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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะพัฒนาเสนใยตนกลวย เพื่อนําใชในสิ่งทอ โดยจะทําการศึกษา พัฒนา และทดลอง
ในเรื่องของชนิดของวัตถุดิบที่นํามาผลิต กรรมวิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใชในการผลิต โดยเครื่องจักรในงานวิจัยจะอาศัย
แรงตีจากใบพัดโลหะที่สงแรงขับมาจากมอเตอรไฟฟา เพื่อกําจัดสิ่งที่ไมตองการออกไป และทําใหเสนใยแยกตัวออกจากกัน 
เสนใยที่ไดนี้จะมีความกวางประมาณ 130 µm จากผลการทดลองพบวาปจจัยที่มีผลตอปริมาณผลผลิตของเสนใย คือ 
ความเร็วรอบของมอเตอร โดยคาความเร็วรอบของมอเตอรที่สงผลใหไดปริมาณของผลผลิตสูงที่สุดมีคาประมาณ 1,300 
rpm ซึ่งมีคารอยละของน้ําหนักเสนใยอยูที่ 0.6926% และจากการทดสอบคุณสมบัติของเสนใยพบวา เสนใยจากลําตนของ
กลวยน้ําวามีคาความสามารถในการตานทานแรงดึงสูงที่สุด โดยมีคาความเคนเฉลี่ยเทากับ 723.28 MPa คาความเครียดเฉลี่ย
เทากับ 3.97 และคา Young’s Modulus เฉลี่ยเทากับ 28.29 GPa เมื่อนําผลการทดสอบคุณสมบัติของเสนใยไป
เปรียบเทียบกับเสนใยที่มาจากทองตลาดแลว พบวาคาของคุณสมบัติทางกายภาพ และความสามารถในการตานทานแรงดึง
ของเสนใยจากงานวิจัยมีคาทัดเทียมกันกับเสนใยจากทองตลาด นั่นแสดงวาเสนใยจากงานวิจัยสามารถที่จะถูกพัฒนาเพื่อ
นําไปใชไดจริงในวงการอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 

ABSTRACT 
The research aims at developing banana fiber for textile industry.  The study, development and 

experiment focused on type of raw material, production/ process and machines.  The machine is used 
in the research utilizes the physical force on the metal paddle, driven by the electric motor, to exclude 
the unwanted objects and hence the split into fiber.  The output fiber is approximately 130 µm wide.  
From the experiment, it was found that the factor affecting the output quantity is the speed of the 
motor.  The motor speed for the optimal productivity is approximately 1,300 rpm.  This setting will 
produce the fiber weight at 0.6926%.  From the mechanical property testing, it was found that Kluai 
Nam Wa banana (Pisang Awak) hold maximum tensile strength at the average of 723.28 MPa of stress 
and the average strain of 3.97, equivalent to Young’s Modulus of 28.29 GPa.  The properties 
benchmarking of the experimental fiber and market-available fiber also indicates that the banana fiber 
from the experiment is competitive in term of physical properties and tensile strength.  It is therefore 
conclusive that the banana fiber from the research can be developed and commercialized for the textile 
industry. 
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1. บทนํา 
กลวยเปนพืชเศรษฐกิจที่คนไทยรูจักกันดี เพราะ

ใชเปนอาหารและมีประโยชนใชสอยหลายชนิด โดย
สามารถใช ป ระโยชน และมี มู ลค า ในทุ ก  ๆ  ส วน 
นอกจากนั้นกลวยยังสามารถปลูกและเจริญเติบโตไดดีใน
ทุกภาคของประเทศไทย โดยมีเนื้อที่การเพาะปลูกรวม
ประมาณ 7 – 8 แสนไร และปริมาณการสงออกกลวยของ
ประเทศไทยอยูในอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย เหตุนี้รัฐบาล
ไทยจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญความสําคัญของกลวย 
เพราะเปนพืชเศรษฐกิจที่ตลาดตางประเทศมีความตองการ
มาก จึงมีการบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 7 ที่จะใหเรงรัดในการคนควา วิจัย และ
สงเสริมใหเกษตรกรขยายพื้นที่การปลูก เพื่อสงผลผลิตไป
จําหนายในตลาดตางประเทศมากยิ่งขึ้น  

กลวยเปนพืชที่สามารถใชประโยชนจากสวน
ตางๆ ไดทุกสวน ซึ่งสวนตางๆ ของกลวยนั้นสามารถนํามา
แปรรูปเปนสินคาอุปโภคและบริโภคไดหลายชนิด ไดแก 
ผลกลวยสามารถนํามาบริโภคสดได และนํามาแปรรูปเปน
อาหารไดหลากหลาย เปลือกกลวยเมื่อนําไปตากแหงจะ
สามารถใชเปนเชื้อเพลิงแทนการใชฟนได ใบกลวยหรือ
ใบตองมักจะถูกนํามาใชในการหออาหารหรือสิ่งของ มวน
บุหรี่ ใชสําหรับงานประดิษฐตางๆ รากกลวยสามารถใชทํา
เปนสมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน  ดอกกลวยหรือปลี
นํามาใชปรุงอาหาร และลําตนเมื่อนํามาแยกออกเปนกาบ
กลวยจะสามารถผลิตเสนใยเพื่อนํามาทําเชือกกลวย 
กระดาษ  หรือสิ่ งทอได   จึงทําใหกลวยเปนพืชผลที่
นาสนใจ และควรแกการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีความแปลกใหมยิ่งขึ้นไป 

จากการศึกษาถึงวัฐจักรของกลวยแลวนั้น พบวา
ลําตนเทียมของกลวยนั้นเปนสิ่งเหลือใชจากการเกษตร 
โดยเมื่อไดมีการออกผลหนึ่งเครือแลวจะไมมีออกผลใน
เครือตอไปอีก องคประกอบของตนกลวย พบวาในกาบ
กลวยนั้นมีสวนประกอบของเสนใยธรรมชาติที่มีคุณสมบัติ
ตานทานแรงดึงไดสูงอยู ซึ่งสามารถนํามาประยุกตเปน
ผลิตภัณฑที่ใชประโยชนไดหลายชนิด โดยการประยุกตใช

เสนใยจากตนกลวยในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปนอีกแนวทาง
หนึ่งที่กําลังไดรับความสนใจ ซึ่งในประเทศไทยมีการวิจัย
และพัฒนาในเรื่องนี้บางแลว เชนตัวอยางงานวิจัยของ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช ไดทําการ
ทดลองแยกเสนใยจากสวนที่เปนกาบกลวยดวยวิธีแยก
แบบหัตถกรรม แลวนํามาผลิตเปนผืนผาดวยเครื่องทอมือ 
คุณสมบัติของเสนดายจะสามารถดูดซึมสีไดดี มีความ
เหนียว และอายุการใชงานคอนขางนาน สําหรับการผลิต
สิ่งทอจากใยกลวยเพื่อการคาในประเทศไทยนั้นไดมีกลุม
แมบ านของตําบลหนองขาม  อํา เภอจักราช  จังหวัด
นครราชสีมา ทําการทอผาจากใยกลวยน้ําวาหรือกลวยตานี 
โดยใชเสนใยฝายเปนเสนยืนและเสนใยกลวยเปนเสนพุง 
ผืนผาที่ไดจากการทอถูกนําไปตัดเย็บเปนผลิตภัณฑสิ่งทอ 
ซึ่งผลิตภัณฑที่ไดจะมีความสวยงามไมแพผลิตภัณฑจาก
เสนไหม โดยในปจจุบันไดมีภาคเอกชนมารับซื้อผืนผาที่
ทอจากใยกลวย  เพื่อนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑและ
สงออกไปยังประเทศญี่ปุน 

ปจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปนอุตสาหกรรมที่มี
ความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนอยางมาก 
โดยมีรายไดการสงออกติดอันดับ  1 ใน 3 ของ
ภาคอุตสาหกรรมไทยทั้งหมดมาโดยตลอดระยะเวลา 6 ป 
ถาพิจารณามูลคาการสงออกในอุตสาหกรรมสิ่งทอของ
ไทยตั้งแตป 2541 – 2546 พบวามีมูลคาสงออกมากกวา 
300,000 ลานบาทมาโดยตลอด และมีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นทุกป โดยในป 2546 ที่ผานมามีมูลคาการสงออก
รวมทั้งสิ้น 353,008 ลานบาท และมีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากป 2545 เทากับรอยละ 1.37 จากแนวโนม
ดังกลาวจึงสามารถพยากรณไดวาในอนาคตมูลคาการ
สงออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอจะมีแนวโนมที่สูงขึ้น จึงทํา
ใหภาครัฐไดใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย
เปนอยางมาก  ดังนั้นทางกระทรวงอุตสาหกรรมจึงมี
นโยบายที่จะสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดานนี้
โดยตรง เพื่อใหมีศักยภาพของกระบวนการผลิต ดาน
ระบบการจัดการที่ดี ดานความสามารถในการลดตนทุน 
ดานมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑใหเปนสากล และดาน  
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กลยุทธการแขงขันในระดับการคาโลก  ดังนั้นจึงเปน
โอกาสที่ดีสําหรับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) ของไทยในอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ภาครัฐจะ
สนับสนุนใหธุรกิจเติบโตไดตอเนื่อง  

ดังที่กลาวมาขางตน ทําใหผูดําเนินการวิจัยมี
ความสนใจในการศึกษาและพัฒนาเสนใยตนกลวยเพื่อใช
ในสิ่งทอ เนื่องจากสิ่งทอจากเสนใยตนกลวยนี้มีความ
เปนไปไดสูงที่จะทําการพัฒนาเพื่อใหเปนผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพ มีการยอมรับอยางกวางขวาง และสามารถพัฒนา
เปนสินคาในอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีศักยภาพสูงในการ
สงออก โดยการศึกษานี้จะมุงเนนในขั้นตอนการผลิตเสน
ใยที่นําไปใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเริ่มตนตั้งแตการ
คัดเลือกวัตถุดิบ การพัฒนาเครื่องรีดเสนใยกลวยตนแบบ  
และการพัฒนากรรมวิธีการผลิต โดยผลลัพธของการวิจัยนี้ 
ก็คือพัฒนาเสนใยตนกลวยใหสามารถนําไปใช ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
2.  เสนใยจากลําตนกลวย 
 เสนใยจากลําตนกลวยจัดเปนเสนใยธรรมชาติที่
ไดมาจากพืช ซึ่งเสนใยธรรมชาติมีขอดีที่เปนทรัพยากรที่
ไมหมดสิ้น เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม น้ําหนักเบา และเปน
ฉนวนไฟฟาและความรอนไดดี สวนขอเสีย คือ มีคุณภาพ
และราคาที่ไมคงที่ มักเสียหายระหวางการผลิต ขึ้นราและ
ติดไฟไดงาย  

เสนใยธรรมชาติจะประกอบไปดวยเซลลูโลสที่
เปนสวนประกอบที่ชวยเพิ่มความแข็งแรง  และความ
สม่ําเสมอของเสนใย สารกึ่งเซลลูโลสที่ชวยเพิ่มความ
แข็งแรงใหกับเสนใยเชนกัน และลิกนินที่เพิ่มความยืดหยุน
ของเสนใย โดยเสนใยธรรมชาติที่มีปริมาณของเซลลูโลส
สูงจะมีความเหมาะสมที่จะนําไปผลิตเปนกระดาษ และ
ผลิตภัณฑสิ่งทอ จากงานวิจัยของ Narendra Reddy และ 
Yiqi Yang [8] พบวาเสนใยธรรมชาติที่ไดจากลําตน
กลวยนั้นมีปริมาณของเซลลูโลสอยูที่ 60 – 65% สารกึ่ง
เซลลูโลสอยูที่ 6 – 8% และลินนินอยูที่ 5 – 10% และเมื่อ
ไดทําการทดสอบคุณสมบัติของเสนใยแลวนั้น พบวาเสน

ใยจากลําตนกลวยมีความหนาแนนเทากับ 1.3 g/cm2 คา
ความเคนแรงดึงเทากับ 791 MPa คาความเครียดเทากับ 
2.1% คา Young’s Modulus เทากับ 30 GPa เมื่อทําการ
เปรียบเทียบกับเสนใยธรรมชาติที่ไดจากพืชชนิดอื่นๆ แลว
นั้น พบวาการที่เสนใยจากลําตนกลวยมีปริมาณเซลลูโลสที่
สูง และมีคุณสมบัติที่มีความเหนียวสูงนี้ จึงทําใหเสนใย
จากลําตนกลวยมีความเหมาะสมที่จะนําไปผลิตเปน
ผลิตภัณฑสิ่งทอ 
 
3.  วิธีการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยนี้ เปนการศึกษาและพัฒนาเสน
ใยตนกลวย เพื่อใชในสิ่งทอ ซึ่งเปนการนําเอาสิ่งเหลือใช
จากการเกษตรมาผลิตใหเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงขึ้น 
และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได รวมไปถึงการ
สรางรายไดใหแกชุมชนผูปลูกกลวยจากการผลิตสินคา
หัตถกรรมทองถิ่น โดยหลักการอยางคราวๆ ของงานวิจัยนี้
จะเปนการสกัดเสนใยธรรมชาติจากลําตนกลวยโดยใช
เครื่องจักรกลเปนเครื่องทุนแรง แลวนําเสนใยที่ไดมาผาน
กรรมวิธีที่จะสงผลใหเสนใยตนกลวยมีคุณสมบัติที่จะ
นําไปใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอได นอกเหนือจากนั้นยังมี
การนําเอาองคความรูทางดานวิศวกรรมในสาขาตางๆ     
ม าพั ฒน า เ ค รื่ อ ง จั ก ร แ ล ะก ร รม วิ ธี ก า ร ผ ลิ ต ให มี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหไดมาซึ่งเสนใยที่มีคุณภาพ 
 โดยกรอบแนวคิดของการศึกษาวิจัยนี้ จะเริ่มตน
จากการศึกษาวัตถุดิบที่จะนํามาใชในการทดลอง นั่นคือ  
ลําตนกลวยทั้งหมด  3 ชนิดตามขอบเขตของงานวิจัย 
จากนั้นจะเปนการศึกษาและพัฒนาเครื่องจักรที่จะนําไปใช
ในการสกัดเสนใยจากลําตนกลวย ลําดับตอไปจะเปน
การศึกษาและพัฒนากรรมวิธีการผลิตเสนใยจากลําตน
กลวย  ต้ังแตกระบวนการจัดเตรียมวัตถุดิบ วิธีการใช
เครื่องจักร จนไปถึงกระบวนการหลังจากที่ไดเสนใยออก
มาแลว จากนั้นก็จะถึงขั้นตอนของการทดสอบคุณสมบัติ
เสนใย เพื่อนํามาวิเคราะหถึงการนําไปใชประโยชนใน
อุ ตสาหกรรมสิ่ งทอ  แล วจึ งทํ า ก ารวิ เ ค ร าะหท า ง
เศรษฐศาสตรของกระบวนการผลิตเสนใยตนกลวยตอไป 
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โดยผลการทดลองทั้งหมดจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับเสน
ใยตนกลวยที่มีอยู แลวในทองตลาด  ทั้ งในเรื่องของ
ประสิทธิภาพของกรรมวิธีการผลิต คุณสมบัติของเสนใย 
และทางดานเศรษฐศาสตร 
 
4.  ผลการวิจัย 
4.1  การศึกษาวัตถุดิบ 
 

จากขอบเขตของงานวิจัยที่จะไดทําการศึกษา
ชนิดของตนกลวยที่มีการปลูกในประเทศไทยอยางนอย 3 
ชนิด ซึ่งเมื่อศึกษาจากขอมูลของกรมสงเสริมการเกษตรใน
ป พ.ศ.2541 พบวาชนิดของกลวยที่ปลูกมากที่สุดใน
ประเทศไทย 3 อันดับแรก ไดแก กลวยน้ําวา 1,192,133 ไร 
กลวยไข  203 ,896  ไร  และกลวยหอม  157 ,456  ไร 
ตามลําดับ ดังนั้นเมื่อคํานึงถึงปริมาณการเพาะปลูกแลว 
ทางผูวิจัยจึงคัดเลือกชนิดของตนกลวย 3 ชนิดที่จะนํามา
ศึกษา ไดแก กลวยน้ําวา กลวยไข และกลวยหอม  

จากขอมูลที่ไดศึกษาจากตนกลวยทั้ง 3 ชนิด 
พบวาความแตกตางที่เห็นไดชัด คือ ขนาดของลําตนกลวย 
ซึ่งตนกลวยที่มีขนาดใหญที่สุด คือ กลวยน้ําวา รองลงมา
เปนกลวยหอม และกลวยไข ตามลําดับ ในลําตนของกลวย
ทั้ง 3 ชนิด เมื่อทําการแยกกาบออกมาแลวนั้นมีความ
คลายคลึงกันตรงที่ความกวาง ความหนา และน้ําหนักของ
แตละกาบในลําตนเดียวกันนั้นจะมีคาที่ใกลเคียงกัน แตจะ
มีความแตกตางกันในเรื่องของสีของกาบที่เรียงจากความ
เขมจากดานนอกเขาสูดานใน ความโคงของกาบที่กาบดาน
นอกจะมีความโคงนอยกวาดานใน และความออนตัวของ
กาบดานในจะสูงกวากาบดานนอกทีมีความแข็งกวา จาก
ขอสังเกตเหลานี้ทางผูวิจัยจึงทําการแยกออกเปน 3 ระดับ
กาบ ไดแก กาบนอก กาบกลาง และกาบใน และเนื่องจาก
ความออนตัวที่แตกตางกันของระดับกาบนี้เองทางผูวิจัยจึง
ไดต้ังขอสมมติฐานของระดับกาบนี้ไววาในแตละระดับ
กาบอาจสงผลใหปริมาณผลผลิตที่ไดจากเครื่องแยกเสนใย
จกลําตนกลวยมีความแตกต างกัน  และอาจมีผลตอ
คุณสมบัติทางกลของเสนใยดวย 

 ในกาบของลํ าตนกล วย  ซึ่ งพบว ามี เสนใย
ธรรมชาติอยูเปนจํานวนมาก โดยตําแหนงของเสนใยที่พบ
มีอยู 2 ตําแหนงดวยกัน ไดแก บริเวณบนของกาบ ซึ่งเปนที่
ที่มีเสนใยจํานวนมาก และบริเวณกลางกาบ ดังรูปที่ 1 
 

 
รูปท่ี 1 ตําแหนงของเสนใยของกาบกลวย 

บนกาบ 
กลางกาบ 

 
4.2  การศึกษาและพัฒนาเครื่องจักร 
 
 เครื่องจักรที่นํามาใชในการวิจัยนี้ เปนเครื่องจักร
ที่ใชหลักการสกัดโดยใชแรงกลจากใบพัดโลหะ เขาตีกาบ
กลวยเพื่อใหสวนที่ไมใชเสนใยขาด และหลุดออกไปให
คงเหลือเพียงเสนใยที่ตองการที่มีความเหนียวเทานั้น ดังรูป
ที่ 2 ซึ่งแรงกลของใบพัดดังกลาวจะใชมอเตอรไฟฟาเปน
ตัวขับ และใชสายพานเปนตัวสงผานแรงหมุนไปยังใบพัด 
ดังรูปที่ 3 
 

 
รูปท่ี 2 เครื่องแยกเสนใยจากลําตนกลวย 
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รูปท่ี 3 ใบพัดสําหรับตี 

 
 หลักการทํางานของเครื่องแยกเสนใยจากลําตน
กลวยนี้ เปนการทํางานรวมกันระหวางคนและเครื่องจักร 
โดยผูปฏิบัติงานตองสอดกาบกลวยเขาทางชองปอน
วัตถุดิบทีละกาบ โดยใชมือทั้ง 2 ขางจับที่สวนปลายของ
กาบกลวยไว เครื่องจักรจะดูดช้ินงานเขาไป เมื่อสอด
ช้ินงานเขาไปจนใกลระยะที่มือจับอยูนั้น ใหผูปฏิบัติงาน
ออกแรงดึงช้ินงานออกมาจนสุด สวนที่กาบกลวยถูกสอด
เขาไปนั้นจะถูกใบพัดของเครื่องจักรตีสวนที่ไมตองการ
ออกไป หลงเหลือแตเสนใยที่มีลักษณะแตกกันออกเปน
เสนๆ ดังรูปที่ 4 
 

 
รูปท่ี 4 หลักการปอนวัตถุดิบเขาสูเครื่องจักร 

 
 การพัฒนาเครื่องแยกเสนใยจากลําตนกลวยของ
ผูวิจัย ไดทําการติดตั้งตัวควบคุมความถี่ไฟฟากระแสสลับ 
(Inverter) เพื่อใหเครื่องจักรมีความเร็วรอบของมอเตอร
หลากหลาย โดย Inverter นี้สามารถที่จะปรับคาความถี่
ไฟฟาไดต้ังแต 0 – 60 Hz สงผลใหความเร็วรอบของ
มอเตอรปรับไดต้ังแต 0 – 1,800 rpm เมื่อคํานวณไปถึง
ความเร็วรอบของใบพัดตีแลว สามารถที่จะปรับไดต้ังแต  
0 – 1,543 rpm ซึ่งความเร็วรอบของมอเตอรนี้จะถูก
นํามาใชเปนอีกหนึ่งตัวแปรเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครื่องจักรตอไป 

4.3  การศึกษาเพื่อกําหนดปจจัยเก่ียวกับวัตถุดิบและ
เคร่ืองจักร 
  

ผลการศึกษาใน 2 หัวขอกอนหนานี้ไดสรุปไวถึง
ปจจัยที่ เกี่ยวกับวัตถุดิบ  และเครื่องจักรที่จะถูกนํามา
ทดสอบ เพื่อกําหนดหาคาของปจจัยที่สงผลใหเครื่องจักรมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและไดมาซึ่งผลผลิตมีคามากที่สุด 
เนื่ อ งจากป จจั ยที่ จ ะส งผลตอปริมาณผลผลิตนั้ นมี
คอนขางมาก จึงจําเปนที่จะตองกําหนดปจจัยบางประการ
ใหมีคาคงที่เสียกอน โดยเริ่มจากการกําหนดชิ้นงานที่จะ
ปอนให เปนมาตรฐาน  จากนั้นจึงกํ าหนดปจจัยของ
เครื่องจักรใหเปนมาตรฐานเชนกัน 

จากการทดลองเพื่อกําหนดปจจัยเกี่ยวกับวัตถุดิบ 
หรือช้ินงานปอนใหคงที่ โดยมีความเหมาะสมตอการผลิต
มากที่สุด สามารถที่จะสรุปช้ินงานมาตรฐานไดดังตอไปนี้ 

1) ความยาวของวัตถุดิบ เทากับ 70 เซนติเมตร 
2) ความกวางของวัตถุดิบใหแบงกาบออกเปน 3 

สวนเทาๆ กัน 
3) การปอนวัตถุดิบเขาไปยังเครื่องจักรนั้นใหทําการ

ควํ่ากาบ 
4) ระดับของกาบที่แตกตางกันจะสงผลใหผลผลิต

เสนใยที่ไดแตกตางกันไปดวย 
จากการทดลองเพื่ อ กํ าหนดปจจั ย เกี่ ยว กับ

เครื่องจักรใหคงที่ โดยมีความเหมาะสมตอการผลิตมาก
ที่สุด สามารถที่จะสรุปไดดังตอไปนี้ 

1) ใบพัดตีของเครื่องแยกเสนใยจากลําตนกลวยให
มีจํานวน 12 ใบพัด 

2) ความถี่ของกระแสไฟฟาที่สงผลใหความเร็วรอบ
ของใบพัดสามารถตีช้ินงานใหเกิดเปนผลผลิต
เสนใยที่เหมาะสมไดนั้นมีคาเริ่มตนที่ 30 Hz 
ดั ง นั้ น ป จ จั ย ที่ จ ะ ถู ก นํ า ม า พิ จ า ร ณ า ใ น

กระบวนการออกแบบการทดลอง  (Design of  

Experiment : DOE) มี 2 ปจจัย ดังตอไปนี้ 
1) ระดับของกาบกลวย มีทั้งหมด 3 ระดับ ไดแก 

กาบนอก กาบกลาง และกาบใน  
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2) ความถี่ไฟฟาที่ปอนเขาสูมอเตอร เพื่อปรับคา
ความเร็วรอบ มีทั้งหมด 4 ระดับ ไดแก 30, 40, 
50, และ 60 Hz  
ผลสรุปของการออกแบบการทดลอง เชิ ง 

Factorial Design โดยที่ผลลัพธ (Response) ของ
ผลผลิตนั้นจะพิจารณาถึงรอยละผลผลิตของน้ําหนักเสนใย 
พบวาปจจัยระดับกาบกลวย และคาความถี่ไฟฟามีผลตอ
ผลลัพธอยางมีนัยสําคัญ โดยที่วัตถุดิบระดับกาบใน และ
ความถี่ไฟฟาที่ 40 Hz หรือความเร็วรอบของมอเตอรที่ 
1,200 rpm จะใหรอยละผลผลิตมากที่สุด แตสําหรับอันตร
กิริยา (Interaction) ระหวางระดับขอกาบและความถี่
ไฟฟานั้นไมมีผลตอรอยละผลผลิตของน้ําหนักเสนใย ดัง
รูปที่ 5 และ 6 

สําหรับผลลัพท (Response) ของผลิตที่
พิจารณาถึงรอยละผลผลิตของความยาวเสนใย พบวาปจจัย
ระดับกาบกลวย  ค าความถี่ ไฟฟ า  และอันตรกิ ริ ย า 
(Interaction) ระหวางระดับขอกาบและความถี่ไฟฟามี
ผลตอผลลัพธอยางมีนัยสําคัญ โดยที่ความถี่ไฟฟาที่ 40 Hz 
หรือความเร็วรอบของมอเตอรที่ 1,200 rpm จะใหรอยละ
ผลผลิตมากที่สุด ดังรูปที่ 7 และ 8 
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รูปท่ี 7 รอยละของความยาวผลผลิตในแตละระดับกาบที่มี
ความถี่ไฟฟาแตกตางกัน 
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รูปท่ี 5 รอยละของน้ําหนักผลผลิตในแตละระดับกาบที่มี
ความถี่ไฟฟาแตกตางกัน 
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รูปท่ี 8 รอยละของความยาวผลผลิตในแตละความถี่ไฟฟา
ที่มีระดับกาบแตกตางกัน 

 
เทคนิคที่นํามาหาคาที่ดีที่สุดของผลลัพทที่มีผล

มาจากปจจัยของคาความถี่ไฟฟานั้น ไดนําเอาวิธีการพื้นผิว
ผลตอบ (Response Surface Methodology : RSM) 
มาใช โดยสมการที่สงผลใหไดผลลัพธที่ดีที่สุดแสดงไวดัง
ตารางที่ 1 

รูปท่ี 6 รอยละของน้ําหนักผลผลิตในแตละความถี่ไฟฟาที่
มีระดับกาบแตกตางกัน 
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ตารางที่ 1 สมการการคํานวณ คาของปจจัยความถี่ไฟฟา และผลลัพทที่ดีที่สุดที่ไดจากวิธีการพื้นผิวผลตอบ 

ชนิดของผลลัพท สมการ ความถี่ไฟฟา 
(Hz) 

ความเร็วรอบมอเตอร 
(rpm) 

คาของผลลัพท 
(%) 

รอยละของ
น้ําหนักผลผลิต Y = - 1.33331 + 0.0947797 X  – 0.00110856 X2 42.73 1,280 0.6926 

รอยละของ 
ความยาวผลผลิต Y = 20.7599 + 2.96250 X – 0.0385913 X2 38.37 1,150 77.6148 

 
จากสมการทั้ง 2 ในตารางที่ 1 จะสงผลใหผล

ลัพทมีคาที่ดีที่สุดแตกตางกันไป แตเมื่อมีการเลือกสมการ
ใดสมการหนึ่ง หรือคาของความถี่ไฟฟาใดความถี่ไฟฟา
หนึ่งที่จะตองใชในการผลิตจริง จึงไดมีการสลับกันแทนคา
เพื่อนํามาเปรียบเทียบผลลัพทกัน โดยที่ความถี่ไฟฟาที่ 
38.37 Hz หรือความเร็วรอบของมอเตอรประมาณ 1,150 
rpm จะสงผลใหไดรอยละของน้ําหนักผลผลิตเทากับ 
0.6714% คิดเปน 96.94% ของผลลัพทที่ดีที่สุด และที่
ความถี่ไฟฟาที่ 42.73 Hz หรือความเร็วรอบของมอเตอร
ประมาณ 1,280 rpm จะสงผลใหไดรอยละของความยาว
ผลผลิตเทากับ 76.8864% คิดเปน 99.06% ของผลลัพทที่ดี
ที่สุด ดังนั้นความเร็วรอบของมอเตอรที่ดีที่สุดจึงอยูที่
ประมาณ 1,280 rpm 

อยางไรก็ตามทั้งสมการและคาที่ดีที่สุดของปจจัย
ความถี่ไฟฟา เมื่อนํามาเปรียบเทียบกันกับคาที่ไดนําไป
ทดลองจริง พบวาคาดังกลาวมีคาที่แตกตางกันพอสมควร 
แตมีแนวโนมที่คลายคลึงกัน สาเหตุอาจเนื่องมาจากปจจัย
อื่นๆ ที่ไมสามารถควบคุมได เชน วัตถุดิบที่ไดมาจากกลวย
คนละตน คนละแหลงที่มา และอายุของตนกลวยที่แตกตาง
กัน เปนตน  
 
4.4 การศึกษาและพัฒนากรรมวิธีการผลิต 
 

กรรมวิธีการผลิตต้ังแตตนจนจบของการผลิตเสน
ใยจากลําตนกลวยโดยใชเครื่องจักร เริ่มตนจากการตัดตน
กลวยที่ออกผลผลิตไปแลว จากนั้นนําตนกลวยดังกลาวมา
ทําการลอกกาบออกจากกัน ขั้นตอนตอไปเปนการตัดกาบ
กลวยใหมีความยาว 70 เซนติเมตร และแบงความกวางของ

กาบออกเปน 3 สวน เมื่อไดวัตถุดิบมาแลว จึงทําการปอน
กาบกลวยเขาสู เครื่องแยกเสนใย โดยลักษณะของการ
ปอนเขานั้นใหทําการคว่ํากาบลง วิธีการปอนเขานั้นใหทํา
การจับวัตถุดิบที่ปลายขางหนึ่ง ใหระยะจับอยูที่ประมาณ 
10 เซนติเมตร ดันวัตถุดิบเขาไปจนใกลระยะจับ จากนั้นให
ดึ งกาบกลวยออกมา  สวนที่ ถูกปอน เข าไปด านใน
เครื่องจักรนั้นจะถูกตีจนเหลือแตเสนใยออกมาแลวนําเสน
ใยเหลานั้นไปตากแหง โดยใชเวลาประมาณ 1 วัน จากนั้น
ใหนําเสนใยที่แหงเต็มที่แลวนั้นตัดเอาสวนจับออกไปให
เหลือเพียงเสนใยเทานั้น ตอมาจึงทําการแยกเสนใยออก
จากกัน โดยคัดเลือกเฉพาะเสนใยที่มีความยาวมากเทานั้น 
สวนเสนใยสั้นใหคัดแยกออกไป  จากการเก็บขอมูล        
ในขั้นตอนนี้พบวา เสนใยที่มีความยาวที่เหมาะสมจะเหลือ
เพียง 50% ของน้ําหนักเสนใยแหงที่ไดออกมาจาก
เครื่องจักรเทานั้น ที่เหลือ 50% จะเปนเสนใยสั้นที่ไม
สามารถนําไปผลิตตอได ลําดับตอไปเปนการตอเสนใยเขา
ดวยกันโดยใชการมัดเขาดวยกัน เพื่อใหเสนใยมีความยาว
ขึ้น เสนใยที่ตอเขาดวยกันเหลานี้จะถูกนําไปมวนเขากับ
หลอดดายจนเต็ม เพื่อนําไปจําหนายตอไป ดังรูปที่ 9 
 

 
รูปท่ี 9 ผลิตภัณฑเสนใยจากลําตนกลวย 
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เวลาในการผลิตผลิตภัณฑ 1 หลอดนั้นจะใช
เวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบ 2.83 นาที เวลาในการแยก
เสนใยดวยเครื่องจักร 2.8 นาที เวลาในการตากใหเสนใย
ใหแหง 1 วัน  และเวลาในกรรมวิธีหลังออกจาก
เครื่องจักร 214 นาที ซึ่งกรรมวิธีการผลิตเสนใยจากลํา
ตนกลวยโดยใชเรื ่องจักรนี ้ เมื ่อนําไปเปรียบเทียบกับ
ก ร ร ม ว ิธ ีแ ช น้ํ า แ ล ว ม ีข อ ด ี ค ือ  เ ว ล า ก า ร ผ ล ิตทั ้ง
กระบวนการรวดเร็วกวา และไมกอใหเกิดน้ําเสีย แตมี
ขอเสีย คือ เสนใยที่ไดน้ํามีความสั้นกวา สงผลใหตนทุน
การผลิตสูงกวา 
 
4.5 การทดสอบคุณสมบัติของเสนใย 
 
 การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเสนใยที่
ม ีชนิดของตนกลวยที ่แตกตางกันนั ้น  ซึ ่งไดแก ความ
กวาง ปริมาตร น้ําหนัก และความหนาแนนของเสนใย 
พบว า ผลก า ร ว ิเ ค ร า ะห จ า ก ว ิธ ีก า ร เ ช ิง สถ ิต ิแ บบ       
One-way Anova นั้นไมมีความแตกตางกัน และเมื่อ
เปรียบเทียบกับเสนใยจากทองตลาดแลว  พบวาไมมี
ความแตกตางกันในเรื ่องของคุณสมบัติทางกายภาพ
เชนกัน โดยเสนใยจากลําตนกลวยนั ้นจะมีความกวาง
ของเสนใยประมาณ 130 µm และมีน้ําหนัก 0.5 mg ตอ
ความยาวเสนใย 50 cm 
 สําหรับผลการวิเคราะหจากวิธ ีการเช ิงสถิติ
แบบ One-way Anova ของคุณสมบัติความตานทาน
แรงด ึงของ เส นใยที ่ม ีชน ิดของกล วยที ่แตกต างก ัน      
และเส นใยมาตรฐานนั ้น  พบวาค าความเค นและค า 
Young’s Modulus จะมีผลเมื่อชนิดของกลวยมีการ
เปลี่ยนแปลง แตสําหรับความสามารถในการยืดตัวของ
เสนใยของชนิดกลวยที่แตกตางกันนั้นมีคาที่ไมแตกตาง
กัน ดังตารางที่ 2 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงคุณสมบัติความตานทานแรงดึงของเสนใย
จากลําตนกลวยที่มีชนิดของกลวยที่แตกตางกัน 
ชนิดของกลวย ความเคน 

(MPa) 
ความเครียด คา Young’s 

Modulus 
(GPa) 

กลวยน้ําวา 723.28 3.97 28.29 
กลวยไข 277.96 3.53 12.58 
กลวยหอม 518.58 3.46 22.09 
เสนใยมาตรฐาน 477.55 3.27 20.34 

 
จากตารางที่ 2 สามารถที่จะนําไปวิเคราะหสมบัติ

ความตานทานแรงดึงโดยใช Stress-Strain Curve     
(รูปที่ 10) พบวาเสนใยที่ไดจากกลวยน้ําวาเปนเสนใยที่มี
ความตานทางแรงดึงสูงที่สุด รองลงมาเปนกลวยหอม เสน
ใยมาตรฐาน และกลวยไข ตามลําดับ นั่นหมายถึง เสนใย
จากกลวยน้ําวา และกลวยหอมสามารถที่จะนําไปผลิตใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีคุณสมบัติทัดเทียมกับเสนใย
มาตรฐานได 
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รูปท่ี 10 การเปรียบเทียบ Stress – Strain Curve ของ

เสนใยที่ไดจากงานวิจัยและเสนใยมาตรฐาน 
 
 สําหรับเสนใยที่มาจากระดับกาบที่แตกตางกัน
นั้ น  จากผลการ วิ เคราะห จ ากวิ ธี ก าร เชิ งสถิ ติแบบ       
One-way Anova ของคุณสมบัติความตานทานแรงดึง
ของเสนใย พบวาไมมีความแตกตางกัน ดังรูปที่ 11 นั่น
แสดงถึงเสนใยจากระดับกาบที่แตกตางกันสามารถที่จะ

กลวยน้ําวา 

กลวยหอม 
เสนใยมาตรฐาน 

กลวยไข 
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นํามาใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอไดในทุกระดับกาบ โดยไม
มีความแตกตางกันของคุณสมบัติความตานทานแรงดึง 
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รูปท่ี 11 Stress – Strain Curve ของเสนใยที่มาจากระดับ
กาบที่แตกตางกัน 
 
4.6 การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร 
 
 กรรมวิธีการผลิตเสนใยจากลําตนกลวยโดยอาศัย
เครื่องแยกเสนใยนี้มีตนทุนในการผลิตโดยแยกเปนตนทุน
คงที่ ซึ่งไดแก เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต ประมาณ 
50,150 บาท และตนทุนผันแปร ซึ่งไดแก คาวัตถุดิบ 
แรงงาน และคาไฟฟา ประมาณ 116.71 บาทตอหลอด 
ราคาขายที่อิงจากเสนใยมาตรฐานของผูประกอบการ ราคา 
250 บาทตอหลอด ดังนั้นจุดคุมทุนของการผลิตเสนใยจาก
ลําตนกลวยโดยอาศัยเครื่องจักรอยูที่ 377 หลอด เมื่อนําไป
เปรียบเทียบกับการผลิตดวยวิธีการแชน้ํา พบวาตนทุนการ
ผลิตโดยอาศัยเครื่องจักรนั้นสูงกวามาก เนื่องจากการใช
แรงงานในกระบวนการตอเสนใยที่สูงกวาถึง 6 เทา เพราะ
การที่เสนใยที่ออกมาจากเครื่องจักรมีความสั้นกวาถึง 6 เทา
นั่นเอง 
 จากขอมูลดังกลาวสามารถที่จะสรุปไดวาการ
ผลิตเสนใยจากลําตนกลวยโดยใชเครื่องจักรนี้มีความ
เปนไปไดในการผลิตเชิงพาณิชยที่จะสงผลกําไรใหกับ
ผูประกอบการ  แตเนื่องจากราคาขายที่แพงกวาเสนใย

ธรรมชาติชนิดอื่น เชน ฝาย อาจสงผลกระทบตอการ
นําไปใชที่แพรหลายของผูบริโภค 
 
4.7 การทดลองเพื่อนําไปใชในสิ่งทอ 
 

กาบนอก  เสนใยจากลํ าตนกล วยที่ ได จากงานวิ จั ยนี้        
เมื่อนําไปทดลองตามกระบวนการการผลิตสิ่งทอ พบวาใน
กระบวนการตีเกลียวสามารถทําได โดยเสนใยมีความ
แข็งแรงเพิ่มขึ้น แตใชเวลาในการผลิตนาน ในกระบวนการ
ฟอกขาวโดยใชน้ําสบูและโซดาแอซเพื่อทําใหเสนใยเกิด
ความขาว และออนตัวนั้น ไมสามารถที่จะทําได โดยเสน
ใยที่ไดจะมีสีน้ําตาลแดง และไมเกิดการออนตัว  
 กระบวนการยอมสี เคมี  และสีธรรมชาตินั้น 
พบวาเสนใยที่ไดจากงานวิจัยสามารถดูดซับสีไดดีและทํา
ใหมีความเงางามเพิ่มสูงขึ้น และในกระบวนการทอผา 
พบวาเสนใยจากลําตนกลวยนี้ไมสามารถที่จะใชเปนเสน
ยืนได เนื่องจากความเปราะของเสนใย สามารถใชเปนเสน
พุงเทานั้น โดยทําการผสมกับเสนใยฝาย ซึ่งสามารถทอ
เปนผืนผาไดจริง ดังรูปที่ 12 ผืนผาที่ไดมีความเงางามคลาย
เสนไหม แตลักษณะผาจะมีความแข็งตัวสูง ไมออนนุม  
แตเมื่อนําไปผานกระบวนการซักดวยผงซักฟอกแลวจะทํา
ใหผืนผามีความออนนุมสูงขึ้น และมีการหดตัว 
 

 
รูปท่ี 12 ผืนผาจากเสนใยกลวยผสมกับฝาย 

 
5. สรุปผลการวิจัย 
 
 จากผลการศึกษาทั้งหมดสามารถสรุปไดวา การ
ผลิตเสนใยจากลําตนกลวยโดยใชเครื่องจักรนี้ สามารถที่
จะนําไปผลิตไดจริง และผลผลิตดังกลาวก็สามารถที่จะ

กาบกลาง 
กาบใน 
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นําไปใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอได เชนกัน  เนื่องจาก
คุณสมบัติที่ไดนั้นมีความทัดเทียมกันทั้งในดานกายภาพ 
และความสามารถในการตานทานแรงดึง โดยกลวยที่มี
ความเหมาะสมตอการนําไปผลิตจริงไดแก กลวยน้ําวา 
และกลวยหอม ในการผลิตดวยเครื่องจักรคาความเร็วรอบ
ของมอเตอรที่เหมาะสมที่จะสงผลใหไดผลผลิตมากที่สุด
อยูที่ประมาณ 1,300 rpm สงผลใหไดเสนใยที่ 0.6926% 
ของน้ําหนัก  

กรรมวิธีการผลิตของงานวิจัยนี้เมื่อเทียบจากเวลา
แลว พบวาจะใชระยะเวลาโดยรวมที่รวดเร็วกวาวิธีการของ
ผูประกอบการ รวมไปถึงไมสงผลใหเกิดการเนาเสียของน้ํา
ที่ใชในการหมักสกัดดวย แตขอเสียเปรียบของเสนใยที่ได
จากงานวิจัยนี้ คือ การที่ความยาวของเสนใยตอ 1 เสนที่มี
ความยาวสั้น จึงสงผลใหตนทุนแรงงานในการผลิตสูง และ

ทําใหราคาขายสูง อาจสงผลตอการใชอยางแพรหลายของ
ผูบริโภค เสนใยจากการทอลองสามารถที่จะนําไปตีเกลียว 
ยอมสีเคมี ยอมสีธรรมชาติ และนําไปทอเปนผืนผาไดจริง  

งานวิจัยน้ีควรที่จะไดรับการพัฒนาตอเนื่อง โดย
แนวทางการพัฒนา ไดแก การพัฒนาเครื่องจักรที่สามารถ
ผลิตเสนใยจากลําตนกลวยที่มีความยาวสูงขึ้น การลดเวลา
ในการตอเสนใยเขาดวยกัน รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพ 
และคุณสมบัติของเสนใยจากลําตนกลวยนี้ใหทัดเทียมกับ
เสนใยฝาย หรือไหม เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาของสิ่งที่เหลือ
ใชจากการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยสามารถที่
จะผลิตเปนสินคาหัตถกรรมของชุมชนผูปลูกกลวย จนถึง
การพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอนี้ใหเปนที่สนใจในวงกวาง 
และตลาดสิ่งทอในระดับตางประเทศตอไป 
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