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ค าน า 
 

เอกสารคู่มือ “การสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือทิ้งจากตาลโตนด” เล่มนี้ได้

จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการใช้

ประโยชน์จากวัสดุที่เหลือทิ้งจากตาลโตนด คือ เส้นใยลูกตาลเพื่อน ามาผลิตเป็น 

เส้นด้ายใยลูกตาล  และถ่านอัดแท่งจากเปลือกและก้านตาลอ่อน และกะลาตาล

โดยเนื้อหาสาระของคู่มือเล่มนี้ประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตาลโตนดเส้น

ใยตาลโตนด ถ่านอัดแท่ง และเส้นด้ายใยลูกตาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านมี

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการเพิ่มมูลค่าวัสดุที่เหลือทิ้งจากส่วนที่เหลือทิ้งจากการ

ประกอบอาชีพเฉาะตาลอ่อน และการยี/สกัดเนื้อตาลโตนดจนได้เส้นด้ายใยลูกตาล 

นวัตกรรมใหม่ทางด้านสิ่งทอ และถ่านอัดแท่งที่ให้พลังงานความร้อนสูง คณะ

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มอืเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ ไม่มากก็น้อย 
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บทที ่1 

ตาลโตนด 

 

1.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของตาลโตนด 
ตาลโตนด เป็นพืชตระกูลปาล์มพัดชนิดหนึ่ง  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Borassus 

flabellifer Linn.  มีชื่อสามัญภาษาอังกฤษว่า  Palmyra Palm หรือ Lontar หรือ Fan 

Palm  ในประเทศไทยมีชื่อหลายชื่อ ในภาคกลางเรียกว่า “ต้นตาลโตนด”  หรือ

เรียกว่า “ต้นตาล” ในภาคใต้เรียกว่า “ตาลโตนด” หรือ “ต้นโหนด” ชาวจังหวัดยะลา

หรือปัตตานีเรียกว่า “ปอเก๊าะตา” ตาลโตนดเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อน และเจริญเติบโต

ได้ดีในดนิประเภทดินทราย หรือดนิร่วนปนทราย และดินเหนียว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นตาลโตนด 

 

ล าต้นตาลโตนด เป็นพชืล าต้นเดี่ยว (single stem)ขึ้นจากพื้นดนิเพยีงตน้เดียวไม่

มีการแตกหนอ่ มีขนาดใหญ่เสน้รอบวงประมาณ 2-4 ฟุต ผิวด าเป็นเสี้ยนแข็งมีความสูง

จากพื้นดนิถงึยอดประมาณ 25-30 เมตร จากข้อมูลของผู้ที่มีอาชพีเกี่ยวกับตาลกล่าว

ว่า ตาลจะเริ่มตัง้สะโพกหลังจากปลูกประมาณ 3-5 ปี มีความสูงประมาณ 1 เมตร และ

ความสูงจะเพิ่มประมาณปีละ 30-40 เซนตเิมตร 
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ใบตาลโตนด มีลักษณะยาว ใหญ่ เป็นรูปพัด (flabellate หรือ fan leaf  

หรือ palmate leaf) ใบจะมีใบย่อยเรียกว่า segment ซึ่งจะแตกออกจากจุดๆ เดียวกันที่

ปลายก้านใบ ตามขอบทางจะมีหนามทู่สีด าติดอยู่ซึ่งที่ยอดตาลประกอบด้วย ใบตาล

ประมาณ  25-40 ใบ ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุของตาลโตนดใบมีสีเขียวเข้มเป็นรูปวงกลม รัศมี

ประมาณ 4 เมตร  ถ้าตาลต้นใดไม่ได้ใช้ใบเป็นประโยชน์ ปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งใบแก่มีสี

น้ าตาลออ่นและจะห้อยแนบล าต้น คลุมบริเวณคอตาลเป็นรัศมีครึ่งวงกลม  ความกว้าง

ของใบวัดได้  50-70  เซนติเมตร  ใบแต่ละใบอายุไม่เกิน  3  ปี ตาลโตนดต้นหนึ่งๆ 

สามารถให้ใบตาลได้ 12-15 ใบ ต่อปี  ส่วนที่เป็นทางตาลบางทีอาจยาวถึง 2  เมตรทาง

ตาลนีจ้ะหนาโค้งตามความยาวมีหนามแหลมรอบทัง้สองด้านโดยลักษณะของหนามเป็น

ฟันเลื่อยขนาดไม่สม่ าเสมอกันตาลโตนดจะผลติใบได้ 1 ใบ ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน 

ดอกตาลโตนด ออกดอกเป็นช่อ ดอกตัวผู้และดอกตัวเมียแยกกันอยู่คน 

ละตน้ ชอ่ดอกตัวผู้จะมีลักษณะเป็นงวงยาว ประมาณ 30-40 เซนติเมตร โดยมีกระโปง

ห่อหุ้มอยู่ภายในกระโปงจะมีช่อดอกตัวผู้ประมาณ 3-5 ช่อ การออกของกระโปงจะออก

เวียนรอบคอ โดยประมาณ 10-15 กระโปงต่อต้น ใน 1 ช่อดอก ประกอบด้วยดอกตัวผู้

มากน้อยแล้วแต่ความสมบูรณ์ของช่อดอก ส่วนดอกตัวเมียจะออกจากกระโปง

เหมือนกัน จะรู้ได้ว่าเป็นดอกตัวผู้หรือดอกตัวเมียเมื่อออกกระโปงแล้วเท่านั้น จากการ

สังเกตลักษณะของกระโปงพบว่าถ้ากระโปงปลายแหลมจะเป็นตัวผู้ และถ้าผิวของกระ

โปงมีลักษณะเป็นคลื่นๆ จะเป็นตัวเมีย ช่อดอกตัวเมียจะมีลักษณะเป็นทะลายมีผลตาล

เล็กๆ ติดอยู่ ถ้า 1 กระโปง มี 1 ทะลาย จะได้ทะลายที่มีผลขนาดใหญ่ เต้ามีขนาดใหญ่

และสวย แตถ่้าใน 1 กระโปงมีมากกว่า 1 ทะลาย จะได้ผลที่มีขนาดเล็ก คุณภาพของผล

ตาลไม่ดเีท่าที่ควร    

รากตาลโตนด สามารถหาธาตุอาหารในดินได้มาก ลักษณะของรากตาล 

จะเป็นเส้ียน กลมยาวรวมตัวกันเป็นกระจุกคลา้ยรากมะพรา้วแต่หยั่งลงในดินได้ในระดับ

ที่ลกึกว่า และไม่แผ่ไปตามผิวดินเหมือนรากมะพร้าวฉะนั้นจึงไม่ส่งผลต่อการรบกวนต้น

ข้าว เมื่อปลูกต้นตาลลงบนคันนา และรากของต้นตาลที่สามารถหยั่งลงในดินได้ลึกมาก

มีผลท าให้ตาลสามารถยึดกับดินได้ดีโอกาสที่จะโค่นล้มหรือถอนรากเป็นไปได้ยาก 
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เกษตรกรจึงนิยมปลูกต้นตาลโตนดไว้เพื่อเป็นหลักในการแบ่งเขตของคันนา หรือเพื่อ

เสริมความแข็งแรงให้กับดินในบริเวณที่ท าการทดน้ าเข้านา 

ผลตาลโตนด จะเกิดกับตน้ตาลที่เป็นตัวเมียเท่านัน้ โดยผลจะออกเวียน 

รอบตน้ตามกาบใบ คอื 1 กาบใบจะออก 1 กระโปง ในหนึ่งปีจะออก 10-15 กระโปง โดย

ภายใน 1 กระโปง จะมีช่อดอกประมาณ 1-3 ทะลาย และใน 1 ทะลาย ประกอบด้วยผล

ตาลอ่อนประมาณ  1-20 ผล และใน 1 ผล จะมี 2-4 เมล็ด (เต้า)ผลของตาลโตนดมี

สว่นประกอบของผล สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนแรกคือ เปลือกชั้นนอกผิว

เรียบเป็นมัน เรียกว่า Exocarp ส่วนที่สอง เป็นเส้นใยเรียก Mesocarp และส่วนที่สาม 

เป็นกะลาแข็งหุ้มเมล็ดเรียกว่า Endocarp เมื่อผลตาลแก่จัด (สุก) จะมีกลิ่นหอม และผล

ของเนื้อตาลสุกเหลือง จะประกอบไปด้วยแป้งและน้ าตาลเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้

เนื้อตาลสุกที่อยู่รวมกันเส้นใยลูกตาลยังมีส่วนผสมของแคโรทีนอยด์ซึ่งให้สีเหลือง ใช้

แต่งสขีนมต่างๆ ได้ 

ตาลโตนดสามารถสืบพันธุ์จากเมล็ดอย่างเดียวท าได้โดยน าเมล็ดแก่ที่ตก

อยู่บรเิวณตามโคนต้นมาฝังดินลึกประมาณ 10 เซนติเมตร หลังจากนั้น 2-3 เดือน ก็จะ

เร่ิมงอกในระยะปีแรกๆ การเจริญเติบโตของตาลโตนดจะเป็นไปอย่างช้าๆ โดยเฉลี่ยแล้ว

ปีหนึ่งๆ จะมีใบใหม่เพิ่มขึ้นเพียง 1 ใบเท่านั้น เมื่อตาลโตนดอายุ 5-6 ปี ล าต้นจะสูง 

1 เมตร หลังจากระยะนี้จะเป็นล าต้นยืดตัวสูงขึ้นปีละ 1 เมตรหลังจากระยะนี้แล้วจะเป็น

ล าต้นยืดตัวจะสูงขึ้นปีละ 30 เซนติเมตร  ดังนั้นตาลโตนดเมื่อมีอายุ 10-15 ปี จะมี

ความสูงเพียง 4-5 เมตร ถือว่าเป็นระยะเริ่มให้ดอก  นักวิจัยเชื่อว่าตาลโตนด

ให้ผลครั้งแรกอายุ 15-20 ปีแต่ชาวบ้านเชื่อว่าตาลโตนดจะให้ผลครั้งแรก เมื่อ

อายุ 15 ปี บางที่ลดลงมาเหลือ 12 ปีทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ์ของดินซึ่ง

การงอกเยื่อหุ้มเมล็ดหรือหน่อ (opocolon) จะเจริญข้างล่างขณะที่ใบแรกของผลจะงอก

ออกมา จากนั้นส่วนที่สะสมอาหารภายในเมล็ดก็จะถูกย่อยกลายเป็นคาร์โบไฮเดรต

อย่างง่าย โดยส่วนที่สะสมอาหารของใบเลี้ยงและคาร์โบไฮเดรตก็จะถูกน าไปสร้าง 

plunule และรากแขนงให้เจริญเติบโตข้ึน 
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ภาพ ส่วนประกอบต่างๆของตาลโตนด ก. ตน้ตาลโตนด ข. ดอกเพศผู้ ค. ดอก 

เพศเมียง . ผล (B: Bract, Ed : Endocarp, Ex : Exocarp, L : Locule, Ms :  

Mesocarp, O : Ovule, Ptl : Pistilode, Spk : Spike, St : Stamen, Stm :  

Stigma,  Stn : Staminode) 

ที่มา:เกษศิรนิทร ์รัทจร. (2551) 
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การใช้ประโยชน์จากลูกตาล 

ถึงแม้คนไทยจะรู้จักการใช้ประโยชน์จากลูกตาลมานาน แล้วแต่การน าไปใช้ประโยชน์ 
ค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะในปัจจุบันซึ่งลูกตาลเป็นผลไม้ที่คนไทย รู้จักน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
กว้างขวางท้ังลูกตาลอ่อนลูกตาลเฉาะลูกตาลยีและจาวตาล 
 ลูกตาลเฉาะ ซึ่งตาลโตนดตัวเมียนั้นจะมี “ลูกตาล” ติดเป็นทะลาย เมื่อยังไม่แก่จัดจน
สุกเหลือง ชาวบ้านก็จะตัดลงมาท้ังทะลาย แล้วน ามา “เฉาะ” ทีละลูก เพื่อให้ได้ “เต้าตาล” 
หรือ “ลอนตาล” ใน 1 ลูกตาล หรือ 1 ผลตาล จะมีเต้าตาลประมาณ 2-3 เต้า ชาวบ้านจะ
เรียกว่าลูกตาลเฉาะเมื่อลูกตาลมีอายุมากขึ้นจะมีเปลือกสีเขียวมากขึ้น เป็นระยะท่ีเนื้อลูกตาล
อ่อน จะมีความแก่มากขึ้นเนื้อจะเหนียวนุ่มเหมาะสมท่ีจะน ามาท าไส้พาย หรือลูกตาลลอยแก้ว
ชาวสวนจะตัดลูกตาลจากต้นไปขาย หรือท าขนมวิธีการตัดตาลจากต้นจะต้องท าอย่าง
ระมัดระวังต้องใช้เชือกผูกทะลายตาลไว้แล้ว หย่อนลงดินการปล่อยให้ลูกตาลตกจากต้น
จะต้องท าให้เต้าตาลออกการเฉาะเอาเต้าตาลออก ให้เริ่มด้วยการปาดหัวตาลด้วยมีดคมๆ 
สังเกตดูร่องพูตาลแล้วใช้มีดเฉาะบริเวณก้นพูท่ีมีเต้าตาลอยู่ตามด้วยเฉาะอีก 2 ข้างของพูใช้มีด
แงะเปลือกตาลให้หมดแคะเอาเต้าตาลออกวิธีนี้ท าได้สะดวก และรวดเร็วแต่ผู้ปฏิบัติต้องมี
ความช านาญในการใช้มีดมากก่อนน าเต้าตาลไปใช้ต้องปอกเปลือกท่ีหุ้มเต้าตาลออกไป  
 
 
 
 
 
 

ลอนตาลอ่อน หรือลกูตาลเฉาะ 

 

ลูกตาลยีลูกตาลเมื่อโตเต็มที่ จะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-20 เซนติเมตร 

ผิวเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลจนถึงด าขั้วยังมีสีเขียวเข้มจนถึงสีน้ าตาล  บริเวณก้น

เป็นปุ่มเล็กน้อยมีสีเหลืองจนถึงสีส้มเรียกว่าลูกตาลสุก คนโบราณมีวิธีตรวจสอบความ

สุกของผลตาลได้ง่ายเพียงแต่เอานิ้วมือกดลงบนผลตาล ถ้าผลตาลสุกจะยุบตัวลงตาม

แรงที่กดแสดงว่าผลตาลสุกได้ที่แล้วแกะเอาเปลือกสีด าออก จะพบเส้นใยลูกตาลและ
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เนื้อสีเหลืองจนถึงสีส้มห่อหุ้มเมล็ดไว้ 3-4 เมล็ดตรงกลางระหว่างเมล็ดจะมีแกนกลาง

เป็นเสน้ใยรวมกัน  เป็นกลุ่มชาวบ้านเรียกว่าดีตาลเป็นส่วนที่เชื่อมระหว่างขั้วกับผลตาล

ซึ่งดีตาลมีรสขมมาก  จะต้องก าจัดออกก่อนใช้ผลตาลมีขนาดแตกต่างระหว่าง 600-

2,000 กรัมผลตาลสุก ประกอบด้วยขั้วตาลสุกสามารถน าไปท าดอกไม้ เปลือกตาลสุก 

ใช้เป็นอาหารเลี้ยงวัว เมล็ดตาลที่งอกสามารถขายจาวตาล และกากใยหรือเส้นใยลูก

ตาลสว่นใหญเ่ป็นส่วนที่เหลอืทิ้งในท้องถิ่น เป็นสว่นท่ีผู้วจิัยน ามาใช้ประโยชน์ส าหรับการ

เป็นวัสดุสิ่งทอทางธรรมชาติ ชาวบา้นสว่นใหญม่ีวิธกีาร ยีตาลหรอืการสกัดเนื้อตาลสุก  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เนื้อตาลโตนดที่ได้จากการสกัด/ยเีนื้อตาลจากผลตาลโตนดสุก 

 

จาวตาล  เกดิจากผลแก่จัดของตน้ตาลตัวเมีย เมื่อผลหลน่ลงมาชาวบา้น 

จะเก็บรวบรวมกองไว้ ต่อมาต้นตาลตัวเมียจะแทงส่วนที่คล้ายรากงอกออกมาลงสู่

พื้นดิน เรียกว่า “งอกตาล” ส่วนนี้จะกลายเป็นต้นอ่อนของต้นตาล เมื่อแทงยอดพ้นดิน

ขึ้นมาจะเจริญเติบโตเป็นต้นตาลต่อไป จาวตาลนิยมน าไปเชื่อมรับประทานเป็นของ

หวาน “จาวตาลเชื่อม” หรือนยิมเรียกกันว่า “ลูกตาลเชื่อม” 
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ผลตาล  หรือลูกตาลที่ยังไม่แก่จัด ถ้าน าเอาส่วนของหัวตาลมาปอกผิว

นอกออก แล้วหั่นออกเป็นชิ้นบางๆ ก็จะได้หัวตาลอ่อนน าไปปรุงเป็นอาหารที่มีรสอร่อย

กลมกล่อม หัวตาล นิยมน าไปลอยน้ าตาลใส โดยตัดเฉพาะส่วนหัวลูกตาลที่ค่อนข้าง

ออ่นแล้วเอาหัวตาลออ่นมาร้อยเขา้กับเส้นตอกเป็นพวง ประมาณพวงละ 7-10 หัว แล้ว

น าไปลอยน้ าตาลใสที่ก าลังเคี่ยวเดือดพล่านอยู่ในกระทะ เมื่อสุกดีแล้วจึงน าขึ้นเอาไป

รับประทานได้ผิวนอกของลูกตาล เมื่อเอามีดปาดออกชาวบ้านเรียกว่า “พลอมออก” 

นยิมน าไปเป็นอาหารส าหรับวัว มีกลิ่นหอมและรสออกหวาน 

เปลือกตาลโตนด  เปลอืกแข็ง คอืสว่นท่ีเป็นกะลา หลังจากที่ผ่าเอาจาว 

ตาลออกแล้ว นิยมน าไปท าเชื้อเพลิง จะได้ถ่านสีด าที่มีเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนสูง 

ปัจจุบันมีผู้รับซื้อถ่านที่ผลิตได้จากเปลือกแข็งของลูกตาลจ านวนมาก เพื่อเป็นสินค้า

สง่ออก นอกจากนีย้ังใช้เป็นสว่นประกอบของยาแก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และลดกรด

ในกระเพาะอีกด้วย ในส่วนที่เป็นกะลานั้น หากเลือกลูกที่สวยงามมาผ่าครึ่งเป็นสองฝา 

น ามาขัดเช็ดถูผิวนอกให้สะอาดเกลีย้งเกลาจนขึ้นเงา ใช้เป็นของประดับ 

 

1.2 เปอร์เซ็นต์ส่วนประกอบผลตาลสุก 

 พิทักษ์ อุปัญญ์ และจันทร์เพ็ญ ชุมแสง, (2554) พบว่าส่วนประกอบของผลตาล

สุกตามขนาดของผลตาลที่มีน้ าหนักของผลตาลต่างกัน ระหว่าง 500–3,000 กรัม 

พบวา่หลังจากการปอกเปลือกสีด าของผลตาลสุกออก จะพบสว่นของเส้นใยลูกตาลและ

เนื้อตาลที่มีลักษณะเป็นเนื้อสีเหลืองอมส้มห่อหุ้มเมล็ดไว้ 3-4 เมล็ด ตรงกลางระหว่าง

เมล็ดจะมีแกนกลางเป็นเส้นใยรวมกันเป็นกลุ่ม  

ผลตาลสุกจะน้ าหนักตาลทั้งผลประมาณ 1,000–3,000 กรัม จะส่งผลท าให้ร้อย

ละของเสน้ใยลูกตาลและเน้ือตาลมีมากกวา่ผลตาลที่มีน้ าหนักต่ ากว่า 1,000 กรัม แต่ผล

ตาลที่มีน้ าหนักต่ ากว่า 1,000 กรัมกลับส่งผลท าให้มีรอ้ยละของเมล็ด เปลือก และขั้วผล 

ที่มากกว่าผลตาลที่มีน้ าตาลมากกว่า 1,000–3,000 กรัม โดยส่วนประกอบร้อยละของ

ผลตาลสุกเมื่อแยกตามขนาดประกอบไปด้วย เปลือกตาลที่มีสีน้ าตาลจนถึงด ามีร้อยละ 

4.6-6.8 (b) ขั้วตาลร้อยละ 3.0-8.5 (c) และเส้นใยลูกตาลร้อยละ 23.5–37.5 (d) เนื้อตาลร้อยละ 

31.5–34.3 (e) และเมล็ดตาลรอ้ยละ 29.8- 35.8 (f)   
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ตาราง สว่นประกอบของผลตาลสุกแยกตามขนาด  

น้ าหนักตาลทั้งผล สว่นประกอบร้อยละ 

(กรัม) ขัว้ผล เปลอืก เมล็ด กากเสน้

ใย 

เน้ือตาล 

ต่ ากว่า 1,000 

1,000 – 1,500 

มากกว่า 3,000 

7.6 

6.7 

4.6 

6.4 

5.8 

5.1 

40.5 

39.1 

39.8 

16.1 

18.4 

19.3 

29.8 

30.0 

31.2 

ที่มา: พิทักษ์ อุปัญญ ์และจันทรเ์พ็ญ ชุมแสง, (2554) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพส่วนประกอบของผลตาลสุก 

  (a)  ผลตาลสุก    (b) เปลอืกตาล (c) ขัว้ตาล   (d) เส้นใยลูกตาล  

  (e)  เน้ือตาล      (f)  และเมล็ดตาล 

ที่มา: พิทักษ์ อุปัญญ ์และจันทรเ์พ็ญ ชุมแสง, (2554) 

(c) (d) 

(a) 

(e) (f) 



13 
 

1.3 สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของเส้นใยลูกตาล 

ผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของเส้นใยลูกตาล พบว่าเส้นใยลูกตาลที่น ามา

ทดลองในการวิจัยครั้งนี้ มีองค์ประกอบทางเคมี ดังนี้ ปริมาณความชื้นเท่ากับ 8.9%, 

ปริมาณน้ าเท่ากับ 1.2%, ปริมาณเถ้า เท่ากับ 1.1%, ปริมาณไขมันและขี้ผึ้ง เท่ากับ 

0.8%, ปริมาณลิกนิน  เท่ากับ 12.2%, ปริมาณเซลลูโลส เท่ากับ 62.9%,ปริมาณเฮมิ

เซลลูโลส เท่ากับ 18.4% และปริมาณเปกตินเท่ากับ 1.6% และได้กล่าวไว้ว่าเส้นใยลูก

ตาลเป็นเส้นใยธรรมชาติที่มีปริมาณเยื่อใยหรือส่วนของคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้ยาก ซึ่ง

เป็นส่วนของผนังเซลล์พชื (เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน) ในปริมาณที่สูง ซึ่งนับได้

ว่ามีบทบาทอย่างยิ่งต่อการก าหนดสมบัติของเส้นใยเพราะว่าหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) 

(หน่วยของกลูโคส) เป็นการบ่งชี้ถึงสมบัติของการเป็นตัวดึงดูดน้ า มีผลท าให้เส้นใยลูก

ตาลน่าจะมีความสามารถในการดูดซับน้ า และความชื้นได้ดี และยังส่งผลท าให้เส้นใย

ลูกตาลมีความแข็งแรง และมีความสามารถทนต่อการย่อยด้วยกรดและด่างได้สูง ทั้งนี้

เนื่องจากอิทธิพลของสารเซลลูโลส  เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน แต่เส้นใย   ลูกตาลอาจ

ไม่คงทนต่อการข้ึนรา เนื่องจากเส้นใยลูกตาลเป็นเส้นใยเซลลูโลสธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มี

ปรมิาณความชืน้และน้ าอยู่ แต่สามารถป้องกันโดยการเก็บรักษาเส้นใยเมื่อแห้งสนิท  ใน

ห้องที่มีความชืน้ต่ า(พิทักษ์ อุปัญญ ์และจันทรเ์พ็ญ ชุมแสง, 2554) 

 

ตาราง สว่นประกอบทางเคมีของเส้นใยลูกตาล 

         องค์ประกอบ เส้นใยลกูตาลก่อนการหมัก(%) 

ความชืน้ 

เถา้ 

ไขมันและขี้ผึง้ 

ลกินนิ 

เซลลูโลส 

เฮมิเซลลูโลส 

สารประกอบเปกติน 

6.9 

0.9 

1.59 

8.29 

57.0 

12.4 

13.3 

ที่มา: พิทักษ์ อุปัญญ ์และจันทรเ์พ็ญ ชุมแสง, (2554) 
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รูปทรงภายนอกของเส้นใยลูกตาล จากกล้องจุลทรรศน์ท าให้ทราบลักษณะ

ภายนอก รูปร่างของเสน้ใยตามความยาว ประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใยเล็กๆ เรียงความ

ยาวของเสน้ใยเป็นรูปทรงกรวยมีลักษณะเป็นกิ่งแตกออกจากเส้นใยหลักและมีรอยหยิก

งอ จัดเป็นเส้นใยสัน้ดังภาพ (พิทักษ์ อุปัญญ ์และจันทรเ์พ็ญ ชุมแสง, 2554) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพลักษณะภายนอกของเส้นใยตาล 

 

รูปทรงตามภาคตัดขวางของเส้นใย (cross – section) จากกล้องจุลทรรศน์ท าให้

ทราบลักษณะภายในตามภาคตัดขวางของเส้นใยลูกตาล ก่อนการหมักทางชีวภาพ มี

ลักษณะเป็นรูปรเีกอืบกลมมีลูเมนเห็นไดช้ัดเจนผนังเซลลค์อ่นขา้งบาง ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพภาคตัดขวางของเส้นใยลูกตาล 

ที่มา: พิทักษ์ อุปัญญ ์และจันทรเ์พ็ญ ชุมแสง, (2554) 
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ความยาวของเส้นใยลูกตาล (fiber length) ผลการวิเคราะห์ พบว่าเส้นใยลูกตาลมีความ

ยาวไม่สม่ าเสมอกัน ทั้งนี้เป็นเส้นใยธรรมชาติ อาจเนื่องมาจากอิทธิผลของปัจจัย

สภาพแวดล้อม ผลจากการสังเกต พบว่าความยาวของเส้นใยลูกตาลมีความผันแปร

ตามขนาดลูกตาล ถ้าผลตาลที่มีขนาดใหญ่จะมีความยาวของเส้นใยยาวกว่าผลตาล

ขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยมีความยาวประมาณ 11.15 เซนติเมตร แต่ความยาวของเส้นใยและ

การที่เส้นใยมีลักษณะเป็นกิ่งแตกออกจากเส้นใยหลักและมีรอยหยิกงอจะไปมีผลต่อ

กระบวนการปั้นเส้นดายแบบปลายเปิด (open-end spinning)ได้นอกจากนั้น  ผลการ

วิเคราะห์ค่าความละเอียดของเส้นใยลูกตาล โดยเฉลี่ย เท่ากับ 9.58 ดีเนียร์ และเส้นใย

ลูกตาลมีค่าความเหนียว (tenacity) โดยเฉลี่ย 12.32 กรัมแรงต่อดีเนียร์ และมีค่าการยืด

ตัวขณะขาด (elongation) โดยเฉลี่ย 43.50% (พิทักษ์ อุปัญญ์ และจันทร์เพ็ญ ชุมแสง, 

2554) 

 

ตารางสมบัตทิางกายภาพของเสน้ใยลูกตาล 

         สมบัติทางกายภาพ เส้นใยลูกตาล 

 Average MIN MAX     S.D. 

ความยาว (cm) 11.15 6.90 15.70 2.43 

ความละเอียด (ดีเนียร์) 9.58 7.70 12.98 5.39 

ค่าความเหนียว (tenacity) (กรัมแรงตอ่ดี

เนียร์) 

12.32 6.87 18.43 2.82 

การยืดตัวขณะขาด (elongation) (%) 43.50 30.40 62.20 10.32 

ปริมาณความชืน้ (moisture content) 8.56 3.45 10.34 3.15 

พิทักษ์ อุปัญญ ์และจันทร์เพ็ญ ชุมแสง, (2554) 
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บทที่ 2 

เส้นใยลูกตาลวัตถุดิบผลติเส้นด้าย 

 

2.1 เส้นใยกับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (fibers with textile products) 

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 

ทั้งในการท าเครื่องนุ่งห่ม เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายจนถึงการตกแต่ง เพื่อให้เกิด

ความสวยงามนอกจากนี้ยังเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ สามารถน าไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่สะดวกขึ้น ปัจจุบันนี้ 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สิ่งทอไดเ้จริญก้าวหน้าไปมาก และยังได้รับการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง ความนิยมของผู้บริโภคให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม นั้นหมายถึงวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติ และเป็นวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร มี

กระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเมื่อใช้แล้วผลิตภัณฑ์เหล่านั้น

สามารถย่อยสลายได้ ดังเห็นไดจ้ากกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเอาใจใส่และการ

ตื่นตัวต่อปัญหาโลกร้อนทุกภาคส่วน แม้แต่ภาคอุตสาหกรรมสิ่ งทอมีนโยบายเร่ง

สง่เสรมิการศึกษาวิจัยในการหาวัสดุสิ่งทอที่เป็นธรรมชาตเิพื่อทดแทนเส้นใยสังเคราะห์ 

  

เส้นใยท่ีจะเป็นเส้นใยทางสิ่งทอ ควรมีสมบัติดังต่อไปนี ้

(1) ควรมีความยาวมากกว่าความกว้างหลายร้อยเทา่ตัว 

(2) สามารถบิดตัวรวมกันเป็นเส้นด้ายได้ 

(3) เส้นใยจะต้องมีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นตัว 

(4) มีความแข็งแรงเพยีงพอที่จะทนตอ่กระบวนการปั่นด้ายและทอผ้า 

และเมื่อผลิตเป็นผืนผ้าไดแ้ล้วจะท าให้ผ้าน้ันมีความแข็งแรงเพยีงพอในการใช้งานได้ 

(5) หากเส้นใยมีความยืดหยุ่นตัวดจีะท าให้เกิดลักษณะการพลิ้วตัวของผ้า 

(6) ความยาวของเส้นใยโดยปกติแลว้เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดความยาวเสน้ใย 

จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า1/4 ถึง1/2 นิ้วจนถึงความยาวไม่จ ากัดเพื่อท าให้เกิดแรงยึดตัวกัน

อย่างเหมาะสมภายหลังกระบวนการปั่นด้าย 
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(7) ความละเอียดของเส้นใยยิ่งเส้นใยละเอียดเท่าใดผ้าจะมีความนุม่นวล  

เชน่เสน้ใยไหมแต่ถา้เส้นใยที่เป็นป่านปอควรผลิตเป็นกระสอบปา่นมากกว่าเสื้อผ้า

เน่ืองจากเส้นใยเหลา่น้ันหยาบมาก 

(8) ความยืดหยุ่นตัวท าให้เสื้อผ้าคงรูปรา่งเมื่อมีแรงดึงยืด 

(9) รอยหยิกงอเป็นสมบัตเิฉพาะตัวของเส้นใยธรรมชาตจิ าพวกเส้นใยขนสัตว์ 

(10) การดูดความชืน้ของเสน้ใยท าใหส้บายตัวเมื่อสวมใส่และลดไฟฟา้ 

สถิตบนเสน้ใยเช่นเสน้ใยสังเคราะห์ในฤดูหนาวได้ดี 

(11) น้ าหนักของเสน้ใยท าให้การทิ้งตัวของผืนผ้าดขีึ้นถ้าเส้นใยหนักเกนิไป 

จะท าให้สวมใสไ่ม่สบายตัวเน่ืองจากน้ าหนักของผ้าถ่ายมาท่ีตัวผู้สวมใส่ 

(12) จะต้องหาง่ายและราคาถูก 

(13) จะต้องย้อมสพีิมพ์และตกแตง่ไดง้่ายไม่ท าให้เกิดการติดสทีี่ไม่สม่ าเสมอ 

(14) ควรมีสว่นท่ีไม่เป็นระเบยีบอยู่ในโครงสร้างบา้งเพื่อท าให้สสีามารถ 

แทรกซึมเขา้ไปในเส้นใยได้ในกรณีที่ย้อมสีเส้นใยนั้นๆ 

 

2.2 การตัดและการเตรียมเส้นใยตาล 

1. หลังการยี/สกัดเนื้อตาล จะเห็นไดว้่าสว่นของเส้นใยลูกตาลที่ตดิกับเมล็ด 

ตาล โดยเฉลี่ยเส้นใยลูกตาลจะมีความยาวประมาณ 7-10 เซนติเมตร จัดว่าเป็นเส้นใย

ธรรมชาติประเภทส้ัน มีเสน้ใยลูกตาลจะมีสีเหลืองสด  

 

 

 

 

 

 

ภาพ เส้นใยลูกตาลท่ีได้หลังการยี/สกัดเนื้อตาล  
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2. หลังจากลา้งดว้ยน้ าประปา 2-3 ครัง้ หลังจากน้ันจะใช้กรรไกรตัดเส้นใย 

ลูกตาล ให้มีความยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร  

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ การตัดเส้นใยลูกตาลสด ที่ติดกับเมล็ดตาลภายหลังการยเีนื้อตาล ด้วยกรรไกร 

3. ลา้งเสน้ใยลูกตาลให้สะอาดดว้ยน้ าประปา  

 

 

 

 

 

 

 
 

4. ตากเส้นใยกลางแดดให้แห้ง   
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5. การเก็บรักษาเส้นใย การอัดก้อนเสน้ใยเพื่อสง่โรงงานผลิตเส้นด้าย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. การหมักเส้นใยลูกตาลดว้ยกระบวนหมักภายใตส้ภาพน้ าขัง(กรณีเตรียม 

เส้นให้ได้คุณภาพตามโรงงานสั่งวัตถุดบิ) 
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 น าเส้นใยลูกตาลที่ได้รวบรวมไว้ มาท าการหมักภายใต้สภาพน้ าขัง ระยะเวลาการ

หมัก 14 วันซึ่งในขั้นตอนการหมักจะได้รับกากน้ าตาล และไนโตรเจน (ปุ๋ยยูเรีย) ใน

ปริมาณ 45 mgN/เส้นใยลูกตาลแห้ง 1,000 g เพื่อที่ไนโตรเจนไปเป็นแหล่งอาหารให้กับ

จุลินทรีย์ท้องถิ่นและใส่จุลินทรีย์ประสิทธิภาพ (effective microorganism; EM) จ านวน 

20 ml (พิทักษ์ อุปัญญ ์และจันทรเ์พ็ญ ชุมแสง, 2554) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ย่อยสลายผนังเซลล์พืชส่วนของสารอื่นๆ ที่ไม่ใช่เส้นใยหลุดออกจากเส้นใย เมื่อครบ

ก าหนดจะน าเส้นใยมาท าความสะอาดการล้าง หมักด้วยน้ ายาปรับผ้านุ่ม และตากแดด

ให้แห้ง จึงท าการอัดก้อนเสน้ใยเพื่อสง่โรงงานผลิตเส้นดา้ยตอ่ไป  

 

 

 

 

 

 



21 
 

บทที่ 3 

ถ่านอัดแท่งจากเปลอืกและก้านตาลอ่อน และกะลาตาล 

 

ถ่านอัดแท่ง charcoal briquettes ค าว่า charcoal หมายถึง ถ่าน หรือคาร์บอน 

ส่วนค าว่า briquette หมายถึงวัสดุที่สามารถให้ความร้อนที่มีลักษณะเป็นก้อนหรือแท่ง 

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือถ่านที่น ามาขึ้นรูปเป็นแท่งหรือก้อน เพื่อน ามาใช้เป็นแหล่ง

พลังงานความร้อนโดยมากแล้วจะใช้ส าหรับประกอบการท าอาหารปิ้ง ย่าง ถ่านอัดแท่ง

ที่ใช้ในทางการค้า ส าหรับประกอบอาหาร มีส่วนประกอบของ ถ่านจากไม้ กะลา ฟาง

ขา้ว แกลบ เศษไม้ ขี้เลื่อย ถ่านหิน biomass ฯลฯ ภาษาอังกฤษเรียกว่า mineral charcoal 

ส่วนนี้ใช้ส าหรับเป็นเชื้อเพลิงผงแป้ง (starch) ใช้เป็นตัวยึดผงถ่านให้ยึดติดกันดีโซเดียม

ไนเตรท (sodium nitrate) ใช้เร่งให้ไฟแรง แวกซ์ (wax) ใช้เป็นตัวยึดผงถ่าน เป็นตัวเร่งให้

ไฟแรงขึ้นแถมยังช่วยให้ติดไฟได้ง่ายอีกด้วยนอกจากนั้นอาจมีการเติม หินปูน 

(limestone), บอแรกซ์ (borax) หรือสารเคมีตัวอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพหรือคุณสมบัติ

ของถ่านให้ดขีึ้น 

 

3.1 กระบวนการในการผลติถ่านอัดแท่ง 

วัสดุเหลือใช้ต่างๆที่จะน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ต้องผ่านการแปรรูปให้เหมาะสม

ก่อนโดยมีกระบวนการแปรรูปดังนี้การผลิตถ่านการบดย่อยการผสมการอัดเป็นแท่ง

การท าให้แห้ง 

(1) การผลิตถ่าน ถ่านคือไม้ที่ได้จากการเผาไหม้ภายในบริเวณที่มีอากาศอยู่เบา

บางหรือกระบวนการแยกสารอินทรีย์ภายในไม้ในสภาวะที่มีอากาศอยู่น้อยมากเมื่อมี

การให้ความร้อนระหว่างกระบวนการจะช่วยก าจัดน้ าน้ ามันดินและสารประกอบอื่นๆ 

ออกจากไม้ซึ่งถ่านที่ได้หลังการผลิตจะมีปริมาณของคาร์บอนสูงและไม่มีความชื้นท าให้

ปริมาณพลังงานในถ่านสูงโดยมีค่าเป็นสองเท่าของปริมาณพลังงานในไม้แห้งส าหรับ

กระบวนการที่ท าให้สารอินทรีย์ในเนื้อไม้เปลี่ยนรูปเป็นถ่านเรียกว่า carbonization ซึ่ง

สามารถแยกกระบวนการดังกล่าวออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการเผาไหม้ 

(combustion) เป็นกระบวนการที่ต้องการปริมาณออกซิเจนจ านวนมากระหว่างการเกิด
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คาร์บอนไนเซชั่น โดยให้ความร้อนกับวัสดุภายในเตาเผาถ่านใน ขั้นตอนที่ 2 จะเป็น

ปฏิกิริยาประเภทดูดความร้อนเพื่อไล่ความชื้นออกจากเนื้อวัสดุซึ่งใน ขั้นตอนนี้จะใช้

อุณหภูมิจนถึง 270 องศาเซลเซียส ความชื้นจะค่อยๆ ลดลงจนกระทั่งหมดไปซึ่งสังเกต

ได้จากปริมาณไอน้ าสีขาวที่เกิดขึ้นจนหนาทึบส่วนใน ขั้นตอนที่ 3 ของกระบวนการจะ

เป็นปฏิกิริยาประเภทคายความร้อนโดยเกิดขึ้นในช่วงอุณหภูมิ  250 - 300 องศา

เซลเซียส ในระหว่างปฏิกิริยาคายความร้อนจะเกิดแก๊สต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแก๊ส

คาร์บอนมอนอกไซค์ (CO) และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) นอกจากนี้ยังเกิดกรด   

อะซิติกเมทิลแอลกฮอล์ และสารพวกน้ ามันดินในขั้นตอนนี้องค์ประกอบที่ระเหยได้ที่

ยังคงอยู่ในกระบวนการจะถูกขับออกไป จะท าให้ปริมาณคาร์บอนของถ่านเพิ่มขึ้น

ส าหรับใน ขั้นตอน ที่ 4 เป็นการน าผลิตภัณฑ์ถ่านมาท าให้เย็นซึ่งจะใช้เวลาหลายชั่วโมง

ขึ้นอยู่กับชนิดของเตาเผาที่ใช้ในการผลิตคุณภาพของถ่านที่ผู้ใช้ยอมรับได้คือต้องมี

ปริมาณคาร์บอนคงตัว 70 เปอร์เซ็นต์สารระเหยได้ต้องน้อยกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ ขี้เถ้า

ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ และความหนาแน่นประมาณ 0.25 - 0.30 กรัมต่อลูกบาศก์

เซนตเิมตร ซึ่งถ่านจะมีสมบัติเปราะปานกลาง (กัญญา เม้ามีทรัพย์, 2544) 

(2) การบดย่อย (grinding) ผงถ่านที่น ามาใช้ในการอัดแท่งจะต้องละเอียด

พอที่จะน าไปขึ้นรูปได้ดี ขนาดของผงถ่านที่ใช้น้ันจะข้ึนอยู่กับชนิดของถ่าน และวิธีการท า

ผงถ่านให้เป็นแท่งวิธีการบดย่อยสามารถท าได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องบด

เครื่องสับ และเครื่องป่นวัสดุหรือวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการบดด้วยมือโดยอาจใช้ครกและ

สากเป็นอุปกรณ์ ซึ่งวิธีนี้ต้องการแรงงานมากและใช้เวลานานจากการอัดขึ้นรูปผงถ่าน

หินขนาดต่างๆ พบว่าในปริมาณตัวประสานที่เท่ากันผงถ่านหินขนาดเล็กมีแนวโน้มใน

การข้ึนรูปไดด้กีว่า และสามารถรับน้ าหนักที่ท าให้ถ่านหินอัดแท่งแตกหักได้ดีกว่าผงถ่าน

หินขนาดใหญ ่

(3) การผสม (mixing) การผสมเป็นการผสมวัสดุที่ถูกป่นย่อยแล้วกับสารที่

จะช่วยประสานวัสดุให้ติดกันง่ายขึ้นลักษณะของตัวประสานที่ดีนั้น นอกจากจะต้องมี

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคสูงแล้วความชื้นต้องมากพอ และสามารถปกคลุมพื้นที่ผิว

ของถ่านได้ท่ัวถึงในการท าถ่านอัดแท่งจากลิกไนทอ์บ พบว่าลิกไนท์ เมื่อผ่านกรรมวิธีอบ

แล้วจะขาดสมบัติในการจับตัวเมื่อได้รับแรงกด ดังนั้นจึงต้องมีตัวประสานช่วยซึ่งใน

ต่างประเทศใช้ coal tars มาผสมส าหรับประเทศไทย ได้ทดลองใช้ผลิตผลทาง
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การเกษตรเป็นตัวประสาน พบว่ากากน้ าตาลและแป้งเปียกเป็นตัวประสานที่ดี ถ่านอัด

แท่งที่ใช้กากน้ าตาลเป็นตัวเชื่อมประสานนั้นมีค่าความร้อนสูงกว่า และมีปริมาณเถ้าต่ า

กว่าถ่านอัดแท่งที่ใช้แป้งเปียกเป็นตัวเชื่อมประสานแต่ข้อเสียของการใช้กากน้ าตาลคือ

ตอ้งใช้ปรมิาณมากกว่า และเมื่อทิ้งไว้ในอากาศชื้นๆ จะดูดความชื้นจากในอากาศเข้าไป

ท าให้อ่อนตัวลง (วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ และคณะ, 2530) อย่างไรก็ตาม ยังมีวัสดุอีก

มากมายสามารถน ามาใช้เป็นตัวประสานได้ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นก็จะมีการใช้วัสดุที่

แตกต่างกันออกไป ดังนั้นในการที่จะเลือกวัสดุใดเป็นตัวประสานนั้นก็ควรพิจารณาถึง

สมบัติดังต่อไปนี้ คือ ราคาถูกมีแรงยึดเกาะที่ดีไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นขณะเผาไหม้และ

สามารถหาได้ง่าย ส าหรับเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ไม่ได้ใช้ตัวเชื่อมประสานใดๆ เมื่ออัดเสร็จ

แล้วต้องน าไปใช้เลย เพราะมีความเปราะมากท าให้หักเป็นท่อนๆ และป่นกระจายได้ง่าย

จึงไม่สามารถเก็บรักษาไว้นานๆ 

(4) การอัดแท่ง (compaction) ขั้นตอนในการอัดส่วนผสมเป็นแท่งนี้เป็น

ขั้นตอนในการก าหนดรูปร่างและความหนาแน่นของถ่านอัดแท่งโดยที่ขนาด และรูปร่าง

นัน้จะขึ้นอยู่กับจุดประสงคใ์นการใช้งาน และความต้องการของผู้ใช้ซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ

การใช้มือปั้นและอัดส่วนผสมให้เป็นแท่ง แม้ว่าแรงอัดด้วยวิธีนี้จะไม่มากวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตรนั้นประกอบด้วย สมบัติที่เป็นปัญหาต่างๆ ท าให้จ าเป็นต้องมีการลด

ขนาดเพื่อเพิ่มความหนาแน่นและให้ได้รูปร่างที่เหมาะสมโดยเรียกกระบวนการนี้ว่า 

Densification (Bhattacharya, 1990) การเพิ่มความหนาแน่นของถ่านอัดแทง่เป็นการเพิ่ม

ค่าความร้อนต่อปริมาตรของวัตถุดิบง่ายต่อการขนส่งและจัดเก็บ และเพื่อให้ได้รูปร่าง

และคุณภาพท่ีเป็นมาตรฐานการเพิ่มความหนาแน่นวิธีการอัดแท่งการอัดก้อนวัสดุต่างๆ

นัน้อาจแบง่ได้เป็น 2 วิธีคือ 

(4.1) การอัดโดยใช้ความร้อนเข้าช่วยการอัดร้อน และใช้แรงอัดสูงเหมาะ

ส าหรับวัสดุที่มีลิกโนเซลลูโลส เช่นเศษไม้แกลบขี้เลื่อย (hot and high pressure 

densification) เป็นวิธีที่ใช้อย่างกว้างขวางปัจจัยที่มีผลต่อการท าเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง

ได้แก ่
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- ปรมิาณความชืน้ (moisture content) ที่เหมาะสมควรอยู่ระหวา่ง 

6-12 เปอรเ์ซ็นต์ มาตรฐานเปียกถ้าความชืน้เกิน 12 เปอรเ์ซ็นต์ มาตรฐานเปียกจะท าให้

เกิดการระเบิดที่กระบอกอัดเพราะน้ าในวัสดุ เมื่อโดนความร้อนจะกลายเป็นไอเกิดการ

ขยายตัวในก้อนเชื้อเพลิง 

- ขนาดของวัตถุดิบ (particle size) ขนาดที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง    

48- 52เมซ ขนาดยิ่งละเอยีดพืน้ท่ีผิวในการยืดตัวมากให้การอัดแทง่สะดวก 

- แรงดัน (pressure) ความหนาแน่นของแทง่เชือ้เพลงิจะเพิ่มขึ้น 

ตามแรงดันท่ีใช้ 

- อุณหภูมิ (temperature) วัสดุท่ีใช้ในการอัดแท่งก่อนท่ีจะปอ้นเข้า 

เครื่องอัดหากท าให้รอ้นที่ 200-225 องศาเซลเซียส จะท าให้แรงดันลง 2 เท่า 

(4.2) การอัดโดยไม่ใช้ความร้อนหรือการอัดเย็นและใช้แรงอัดต่ า (cold 

and low pressure densification) แยกได้ 2 แบบคือแบบใช้ตัวประสานและไม่ใช้ตัว

ประสานใช้กับวัสดุชีวมวลที่เน่าเปื่อย หรือผ่านการหมักแล้วเท่านั้นและมีความชื้น 50-

60 เปอรเ์ซ็นต ์

(4.3) การตากแห้งเนื่องจากเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ได้ยังมีปริมาณความชื้น

อยู่สูงจึงต้องไปตากให้แห้ง เพื่อเป็นการลดความชื้นให้ไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์มาตรฐาน

แห้ง และเพื่อท าให้เชื้อเพลิงแข็งตัวเกาะกันแน่นซึ่งวิธีที่ง่าย และถูกที่สุดส าหรับการท า

ให้แห้งก็ คอืการน าไปผึ่งแดดประมาณ 3 - 4 วัน แต่หากใช้เป็นห้องอบโดยใช้ความร้อน

จากแสงอาทติย์ ก็จะช่วยลดระยะเวลาในการท างานให้สัน้ลงนอกจากนี้ เราอาจใช้ความ

ร้อนจากเตาเผามาไล่ความชื้น จากแท่งถ่านให้แห้ง ข้อควรระวังส าหรับวิธีนี้ก็คือต้อง

รักษาอุณหภูมิภายในห้องอบไม่ให้สูงเกินกว่าที่ท าให้ถ่านลุกไหม้ส าหรับเวลาที่ใช้ในการ

อบไล่ความชืน้น้ัน จะข้ึนอยู่กับปรมิาณความชืน้ของส่วนผสมและชนิดของห้องอบที่ใช้ 

 

3.2 การวิเคราะห์คุณสมบัตทิางเคมีของเชื้อเพลงิตามมาตรฐาน ASTM 

1. ความชื้น (moisture content) คือเปอร์เซ็นต์ของน้ าต่อน้ าหนัก วัสดุมีผล

โดยตรงตอ่คุณภาพของแก๊สเชื้อเพลิงที่มีขนาดความชื้นต่ ายิ่ง จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ

ระบบผลติแก๊สได้มากข้ึนเทา่น้ัน 
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2. สารที่ระเหยได้ (volatile matters) หมายถึง องค์ประกอบของถ่านที่ระเหย

ออกมาเมื่อเผาถ่านอุณหภูมิที่ก าหนดในภาชนะปิด โดยไม่รวมน้ าที่ระเหยออกมา เมื่อ

เผาตัวอย่างที่อุณหภูมิเหนือจุดเดือดของน้ าเล็กน้อย สารระเหยที่ออกมามีทั้งที่มาจาก

สารอนิทรีย์และสารอนินทรยี์สารประกอบเหล่านี้  ได้แกแ่ก๊สที่ตดิไฟ เช่น แก๊สไฮโดรเจน

คาร์บอนมอนอกไซด์และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนต่างๆ และแก๊สที่ไม่ติดไฟ เช่น 

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ า ปริมาณสารระเหยในถ่านจะลดลง เมื่อถ่านมี

คุณภาพสูงขึน้ด้วยเหตุน้ีปรมิาณสารระเหยจึงเป็นปรมิาณส าคัญในการวิเคราะห์ถา่น 

3. ปริมาณเถ้า (ash content) หมายถึงสารประกอบอนินทรีย์ที่เหลือจากการเผา

ไหม้ถา่นที่อุณหภูมิสูง 

4. คาร์บอนคงตัว (fixed carbon) หมายถึงปริมาณคาร์บอนที่เหลืออยู่หลังจากที่

สารระเหยออกจากถ่านแล้วจัดเป็นสารประกอบอินทรีย์  ในถ่านที่หลังจากการระเหย

ของสารระเหยปริมาณคาร์บอนคงที่ เป็นตัวบ่งชี้ปริมาณของแข็งที่ติดไฟได้ที่เหลืออยู่ใน

เตาเผาอัตราสว่นระหว่างปริมาณคาร์บอนคงที่ตอ่ปริมาณสารระเหยเรียกว่า fuel ratio 

5. ค่าความร้อน (heating value) น าไปจัดแบ่งคุณภาพของเชื้อเพลิงนอก จากนี้

ยังเป็นตัวแปรส าคัญที่จะบ่งชี้ปริมาณความร้อนที่ปล่อยออกมา ถ่านอัดแท่งตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของถ่านอัดแท่งก าหนดให้มีค่าความร้อนไม่ต่ ากว่า  5,000 

แคลอรีต่อกรัม และค่าความชื้นต้องไม่เกินร้อยละ 8 โดยน้ าหนัก ค่าความร้อนของ

เชื้อเพลิงเป็นตัวชี้สมบัติของเชื้อเพลิงอย่างหนึ่งเชื้อเพลิงที่มีค่าความร้อนสูงถือว่าเป็น

เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพดี เช่น ถ่านที่มีค่าความร้อนสูงถือว่าเป็นถ่านที่มีคุณภาพดี  แต่

ส าหรับการใช้ถ่านในการหุงต้มในครัวเรือนนั้นถ่านที่ถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด  นั้นไม่

จ าเป็นต้องเป็นถ่านที่มีค่าความร้อนสูงสุดแต่ต้องมีสมบัติที่ดีของถ่านทางด้านอื่นๆ ด้วย 

(ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2547) คอื 

- การแตกปะทุขณะตดิไฟถ่านท่ีแตกปะทุขณะติดไฟผู้ใช้จะไม่ชอบไม่นิยมใช้  

ดังนั้นถ่านที่มีคุณภาพดีจะไม่มีการแตกปะทุเลยหรือมีการแตกปะทุเล็กน้อยในช่วงนาที

แรกที่ติดไฟ  

- น้ าหนักถ่านถา่นหนักจะลุกไหม้ให้ความร้อนแรงได้นาน  

- ควันถ่านท่ีมีคุณภาพดไีม่ควรจะมีควันและกลิ่นฉุนในขณะลุกไหม้  



26 
 

- ความแข็งแรงถ่านที่มีความแข็งสูงจะช่วยลดการแตกหักหรอืปน่เป็นผงท าให้

สะดวกต่อการใช้การขนส่งและการเก็บรักษา 

 

คุณสมบัติของถ่านอัดแท่งที่ดีสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ข้อหลักๆข้อแรกคือ

คุณสมบัตดิา้นการจัดการหมายถึงถ่านอัดที่ได้ไม่ควรรว่นหรอืแตกแยกออกเป็นส่วนๆใน

ระหว่างการจัดการเก็บรักษาและการเคลื่อนย้ายและสมบัติด้านเชื้อเพลิงโดยจะ

เกี่ยวเนื่องกับชนดิของวัตถุดบิที่ใช้รูปร่างและความหนาแน่นที่ได้ซึ่งในการปรับปรุงสมบัติ

ด้านการจัดการโดยเพิ่มความหนาแน่นของถ่านอัดแท่งจะมีผลกระทบต่อสมบัติการเผา

ไหม้ด้วย 

 

 

3.3 สมรรถนะและมลภาวะของถ่านอัดแท่ง 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุนชนถ่านอัดแท่ง (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 

2547) 

- ลักษณะท่ัวไปในภาชนะบรรจุเดยีวกันต้องมีรูปทรงเดียวกันขนาดใกล้เคียงกันมี

สดี าสม่ าเสมอไม่เปราะอาจแตกหักได้บ้าง 

 - การใช้งานเมื่อติดไฟตอ้งไม่มีสะเก็ดไฟกระเด็นไม่มีควันและกลิ่น 

 - ความชืน้ต้องไม่เกินร้อยละ 8 โดยน้ าหนัก 

 - คา่ความร้อนต้องไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลแคลอรตีอ่กิโลกรัม 

- หากมีการบรรจุให้บรรจุถ่านอัดแท่งในภาชนะบรรจุที่สะอาดแห้งและสามารถ

ปอ้งกันความเสียหายที่อาจเกดิข้ึนกับถ่านอัดแท่งได ้

- น้ าหนักสุทธิของถ่านอัดแท่งในแต่ละภาชนะบรรจุต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่

ฉลาก 

- ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุถ่านอัดแท่งทุกหนว่ยอย่างน้อยต้องมีเลขอักษรหรือ

เครื่องหมายรายละเอียดตอ่ไปน้ีให้เห็นได้ง่ายชัดเจนชื่อผลติภัณฑ์ชนิดของวัสดุที่ใช้ท า

น้ าหนักสุทธิเดือนปีท่ีท าขอ้แนะน าในการใช้ชื่อผู้ท าหรือสถานที่ท าพร้อมสถานท่ีต้ังหรือ

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในกรณีที่ใชภ้าษาต่างประเทศตอ้งมีความหมายตรงกับ

ภาษาไทยที่ก าหนดไว้ขา้งต้น 
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ขั้นตอนการผลติถ่านอัดแท่งจากถ่านเปลือกตาลและขั้วตาลอ่อน และถ่านกะลา

ตาล 
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3.4 การสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลติถ่านอัดแท่ง 

1. เตาเผาถ่านแบบต้ังหรือการสร้างเตาแบบดินเหนียว 

เตาเผาถ่านแบบตั้งได้พัฒนาให้เป็นระบบความร้อนตามหลักของชีวมวลโดยการเผาถ่านด้วยถัง

น้ ามัน 200 ลิตรมีอุปกรณ์หลัก 3 ส่วนเพื่อช่วยในการเผาไหม้ ดังนี้ (1) ตะแกรงเหล็ก ความสูงจาก

ฐานเตา 8 เซนติเมตรเพื่อคั่นไม้ฟืนกับฐานเตา (2) ท่อนทรงกรวยเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 8 นิ้ว เส้น

ผ่านศูนย์กลางด้านบน 6 นิ้ว ความสูงของท่อ 30.5 เซนติเมตรถือเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดการ

เผาไหม้ตามหลักชีวมวลหรือการเผาควัน (3) ครีบเกลียวขนาด 1 1/8 นิ้ว จ านวน 3 ใบเพื่อช่วยเร่งใน

การเผาไหม้ให้เร็วขึ้น 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

เตาแบบต้ัง                         เตาดนิเหนียว 

 

2. เครื่องบดถ่าน ซึ่งส่วนประกอบหลัก ไดแ้ก่ ใบมีดที่ตดิเรียงตัวกันบนเพลาที่ 

หมุนได้รอบตัว โดยใช้มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า เป็นตัวขับเคลื่อน ใช้ไฟฟ้า 2 เฟส และ

สามารถท าการตีถ่านได้มากกว่า 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ทั้งนี้ขนาดของเครื่องบด และ

จ านวนใบมีดที่ตดิบนเพลาตลอดจนลักษณะของใบมีด ได้มีการออกแบบให้เหมาะสมกับ
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ชนิด ขนาด และปริมาณของวัสดุถ่านจากเปลือกตาลและขั้วตาลอ่อน และถ่านกะลา

ตาล นอกจากน้ันได้ติดตะแกรงร่อนรองรับถ่านท่ีผ่านการย่อยก่อนน าไปใช้ในการอัดแทง่ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพเครื่องบดถ่าน 

 

3. เครื่องผสมถ่านกับวัสดุประสาน เป็นถังผสมทรงกลมแนวต้ังใช้ในการผสม 

คลุกเคล้าถ่านให้เข้ากับตัวประสานก่อนเข้าเครื่องอัด รายละเอียดของเครื่องผสมถ่าน

กับวัสดุประสานจะ ประกอบด้วย ตัวเครื่องท าจากสแตนเลท์ ขนาดความกว้าง 80 

เซนติเมตร และความสูง 60 เซนติเมตร จะสามารถผสมได้ครั้งละ ประมาณ 100 

กิโลกรัม และมีช่องเทออกทางก้นถัง ขาตั้ง 4 ขา ใช้ระบบเกียร์ทดรอบ ใช้มอเตอร์ขนาด 

2 แรงม้า ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ สามารถท าการผสมถ่านได้ 100 กิโลกรัมตอ่ 20 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เครื่องผสมถ่านกับวัสดุประสาน 
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4. เครื่องอัดถ่านแบบเกลยีวตัวหนอน 

ใช้การอัดเกลียวหรืออัดสกรู (screw extrusion) เพราะมีความสะดวกหลาย

ประการและเป็นที่นิยมในการผลิตถ่านทั่วไปท างานด้วยมอเตอร์2แรงม้าสามารถอัด

ก้อนถ่านได้ประมาณ 150 กิโลกรัมตอ่ชั่วโมงเกลยีวที่หมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าบบีเข้าไปยัง

กระบอกอัดซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตรและถูกดันออกมาทางที่รองรับไว้ที่

ปลายกระบอกอัดอกีขา้งหนึ่งดังภาพ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพเครื่องอัดถ่านแท่ง 

 

3.5 การผลติถ่านอัดแท่งจากเปลือกตาลและขั้วตาลอ่อน และกะลาตาล  

การผลิตถ่านอัดแท่งโดยใช้ถ่านจากเปลือกตาลและขั้วตาลอ่อน และถ่านกะลา

ตาล ที่อัตราส่วนผสมต่างๆและคุณภาพของถ่านอัดแท่งให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุนชนถ่านอัดแท่ง (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2547) และ

ส่งเสริมให้น าไปใช้ในครัวเรือนและในเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตถ่านอัดแท่งจาก

ถ่านเปลอืกตาลและขัว้ตาลออ่น และถา่นกะลาตาล 

1. อัตราส่วนผสมท่ีเหมาะสมตามชนิดปริมาณวัตถุดิบ 

โดยการน าถ่านกะลาตาลที่ได้จากการบดแล้วมาผสมกับถ่านจากเปลอืกตาล 

และขั้วตาลอ่อน ที่ได้จากการบดแล้ว มาท าการผสมเพื่อหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม

ดังนี ้(ถ่านเปลอืกตาลและขัว้ตาลออ่น: ถ่านกะลาตาล) โดยอัตราสว่นดังนี ้



31 
 

(1) ถ่านจากเปลือกและขั้วตาลออ่น   100:0 (เปอรเ์ซ็นต)์ 

(2) ถ่านจากกะลาตาล     0:100 (เปอรเ์ซ็นต)์ 

(3) ถ่านเปลอืกและขัว้ตาลออ่น: ถ่านกะลาตาล  50:50 (เปอร์เซ็นต)์ 

(4) ถ่านเปลอืกและข้ัวตาลอ่อน: ถ่านกะลาตาล  60:40 (เปอรเ์ซ็นต)์ 

(5) ถ่านเปลอืกและขัว้ตาลออ่น: ถ่านกะลาตาล  70:30 (เปอรเ์ซ็นต)์ 

(6) ถ่านเปลอืกและข้ัวตาลออ่น: ถ่านกะลาตาล  80:20 (เปอรเ์ซ็นต)์ 

 

2.อัตราส่วนตัวประสาน 

อัตราส่วนตัวประสานโดยใช้แป้งมันส าปะหลังและน้ าโดยการเลือกอัตรา

ส่วนผสมที่เหมาะสมดังนี้ถ่านจากเปลือกตาลและขั้วตาลอ่อน และถ่านกะลาตาลตาม

อัตราส่วน  10 กิโลกรัม ตามอัตราส่วนผสมแป้งมัน 1 กิโลกรัม น้ า 0.5-0.8 ลิตร ตาม

ความเหมาะสมกับความชื้น ของถ่านเปลือกตาลและขั้วตาลอ่อน และถ่านกะลาตาล 

(บุญมา ปา้นประดษิฐ์ และคณะ, ม.ป.ป.) 

ใช้ความเร็วรอบเครื่องรีดประมาณ 140 รอบต่อนาทีอัตราการป้อน 140 

กิโลกรัมต่อชั่วโมงในผลการทดสอบเบื้องต้นเป็นค่าที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

งานวิจัยที่ผ่านมา (จุฑามาศ บุษราคัมวดี, 2547) 

 

(1) น าเปลือกตาลและข้ัวตาลอ่อน และกะลาตาล ไปตากแดดจนแห้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการตากเปลือกตาลและขั้วตาลอ่อน และกะลาตาลให้แห้ง 
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(2) น าเปลือกตาลและขั้วตาลอ่อน กะลาตาล มาเผาจนเป็นถ่านในถังน้ ามัน 200 

ลิตร ในแนวตั้งหลังจากที่ถ่านสุกแล้ว ก็จะปล่อยให้ถ่านเย็นตัวลงแล้วจึงน าออกจากถัง 

(ระยะเวลาการเผาประมาณ 2 ชั่วโมง)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพถ่านเปลือกตาลและขั้วตาลอ่อน และถ่านกะลาตาล 
 

(3) น าถ่านเปลอืกตาลและขั้วตาลออ่น ถา่นกะลาตาล ไปเข้าเครื่องบดให้

ละเอียดความละเอยีดก าหนดไวท้ี่ 5 มิลลเิมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพบดถ่านเปลือกตาลและขั้วตาลอ่อน และถ่านกะลาตาล 
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(4) น าผงถ่านเปลอืกตาลและขัว้ตาลออ่น ถ่านกะลาตาล ผสมให้เข้ากันให้เป็น

เนือ้เดยีวกันโดยใช้แปง้เปียกเป็นตัวประสาน สัดส่วนการผสมแป้งมันส าปะหลังตอ่

น้ าหนักวัตถุดบิ 1:10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการผสมผงถ่านเปลอืกตาลและขั้วตาลอ่อน และถ่านกะลาตาลแป้ง และน้ า  

ตามอัตราส่วนที่ก าหนด 

 

(5) น าสว่นผสมที่ไดผ้สมไว้เรียบรอ้ยแลว้ไปเขา้เครื่องอัดในการอัดขึน้รูปตามแบบ

ที่ก าหนด โดยก าหนดใช้ความเร็วรอบเครื่องรีดประมาณ 140 รอบต่อนาที จะมีรูป

ทรงกระบอกหรือกลม ตามวัตถุประสงคก์ารใช้งานและความต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ถ่านอัดแท่งทรงกลม 
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(6) หลังจากนั้นถ่านอัดแท่งที่ได้จากการอัด น าไปตากแดดให้แห้งสนิท บนพื้น

คอนกรีตประมาณ 7 วัน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) และวัดความชืน้ต้องไม่เกินร้อยละ 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) การวิเคราะห์หาสมรรถนะของถ่านอัดแท่งและมลภาวะตามวิธีมาตรฐาน 

ASTMกรณีของมาตรฐาน มผช. ดังนี้ค่าความร้อน (heating value), ASTM D 5865 

ปรมิาณสารที่เผาไหม้ได้ (volatile matter), ASTM D 3175 ปริมาณคาร์บอนคงตัว (fixed 

carbon), ASTM D 3172 ปริมาณเถ้า (ash), ASTM D 3174 และปริมาณความชื้น 

(moisture), ASTM D 3173 และปริมาณก ามะถันรวมโดยใช้เครื่อง Klett-Summerson 

Photoelectric Colorimeter โดยส่งตัวอย่างวิเคราะห์ประสทิธิภาพ ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และน าผลการวิเคราะห์ที่ได้เปรียบเทียบกับ

เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุนชนถ่านอัดแท่ง (มผช. 2547) 
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บทที่ 4 

เส้นด้ายและผ้าทอเส้นใยลูกตาล  

 

เส้นใยลูกตาลเป็นส่วนที่เหลือทิ้งจากกระบวนการยี/สกัดเนื้อตาล จากผลตาลโตนด

สุก และผลตาลนั้น ได้เฉพาะตาลโตนดเพศเมีย ที่มีอายุ 10-15 ปีขึ้นไป และมีปริมาณ

เหลือทิ้งในท้องถิ่นเป็นจ านวนมากในหลายๆ จังหวัด ผลจากการปรับปรุง และพัฒนา

กรรวิธีการเตรียมเส้นใยลูกตาล ด้วยวิธีการหมักทางชีวภาพร่วมกับวิธีการทางกายภาพ 

ส่งผลให้เส้นใยลูกตาลมีขนาดที่เล็กลง มีความนุ่ม และโค้งตัวได้ดี สิ่งส าคัญเส้นใยมี

ความแข็งแรง และการยืดตัวขณะขาดสูงกว่าเส้นใยฝ้าย จึงส่งผลให้เส้นด้ายผสมเส้นใย

ลูกตาลกับฝ้าย มีความแข็งแรงของความต้านแรงดึง และการยืดตัวขณะขาดดีกว่า

เส้นด้ายฝ้าย 100%  ในขณะที่ค่าความสม่ าเสมอต่ ากว่าเส้นด้ายฝ้าย 100% เส้นด้ายใย

ลูกตาลผลิตด้วยกระบวนการผลิตแบบ open end ด้วยเครื่องจักรกลที่ทันสมัยมี

หลากหลายเบอร์และขนาด เมื่อน าเส้นด้ายใยลูกตาลย้อมสีธรรมชาติ พบว่ามีความ

คงทนตอ่แสงดีมาก และมีลวดลายปรากฏของสเีข้มเป็นจุดๆ บนเส้นดา้ย จะส่งผลให้เมื่อ

น าไปทอเป็นพื้นผ้าเกิดลวดลายบนเนื้อผ้า ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของเส้นใยลูกตาล 

น้ าหนักผ้าทอที่ใช้เส้นด้ายใยลูกตาลมีน้ าหนักเบากว่าผ้าทอจากเส้นด้ายฝ้าย และผ้าทอ

จากเสน้ด้ายใยลูกตาลมีค่าแรงดึงขาด และความตา้นแรงดึงขาดมากกว่าผ้าทอจากฝ้าย  

 ผลงานวิจัยนวัตกรรมเส้นด้ายใยลูกตาล เป็นผลงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า

และวิจัยพัฒนาต่อยอดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อกลุ่มสิ่งทอทั้งภาคเอกชน 

และผ้าสิ่งทอพื้นบ้าน โดยได้รับทุนสนับสนุน 2 หน่วยงานหลักคือ สถาบันพัฒนา

อุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และได้รับ

ความร่วมมือการผลิตเส้นด้ายด้วยเครื่องจักรกลที่ทันสมัยของบริษัท ก้องเกียรติเท็กซ์

ไทล์ จ ากัด เส้นด้ายใยลูกตาลถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมเส้นด้ายใหม่  ที่แสดงถึงความ

เป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เพราะตาลโตนดคือพืชเศรษฐกิจและพืช

อาหาร พืชประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของคนไทย จึงควรได้รับการส่งเสริมด้าน

การตลาด 
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และการน าเสนอเข้าสู่เชิงพาณิชย์ในภาคหัตถกรรมสิ่งทอไทย เพื่อยกระดับความ

แปลกใหม่ และสร้างมูลค่าให้กับผ้าทอไทย อีกทั้งช่วยรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ

การจัดการทรัพยากรเหลือทิ้งในท้องถิ่นที่ยั่งยืน และเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนที่พอเพียง และสร้างเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอใหม่ของไทยที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม 

 

4.1 เส้นด้ายใยลูกตาล 

 ค่าความเหนียวและค่าการยืดตัวขณะขาด ของเส้นด้ายผสมเส้นใยลูกตาลกับ

ฝ้ายของด้ายเบอร์ 7, เบอร์ 10 และ เบอร์ 16 พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อน ามา

แสดงด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง สมบัติทางกายภาพของเส้นใยลูกตาลหลังการปรับปรุง

ด้วยวิธีการหมักภายใต้สภาพน้ าขัง การบีบ และการสางเส้นใย พบว่าสมบัติทาง

กายภาพของเส้นด้ายผสมของเส้นใยลูกตาลและฝ้าย ของค่าความแข็งแรงจ าเพาะและ

การยืดตัวขณะขาดมีแนวโน้มลดลงเมื่อเปอร์เซ็นต์ส่วนผสมของเส้นใยลูกตาลลดลง แต่

อย่างไรก็ตามเส้นด้ายใยลูกตาลมีความแข็งแรงของความต้านแรงดึง และการยืดตัว

ขณะขาดดกีว่าเส้นดา้ยฝ้าย 100% (พิทักษ์ อุปัญญ ์และจันทรเ์พ็ญ ชุมแสง, 2554) 

อัตราสว่นผสมของเส้นใยลูกตาลที่เพิ่มขึ้นท าให้ความไม่สม่ าเสมอ พื้นที่บางพื้นที่

หนาปมและการขึ้นขน ของเส้นด้ายเพิ่มขึ้นทั้งนี้เพราะเส้นใยลูกตาล มีกิ่งแตกออกจาก

เส้นใยหลักและมีขนาดเส้นใยใหญ่กว่าเส้นใยฝ้าย เมื่อท าการผสมและปั่นเส้นด้าย ทุก

ขนาดของเส้นด้ายส่งผลให้เส้นใยลูกตาลจะอยู่บริเวณผิวมากกว่าเส้นใยฝ้าย  ซึ่งเป็น

ลักษณะของการเคลื่อนที่ของเส้นใยโดยที่เส้นใยที่ละเอียดจะเข้าไปอยู่ภายในแกนกลาง

ของเสน้ด้าย สว่นเสน้ใยที่มีขนาดใหญ่กวา่จะกระจายตัวอยู่ที่ผิวนอกของด้ายปั่นผสม จึง

ท าให้เส้นด้ายใยลูกตาลมีสมบัติความสม่ าเสมอต่ ากว่าเส้นด้ายฝ้าย 100% แต่ความไม่

สม่ าเสมอของเส้นด้าย ที่เป็นผลจากเส้นใยลูกตาล จะส่งผลให้เกิดลวดลายปรากฏบน

พืน้ผ้า และเป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอเส้นใยลูกตาลจากการสัมผัสและการสังเกตด้วยตา 

พบว่าเส้นด้ายใยลูกตาลทุกเบอร์ มีความเงามันของเส้นด้ายและผิวสัมผัสของเส้นใยลูก

ตาลนัน้มีความเงามันมากจงึมีการสะทอ้นแสงได้ดมีาก 
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ภาพการผสมและท าแผ่นม้วนเส้นใย ในระบบปั่นเส้นด้ายแบบ open- end spinning 

 

4.2 การย้อมสเีส้นด้ายใยลูกตาลด้วยพืชในท้องถิ่น 

เพื่อสร้างความหลากหลายของสีเสน้ด้ายใยลูกตาล โดยการน าเส้นดา้ยใย 

ลูกตาลที่ได ้จากการวิจัยมาย้อมสีธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกลุ่มผ้าทอมือ

พื้นบ้าน เพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอด้วยกี่พื้นบ้าน เพื่อเป็นการสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์วิทยากร การย้อมสีเส้นด้ายด้วยสีธรรมชาติครั้งนี้ คือนางสี

นวล หมวกทอง ครูภูมิปัญญาไทยในการน าพืชพรรณไม้ในท้องถิ่นมาย้อมสีธรรมชาติ 

และรับพระราชทานเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผ้าไหมไทยสัญญาลักษณ์ตรา “นกยูง”  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพการย้อมสเีส้นด้ายใยลูกตาล สเีขียวจากใบหูกวาง และสนี้ าเงินจากคราม 
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- น าตัวอย่างพืชให้สีแต่ละชนิด มาหั่น/สับให้ละเอียด ตามปริมาณที่ต้องการ

แล้ว น าพชืแต่ละชนิดไปต้มด้วยความร้อนสูงประมาณ 2 ชั่วโมง แล้วกรองแยกน้ าสีที่ได้

ด้วยผ้าขาวบาง น าน้ าสีขึ้นตั้งไฟใหม่ให้ร้อน แล้วน าเส้นด้ายที่ผ่านการท าความสะอาด

และบิดให้หมาดๆ ตรึงเส้นด้ายให้เส้นด้ายแตกแยกเป็นเส้นๆ ก่อน น าลงไปย้อมกับน้ าสี

ให้อยู่ในความร้อนพอประมาณ คนเส้นด้ายให้น้ าสีซึมเข้าเส้นด้ายจนอิ่มสี ประมาณ 1 

ชั่วโมง จึงน าเส้นด้ายที่ผ่านการย้อมสีแล้วไปซัก ด้วยน้ าสะอาดจนสีไม่เกิดการตกของส ี

(ประมาณ 10 ครัง้)เสร็จแลว้น าไปคลึงหรือกระตุกให้เส้นดา้ยเกดิการเหยียดตรง ผึ่งแดด

ให้แห้ง แล้วจงึน าไปปั่นเพื่อเตรียมเข้าสูก่ระบวนการทอเป็นผืนผ้า  

 

- การเตรียมสารช่วยย้อม 

น้ ามะขาม เตรียมได้โดยน ามะขามเปียก 1 กิโลกรัม เติมน้ า 3 ลิตร ต้มให้เดือด

เป็นเวลา 1 ชั่วโมง กรองให้ได้น้ ามะขามที่ไม่มีตะกอน 

  น้ าปูนใส เตรียมได้โดยน าปูนขาว 1 กิโลกรัม เติมน้ า 3 ลติร กรองให้ได้น้ าปูน

ใสที่ไม่มีตะกอน 

  น้ าขี้เถ้า เตรียมได้โดยน าขี้เถ้า 1 กิโลกรัม เติมน้ า 3 ลิตร กรองให้ได้น้ าขี้เถ้า

ใสที่ไม่มีตะกอน 

  ดินโคลน เตรียมได้โดยน าดินโคลน 1 กิโลกรัม เติมน้ า 3 ลิตร กรองให้ได้น้ า

ดนิโคลนใสที่ไม่มีตะกอน 

  สารส้ม เตรียมได้โดยน าสารส้ม 1 กิโลกรัม เติมน้ า 3 ลิตร กรองให้ได้น้ า

สารสม้ใสที่ไม่มีตะกอน 

  จุนสี เตรียมได้โดยน าจุนส ี250 กรัม เติมน้ า 3 ลติร แล้วค้นให้ละลายและได้

น้ าจุนสใีสที่ไม่มีตะกอน 

(6) พัฒนาดา้นคุณภาพสีย้อมธรรมชาติ ให้มีความสม่ าเสมอ และมีการตรวจเช็ค

คุณภาพสีย้อมเส้นด้ายและน าจุดด้อยมาพัฒนาและปรับคุณภาพสีย้อมเส้นด้ายใยลูก

ตาลให้ดีขึ้น และสุ่มเก็บเส้นด้ายย้อมสีตัวอย่างไปทดสอบสมบัติการคงทนของสีต่อการ

ซักล้าง ต่อเหงื่อ ตอ่แสง 

 (7) น าเส้นด้ายใยลูกตาลที่ได้จากการวิจัย เบอร์ 7 เบอร์ 10 และ เบอร์ 16 ไป

ทดลองย้อมสีธรรมชาติ  
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ภาพย้อมสธีรรมชาติเส้นด้ายใยลูกตาล โดยกลุ่มผ้าทอมือพื้นบ้าน 

4.3 การออกแบบและผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือด้วยเส้นด้ายใยลูกตาล 

น าเส้นด้ายใยลูกตาลที่ผ่านการย้อมสีและไม่ย้อมสี มาทดลองทอด้วยกี่พื้นบ้าน 

โดยมีวิทยากร ป้าสุพิน นาห้วย มีการออกแบบลายผ้า 3 แบบ  ได้แก่ ผ้าทอลายขัด ผ้า

ทอยกดอกมุก และผ้าทอยีนส์ลาย4 ตะกอ 
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การทอผ้าในครัง้นีใ้ช้เส้นดา้ยใยลูกตาลที่ผ่านกระบวนการย้อมสีธรรมชาติและที่ไม่

ย้อมสีเป็นเส้นด้ายเส้นพุ่ง และใช้เส้นด้ายจากไหม, เรยอน, ฝ้าย และไหมอีรี เป็นด้าย

เส้นยืน 
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