.5 กิโลกรัม
น้ําหนักของใบออยสดเริ่มตน
= 10 กิโลกรัม
คารอยละของผลผลิตหลังการแชหมักที่ได = 45
1.2 ผลการวิเคราะหคารอยละผลผลิต (% Yield) หลังการแปรสภาพเสนใยมีดังนี้
คํานวณคา % Yield ไดจากสูตร

 น้ําหนักเสนใยที่ไดหลังแปรสภาพ 
 X 100

 น้ําหนักของเสนใยหลังแชหมัก 

โดย น้ําหนักเสนใยทีไ่ ดหลังการแปรสภาพ
น้ําหนักของใบออยสดเริ่มตน
คารอยละของผลผลิตหลังแปรสภาพ

= 2.5 กิโลกรัม
= 4.5 กิโลกรัม
= 55.55

1.3 การศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมระหวางเสนใยรังไหมกับเสนใยใบออยเพื่อฟนเกลียวดายพบวา สามารถฟน
ดายรวมกันไดเปนอยางดีทุกอัตราสวนผสม โดยมีรอยละของสวนผสมระหวางเสนใยใบออยกับเสนใยรังไหมดังตาราง 1
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ตาราง 1 อัตราสวนผสมของเสนใยรังไหมกับเสนใยใบออยเพื่อผลิตเสนดายใยออย
สูตรที่

เสนใยรังไหม
20
40
60
80

1
2
3
4

ที่มาของเสนใย (รอยละ)

เสนใยใบออย
80
60
40
20

จากตาราง 1 พบวา อัตราสวนที่เหมาะสมระหวางเสนใยรังไหมกับเสนใยใบออยเพื่อฟนเกลียวดาย สามารถฟนดาย
รวมกันไดเปนอยางดีทุกอัตราสวนผสม โดยมีรอยละของสวนผสมระหวางเสนใยรังไหมกับเสนใยใบออยดังนี้ สูตรที่ 1 (20 : 80)
สูตรที่ 2 (40 : 60) สูตรที่ 3 (60 : 80) และสูตรที่ (80 : 20)
2. คุณสมบัติทางกายภาพของผาทอใยออยตามมาตรฐานทางอุตสาหกรรม
จากการทดสอบสมบัติทางกายภาพผาทอใยออยในหองปฏิบัติการ ประกอบดวย การทดสอบความแข็งแรงของ
ผาตอแรงฉีกขาด ความหนาของผา ความโคงงอ (Stiffness) ความคงทนของผาตอแรงดึง (Breaking Strength and Elongation
of Textile Fabrics) และความชื้นของผา ไดผลการทดสอบดังตาราง 2 - 6
ตาราง 2 ความคงทนของผาทอใยออยตอแรงฉีกขาด
ผืนที่

เสนใยและอัตราสวนผสม

1
2
3
4

เสนใยรังไหม : เสนใยใบออย (20 : 80)
เสนใยรังไหม : เสนใยใบออย (40 : 60)
เสนใยรังไหม : เสนใยใบออย (60 : 40)
เสนใยรังไหม : เสนใยใบออย (80 : 20)

ครั้งที่ 1
29.82
10.49
33.36
23.41

แรงฉีกขาด (นิวตัน)
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
28.66
23.41
16.54
33.23
33.52
32.00
25.75
25.06

คาเฉลี่ย
27.30
20.09
32.96
24.74

จากตาราง 2 การทดสอบความคงทนของผาทอใยออยตอแรงฉีกขาดแบบ Grab Test ทดสอบมาตรฐาน ASTM D
5034 ดวยเครื่อง Tensile Strength Tester พบวา ผาทอใยออยมีความคงทนของผาตอแรงฉีกขาดเรียงตามคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
สูตรที่ 3 คาเฉลี่ย 32.96 รองลงมาคือ สูตรที่ 1 คาเฉลี่ย 27.30 สูตรที่ 4 คาเฉลี่ย 24.74 และสูตรที่ 2 คาเฉลี่ย 20.09
ตาราง 3 ความแข็งแรงของเสนดายใยออย
คา
Load (N)

Extension
(mm.)

ลําดับที่
1
2
3
คาเฉลี่ย
1
2
3
คาเฉลี่ย

ผืนที่ 1
0.44
0.53
0.61
3.52
5.90
6.20
5.80
5.90

ผืนที่ 2
4.12
4.60
5.49
4.73
28.90
39.00
36.40
34.76
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ผืนที่ 3
3.59
3.66
2.14
3.13
30.80
29.60
19.60
26.66

ผืนที่ 4
1.53
2.37
0.53
1.47
14.70
19.60
5.40
13.23
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จากตาราง 3 การทดสอบความคงทนของผาทอใยออยตอแรงดึง (Breaking Strength and Elongation of Textile
Fabrics) แบบ Grab Test มาตรฐาน ASTM D 5034 ดวยเครื่อง Tensile Strength Tester พบวา ผาทอใยออยที่มีแรงดึงขาดของ
เสนดายตามแนวเสนดายพุง มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผืนที่ 2 คาเฉลี่ย 4.73 นิวตัน อัตราเร็วของระยะยืดเฉลี่ย 34.76 มิลลิเมตร
รองลงมาคือ ผืนที่ 1 คาเฉลี่ย 3.52 นิวตัน อัตราเร็วของระยะยืดเฉลี่ย 5.90 มิลลิเมตร ผืนที่ 3 คาเฉลี่ย 3.13 นิวตัน อัตราเร็ว
ของระยะยืดเฉลี่ย 26.66 มิลลิเมตร และผืนที่ 4 คาเฉลี่ย 1.47 นิวตัน อัตราเร็วของระยะยืดเฉลี่ย 13.23 มิลลิเมตร ตามลําดับ
ตาราง 4 ความหนาของผาทอใยออย
ผืน
ที่
1
2
3
4

ความหนาของผืนผา (มิลลิเมตร)
จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4 จุดที่ 5 จุดที่ 6 จุดที่ 7 จุดที่ 8 จุดที่ 9 จุดที่ 10
0.952 0.960 0.925 0.952 0.894 0.942 0.911 0.982 0.913 0.998
0.954 1.003 1.006 0.966 0.968 0.775 0.873 0.946 0.926 0.885
1.380 1.136 1.161 1.287 1.261 1.240 1.003 1.240 1.202 1.098
1.248 1.413 1.323 1.320 1.078 1.302 1.331 1.267 1.288 1.348

คาเฉลี่ย
0.942
0.930
1.200
1.291

จากตารางที่ 4 การทดสอบความหนาของผาทอใยออยตามวิธีทดสอบมาตรฐาน ASTM D 177 กําหนดพื้นที่กด 10 จุด/
ผืน พบวา ผาทอใยออยที่มีคาเฉลี่ยความหนามากที่สุดคือ ผืนที่ 4 คาเฉลี่ยความหนา 1.291 มิลลิเมตร รองลงมาคือ ผืนที่ 3
คาเฉลี่ย 1.200 มิลลิเมตร ผืนที่ 1 คาเฉลี่ย 0.942 มิลลิเมตร และผืนที่ 2 คาเฉลี่ย 0.930 มิลลิเมตร
ตาราง 5 ความโคงงอ (Stiffness)
ผืนที่
1
2
3
4

ดานพุง (ผา) (หนวย : เซนติเมตร)
4.00
3.85
4.50
5.50

จากตาราง 5 การทดสอบความโคงงอของผาทอใยออยพบวา ความโคงงอของจากผาทอใยออยดายพุง คาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ผืนที่ 4 คาเฉลี่ย 5.50 เซนติเมตร รองลงมาไดแก ผืนที่ 3 คาเฉลี่ย 4.50 เซนติเมตร ผืนที่ 1 คาเฉลี่ย 4.00 เซนติเมตร และผืน
ที่ 2 คาเฉลี่ย 3.85 เซนติเมตร
ตาราง 6 การดูดซึมความชื้นของผาทอใยออย
ลําดับ
ที่

น้ําหนัก
Weighing
bottle

1
2
3
4

84.354
47.780
56.377
91.326

น้ําหนัก
Weighing
bottle +
ชิ้นทดสอบ

84.552
47.930
56.780
91.752

น้ําหนัก น้ําหนัก Weighing น้ําหนัก
ชิ้นทดสอบกอน bottle +
ชิ้นทดสอบ
ชิ้นทดสอบ
อบ (W1)
อบแหง
หลังอบ
(W2)

0.198
0.150
0.403
0.426

84.541
47.922
56.751
91.717
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0.187
0.142
0.374
0.391

Moisture
content (%)

Moisture
regain (%)

5.88
5.63
7.75
8.95

5.55
5.33
7.20
8.22
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จากตาราง 6 ความสามารถในการดูดซึมความชื้นของผาทอใยออย พบวา ผืนที่มีปริมาณความชื้นเฉลี่ยสูงสุดคือ ผืน
ที่ 4 รอยละ 8.22 รองลงมาคือ ผืนที่ 3 รอยละ 7.20 ผืนที่ 1 รอยละ 5.55 และผืนที่ 2 รอยละ 5.33
3. ผลิตภัณฑเครื่องประกอบการแตงกายจากผาทอใยออย
จากวัตถุประสงคของการวิจัยเปนการพัฒนาเสนใยใบออยเพื่อผลิตผลิตภัณฑเครื่องประกอบการแตงกาย ผูวิจัย
จึงศึกษาแนวคิดวิถีทางการออกแบบของหลุยส สุลิแวน (Louis Sulivan อางถึงในเสาวนีย อารีจงเจริญ. 2556) ที่นิยมประโยชน
ใชสอยเปนหลัก (Functionalism) ภายใตปรัชญาที่วา ประโยชนใชสอยตองมากอนความงามเสมอ เปนแนวคิดในการเลือก
ผลิตภัณฑไดแก กระเปา หมวก และรองเทา โดยเลือกวัตถุหลักใชในการผลิตคือ ผาทอใยออยที่มีความคงทนของผาตอแรงฉีก
ขาดคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สูตรที่ 3 คาเฉลี่ย 32.96 และไดผลิตภัณฑดังภาพ 7 - 9

ภาพ 7 กระเปาตัดเย็บจากผาทอใยออย

ภาพ 8 หมวกตัดเย็บจากผาทอใยออย

ภาพ 9 รองเทาตัดเย็บจากจากผาทอใยออย

สรุปผลการวิจัย

ผลการทดลองพัฒนาเสนใยใบออยพบวา ความเขมขนของน้ําหมักที่เหมาะสมคือ รอยละ 80 ระยะเวลา 4 เดือน
เสนใยที่ไดหลัง แชหมักตองแปรสภาพดว ยวิธีตมดว ยน้ํา เปลา 10 ลิต ร/โซเดียมไฮดรอกไซด 0.2 กรัม ตม นาน 1 ชั่ว โมง ที่
อุณ หภูมิ 100 องศาเซลเซียส จึงไดเสนใยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตอการดีดใหเปนปุยเพื่อนําไปเปนวัตถุดิบหลักในการฟนเกลียว
เปนเสนดายใยออย การใชเสนใยรังไหมปริมาณ 20 40 60 และ 80 เปนสวนผสมในการฟนดายใยออย สามารถขึ้นเกลียวแบบ
หัตถกรรมเปนเสนดายใยออย 4 สูตร คือ 20 : 80 40 : 60 60 : 40 และ 80 : 20 สําหรับนําไปเปนดายพุงในการทอมือเปนผืนผาดวย
กี่พื้นเมือง เมื่อทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของจากผาทอใยออยทั้ง 4 สูตร ตามมาตรฐานทางอุตสาหกรรมพบวา ความคงทน
ตอแรงฉีกขาดสูงสุด 32.96 คือ สูตรที่ 3 (60 : 40) แรงดึงขาดของเสนดายตามแนวดายพุง 4.73 นิวตัน อัตราเร็วของระยะยืด
34.76 มิลลิเมตร คือ สูตรที่ 2 (40 : 60) คาเฉลี่ยความหนาสูงสุด 1.291 มิลลิเมตร คือ สูตรที่ 4 (80 : 20) ความโคงงอของจาก
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ผาทอใยออยดายพุง 5.50 เซนติเมตร คือ สูตรที่ 4 (80 : 20) และมีปริมาณความชื้นเฉลี่ยสูงสุดรอยละ 8.22 คือ ผืนที่ 4 (80 :
20) ผลจากการทดสอบผลิตภัณฑเครือ่ งประกอบการแตงกายไดแก กระเปา หมวก และรองเทา โดยเลือกใชผาสูตรที่ 3 เนื่องจาก
ทนตอแรงดึงฉีกขาดสูงสุด พบวา ผลิตภัณฑขึ้นโครงไดรูปทรงสวยงาม หลังทดลองใชยังคงรูปไมเสียทรง

อภิปรายผลการวิจัย

การพัฒนาเสนใยใบออยเพื่อผลิตผลิตภัณฑเครื่องประกอบการแตงกาย ผลการทดลองพบวา กระบวนการแชหมักใบ
ออยในน้ําหมักชีวภาพและตมดวยโซดาไฟ สามารถใหเสนใยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตอการดีดใหเปนปุยเพื่อเปนวัตถุดิบหลักใน
การฟนเกลียวเปนเสนดาย สอดคลองกับพิทักษ อุปญญ จันทรเพ็ญ อุปญญ และธนเดช แปนโพธิ์กลาง ,(2554) ทําการวิจัยเรื่อง
การใชเสนดายใยลูกตาลมาพัฒนาคุณภาพผาทอพื้นบาน ซึ่งพบวา การปรับปรุงเสนใยลูกตาลดวยกระบวนการหมักทางชีวภาพ
ดวยการหมักภายใตสภาพน้ําขัง การบีบ และการสางเสนใยลูกตาลชวยทําใหเสนใยลูกตาลเกิดการแตกโดยเฉพาะเสนใยที่มีขนาด
ใหญ และเสนใยมีความนิ่มความโคงตัวดีขึ้น จากกรรมวิธีการเตรียมเสนใยลูกตาลสงผลใหเสนใยลูกตาลมีคุณภาพที่ดีตอการปน
เสนดาย การทดสอบเสนดายใยออยตามมาตรฐานทางอุตสาหกรรมพบวา มีความคงทน ความแข็งแรง ความทนตอการขัดถู
สอดคลองกับเสาวนีย อารีจงเจริญ และคณะ (2556) ไดพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอจากเสนใยตะไคร ผลการทดสอบสมบัติทาง
กายภาพของผืนผาใยตะไครมีความคงทน ความแข็งแรง มีความทนตอการขัดถู และการทดสอบผลิตภัณฑเครื่องประกอบการ
แตงกายพบวาขึ้นโครงไดรูปทรงสวยงาม หลังทดลองใชยังคงรูปไมเสียทรง สอดคลองกับ จรรยาวรรณ จรรยาธรรม และ
ประทับใจ สิกขา (2555) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเสนใยของตนจากเพื่อใชในการออกแบบผลิตภัณฑ ซึ่งพบวา การนําเสนใย
มาพัฒนาขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑทําได 3 วิธี คือ การขึ้นรูปทรงอิสระ การทอเปนแผน และการขึ้นรูปทรงดวยแบบพิมพหรือโครง

ขอเสนอแนะ

1. ควรเผยแพรและถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาเสนใยใบออยแกผูผลิตงานสิ่งทอแบบหัตถกรรม เพื่อ
สรางโอกาสในการพัฒนาสิ่งทอดวยเสนใยธรรมชาติจากพืชทองถิ่นที่มีศักยภาพ
2. ควรศึกษาความพึงพอใจตนแบบผลิตภัณฑจากผาทอใยออย เพื่อหาแนวทางสูการผลิตเชิงพาณิชยในโอกาสตอไป
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