การศึกษาช่ วงเวลาทีเ่ หมาะสมในการแช่ สารสกัดเส้ นใยทางจาก
Study right moment to soak the fiber extracted of Nypa fruticans Wurmb .
กลอยใจ คงเจีย้ ง1 บรรเทา จันทร์ พ่ มุ 1 สมชาย ทองเนื้อห้ า2

บทคัดย่อ
การศึ กษาช่ วงเวลาที่ เหมาะสมในการแช่ สารสกัดเส้นใยทางจาก โดยทาการทดลองที่ ศูนย์วิจยั และ
พัฒนาการเกษตรตรัง ตาบลสุ โสะ อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ดาเนิ นการระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน
กันยายน 2559 วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ภายในบล็อก (Radomized Completely Blok Design : RCB)
จานวน 4 ซ้ า 6 กรรมวิธี ประกอบด้วย การแช่ดว้ ยน้ าเปล่าระยะเวลา 15 วัน แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 3 6
9 12 และ 15 วัน วิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนักแห้งของเส้นใยจาก ค่าความแข็งแรง และความชื้น
ผลการศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแช่สารสกัดเส้นใยจาก พบว่า เส้นใยจากที่ได้จากทุกกรรมวิธี
ได้เส้นใยที่ มีคุณสมบัติขนาดใหญ่ หยาบ และแข็ง ไม่สามารถนามาเป็ นวัตถุดิบในการทอผ้าได้ โดยการแช่ใน
น้ าเปล่าเป็ นระยะเวลา 15 วัน ให้น้ าหนักแห้งเส้นใยและค่าความแข็งแรงของเส้นใยสู งที่สุด 431.21 กรัม และ
2.63 นิ วตัน ในขณะที่แช่สารสกัดเส้นใยระยะเวลา 15 วัน ให้น้ าหนักแห้งของเส้นใยน้อยที่สุด 241.44 กรัม แช่
สารสกัดเส้นใยระยะเวลา 3 วัน ให้ค่าความแข็งแรงน้อยที่สุด 1.67 นิ วตัน การแช่ในน้ าเปล่าระยะเวลา 15 วัน
และแช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 3 6 9 12 15 วัน เปอร์ เซ็นต์ความชื้ นอยู่ที่ระหว่าง 10.13 - 10.77 เปอร์ เซ็นต์
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
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ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรตรัง
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรชุมพร

คานา
จาก Nypa fruticans Wurmb เป็ นพืชวงศ์ปาล์มชนิ ดหนึ่ งที่ถูกนามาใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ มา
นานแล้ว จัดเป็ นพืชป่ าชายเลนชนิ ดหนึ่ ง มีใบเลี้ยงเดี่ ยวที่ เจริ ญเติ บโตอยู่ทวั่ ไปบนพื้ นที่ ชายฝั่ งบริ เวณหลาย
ประเทศในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้และประเทศศรี ลงั กา จากมีลาต้นอ้วนสั้น เลื้อยตามผิวดิ น มีท้ งั ดอกตัวผู ้
และตัวเมียในต้นเดียวกัน ลักษณะของใบเป็ นใบประกอบ มีผลรวมอัดกันแน่นผลมีลกั ษณะคล้ายรู ปสามเหลี่ยม
ภายในมีเมล็ดเดียว ลูกจากทะลายหนึ่ งมีจานวนผล 50-100 ผล ต้นจากทัว่ ไปเจริ ญเติบโตได้ดีในพื้นที่ดินเลน
อ่อน ชอบขึ้นอยูร่ ิ มแม่น้ าหรื อปากแม่น้ าที่กระแสน้ าไหลลงสู่ ทะเล พบในจังหวัดภาคใต้และภาคตะวันออก ป่ า
จากมีความสาคัญต่อชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก ใช้ประโยชน์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม (นพรัตน์,
2540) การใช้ประโยชน์โดยตรงของประชาชนที่ดารงชี วิตจากป่ าจาก ซึ่ งสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่ วนของ
ต้นจาก เช่ น ใบอ่อนนามาทาใบจากสู บบุหรี่ ใบแก่นามาเย็บเป็ นตับจากมุงหลังคา ผลนามารับประทานเป็ น
ขนมหวาน ที่สาคัญช่อดอกหรื อก้านทะลายของผลจากสามารถให้น้ าหวานนามาทาน้ าตาล น้ าส้มสายชู หรื อ
ทาแอลกอฮอล์ สามารถทาเป็ นอาชีพได้ และเป็ นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า กุง้ ปู ปลา วงจรชี วิตของสัตว์น้ าเหล่านี้
สัมพันธ์โดยตรงกับป่ าจาก ประชาชนที่อาศัยป่ าจากได้อาศัยจับสัตว์น้ าเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน อย่างไรก็ตาม
จากการสอบถามพบว่า เกษตรกรมีการนามาใช้ประโยชน์นอ้ ยมากยังมีส่วนที่ เหลือจากการใช้ทาใบจาก เช่ น
ทางจาก ก้านใบจาก ทั้งนี้ อาจขาดความรู ้ โดยเฉพาะทางจากจะถูกนาไปทิ้งในแม่น้ าทาให้เกิ ดปั ญหาน้ าเน่าเสี ย
และกี ดขวางเส้นทางสัญจรทางเรื อ ดังนั้น จึ งควรมีการศึ กษานาสิ่ งที่เหลือใช้จากการทาใบจากมาพัฒนาเป็ น
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่เกษตรกร
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
วัสดุและอุปกรณ์
กล่องพลาสติก ทางจาก สารสกัดเส้นใย เครื่ องชัง่
วิธีการ
วางแผนการทดลองแบบ RCB 6 กรรมวิธี 4 ซ้ า ประกอบด้วย
กรรมวิธีที่ 1 แช่ในน้ าเปล่าจานวน 15 วัน (Control)
กรรมวิธีที่ 2 แช่ในสารสกัดเส้นใยจานวน 3 วัน
กรรมวิธีที่ 3 แช่ในสารสกัดเส้นใยจานวน 6 วัน
กรรมวิธีที่ 4 แช่ในสารสกัดเส้นใยจานวน 9 วัน
กรรมวิธีที่ 5 แช่ในสารสกัดเส้นใยจานวน 12 วัน
กรรมวิธีที่ 6 แช่ในสารสกัดเส้นใยจานวน 15 วัน
1. นาทางจากที่มีอายุ 4 เดือน ตัดให้ได้ความยาวท่อนละ 50 เซนติเมตร ผ่าเปลือกแข็งด้านนอกออก
และน าไปรี ด ด้ว ยจัก รรี ด ยางเพื่ อ ให้เ อาน้ า ออกให้เ หลื อแต่ เ ส้ น ใย น ามาชั่ง น้ า หนัก ให้ไ ด้น้ า หนัก จ านวน
5 กิโลกรัม ใส่ ลงในกล่องพลาสติก แล้วนาไปแช่ในน้ าเปล่าและสารสกัดเส้นใยปริ มาตร 20 ลิตร ตามระยะเวลา
ในแต่ละกรรมวิธี
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2. หลังจากแช่สารสกัดตามระยะเวลาที่กาหนด แล้วนาทางเส้นใยจากมาถูเอาเซลลูโลสออกให้เหลือ
แต่เส้นใย นาเส้นใยที่ได้มาบีบให้เป็ นเส้นใยด้วยเครื่ องจักรรี ดแผ่นยาง หลังจากนั้นนาเส้นใยไปตากแดดให้แห้ง
เก็บบันทึกข้อมูลน้ าหนักแห้งของเส้นใย
3. ส่ งเส้นใยจากไปทดสอบคุณสมบัติของเส้นใยที่สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
เวลาและสถานที่ ทาการทดลอง เริ่ มการทดลอง ตุ ลาคม 2558 – กันยายน 2559 ศู นย์วิจยั และ
พัฒนาการเกษตรตรัง
ผลการทดลองและวิจารณ์
การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรู ปทางจากด้วยการสกัดเส้นใยเพื่ อนามาใช้เป็ นวัตถุดิบในการทอผ้า
การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแช่สารสกัดเส้นใยทางจาก พบว่า วิธีการใช้น้ าเปล่าแช่สารสกัดเส้นใยทาง
จากเป็ นระยะเวลา 15 วัน และวิธีการใช้สารสกัดเส้นใยเป็ นเวลา 3 6 9 12 และ 15 วัน สามารถสกัดเส้นใยอย่าง
หยาบจากทางจากได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ อัจฉริ ยา ม่วงพานิ ล (2556) ดาเนิ นการศึ กษาการผลิตเส้นด้ายก้านโหม่ง
จาก พบว่า เส้นใยก้านโหม่งจากมีลกั ษณะผิวสัมผัสจะขรุ ขระ ไม่เรี ยบและแข็งกระด้าง แต่เส้นใยที่สกัดได้จาก
ทุกกรรมวิธีน้ นั บริ ษทั ผูป้ ระกอบการด้านการผลิตผ้าจากเส้นใยธรรมชาติได้ให้คาแนะนาว่าไม่สามารถนามาใช้
เป็ นส่ วนประกอบในการทอผ้าได้ เนื่องจากเส้นใยที่ได้เป็ นเส้นใยอย่างหยาบไม่คุม้ ค่าในการลงทุน เพราะดูจาก
ระยะเวลาที่แช่สารสกัดแล้วใช้ระยะมาก และทาให้สิ้นเปลืองสารสกัดเส้นใย บริ ษทั ผูป้ ระกอบการแนะนาให้ใช้
วิธีกลทาให้ทางจากแตกให้ออกมาเป็ นเส้นใย ก่อนนาไปแช่ คณะผูว้ ิจยั ได้ทาตามคาแนะนาแล้วก่อนนาไปแช่
โดยวิธีการใช้น้ าเปล่าแช่สกัดเส้นใยทางจากให้น้ าหนักแห้งมากที่สุด เท่ากับ 431.21 กรัม รองลงมา คือ วิธีการ
แช่ในสารสกัดเส้นใยเป็ นระยะเวลา 3 12 6 9 และ 15 วัน ให้น้ าหนักแห้งเฉลี่ย 329.80 293.49 292.05 290.61
และ 241.44 กรัม ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 น้ าหนักแห้งของเส้นใยจากที่แช่สารสกัดในระยะเวลาต่าง ๆ
กรรมวิธี
น้ าหนักแห้ง (กรัม)
แช่ในน้ าเปล่าระยะเวลา 15 วัน
431.21a
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 3 วัน
329.80ab
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 6 วัน
292.05 ab
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 9 วัน
290.61 ab
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 12 วัน
293.49 ab
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 15 วัน
241.44b
C.V. (%)
28.28
หมายเหตุ ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์โดยวิธี DMRT

ผลวิ เ คราะห์ ค วามชื้ นของเส้นใยจาก พบว่า การแช่ เส้นใยจากในน้ า เปล่ า และแช่ ส ารสกัด เส้นใย
เปอร์ เซ็นต์ความชื้ นอยู่ที่ระหว่าง 10.13 – 10.77 เปอร์ เซ็นต์ ทุกระยะเวลาในการแช่เส้นใยจากในน้ าเปล่าและ
สารสกัดเส้นใยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์ความชื้นของเส้นใยจากที่แช่สารสกัดในระยะเวลาต่าง ๆ
กรรมวิธี
ความชื้น (เปอร์เซ็นต์)
แช่ในน้ าเปล่าระยะเวลา 15 วัน
10.21a
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 3 วัน
10.34 a
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 6 วัน
10.34 a
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 9 วัน
10.77 a
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 12 วัน
10.13 a
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 15 วัน
10.37 a
C.V. (%)
3.90
หมายเหตุ ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์โดยวิธี DMRT

ผลการวิเคราะห์คุณ สมบัติข องเส้นใยทางจาก พบว่า วิธีการใช้น้ าเปล่า แช่ สกัด เส้นใยทางจากเป็ น
ระยะเวลา 15 วัน ให้ค่าความแข็งแรงสู งสุ ด เท่ากับ 2.63 นิ วตัน มีความแตกต่างกันทางสถิติกบั วิธีการแช่ในสาร
สกัดเส้นใยทุกระยะเวลา 12 9 15 6 วัน ให้ค่าความแข็งแรง คือ 1.79 1.73 1.70 1.68 นิ วตัน ตามลาดับ ในขณะที่
วิธีการแช่ในสารสกัดเส้นใยเป็ นระยะเวลา 3 วัน ให้ค่าความแข็งแรงน้อยที่สุด เท่ากับ 1.67 นิ วตัน ไม่สอดคล้อง
กับ อัจฉริ ยา ม่วงพานิล (2556) ดาเนินการศึกษาการผลิตเส้นด้ายก้านโหม่งจาก พบว่า ค่าความแข็งแรงของเส้น
ใยโดยเฉลี่ย 18.3 นิ วตัน (ตารางที่ 3) โดยค่าการยืดตัวขณะขาดของเส้นใยจากและความยาวของเส้นใย ไม่
สามารถนามาทดสอบได้ เนื่ องมาจาก เส้นใยจากที่ได้จากการแช่ในสารสกัดเส้นใยและแช่ในน้ าเปล่า มีค่าการ
ยืดตัวขณะขาดต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันสิ่ งทอกาหนดไว้
ตารางที่ 3 ความแข็งแรงของเส้นใยจากที่แช่สารสกัดในระยะเวลาต่าง ๆ
กรรมวิธี
ความแข็งแรง (นิวตัน)
แช่ในน้ าเปล่าระยะเวลา 15 วัน
2.63a
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 3 วัน
1.67b
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 6 วัน
1.68b
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 9 วัน
1.73b
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 12 วัน
1.79b
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 15 วัน
1.70b
C.V. (%)
18
หมายเหตุ ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์โดยวิธี DMRT

ผลการประเมินความพึงพอใจเส้นใยทางจาก ที่ได้รับการประเมินผลจากบริ ษทั ผูป้ ระกอบการด้านการ
ผลิตผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ ผลปรากฏว่า ไม่มีความพอใจเส้นใยทางจากที่ ได้จากทุกกรรมวิธี เนื่ องมาจากมี
ลักษณะของเส้นใยที่ มีคุ ณ สมบัติ ข นาดใหญ่ หยาบ และแข็ง กระด้า ง ใช้ร ะยะเวลาในการสกัด เส้นใยเป็ น
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ระยะเวลายาวนาน ไม่ตรงตามความต้องการของผูป้ ระกอบการ ลักษณะเส้นใยธรรมชาติ ที่ผูป้ ระกอบการ
ต้องการ คื อ เส้นใยที่ มีคุณสมบัติอ่อนนุ่ม และมีขนาดเล็ก ผูป้ ระกอบการได้ให้คาแนะนาให้ใช้วิธีกลทาให้ทาง
จากแตกมาเป็ นเส้นใยก่อน จึงนาไปแช่สารสกัดเส้นใย คณะผูว้ ิจยั ได้ทาตามคาแนะนาโดยเอาทางจากไปดึงด้วย
เครื่ องดึงเส้นใยปรากฏว่าไม่สามารถดีงเป็ นเส้นใยได้ จึงนาทางจากไปรี ดให้แตกด้วยเครื่ องจักรรี ดแผ่นยางดิบ
สรุ ปผลการทดลอง
การศึ กษาช่ วงเวลาที่ เหมาะสมในการแช่ สารสกัดเส้นใยทางจาก พบว่า ระยะเวลาที่ ใช้แช่ สารสกัด
เส้นใยสามารถสกัดเส้นใยได้อย่างหยาบ ไม่สามารถนาไปเป็ นวัตถุดิบในการผลิตผ้าได้ เนื่ องจากเส้นใยที่ได้มี
คุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการของบริ ษทั ผูป้ ระกอบการด้านการผลิตผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ
เอกสารอ้ างอิง
นพรัตน์ บารุ งรักษ์. 2540. รายงานการวิจยั เรื่ องการศึกษาด้านนิเวศวิทยา ประโยชน์ใช้สอย และการ ขยายพันธุ์
ต้นจากในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง จ.นครศรี ธรรมราช. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ. 65 หน้า.
อัจฉริ ยา ม่วงพานิ ล. 2556. การผลิตเส้นด้ายก้านโหม่งจาก. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ปทุมธานี.
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