
การศึกษาช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในการแช่สารสกดัเส้นใยทางจาก 

Study right moment to soak the fiber extracted of Nypa fruticans Wurmb . 
 
กลอยใจ คงเจีย้ง1  บรรเทา จนัทร์พุ่ม1 สมชาย ทองเน้ือห้า2   
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการแช่สารสกดัเส้นใยทางจาก โดยท าการทดลองท่ีศูนยว์ิจยัและ
พฒันาการเกษตรตรัง ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน
กนัยายน 2559 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบลอ็ก (Radomized Completely Blok Design : RCB) 
จ านวน 4 ซ ้า 6 กรรมวิธี ประกอบดว้ย การแช่ดว้ยน ้าเปล่าระยะเวลา 15 วนั แช่ในสารสกดัเส้นใยระยะเวลา 3 6 
9 12 และ 15 วนั วิเคราะห์ความแปรปรวนน ้าหนกัแหง้ของเสน้ใยจาก ค่าความแขง็แรง และความช้ืน 
 ผลการศึกษาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการแช่สารสกดัเส้นใยจาก พบว่า เส้นใยจากท่ีไดจ้ากทุกกรรมวิธี
ไดเ้ส้นใยท่ีมีคุณสมบติัขนาดใหญ่ หยาบ และแข็ง ไม่สามารถน ามาเป็นวตัถุดิบในการทอผา้ได ้โดยการแช่ใน
น ้าเปล่าเป็นระยะเวลา 15 วนั ใหน้ ้ าหนกัแหง้เส้นใยและค่าความแข็งแรงของเส้นใยสูงท่ีสุด 431.21 กรัม และ 
2.63 นิวตนั ในขณะท่ีแช่สารสกดัเส้นใยระยะเวลา 15 วนั ใหน้ ้ าหนกัแหง้ของเส้นใยนอ้ยท่ีสุด 241.44 กรัม แช่
สารสกดัเส้นใยระยะเวลา 3 วนั ใหค่้าความแข็งแรงนอ้ยท่ีสุด 1.67 นิวตนั การแช่ในน ้าเปล่าระยะเวลา 15 วนั 
และแช่ในสารสกดัเส้นใยระยะเวลา 3 6 9 12 15 วนั เปอร์เซ็นตค์วามช้ืนอยู่ท่ีระหว่าง 10.13 - 10.77 เปอร์เซ็นต ์
ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรตรัง 
2 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรชุมพร 
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ค าน า 
จาก Nypa fruticans Wurmb เป็นพืชวงศป์าลม์ชนิดหน่ึงท่ีถูกน ามาใชป้ระโยชน์ในลกัษณะต่าง ๆ มา

นานแลว้ จดัเป็นพืชป่าชายเลนชนิดหน่ึง  มีใบเล้ียงเด่ียวท่ีเจริญเติบโตอยู่ทัว่ไปบนพ้ืนท่ีชายฝ่ังบริเวณหลาย
ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละประเทศศรีลงักา  จากมีล าตน้อว้นสั้น  เล้ือยตามผิวดิน  มีทั้งดอกตวัผู ้
และตวัเมียในตน้เดียวกนั ลกัษณะของใบเป็นใบประกอบ มีผลรวมอดักนัแน่นผลมีลกัษณะคลา้ยรูปสามเหล่ียม
ภายในมีเมลด็เดียว  ลูกจากทะลายหน่ึงมีจ านวนผล 50-100 ผล  ตน้จากทัว่ไปเจริญเติบโตไดดี้ในพ้ืนท่ีดินเลน
อ่อน  ชอบข้ึนอยูริ่มแม่น ้าหรือปากแม่น ้าท่ีกระแสน ้าไหลลงสู่ทะเล  พบในจงัหวดัภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก ป่า
จากมีความส าคญัต่อชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก  ใชป้ระโยชนท์ั้งทางตรงและทางออ้ม (นพรัตน์, 
2540)   การใชป้ระโยชนโ์ดยตรงของประชาชนท่ีด ารงชีวิตจากป่าจาก  ซ่ึงสามารถใชป้ระโยชน์ไดทุ้กส่วนของ
ตน้จาก เช่น ใบอ่อนน ามาท าใบจากสูบบุหร่ี  ใบแก่น ามาเยบ็เป็นตบัจากมุงหลงัคา  ผลน ามารับประทานเป็น
ขนมหวาน  ท่ีส าคญัช่อดอกหรือกา้นทะลายของผลจากสามารถใหน้ ้ าหวานน ามาท าน ้ าตาล  น ้ าส้มสายชู หรือ
ท าแอลกอฮอล ์สามารถท าเป็นอาชีพได ้และเป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตวน์ ้ า กุง้ ปู ปลา  วงจรชีวิตของสัตวน์ ้ าเหล่าน้ี
สมัพนัธ์โดยตรงกบัป่าจาก  ประชาชนท่ีอาศยัป่าจากไดอ้าศยัจบัสัตวน์ ้ าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  อย่างไรก็ตาม
จากการสอบถามพบว่า เกษตรกรมีการน ามาใชป้ระโยชน์นอ้ยมากยงัมีส่วนท่ีเหลือจากการใชท้ าใบจาก เช่น 
ทางจาก กา้นใบจาก ทั้งน้ีอาจขาดความรู้ โดยเฉพาะทางจากจะถูกน าไปท้ิงในแม่น ้าท าใหเ้กิดปัญหาน ้ าเน่าเสีย
และกีดขวางเส้นทางสัญจรทางเรือ   ดงันั้น จึงควรมีการศึกษาน าส่ิงท่ีเหลือใชจ้ากการท าใบจากมาพฒันาเป็น
ผลิตภณัฑเ์พ่ือเพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่เกษตรกร 

 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 
 วสัดุและอุปกรณ์  
 กล่องพลาสติก ทางจาก สารสกดัเสน้ใย เคร่ืองชัง่  
 วธีิการ 
  วางแผนการทดลองแบบ RCB  6 กรรมวิธี  4 ซ ้ า ประกอบดว้ย 
  กรรมวิธีท่ี 1 แช่ในน ้าเปล่าจ านวน 15 วนั (Control) 
  กรรมวิธีท่ี 2 แช่ในสารสกดัเสน้ใยจ านวน  3 วนั 
  กรรมวิธีท่ี 3 แช่ในสารสกดัเสน้ใยจ านวน 6 วนั 
  กรรมวิธีท่ี 4 แช่ในสารสกดัเสน้ใยจ านวน 9 วนั 
  กรรมวิธีท่ี 5 แช่ในสารสกดัเสน้ใยจ านวน 12 วนั 
  กรรมวิธีท่ี 6 แช่ในสารสกดัเสน้ใยจ านวน 15 วนั 
  1. น าทางจากท่ีมีอายุ 4 เดือน ตดัใหไ้ดค้วามยาวท่อนละ 50 เซนติเมตร ผ่าเปลือกแข็งดา้นนอกออก
และน าไปรีดด้วยจักรรีดยางเพ่ือให้เอาน ้ าออกให้เหลือแต่เส้นใย น ามาชั่งน ้ าหนักให้ได้น ้ าหนักจ านวน  
5 กิโลกรัม ใส่ลงในกล่องพลาสติก แลว้น าไปแช่ในน ้าเปล่าและสารสกดัเส้นใยปริมาตร 20 ลิตร ตามระยะเวลา
ในแต่ละกรรมวิธี 
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 2. หลงัจากแช่สารสกดัตามระยะเวลาท่ีก าหนด แลว้น าทางเส้นใยจากมาถูเอาเซลลูโลสออกใหเ้หลือ
แต่เสน้ใย น าเสน้ใยท่ีไดม้าบีบใหเ้ป็นเสน้ใยดว้ยเคร่ืองจกัรรีดแผน่ยาง หลงัจากนั้นน าเส้นใยไปตากแดดใหแ้หง้ 
เกบ็บนัทึกขอ้มูลน ้าหนกัแหง้ของเสน้ใย 
 3. ส่งเสน้ใยจากไปทดสอบคุณสมบติัของเสน้ใยท่ีสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
 เวลาและสถานท่ีท าการทดลอง เร่ิมการทดลอง ตุลาคม 2558 – กนัยายน 2559 ศูนยว์ิจยัและ
พฒันาการเกษตรตรัง 
 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 การพฒันาเทคโนโลยีการแปรรูปทางจากดว้ยการสกดัเส้นใยเพ่ือน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการทอผา้ 
การศึกษาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการแช่สารสกดัเส้นใยทางจาก พบว่า วิธีการใชน้ ้ าเปล่าแช่สารสกดัเส้นใยทาง
จากเป็นระยะเวลา 15 วนั และวิธีการใชส้ารสกดัเส้นใยเป็นเวลา 3 6 9 12 และ 15 วนั สามารถสกดัเส้นใยอย่าง
หยาบจากทางจากได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อจัฉริยา ม่วงพานิล (2556) ด าเนินการศึกษาการผลิตเส้นดา้ยกา้นโหม่ง
จาก พบว่า เส้นใยกา้นโหม่งจากมีลกัษณะผิวสัมผสัจะขรุขระ ไม่เรียบและแข็งกระดา้ง แต่เส้นใยท่ีสกดัไดจ้าก
ทุกกรรมวิธีนั้นบริษทัผูป้ระกอบการดา้นการผลิตผา้จากเส้นใยธรรมชาติไดใ้หค้  าแนะน าว่าไม่สามารถน ามาใช้
เป็นส่วนประกอบในการทอผา้ได ้เน่ืองจากเส้นใยท่ีไดเ้ป็นเส้นใยอย่างหยาบไม่คุม้ค่าในการลงทุน เพราะดูจาก
ระยะเวลาท่ีแช่สารสกดัแลว้ใชร้ะยะมาก และท าใหส้ิ้นเปลืองสารสกดัเสน้ใย บริษทัผูป้ระกอบการแนะน าใหใ้ช้
วิธีกลท าให้ทางจากแตกใหอ้อกมาเป็นเส้นใย ก่อนน าไปแช่ คณะผูวิ้จยัไดท้ าตามค าแนะน าแลว้ก่อนน าไปแช่ 
โดยวิธีการใชน้ ้ าเปล่าแช่สกดัเส้นใยทางจากใหน้ ้ าหนกัแหง้มากท่ีสุด เท่ากบั 431.21 กรัม รองลงมา คือ วิธีการ
แช่ในสารสกดัเส้นใยเป็นระยะเวลา 3 12 6 9 และ 15 วนั ใหน้ ้ าหนกัแหง้เฉล่ีย 329.80 293.49 292.05 290.61 
และ 241.44 กรัม ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) 
ตารางที่ 1 น ้าหนกัแหง้ของเสน้ใยจากท่ีแช่สารสกดัในระยะเวลาต่าง ๆ 

กรรมวิธี น ้าหนกัแหง้ (กรัม) 
แช่ในน ้าเปล่าระยะเวลา 15 วนั                          431.21a 
แช่ในสารสกดัเสน้ใยระยะเวลา 3 วนั                          329.80ab 
แช่ในสารสกดัเสน้ใยระยะเวลา 6 วนั                          292.05 ab 
แช่ในสารสกดัเสน้ใยระยะเวลา 9 วนั                          290.61 ab 
แช่ในสารสกดัเสน้ใยระยะเวลา 12 วนั                          293.49 ab 
แช่ในสารสกดัเสน้ใยระยะเวลา 15 วนั                          241.44b 
C.V. (%)                            28.28 

หมายเหตุ ตวัเลขในสดมภเ์ดียวกนัท่ีตามดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นตโ์ดยวิธี DMRT 
 

 ผลวิเคราะห์ความช้ืนของเส้นใยจาก พบว่า การแช่เส้นใยจากในน ้ าเปล่า และแช่สารสกดัเส้นใย 
เปอร์เซ็นตค์วามช้ืนอยู่ท่ีระหว่าง 10.13 – 10.77 เปอร์เซ็นต ์ทุกระยะเวลาในการแช่เส้นใยจากในน ้าเปล่าและ
สารสกดัเสน้ใยไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นตค์วามช้ืนของเสน้ใยจากท่ีแช่สารสกดัในระยะเวลาต่าง ๆ 
กรรมวิธี ความช้ืน (เปอร์เซ็นต)์ 

แช่ในน ้าเปล่าระยะเวลา 15 วนั 10.21a 
แช่ในสารสกดัเสน้ใยระยะเวลา 3 วนั 10.34 a 
แช่ในสารสกดัเสน้ใยระยะเวลา 6 วนั 10.34 a 
แช่ในสารสกดัเสน้ใยระยะเวลา 9 วนั 10.77 a 
แช่ในสารสกดัเสน้ใยระยะเวลา 12 วนั 10.13 a 
แช่ในสารสกดัเสน้ใยระยะเวลา 15 วนั 10.37 a 
C.V. (%) 3.90 

หมายเหตุ ตวัเลขในสดมภเ์ดียวกนัท่ีตามดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นตโ์ดยวิธี DMRT 
 

 ผลการวิเคราะห์คุณสมบติัของเส้นใยทางจาก พบว่า วิธีการใช้น ้ าเปล่าแช่สกดัเส้นใยทางจากเป็น
ระยะเวลา 15 วนั ใหค่้าความแขง็แรงสูงสุด เท่ากบั 2.63 นิวตนั มีความแตกต่างกนัทางสถิติกบัวิธีการแช่ในสาร
สกดัเสน้ใยทุกระยะเวลา 12 9 15 6 วนั ใหค่้าความแข็งแรง คือ 1.79 1.73 1.70 1.68 นิวตนั ตามล าดบั ในขณะท่ี
วิธีการแช่ในสารสกดัเสน้ใยเป็นระยะเวลา 3 วนั ใหค่้าความแข็งแรงนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 1.67 นิวตนั ไม่สอดคลอ้ง
กบั อจัฉริยา ม่วงพานิล (2556) ด าเนินการศึกษาการผลิตเส้นดา้ยกา้นโหม่งจาก พบว่า ค่าความแข็งแรงของเส้น
ใยโดยเฉล่ีย 18.3 นิวตนั (ตารางท่ี 3) โดยค่าการยืดตวัขณะขาดของเส้นใยจากและความยาวของเส้นใย ไม่
สามารถน ามาทดสอบได ้เน่ืองมาจาก เส้นใยจากท่ีไดจ้ากการแช่ในสารสกดัเส้นใยและแช่ในน ้าเปล่า มีค่าการ
ยืดตวัขณะขาดต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีสถาบนัส่ิงทอก าหนดไว ้
 
ตารางที่ 3 ความแขง็แรงของเสน้ใยจากท่ีแช่สารสกดัในระยะเวลาต่าง ๆ 

กรรมวิธี ความแขง็แรง (นิวตนั) 
แช่ในน ้าเปล่าระยะเวลา 15 วนั 2.63a 
แช่ในสารสกดัเสน้ใยระยะเวลา 3 วนั 1.67b 
แช่ในสารสกดัเสน้ใยระยะเวลา 6 วนั 1.68b 
แช่ในสารสกดัเสน้ใยระยะเวลา 9 วนั 1.73b 
แช่ในสารสกดัเสน้ใยระยะเวลา 12 วนั 1.79b 
แช่ในสารสกดัเสน้ใยระยะเวลา 15 วนั 1.70b 
C.V. (%) 18 

หมายเหตุ ตวัเลขในสดมภเ์ดียวกนัท่ีตามดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นตโ์ดยวิธี DMRT 

 
 ผลการประเมินความพึงพอใจเส้นใยทางจาก ท่ีไดรั้บการประเมินผลจากบริษทัผูป้ระกอบการดา้นการ
ผลิตผา้จากเส้นใยธรรมชาติ ผลปรากฏว่า ไม่มีความพอใจเส้นใยทางจากท่ีไดจ้ากทุกกรรมวิธี เน่ืองมาจากมี
ลกัษณะของเส้นใยท่ีมีคุณสมบัติขนาดใหญ่ หยาบ และแข็งกระด้าง ใช้ระยะเวลาในการสกัดเส้นใยเป็น
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ระยะเวลายาวนาน ไม่ตรงตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการ ลกัษณะเส้นใยธรรมชาติท่ีผูป้ระกอบการ
ตอ้งการ คือ เส้นใยท่ีมีคุณสมบติัอ่อนนุ่ม และมีขนาดเลก็ ผูป้ระกอบการไดใ้หค้ าแนะน าใหใ้ชว้ิธีกลท าใหท้าง
จากแตกมาเป็นเสน้ใยก่อน จึงน าไปแช่สารสกดัเสน้ใย คณะผูวิ้จยัไดท้ าตามค าแนะน าโดยเอาทางจากไปดึงดว้ย
เคร่ืองดึงเสน้ใยปรากฏวา่ไม่สามารถดีงเป็นเสน้ใยได ้จึงน าทางจากไปรีดใหแ้ตกดว้ยเคร่ืองจกัรรีดแผน่ยางดิบ  
 
สรุปผลการทดลอง 
 การศึกษาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการแช่สารสกดัเส้นใยทางจาก พบว่า ระยะเวลาท่ีใชแ้ช่สารสกดั
เส้นใยสามารถสกดัเส้นใยไดอ้ย่างหยาบ ไม่สามารถน าไปเป็นวตัถุดิบในการผลิตผา้ได ้เน่ืองจากเส้นใยท่ีไดมี้
คุณสมบติัไม่ตรงกบัความตอ้งการของบริษทัผูป้ระกอบการดา้นการผลิตผา้จากเสน้ใยธรรมชาติ 
 
เอกสารอ้างองิ 
นพรัตน ์บ ารุงรักษ.์ 2540. รายงานการวิจยัเร่ืองการศึกษาดา้นนิเวศวิทยา ประโยชนใ์ชส้อย และการ ขยายพนัธ์ุ
 ตน้จากในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช. ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ.  65 หนา้. 
อจัฉริยา ม่วงพานิล. 2556. การผลิตเสน้ดา้ยกา้นโหม่งจาก. วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะเทคโนโลยีคหกรรม
 ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี. ปทุมธานี. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

334 

ภาคผนวก 
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