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สารจากประธานคณะกรรมการจดัการประชุมวิชาการ TNIAC 2017 
 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น ไดเ้ริม่จดัประชุมวชิาการระดบัชาต ิทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

รวมไปถงึการบรหิารจดัการอุตสาหกรรม การศกึษา ภาษา และวฒันธรรม ในรปูแบบของสหวทิยาการ เพื่อเป็น

การประชุมแลกเปลีย่นความรูท้างวชิาการและงานวจิยั ระหว่างนักศกึษา คณาจารย ์และนักวจิยั ครัง้ที ่1 ในปี 

พ.ศ. 2554 ครัง้ที ่2 ในปี พ.ศ. 2556 และครัง้ที ่3 ในปี พ.ศ. 2558 ภายใต้ชื่อ TNIAC (Thai-Nichi Institute of 

Technology: Academic Conference) 

 โดยในปี พ.ศ. 2560 นี้ ทางคณะบรหิารธุรกจิและบณัฑติวทิยาลยั สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น จดัการ

ประชุมวชิาการระดบัชาต ิThe TNI Academic Conference 2017 ครัง้ที ่4 ภายใต้หวัขอ้ “การจดัการวจิยัเชงิ

นวตักรรมเพื่อขบัเคลื่อนประเทศไทย 4.0” (The TNI Academic Conference 2017 on the topic of 

“Managing innovative researches to drive Thailand 4.0) เพื่อใหน้กัศกึษา คณาจารย ์ตลอดจน นักวจิยั จาก

สถาบนัต่างๆ ไดน้ าเสนอผลงานวจิยั ที่น าไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวชิาการ การถ่ายทอดความรู ้ความร่วมมอื

ทางวชิาการและวจิยัต่อไปในอนาคต  

 ในการประชุมครัง้นี้ มบีทความส่งเข้าร่วมการพจิารณา จ านวน 217 บทความ และมบีทความที่ผ่าน

การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒ ิและได้รบัการตัดสินให้น าเสนอในการประชุมวิชาการครัง้นี้ จ านวน 130 

บทความ จากสถาบนัต่างๆ ภายในประเทศ ซึง่ลว้นแลว้แต่เป็นบทความทีม่คีุณภาพทัง้สิน้ 

 ขอขอบคุณ บรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั บรษิทั ปนูซเีมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) มลูนิธิ

สถาบนัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีะยอง ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทย ทีใ่หก้ารสนบัสนุนการประชุมวชิาการครัง้นี้ 

 ขอขอบคุณผู้น าเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่

ประเมนิบทความ คณะกรรมการจดัการประชุมวชิาการ และบุคลากรทุกท่านทีม่สี่วนร่วมในการท าใหก้ารจดัการ

ประชุมวชิาการ ไดส้ าเรจ็ลุล่วงตามวตัถุประสงค ์เป็นอยา่งดทีุกประการ 

 

 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์รงัสรรค ์ เลศิในสตัย ์

คณบด ีคณะบรหิารธุรกจิ 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 

ประธานคณะกรรมการจดัการประชุม 
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Keynote Speaker 

  

 

ดร.สมชาย  หาญหิรญั 

(ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม) 
ปาฐกถาพเิศษในหวัขอ้  
"บทบาทของกระทรวงอตุสาหกรรม 
กบัการเข้าสู่ไทยแลนด ์4.0" 
 

 

 

 

ดร. ยทุธศกัด์ิ  สภุสร 

(ผูว้่าการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย) 
ปาฐกถาพเิศษในหวัขอ้ 

"การเพิม่ขีดความสามารถของธรุกิจท่องเทีย่ว 
กบัการเข้าสู่ยคุไทยแลนด ์4.0" 
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รายช่ือผูป้ระเมินบทความ (Reviewers) 

รศ.ดร.เชาว ์โรจนแสง มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

รศ.ดร.ณฐัสทิธิ ์เกดิศร ี มหาวทิยาลยัมหดิล 
รศ.ดร.นภาพร ขนัธนภา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
รศ.ดร.ประดษิฐ ์วรรณรตัน์ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
รศ.ดร.ศากุน บุญอติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
รศ.ดร.สกนธ ์ คล่องบุญจติ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 
รศ.ดร.สมบตั ิทฆีทรพัย ์ มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี 
รศ.ดร.สทิธพิร  พมิพส์กุล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 
รศ.เกรยีงศกัดิ ์ขนัธนภา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
รศ.ผจงศกัดิ ์หมวดสง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ผศ.ดร.จกัร  ตงิศภทัยิ ์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ผศ.ดร.ชยัชนะ  ตรีสุกติตมิา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ผศ.ดร.ชาย ชมภอูนิไหว สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 
ผศ.ดร.ชุมพล  ยวงใย สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 
ผศ.ดร.ฐติพิร  เลศิรตัน์เดชากุล สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ผศ.ดร.ณยศ  คุรกุจิโกศล มหาวทิยาลยับรูพา 
ผศ.ดร.ด ารงเกยีรต ิ รตันอมรพนิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ผศ.ดร.ทายวุฒ ิโพธิท์องแสงอรณุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน  
ผศ.ดร.ธนัยมยั  เจยีรกุล สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ผศ.ดร.บ ารงุ  โตรตัน์ มหาวทิยาลยัศลิปากร 
ผศ.ดร.รชตะ  รุง่ตระกูลชยั สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ผศ.ดร.รุจภิาส โพธิท์องแสงอรณุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์

บพติรพมิขุ 
ผศ.ดร.วรากร ศรเีชวงทรพัย ์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ผศ.ดร.วชิยั  โถสุวรรณจนิดา มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 
ผศ.ดร.วภิาวด ี วงษ์สุวรรณ์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ผศ.ดร.วมิล  แสนอุม้ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ผศ.ดร.วสิุทธิ ์ สุพทิกัษ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ผศ.ดร.วุฒ ิสุขเจรญิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
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ผศ.ดร.ศกัดิร์ะว ี ระวกุีล  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน  
ผศ.ดร.สุรพงษ์ พงษ์ยพุนิพานิช มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ผศ.ดร.พพิฒัน์ ชยัววิฒัน์วรกุล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
ผศ.ดร.มนสัชนก จงประสทิธิพ์ร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 
ดร.ขนิษฐา  ทรงจกัรแกว้ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ดร.ฐาณฏิา โขมพตัราภรณ์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ดร.ทรงกลด เจรญิพร บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 
ดร.ทศพล  ทพิยโ์พธิ ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
ดร.ธนยัวงศ์  กรีตวิานิชย ์ หา้งหุน้ส่วน ท ีเค เทรนน่ิง 
ดร.นฤตยร์ าภา  ทรพัยไ์พบูลย ์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ดร.บุญญาดา  นาสมบูรณ์  สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ดร.ปาลรีฐั  เลขะวฒันะ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ดร.พชรพล ตณัฑวริฬุห ์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 
ดร.พาสน์  ทฆีทรพัย ์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ดร.พรีวฒัน์ ชเูกยีรต ิ บรษิทัสยามดนตรยีามาฮา จ ากดั 
ดร.ภญิรดา  แกว้เขยีว สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ดร.รุง่อรณุ กระแสรส์นิธุ ์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ดร.ฤทธ ีชเูกยีรต ิ บรษิทัอมิแพค็ เอก็ซบิชิัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ดร.สุรสทิธิ ์อุดมธนวงศ ์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ดร.อาจารยี ์ ประจวบเหมาะ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
ดร.เอบิ  พงบุหงอ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
Dr.Yu-Chin  Wen สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
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เวลา ก าหนดการ 
08.30-09.00 ลงทะเบยีน ณ โถงอาคาร A ชัน้ 2 
09.00-09.10 ผศ.รงัสรรค ์ เลศิในสตัย ์คณบด ีคณะบรหิารธุรกจิ/ประธานจดัการประชุม  

กล่าวถงึวตัถุประสงค ์ณ อาคาร A ชัน้ 6 หอ้ง A601  
09.10-09.30 รศ.ดร.บณัฑติ  โรจน์อารยานนท ์ อธกิารบด ีสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น ประธานการประชมุวชิาการ 

กล่าวเปิด การประชุมวชิาการระดบัชาต ิTNIAC 2017 
09.30-10.45 Keynote Speaker-1: ดร.สมชาย  หาญหริญั (ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม)  

ปาฐกถาพเิศษ "บทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมกบัการเขา้สูไ่ทยแลนด ์4.0" 
10.45-11.00 พกัรบัประทานอาหารว่าง 
11.00-11.45 Keynote Speaker-2: ดร.ยุทธศกัดิ ์ สภุสร (ผูว้่าการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย)  

ปกฐกถาพเิศษ "การเพิม่ขดีความสามารถของธุรกจิท่องเทีย่วกบัการเขา้สูยุ่คไทยแลนด ์4.0" 
11.45-13.00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั ณ อาคาร A ชัน้ 3 
13.00-14.30 น าเสนอผลงานวจิยั ณ อาคาร D 

กลุ่ม G1 G2-1 G2-2 G3-1 G3-2 G3-3 G4-1 
เวลา/ห้อง  D201  D202  D203  D401  D402  D403  D501 

13.00-13.15 050 044 170 010 055 136 001 
13.16-13.30 073 063 172 012 061 141 005 
13.31-13.45 105 111 173 015 077 152 040 
13.46-14.00 107 112 174 017 085 164 045 
14.01-14.15 137 119 177 018 088 166 051 
14.16-14.30 142 125 209 019 091 167 165 

14.30-14.45 พกัรบัประทานอาหารว่าง 
14.45  

เป็นตน้ไป 
14.45-15.00 144 148 210 022 094 169 100 
15.01-15.15 151     043 109 191 102 
15.16-15.30 178     054 115 193 106 
15.31-15.45 180     204       

 
         G1: กลุ่มวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี(Science and technology) 

 G2: กลุ่มดจิติอล และเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information and digital technology) 

 G3: กลุ่มวศิวกรรมศาสตร ์และการออกแบบ (Design and engineering technology) 

 G4: กลุ่มบรหิารธุรกจิ เทคโนโลย ีและนวตักรรม (Innovative management and business technology) 

 G5: กลุ่มภาษาศาสตร ์สงัคมศาสตรแ์ละการเรยีนรู ้(Linguistics, social science and learning technology) 
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เวลา ก าหนดการ 
08.30-09.00 ลงทะเบยีน ณ โถงอาคาร A ชัน้ 2 
09.00-09.10 ผศ.รงัสรรค ์ เลศิในสตัย ์คณบด ีคณะบรหิารธุรกจิ/ประธานจดัการประชุม กล่าวถงึวตัถุประสงค ์ณ อาคาร 

A ชัน้ 6 หอ้ง A601  
09.10-09.30 รศ.ดร.บณัฑติ  โรจน์อารยานนท ์ อธกิารบด ีสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น ประธานการประชมุวชิาการ 

กล่าวเปิด การประชุมวชิาการระดบัชาต ิTNIAC 2017 
09.30-10.45 Keynote Speaker-1: ดร.สมชาย  หาญหริญั (ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม) ปาฐกถาพเิศษ "บทบาทของ

กระทรวงอุตสาหกรรมกบัการเขา้สูไ่ทยแลนด ์4.0" 
10.45-11.00 พกัรบัประทานอาหารว่าง 
11.00-11.45 Keynote Speaker-2: ดร.ยุทธศกัดิ ์ สภุสร (ผูว้่าการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย) ปกฐกถาพเิศษ "การ

เพิม่ขดีความสามารถของธุรกจิท่องเทีย่วกบัการเขา้สูยุ่คไทยแลนด์ 4.0" 
11.45-13.00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั ณ อาคาร A ชัน้ 3 
13.00-14.30 น าเสนอผลงานวจิยั ณ อาคาร D 

กลุ่ม G4-2 G4-3 G4-4 G4-5 G4-6 G4-7 G5 
เวลา/ห้อง  D502  D503  D504  D601  D602  D603  D604 

13.00-13.15 004 006 036 053 092 066 016 
13.16-13.30 009 030 039 056 098 076 027 
13.31-13.45 011 031 041 057 104 083 028 
13.46-14.00 024 032 070 079 208 093 042 
14.01-14.15 048 033 078 087 214 110 059 
14.16-14.30 067 211 084 089 215 060 064 

14.30-14.45 พกัรบัประทานอาหารว่าง 
14.45  

เป็นตน้ไป 
14.45-15.00 108 206 129 156 200 185 065 
15.01-15.15 114 207 145 159 201 197 075 
15.16-15.30 127 213 147 186 203 199 123 
15.31-15.45   217 149 196 212 202 216 

 
         G1: กลุ่มวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี(Science and technology) 

 G2: กลุ่มดจิติอล และเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information and digital technology) 

 G3: กลุ่มวศิวกรรมศาสตร ์และการออกแบบ (Design and engineering technology) 

 G4: กลุ่มบรหิารธุรกจิ เทคโนโลย ีและนวตักรรม (Innovative management and business technology) 

 G5: กลุ่มภาษาศาสตร ์สงัคมศาสตรแ์ละการเรยีนรู ้(Linguistics, social science and learning technology) 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษากระบวนสกดัเส้นใยใบออ้ย ปรมิาณ
ฝ้ายทีเ่หมาะสมในการผลติเสน้ด้าย การศกึษากระบวนการสกดัเส้นใย ปจัจยัที่
ศกึษา ม ี2 ปจัจยั คอื ปรมิาณโซเดยีมไฮดรอกไซด์ แปรเป็น 4 ระดบั คอื รอ้ยละ 
0.1 0.2 0.3 และ 0.4 ของน ้าหนักใบอ้อยสด และเวลาในการต้ม แปรเป็น 3 
ระดบั 30 60 และ 90 นาท ีวางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD  ส่วน
การศกึษาปรมิาณฝ้ายทีเ่หมาะสมในการผลิตเส้นด้าย ปจัจยัที่ท าการศกึษา 
คอื ปรมิาณฝ้ายที่น ามาป ัน่ผสม แปรเป็น 5 ระดบั คอื ร้อยละ 10 20 30 40 
และ 50 ผลการทดลองพบว่า กระบวนการสกัดเส้นใยใบอ้อยที่ให้ (% yield) 
สูงสุด (P<0.05) คอื ปรมิาณโซเดยีมไฮดรอกไซด์ 0.4 ของน ้าหนักใบออ้ยสด 
และตม้นาน 90 นาท ีส่วนปรมิาณฝ้ายทีเ่หมาะสมในการผลติเสน้ดา้ยจากใบออ้ย 
คอื รอ้ยละ 30 เสน้ดา้ยทีไ่ดม้คีา่ความสม ่าเสมอ อยู่ในระดบั Grade F ความยดื
ตวัก่อนขาดร้อยละ 11.38 ความแขง็แรงและแรงดึงขาด 4.24 นิวตนั เบอร์ของ
เสน้ดา้ย 0.94 เทก็ซ ์และจ านวนเกลยีวของเสน้ดา้ย 9.3 tpi 
ค าส าคญั: ใบออ้ย, ฝ้าย, เสน้ดา้ย 
 
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. 
Keywords: Sugarcane Leafs, Cotton, Yarn 
 
1) บทน า 

ออ้ยเป็นพชืชนิดหนึ่งทีม่คีวามส าคญัเป็นอย่างมาก ออ้ยเป็นพชืที่
ปลูกง่าย และเมือ่ปลูกครัง้หนึ่งแลว้สามารถเกบ็เกีย่วไดห้ลายครัง้ อ้อย

ชอบอากาศรอ้นและชุ่มชืน้ [1] ประเทศไทยมพีื้นทีเ่พาะปลูกออ้ยในเขต
พืน้ทีส่ ารวจรวม 48 จงัหวดั จ านวน 10,078,025 ไร่ แบ่งเป็นพื้นทีป่ลูก
อ้อยส่งโรงงาน 9,234,253 ไร่ และพื้นที่ปลูกอ้อยท าพนัธุ์ 843,772 ไร่ 
โดยมพีื้นที่เพิ่มเติมจากปีการผลติ พ.ศ. 2555-2556 จ านวน 590,705 
ไร่ [2] มีปจัจยัสนับสนุนด้านราคาอ้อยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ตลอดจน
ปรมิาณน ้าฝนและสภาพภูมอิากาศตลอดระยะเวลา การเก็บเกีย่วอ้อย
ส่งโรงงานจะสามารถส่งออกอ้อยในรูปแบบน ้าตาลและกากน ้าตาลเป็น 
อนัดบั 4 ของโลก รองมาจากขา้วสาล ีขา้วโพด และขา้วเหนียว โดยท า
เงินตราเข้าประเทศ ปีละไม่ต ่ ากว่า 35,000 ล้านบาท ที่ผ่ านมา
เกษตรกรผูป้ลูกอ้อยประสบปญัหาในเรือ่งราคาอ้อยตกต ่า และปรมิาณ
ทีล่น้ตลาดที่ส าคญั คอื ปญัหาต้นทุนการผลติที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิง่
การขาดแคลนแรงงานในการเกบ็เกีย่วอ้อยและปญัหาค่าจา้งแรงงานสูง 
คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของต้นทุนการผลติทัง้หมดต่อฤดูปลูก อุปสรรคต่อ
การขยายพืน้ทีป่ลกูออ้ยและการเพิม่ผลผลติต่อพืน้ทีเ่กษตร ใบออ้ยเป็น
วสัดุเหลอืทิ้งทางการเกษตร และยงัไม่สามารถเพิม่มลูค่าจากใบอ้อยได ้
เกษตรส่วนใหญ่มกัเผาใบอ้อยเพื่อการเก็บเกี่ยว เพื่อลดปญัหาด้าน
แรงงานและสามารถตดัอ้อยไดท้นัฤดูเปิดหบีของโรงงานน ้าตาล ท าให้
เกดิปญัหาต่างๆ ตามมาทัง้ระยะสัน้และระยะยาวจากการเผาใบอ้อย
ส่งผลกระทบต่อปรากฏการณ์เรือนกระจกท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น 
โครงสร้างของดินถูกท าลาย การตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ปญัหาการใช้น ้ า และปญัหาผลผลิตและคุณภาพน ้ าตาลที่ผลิตได ้
รวมทัง้ยงัส่งผลให้ประสทิธภิาพการผลติของโรงงานลดต ่าลงด้วย [3] 
ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึเห็นว่าการน าใบอ้อยเพื่อน ามาแยกเสน้ใย จะน าไปป ัน่
เป็นเส้นด้ายใบอ้อยผสมฝ้าย จึงน าไปทดสอบสมบัติทางกายภาพ 
สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับใบอ้อย และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตร เป็น
แนวทางในการคดิค้นเส้นใยธรรมชาติชนิดใหม่พฒันาเป็นเส้นด้าย สู่
อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งห่มของไทยต่อไป 

 
2) วิธีการ 
 2.1) การศกึษากระบวนการสกดัเสน้ใยทีเ่หมาะสม 

ศึกษากระบวนการสกัดเส้นใยที่เหมาะสม โดยปจัจัยที่
ท าการศกึษา ม ี2 ปจัจยั คอื ปรมิาณสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์
เขม้ขน้ แปรเป็น 4 ระดบั คอื รอ้ยละ 0.1 0.2 0.3 และ 0.4 ของน ้าหนัก
ใบอ้อยสด และเวลาในการต้ม แบ่งเป็น 3 ระดบั คอื 30 60 และ 90 นาท ี
ดดัแปลงมาจาก [4] ท าการวางแผนการทดลองแบบ CRD จะได้สิง่ทดลอง
ทัง้หมด 12 สิง่ทดลอง ดงัแสดงในตารางที่ 1 แลว้ท าการแยกเส้นใยตาม
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กระบวนการในรูปที่ 1 น าเส้นใยที่ได้มาท าการวเิคราะห์หาค่าร้อยละ
ของผลผลติทีไ่ด ้(% yield) ท าการคดัเลอืกกระบวนการสกดัทีเ่หมาะสม 
โดยพจิารณาจากค่า (% yield) สงูสุด 

ตารางท่ี 1 จ านวนสิง่ทดลอง 
ส่ิงทดลอง ปริมาณสารโซเดียม 

(ร้อยละ) 
เวลา 
(นาที) 

1 0.1 30 
2 0.2 30 
3 0.3 30 
4 0.4 30 
5 0.1 60 
6 0.2 60 
7 0.3 60 
8 0.4 60 
9 0.1 90 
10 0.2 90 
11 0.3 90 
12 0.4 90 

 

ใบออ้ยสด พนัธุข์อนแก่น 3 

เลาะกา้นใบออก ตดัประมาณ 5 เซนตเิมตร ชัง่ใบออ้ย 1,000 กรมั 

ลา้งใหส้ะอาด พกัใหส้ะเดด็น ้าประมาณ 10 นาท ี

เตมิสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซดเ์ขม้ขน้ ตามความเขม้ขน้ทีก่ าหนด 

น าไปตม้ทีอ่ณุหภูม ิ100 องศาเซลเซยีส เวลาทีใ่ชใ้นการตม้ ตามทีก่ าหนด 

ลา้งใหส้ะอาดจนน ้าใส 

บบีเสน้ใยใหแ้หง้หมาด ชัง่น ้าหนกัเสน้ใย ทีไ่ดจ้ากการตม้ 

เสน้ใยใบออ้ย 

รปูที ่1: กระบวนการสกดัเสน้ใยใบออ้ย 
 

2.2) การศกึษาปรมิาณฝ้ายทีเ่หมาะสมในการผลติเสน้ดา้ยจากใบ

ออ้ย 

น าเส้นใยใบอ้อยตามกระบวนการผลติที่ได้จากขอ้ 2.1 มา
ศกึษาปรมิาณฝ้ายที่เหมาะสมในการผลติเสน้ด้ายจากใบอ้อย ปจัจยัที่
ศกึษา คือ ปรมิาณฝ้ายที่ใช้ในการป ัน่ผสมกบัเส้นใยใบอ้อย โดยแปร
เป็น 5 ระดบั คอื ร้อยละ 10 20 30 40 และ 50 ดดัแปลงมาจาก [7] ท า
การวางแผนการทดลองแบบ CRD จะไดส้ิง่ทดลองทัง้หมด 5 สิง่ทดลอง 
แลว้ท าการผลติเสน้ดา้ยตามกระบวนการในรปูที ่2 น าเสน้ดา้ยทัง้หมด
ทีไ่ดม้าท าการวเิคราะหค์ุณภาพดงันี้ 

 

น าเสน้ใยใบออ้ยจากขอ้ 2.1 มาผสมเสน้ใยฝ้าย ตามอตัราส่วนทีก่ าหนดไว้ 

ดดีเสน้ใยใบออ้ยและเสน้ใยฝ้ายใหฟู้ แลว้น ามาดดีผสมกนั 

ลอ้ฝ้ายโดยใชฝ้า่มอืป ัน่เบาๆ ใหป้ยุฝ้ายพนักบัไมล้อ้ 

เขน็ฝ้ายจอ่ทีเ่หลก็ใน 

เปียเสน้ดา้ยออกจากเหลก็ในเป็นฝอย 

แชน่ ้าใหเ้ปียกทัว่ๆ บดิใหแ้หง้พอหมาดๆ 

ตม้แป้งมนัส าปะหลงั 1 กโิลกรมั ต่อน ้า 5 ลติร กวนใหแ้ป้งสุก 

น าเสน้ดา้ยลงไปแช ่ใชม้อืก าใหท้ัว่ๆ กนั 

น าเสน้ดา้ยไปตากใหแ้ดด 

เสน้ดา้ยจากใบออ้ย 

รปูที ่2: กระบวนการผลติเสน้ดา้ยจากใบออ้ย 

 

2.2.1) ลกัษณะของเสน้ดา้ยใบออ้ยผสมฝ้าย ตามมาตรฐานในการ

ท ด ส อ บ ข อ ง  AATCC Test Method 20 – 2005 Fiber Analysis: 

Quantitativeโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ Binocular Microscope รุ่น Primo 

Star ยีห่อ้ Carl Zeiss 

 

2.2.2) การทดสอบความสม ่าเสมอของเสน้ดา้ย มาตรฐานในการ

ท ด ส อ บ ข อ ง  ASTM D 2255 – 02 Standard Test Method for 

Grading Spun Yarns for Appearance 

A หมายถงึ เป็นเสน้ดา้ยทีม่คีวามละเอยีดมากทีสุ่ด 
B หมายถงึ เป็นเสน้ดา้ยทีม่คีวามละเอยีดมาก 
C หมายถงึ เป็นเสน้ดา้ยทีม่คีวามละเอยีดปานกลาง 
D หมายถงึ เป็นเสน้ดา้ยทีม่คีวามละเอยีดน้อย 
E หมายถงึ เป็นเสน้ดา้ยทีห่ยาบ กระดา้งน้อย 
F หมายถงึ เป็นเสน้ดา้ยทีห่ยาบ กระดา้งมากทีสุ่ด 

ท าการคดัเลอืกปรมิาณฝ้ายทีเ่หมาะสมในการผลติเสน้ดา้ยจากใบ
อ้อย โดยพิจารณาจากสิ่งทดลองที่มีความยดืตัวก่อนขาดของเส้นด้าย 
ความแข็งแรงและแรงดึงขาดของเส้นด้าย เบอร์เส้นด้าย และจ านวน
เกลยีวเสน้ดา้ยสงูสุด 

2.2.3) การทดสอบความยืดตัวก่อนขาดของเส้นด้าย และการ

ทดสอบความแข็งแรงและแรงดึงขาดของเส้นด้าย โดยใช้เครื่อง Test 

Strength Tester รุ่น KR5K, LLOYD มาตรฐานในการทดสอบของ ASTM 
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D 2256 – 2002 Standard Test Method for Tensile Properties of Yarn 

by the Single – Strand Method 

2.2.4) การทดสอบหาเบอร์เส้นด้าย โดยใช้เครื่องชัง่ไฟฟ้า รุ่น 

PG603-S ยี่ห้อ METTLER TOLDEO ตามมาตรฐานในการทดสอบ

ข อ ง  ASTM D 1059 – 2001 Standard Test Method for Yarn 

Number Based Short – Length Specimens โด ย ใช้ ร ะบ บ  Direct 

system ในการค านวณหาเบอรเ์สน้ดา้ย 

2.2.5) การทดสอบหาจ านวนเกลยีวเสน้ดา้ย โดยใชเ้ครือ่ง Simple 

Twist Tester มาตรฐานในการทดสอบของ ASTM D 1423 – 1999 

Standard Test Method for Twist in Yarn by Direct – Counting 

เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 

variance : ANOVA) ถ้าพบนัยส าคัญทางสถิติจะค านวณค่าความ

แตกต่าง เพื่อทดสอบหาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธีการ 

Duncan’s new Multiple Range Test (DMRT) 

3) ผลและอภิปรายผล 
3.1) การศกึษากระบวนการสกดัเสน้ใยทีเ่หมาสม 

การศกึษากระบวนการสกดัเสน้ใยทีเ่หมาะสม ไดผ้ลดงัแสดง

ในตารางที ่2 
 

ตารางท่ี 2 รอ้ยละของผลผลติทีไ่ดจ้ากการสกดัในสภาวะต่างๆ 
ส่ิงทดลอง ปริมาณสารโซเดียม 

(ร้อยละ) 
เวลา 
(นาที) 

(% yield) 

1 0.1 30 0.42 
2 0.2 30 0.43 
3 0.3 30 0.43 
4 0.4 30 0.44 
5 0.1 60 0.45 
6 0.2 60 0.45 
7 0.3 60 0.45 
8 0.4 60 0.47 
9 0.1 90 0.48 
10 0.2 90 0.49 
11 0.3 90 0.49 
12 0.4 90 0.50 

 
จากตารางที ่2 พบว่า รอ้ยละของผลผลติทีไ่ด ้(% yield) สงูสุด คอื       

สิง่ทดลองที ่12 ปรมิาณสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์เขม้ขน้รอ้ยละ 

0.4 เวลาในการตม้ 90 นาท ี 
 

3.2)  การศกึษาปรมิาณฝ้ายทีเ่หมาะสมในการผลติเสน้ดา้ยจากใบออ้ย 

การศกึษาปรมิาณฝ้ายทีเ่หมาะสมในการผลติเสน้ดา้ยจากใบออ้ย 

พบว่า ปรมิาณฝ้ายรอ้ยละ 30 

3.2.1) การศกึษาลกัษณะของเสน้ดา้ย  

การศึกษาลักษณะของเส้นด้าย พบว่า ลักษณะภาพ

ตามยาวของเส้นด้ายใบอ้อยมลีกัษณะการบิดเกลยีว เส้นใยสามารถ

รวมตวักนัก่อใหเ้กดิเป็นเสน้ดา้ย มอีตัราส่วนทีแ่ตกต่างกนั เป็นเสน้ดา้ย

ทีห่ยาบ กระดา้ง มคีวามไมส่ม ่าเสมอ ปุม่ปม ไดผ้ลดงัแสดงในรปูที ่3  
 

(ก)                          (ข)                            (ค) 

 

  
          
 

 
 (ง)                                  (จ) 

 
รปูที ่3: ลกัษณะเสน้ใยใบออ้ย (ก) เสน้ดา้ยใบออ้ยรอ้ยละ 10 (ข) เสน้ดา้ยใบ
ออ้ยรอ้ยละ 20 (ค) เสน้ดา้ยใบออ้ยรอ้ยละ 30 (ง) เสน้ดา้ยใบออ้ยรอ้ยละ 40 (จ) 

เสน้ดา้ยใบออ้ยรอ้ยละ 50 ทีก่ าลงัขยาย 35 เทา่ 
 

จากรปูที ่3 พบว่า อตัราส่วนเสน้ใยใบอ้อยผสมเสน้ใยฝ้ายในปรมิาณ
ร้อยละ 30 สามารถตีเกลียวรวมกนัได้กบัเส้นใยทัง้ 2 ชนิด ทัง้นี้อาจ
เนื่องมาจากเส้นใยใบอ้อยมพีื้นผวิของเส้นใยไม่เรยีบ จงึสามารถเกาะ
เกีย่วกบัเสน้ใยฝ้ายไดใ้นปรมิาณน้อย ส่งผลท าใหเ้สน้ด้ายมขีนาดใหญ่
กว่า ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัยของ[7] ได้ศึกษาว่า การผสมเส้นใย
ผกัตบชวากับเส้นใยเรยอนในอัตราส่วนร้อยละ 20 สามารถตีเกลียว
รวมตวักนัได้กบัเสน้ใย 2 ชนิด ซึ่งจดัเป็นเสน้ดา้ยขนาดใหญ่ ทัง้นี้อาจ
เนื่องมาจากเส้นใยผักตบชวามพีื้นผิวไม่เรียบ จึงสามารถผสมเกาะ
เกีย่วกบัเสน้ใยเรยอนไดป้รมิาณน้อย 

3.2.2 ) การศกึษาทดสอบความสม ่าเสมอของเสน้ดา้ย ความยดืตวั
ก่อนขาดของเส้นด้าย ความแข็งแรงและแรงดึงขาดของเส้นด้าย หา
เบอรเ์สน้ดา้ย และจ านวนเกลยีวเสน้ดา้ย 

การศึกษาทดสอบความสม ่าเสมอของเส้นด้าย ได้ผลดัง
แสดงในตารางที ่3  

 
ตารางท่ี 3 การทดสอบสมบตัทิางกายภาพของเสน้ดา้ยใบออ้ยผสมฝ้าย 
ปริมาณ
ฝ้าย 

(ร้อยละ) 

ความ
สม า่เสมอ 
(Grade) 

ยืดตวั 
(ร้อยละ) 

ความ 
แขง็แรง  
(N) 

เบอร์
เส้นด้าย 
(Tex) 

จ านวน
เกลียวด้าย 

(tpi) 
10 F 8.52c 3.71d 0.83c 9.6 (z-turn)a 
20 F 11.26b 4.06b 0.87b 9.4 (z-turn)b 

30 F 11.38a 4.24a 0.94a 9.3 (z-turn)c 

40 F 8.51d 3.81c 0.87b 9.0 (z-turn)e 

50 F 7.63e 1.13e 0.57d 9.2 (z-turn)d 

หมายเหตุ : a ตัวอกัษรที่แตกต่างกันในแนวดิ่ง แสดงว่าค่าเฉลี่ยมีความ
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(P<0.05) โดย a เป็นค่าเฉลีย่ทีม่คีา่มาก
ทีสุ่ด 
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จากตารางที่ 3 พบว่า ปรมิาณฝ้ายรอ้ยละ 30 มผีลต่อการทดสอบ
สมบตัทิางกายภาพเสน้ดา้ยใบอ้อยผสมฝ้าย มคี่าเฉลีย่ความสม ่าเสมอ
ของเสน้ดา้ย อยู่ในระดบั Grade F ไดผ้ลดงัแสดงในรปูที ่4  

              (ก)                         (ข)                        (ค) 
 

  
 
 
      
 
             (ง)                           (จ) 
 
รปูที ่4: ความสม ่าเสมอของเสน้ดา้ยใบออ้ย (ก) เสน้ดา้ยใบออ้ยรอ้ยละ 10 
(ข) เสน้ดา้ยใบออ้ยรอ้ยละ 20 (ค) เสน้ดา้ยใบออ้ยรอ้ยละ 30 (ง) เสน้ดา้ย

ใบออ้ยรอ้ยละ 40 (จ) เสน้ดา้ยใบออ้ยรอ้ยละ 50             
 

จากรูปที่ 4 พบว่า เสน้ดา้ยใบอ้อยผสมฝ้ายร้อยละ 30 เป็นเสน้ดา้ยที่
หยาบ กระด้าง มคีวามไม่สม ่าเสมอ ปุ่มปม เนื่องจากเป็นเส้นด้ายป ัน่มือ
แบบภูมปิญัญาทอ้งถิน่ชาวบ้าน เหมาะส าหรบัน าไปท าผลติภณัฑ์เคหะสิง่
ทอ และส่วนที่หนาบางของเส้นด้ายในระดบั Grade F ซึ่งจดัเป็นเส้นด้าย
ประเภท Grade 6 ใน ASTM GRADES ตามมาตรฐานการทดสอบความ
สม ่าเสมอของเส้นด้าย Yarn Evenness ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของ 
[6] กล่าวว่า ลกัษณะความสม ่าเสมอของเส้นดา้ยผกัตบชวาผสมฝ้ายที่
รอ้ยละ 20:80 และ 40:60 มคีวามสม ่าเสมอ ปุ่มปม และส่วนทีห่นาบาง
ของเสน้ดา้ยในระดบั Grade E ซึ่งจดัเป็นเสน้ดา้ยประเภท Grade 5 ใน 
ASTM GRADES ของ Yarn Evenness 

การศึกษาทดสอบความสม ่าเสมอของเส้นด้าย พบว่า มคี่าเฉลี่ย
ความสม ่าเสมอของเส้นด้าย ไม่มีความแตกต่างกนั (P>0.05) อยู่ใน
ระดับ Grade F ดังนั ้น เป็นเส้นด้ายที่หยาบ กระด้าง มีความไม่
สม ่าเสมอ ปุ่มปม เนื่องจากเป็นเส้นดา้ยป ัน่มอืแบบภูมปิญัญาท้องถิ่น
ชาวบา้น เหมาะส าหรบัน าไปท าผลติภณัฑเ์คหะสิง่ทอ 

การศึกษาทดสอบความยืดตัวก่อนขาดของเส้นด้าย พบว่า สิ่ง
ทดลองที่ 3 ความยดืตวัก่อนขาดของเสน้ด้ายมากที่สุดแตกต่างจากสิง่
ทดลอง (P<0.05) คอื รอ้ยละ 11.38 ดงันัน้สภาวะทีเ่หมาะสมของความ
ยดืตวัก่อนขาดของเสน้ดา้ย คอื สิง่ทดลองที ่3 เนื่องจากมคี่าเฉลีย่ความ
ยดืตวัก่อนขาดของเสน้ดา้ยมากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ [7] 
กล่าวว่า ผลการทดสอบความยดืตวัก่อนขาดของเสน้ดา้ย เสน้ดา้ยใยไผ่
รอ้ยละ 100 มคี่าเฉลี่ยความยืดตวัก่อนขาดของเส้นด้ายมากที่สุด คือ 
รอ้ยละ 24 และมคี่าเฉลีย่ความยดืตวัก่อนขาดของเสน้ดา้ยน้อยทีสุ่ด คอื 
รอ้ยละ 5   

 

การศกึษาทดสอบความแขง็แรงและแรงดงึขาดของเสน้ดา้ย พบว่า 
สิง่ทดลองที ่3 ความแขง็แรงและแรงดงึขาดของเสน้ดา้ยสูงสุด มคีวาม
แตกต่างกนั (P<0.05) คอื 4.24 (N) ดงันัน้สภาวะทีเ่หมาะสมของความ
แข็งแรงและแรงดึงขาดของเส้นด้าย คือ สิ่งทดลองที่ 3 เนื่องจากมี
ค่าเฉลีย่ความแขง็แรงและแรงดงึขาดของเสน้ดา้ยสูงทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้ง
กบัการศกึษาของ [8] กล่าวว่า ผลการทดสอบความแขง็แรงและแรงดงึ
ขาดของเส้นด้ายจากก้านใบโหม่งจากป ัน่ผสมใยฝ้าย มคีวามแขง็แรง
และแรงดงึขาดของเสน้ดา้ยมากทีสุ่ด คอื 10.77 นิวตนั  

 
การศึกษาทดสอบหาเบอร์เส้นด้าย พบว่า สิ่งทดลองที่ 3 เบอร์

เส้นด้ายสูงสุด มีความแตกต่างกัน (P<0.05) คือ 0.94 (Tex) ดังนั ้น
สภาวะทีเ่หมาะสมในการหาเบอร์เสน้ดา้ย คอื สิง่ทดลองที ่3 เนื่องจากมี
ค่าเฉลี่ยเบอร์เส้นด้ายสูงที่สุด จะท าให้ได้เส้นด้ายที่มีขนาดใหญ่ จึง
เหมาะส าหรบัน าไปท าผลติภณัฑ์เคหะสิง่ทอ ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของ [7] กล่าวว่า ผลการทดสอบหาเบอร์ดา้ยใยไผ่รอ้ยละ 100 มขีนาด
ใหญ่ทีสุ่ด คอื เบอร ์1,676 tex และเบอร์เสน้ดา้ยขนาดเลก็ทีสุ่ด คอืใยไผ่
ผสมรอ้ยละ 50 เบอร ์409 tex 

 
การศกึษาทดสอบหาจ านวนเกลยีวเสน้ดา้ย พบว่า สิง่ทดลองที ่3 

จ านวนเกลียวเส้นด้ายที่มีการตีเกลียวสูงสุด มีความแตกต่างกัน 
(P<0.05) คือ 9.3 tpi ทิศทางของเส้นด้าย (z-turn) ดังนั ้นสภาวะที่
เหมาะสมในการหาจ านวนเกลยีวเสน้ดา้ย คอื สิง่ทดลองที ่3 เนื่องจากมี
ค่าเฉลี่ยจ านวนเกลียวเส้นด้ายสูงที่สุด จะเห็นได้ว่า จ านวนเกลียว
เส้นด้ายยิ่งมากจะท าให้เส้นด้ายมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น  ซึ่ ง
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ [8] กล่าวว่า ผลการทดสอบจ านวนเกลยีว
เส้นด้าย มจี านวนรอบเกลยีวเท่ากบั 1.5 เกลยีวต่อนิ้ว ทศิทางการเขา้
เกลยีวแบบ (z-turn) 

 
4) บทสรปุ 

สภาวะทีเ่หมาะสมในการสกดัเสน้ดา้ยใบอ้อย คอื สารละลายโซเดยีม    
ไฮดรอกไซด์ปรมิาณร้อยละ 0.4 ของน ้าหนักใบอ้อยสด และเวลาที่ใช้ใน
การต้ม 90 นาท ีอุณหภูม ิ100 องศาเซลเซียส ปรมิาณฝ้ายทีเ่หมาะสมใน
การน ามาผสม เพื่อพัฒนาเส้นด้ายใบอ้อยผสมฝ้าย คือ ฝ้ายร้อยละ 30 
และการทดสอบสมบตัิทางกายภาพเส้นด้ายใบอ้อยผสมฝ้าย มคี่าเฉลี่ย
เบอร์เสน้ด้าย คอื 0.94 เทก็ซ์ มคี่าเฉลี่ยความยดืตวัก่อนตวัก่อนขาดของ
เสน้ดา้ยรอ้ยละ 11.38 มคี่าเฉลีย่ความแขง็แรงและแรงดงึขาดของเสน้ดา้ย 
คือ 4.24 นิวตัน มีค่าเฉลี่ยจ านวนเกลียวของเส้นด้าย 9.3 tpi และมี
ค่าเฉลีย่ความสม ่าเสมอของเสน้ดา้ย ไม่มคีวามแตกต่างกนั (P>0.05) อยู่
ในระดบั Grade F เนื่องจากค่าความแขง็แรงและแรงดงึขาดของเสน้ดา้ย มี
ค่ามากทีสุ่ดในสิง่ทดลองทัง้หมด 5 สิง่ทดลอง 
 
5) กิตติกรรมประกาศ 

5.1) ผู้ ว ิจ ัย ขอขอบคุณ คณ ะเทคโน โลยีคห กรรมศาสต ร ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีที่ให้การสนับสนุนเครื่องมอื 
อุปกรณ์ และสถานทีใ่นการท าวจิยั 
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5.2) ผูว้จิยัขอขอบคุณคณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีใ่ห้การสนับสนุนเครื่องมอื 
อุปกรณ์ และสถานทีใ่นการท าวจิยั 

5.3) ผู้ว ิจ ัยขอขอบคุณ คุณบุญสวน เหล่าลาพระ ที่ให้ความ
อนุเคราะหใ์นการป ัน่เสน้ดา้ยดว้ยมอืแบบภมูปิญัญาทอ้งถิน่ชาวบา้น 
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