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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ ศึกษาองค์ประกอบของล าต้นและเส้นใยผักตบชวา เพื่อน ามาศึกษาศักยภาพในการผลิต
เส้นด้ายปั่นผสมเส้นใยผักตบชวาและฝ้ายในอัตราส่วน 50/50 ด้วยระบบ Open-End spinning ระดับ
ห้องปฏิบัติการ ผลขององค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยหลังการสกัดด้วยเครื่องขูดเส้นใยพบว่ามีปริมาณเซลลูโลส 
53.84% ผลของการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชั่นด้วย FTIR พบว่าที่อายุ 6 เดือน เส้นใยมีปริมาณเซลลูโลสและเฮมิ
เซลลูโลสต่ ากว่าที่อายุ 4 เดือน ลักษณะสัณฐานของเส้นใยภายใต้กล้อง SEM พบการรวมกันของกลุ่มเส้นใย ส่วน
การสังเกตภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบลักษณะพื้นที่หน้าตัดของเส้นใยผักตบชวามีรูพรุนที่กว้างและมีรูปร่างเป็น
เหลี่ยมมุม การศึกษาสมบัติทางกายภาพพบว่าขนาดเส้นใยมีขนาดใหญ่ขึ้นตามอายุที่มากขึ้น และมีค่าความ
แข็งแรงและความสามารถในการดูดซับน้ ามีแนวโน้มลดลง เม่ือน าเส้นใยผักตบชวามาทดลองปั่นด้ายผสมกับเส้น
ใยฝ้ายในสัดส่วน 50/50 ด้วยระบบ Open End spinning พบว่าเส้นด้ายปั่นผสมมีสมบัติเชิงกลลดลง 35% และ
มีความไม่สม่ าเสมอ หนา บาง สูงกว่าด้ายฝ้าย 100% มาก แสดงศักยภาพของการน าเส้นด้ายปั่นผสมผักตบชวา 
ในการท าผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ และเครื่องประดับตกแต่ง 
  

ABSTRACT 
In this study, the compositions of water hyacinth stems and fibers were investigated for 

potential as laboratory production of water hyacinth/cotton fiber blended yarn at 50/50 in Open-End 
(OE) spinning. Cellulose content of water hyacinth fibers after extraction using decorticated machine 
was 53.84%. FTIR spectrum of water hyacinth fibers at 6 months showed low intensity peak of 
cellulose and hemicellulose compared to ones at 4 months. Fiber morphology observed by SEM 
showed bundle fibers, while fiber morphology observed by microscope showed really wide rumen 
and multi-angle surface. Physical properties of fiber found that the size of older fiber was larger than 
the young one. Meanwhile, fiber strength and water retention of 4 month fiber were higher than 6 
month fiber. The 50/50 water hyacinth and cotton fibers were blended using OE spinning system for 
the blended yarn. Tenacity, %elongation and evenness properties of blended yarn decreased when 
compare with 100% cotton yarn. The potential usage of the water hyacinth/cotton fiber blended yarn 
was appropriated for home textiles and decorated fabrics. 
Key Words: water hyacinth fiber, mechanical property, blended yarn, Open End spinning 
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ค าน า 
 ผักตบชวา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Eichhornia crassipes ถือเป็นวัชพืชน้ าที่แพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว 
มีรายงานพบว่าประเทศไทยมีผักตบชวาในแหล่งน้ าทั่วประเทศประมาณ 6.24 ล้านตัน (ประมวล อุปกิจ, 2557) 
ถือเป็นปริมาณที่สูงมากพอที่จะน ามาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการควบคุมการแพร่กระจายของ
ผักตบชวาในแหล่งน้ า โดยถูกน ามาท าให้น้ าสะอาด ท าอาหารสัตว์ ท าปุ๋ย เพาะเห็ด ท าก๊าซหุงต้ม โดยเฉพาะส่วน
ของเส้นใยผักตบชวา ที่มีลักษณะเหนียว แข็งแรง เหมาะกับการผลิตเครื่องจักสานต่างๆ ผลิตเป็นกระดาษ ขึ้นรูป
เป็นแผ่นผนังบุภายในบ้าน หรือถูกบดให้เป็นผงละเอียด และผสมกับวัสดุต่างๆ เพื่อขึ้นรูปเป็นคอมพอสิทที่มี
คุณสมบัติแตกต่างกันตามความต้องการในการใช้งาน เช่น น ามาผสมกับแผ่นหลังคา (บุรฉัตร ฉัตรวีระ และ พิชัย 
นิมิตสองสกุล, 2538) เพื่อเสริมความแข็งแรง หรือผสมกับน้ ายางธรรมชาติเพื่อขึ้นรูปเป็นฉนวนกันความร้อน 
(Jaktorn and Jiajitsawat, 2014) นอกจากนี้ยังมีความสนใจน าเส้นใยผักตบชวามาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดย
การศึกษาของวีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา และคณะ (2533) พบว่าเส้นใยผักตบชวามีสมบัติที่มีความเป็นไปได้ในการ
ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และการใช้เส้นใยฝ้ายผสมเส้นใยผักตบชวาที่สัดส่วน 25% ต่อน้ าหนักรวม 
ก่อให้เกิดด้ายที่มีความแข็งแรงมากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีผลงานการน าเส้นใยผักตบชวามาทอร่วมกับเส้นด้าย
ฝ้ายเพื่อขึ้นรูปเป็นผืนผ้าทอ (สมพร วาสะสิริ, 2558) และท าผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ (home textile) ในปี 2555 ได้
มีการศึกษาการใช้เส้นใยทั้งล าต้นมาตีเกลียวและเป็นเส้นพุ่งทอเป็นผ้าส าหรับเคหะสิ่งทอ (ชาญชัย สิริเกษมเลิศ, 
2556) นอกจากนี้ยังมีการน าเส้นใยผักตบขวาที่เตรียมจากเครื่องขูดเส้นใย มาปั่นผสมกับเส้นใยฝ้าย ปั่นเป็นด้าย
ระบบปั่นฝ้ายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และน ามาทอเป็นผ้าผืนเพื่อท าผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ซึ่งเป็น
การศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาวิชาการเรื่องโครงการพัฒนารูปแบบและการบริหารการจัดการผลิตภัณฑ์ 
OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย พื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง (สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, 2557) ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาการผลิตนวัตกรรมสิ่งทอจากเส้นใยผักตบชวา 
และเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัชพืช รวมทั้งสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากวัสดุธรรมชาติ 

อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบรายงานการศึกษาอิทธิพลของอายุการเก็บเกี่ยวผักตบชวาที่อาจมีผลต่อสมบัติ
เชิงกลของเส้นใย ซึ่งอาจมีส่วนช่วยให้การคัดเลือกผักตบชวาเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น ในการศึกษานี้ จึงสนใจศึกษาสมบัติทางกายภาพของเส้นใยผักตบชวาที่อายุเก็บเกี่ยวต่างกัน 
เพื่อน ามาศึกษาศักยภาพในการน าเส้นใยผักตบชวามาปั่นผสมกับเส้นใยฝ้ายส าหรับปั่นเป็นเส้นด้ายด้วยระบบ 
Open-End Spinning (OE spinning) เปรียบเทียบกับเส้นด้ายฝ้าย 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 ล าต้นผักตบชวาเก็บจากบริเวณล าคลอง ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ช่วงเดือนพฤษภาคม 
และเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นช่วงอายุ 4 เดือน และ 6 เดือน ตามล าดับ โดยมีขนาดของล าต้นที่ปลายโคน 
ประมาณ 3-4 เซนติเมตร และ 5-6 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนความยาวจะคัดที่ มากกว่า 60 เซนติเมตร โดยเมื่อ
ตากแห้งพบว่า ล าต้นของอายุ 4 เดือน เป็นสีขาวนวล ส่วนล าต้นของอายุ 6 เดือน จะเป็นสีน้ าตาลอ่อน 
  

การเตรียมวัตถุดิบเส้นใยผักตบชวา 
 เส้นใยจากล าตันผักตบชวา  เตรียมด้วยวิธีการขูดด้วยเครื่องขูดเส้นใย หลังจากนั้นน ามาล้างน้ าสบู่และ
น้ าสะอาด และหมักนุ่มด้วยน้ ายาปรับนุ่ม 4 กรัมต่อลิตร LR 1:5 แล้วตากแห้งในร่ม แล้วจึงท าการแยกเป็นเส้นใย
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เด่ียวด้วยเครื่องอัดบดเส้นใย (individual breaking machine) เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของเส้นใยที่ดีขึ้น น าเส้น
ใยที่ได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีที่ส าคัญ คือ ปริมาณสารแทรก ลิกนิน แอลฟาเซลลูโลส และปริมาณเถ้า 
ตามวิธี Tappi และปริมาณโฮโลเซลลูโลสด้วยวิธี Sodium chlorite (Browning, 1967) วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันที่เป็น
องค์ประกอบอยู่บนเส้นใยผักตบชวาด้วยเครื่อง Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) ด้วย ATR 
mode ช่วงความยาวคลื่น 4000 - 400 cm-1 ท าการ normalization โดยการวัดค่า intensity ของพีคที่ความยาว
คลื่น 1060 cm-1 ซึ่งเป็นสัญญาณ CO stretching  (Kataoka and Kondo, 1998) แล้วน ามาปรับค่า intensity 
ของพีคทั้งหมดโดยใช้โปรแกรมออมนิก (Omnic program)  เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบความเข้มของพีคที่
ต่างกันได้ 
 

ศึกษาลักษณะสัณฐานของเส้นใยผักตบชวา และลักษณะพื้นท่ีหน้าตัด 
ศึกษาลักษณะสัณฐานของเส้นใยผักตบชวาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (Meiji, Japan) และกล้อง 

Scanning Electron Microscope: SEM ชนิด (XL Series, XL30, Philips, The Netherland) ที่ 13 KV 
ก าลังขยายตามขนาดที่เหมาะสมของเส้นใย  
 

ศึกษาสมบัติทางเชิงกลและขนาดเส้นใย ของเส้นใยผักตบชวา 
 น าเส้นใยผักตบชวามาแยกออกเป็นเส้นใยเดี่ยว ที่มีความยาวมากกว่า 60 มิลลิเมตร และยึดเส้นใยที่
คัดเลือกแล้วติดกับเฟรมกระดาษ ให้ระยะยึดระหว่างปลายเส้นใยเท่ากับ 40 มิลลิเมตร และให้เส้นใยมีลักษณะ
ตึงเป็นเส้นตรง ทดสอบค่าความแข็งแรงจ าเพาะ (tenacity) การยืดตัว (elongation) ตามวิธีของ ISO 5079 - 
1955(E) ด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง โดยระยะที่ใช้ทดสอบ (gauge length) เท่ากับ 30 มิลลิเมตร ความเร็วที่ใช้ใน
การดึงเส้นใยผักตบชวาอยู่ที่ 3 มิลลิเมตรต่อนาที จ านวนอย่างน้อย 50 ซ้ า วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย
จ านวนอย่างน้อย 50 ซ้ า ด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Meiji, Japan) และวัดค่าความละเอียด (fineness) ตามวิธี  ISO 
1973  
  

ศึกษาสมบัติการอุ้มน้ า 
 น าเส้นใยผักตบชวา มาทดสอบสมบัติการอุ้มน้ า (water retention value) ตามวิธีของ Razali et al. 
(2015) ด้วยการน าตัวอย่างเส้นใยอบที่อุณหภูมิ 50 oC นาน 24 ชั่วโมง และชั่งน้ าหนักเส้นใยหลังอบ (Wd) น าเส้น
ใยที่ได้แช่ในน้ ากลั่นที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมงและชั่งน้ าหนักเส้นใย ณ ชั่วโมงที่ 3, 6, 9 และ 24 ชั่วโมง 
ตัวอย่างเส้นใยแต่ละชนิดที่แช่ตามระยะเวลาที่ก าหนด จะถูกน ามาซับน้ าที่บริเวณผิวหน้าด้วยกระดาษทิชชู่ แล้ว
จึงชั่งน้ าหนักของเส้นใยที่อุ้มน้ าเอาไว้ (Ws) ท าการทดลองจ านวน 3 ซ้ าต่อชนิดเส้นใย ค านวณค่าการอุ้มน้ า ตาม
สมการที่ 1 

    Water retention (%) = 
(     )

  
              สมการที่ 1 

 

การปั่นด้ายผสมเส้นใยผักตบชวากับฝ้าย 
 ตัดเส้นใยผักตบชวาให้มีความยาว 40 มิลลิเมตร เพื่อเตรียมผสมกับเส้นใยฝ้าย โดยมีกระบวนการตาม
ขั้นตอนการปั่นด้ายระบบ Open-End spinning ระดับห้องปฏิบัติการ ด้วยเครื่องสางและเตรียมสไลเวอร์ 
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(USTER MDTA3) และเครื่องปั่น (Quickspin) ที่บริษัทก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จ ากัด โดยใช้อัตราส่วนของเส้นใย
ผักตบชวาต่อเส้นใยฝ้ายเท่ากับ 50 : 50 และมีขั้นตอนการปั่นด้ายดังแสดงใน Figure 1. 
 

 
 

 
 
Figure 1 Spinning process in a laboratory cotton spinning systems. 
  

เส้นด้ายที่ได้น ามาทดสอบสมบัติทางกายภาพของเส้นด้ายที่ส าคัญ คือ เบอร์ด้าย (yarn number) ตาม
วิธี ISO 1260 จ านวนเกลียวต่อนิ้ว (yarn twist) ตามวิธี ISO 2061 ความแข็งแรงจ าเพาะ (tenacity) และ %การ
ยืดตัว (%elongation) ตามวิธี ISO 2062 ความสม่ าเสมอ (evenness) และ ลักษณะ imperfection  (ASTM D-
1425) โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ กับเส้นด้ายฝ้าย 100%  
  

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
องค์ประกอบทางเคมีของล าต้นและเส้นใยผักตบชวา 
 Table 1 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของล าต้นผักตบชวาและเส้นใยที่ได้จากส่วนของล าต้นที่อายุ 4 
เดือน จะพบว่า ปริมาณสารแทรกที่พบในเส้นใยผักตบชวามีปริมาณลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับล าต้นของ
ผักตบชวา ในขณะที่ปริมาณแอลฟาเซลลูโลสมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 53.84% โดยมีปริมาณใกล้เคียงกับรายงาน
ของ Methacanon et al. (2010) ที่พบในปริมาณ 52.20%  เนื่องจากวิธีการขูดเส้นใยด้วยเครื่องขูดเส้นใย มีการ
ก าจัดเปลือกซึ่งมีปริมาณสารแทรกและสิ่งเจือปนอื่นออกไป และในกระบวนการล้างด้วยสบู่สามารถก าจัด
สารเจือปนออกไปได้บ้าง  
  
Table 1 Chemical compositions of  water hyacinth stem and water hyacinth fiber. 
Chemical compositions  Water hyacinth stem Water hyacinth fiber 
1. Extractive 28.86 ± 0.13a 8.55 ± 0.23b  
2. Lignin 4.19 ± 0.08a 3.24 ± 0.04b 

3. Holo-cellulose 54.98 ± 0.42b 76.07 ± 0.01a 

4. Alpha-cellulose 38.40 ± 0.10b 53.84 ± 0.20a 

5. Hemi-cellulose 16.58 ± 0.32b 22.73 ± 0.19a 

6. Others 19.05 ± 0.11a 3.10 ± 0.08b 

Different letters (a, b) in the same row mean that the results are significantly different at p < 0.05 by Duncan's Multiple-Range 
Test. 

 ผลของ FTIR ของเส้นใยผักตบชวาที่อายุ 4 และ 6 เดือน แสดงใน Figure 2 พบว่า พีคที่ 2923 และ 
2854  cm-1  เป็นสัญญาณจากการ stretching ของพันธะ C-H ภายในหมู่ CH และ CH2 ของเซลลูโลสและเฮมิ
เซลลูโลส (Paiva et al., 2007) ของเส้นใยผักตบชวาอายุ 4 เดือน มีค่าสูงกว่าเส้นใยที่มีอายุ 6 เดือน ซึ่งปริมาณ
เซลลูโลสที่มีค่าเพิ่มขึ้นนี้ อาจส่งผลต่อความแข็งแรงของเส้นใยผักตบชวาที่อายุ 4 เดือน ดังที่ Reddy and Yang 
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(2005) อธิบายปรากฏการณ์นี้ว่า เมื่อเส้นใยมีปริมาณเซลลูโลสที่มากท าให้ความเป็นผลึกมาก จึงช่วยท าให้เสริม
ความแข็งแรงของผนังเซลล์ อย่างไรก็ตามพบว่า สมบัติทางกายภาพของเส้นใยธรรมชาติขึ้นกับหลายปัจจัย 
(Rowell et al., 2000) และการวัดสมบัติทางกายภาพขึ้นกับความแก่ตัวของพืช แหล่งของเส้นใย กระบวนการ
สกัดเส้นใย และสภาวะของพืช (Reddy and Yang, 2005) 
 

 
Figure 2 FTIR Spectra of water hyacinth fibers at 4 and 6 months. 
 

ลักษณะสัญฐาน (SEM) ของเส้นใยผักตบชวา 
 ลักษณะสัณฐานของเส้นใยล าต้นผักตบชวาภายหลังผ่านกระบวนการเตรียมเส้นใย โดยการสังเกต
พื้นที่หน้าตัด (Figure 3A) และพื้นผิวตามยาวเส้นใย (Figure 3B) จะมองเห็นการรวมกันของเส้นใยเดี่ยวเป็นกลุ่ม
เส้นใย Figure 4 แสดงลักษณะของหน้าตัดเส้นใยผักตบชวาผ่านกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งอยู่บริเวณส่วนกลาง จะเห็น
ว่า เส้นใยผักตบชวามีรูพรุนที่กว้าง และมีรูปร่างเป็นทรงเหลี่ยมที่ชัดเจน ซึ่งน่าจะมีส่วนช่วยในการถ่ายเทอากาศ
หรือน้ าได้ดี  
                               

          
Figure 3 SEM micrographs of cross section (A) and longitudinal view (B) of water hyacinth fiber at 4 

months (1000× and 1500x magnification). 

A B 
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Figure 4 Cross section of water hyacinth fibers at 4 months (investigated under microscope). 
 

สมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของเส้นใยผักตบชวา 
 การทดสอบสมบัติเชิงกลของเส้นใยผักตบชวา ดังแสดงใน Table 2 พบว่า อายุของผักตบชวามีอิทธิพล
ต่อสมบัติเชิงกล โดยอายุที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เส้นใยผักตบชวามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้น และค่าการยืด
ตัวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่กลับมีความแข็งแรงต่อแรงดึงและค่า Young’s modulus ลดลง ผลที่ได้นี้สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Razali et al. (2015) ที่พบว่าอายุของต้นกระเจี๊ยบที่เพิ่มขึ้น ส่งผลท าให้เส้นใยจากต้นกระเจี๊ยบมี
ขนาดใหญ่ขึ้น แต่มีความทนทานต่อแรงดึงที่ต่ าลง ในขณะที่ค่าความละเอียดของเส้นใย (Fiber fineness) มี
แนวโน้มลดลงเมื่ออายุของเส้นใยเพิ่มขึ้น (แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ p < 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยที่มีขนาดสูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงความ
หนาแน่นของเส้นใยลดลง เม่ืออายุผักตบชวาเพิ่มขึ้น ส่งผลท าให้ค่าความแข็งแรงจ าเพาะ (Tenacity) ซึ่งคิดตอ่ค่า
ความละเอียดของเส้นใยที่อายุ 6 เดือนมีค่าสูงกว่าที่อายุ 4 เดือน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อ
พิจารณาจากค่า Tensile strength ของเส้นใยผักตบชวาที่อายุ 4 เดือน ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่า Tensile strength ของ
เส้นใยผักตบชวาที่อายุ 6 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p < 0.05 จึงกล่าวได้ว่าเส้นใยผักตบชวาที่อายุ 4 
เดือนมีความแข็งแรงสูงกว่าเส้นใยผักตบชวาที่อายุ 6 เดือน 
 

Table 2  Physical and Mechanical properties of water hyacinth fibers at 4 and 6 months. 
Properties Age of water hyacinth fibers 

 4 months 6 months 

Fiber fineness (tex) 4.89 ± 0.33ns 4.64 ± 0.74ns 

Tenacity (g/tex) 21.19 ± 6.75ns 27.69 ± 9.02ns 

Diameter (um) 142.45 ± 34.30b 173.65 ± 50.28a 
Tensile Strength (MPa) 75.35 ± 25.24a 43.95 ± 10.46b 
% Elongation 4.18 ± 1.36ns 4.98 ± 1.33ns 
Young's modulus (GPa) 2.95 ± 1.33a 0.68 ± 0.18b 

Different letters (a, b) in the same row mean that the results are significantly different at  p < 0.05 by Duncan's Multiple-Range 
Test. NS means no significant difference at  p > 0.05. 
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สมบัติการอุ้มน้ าของเส้นใยผักตบชวา 
Figure 5 แสดงความสามารถในการอุ้มน้ าของเส้นใยผักตบชวาที่อายุ 4 เดือน ซึ่งมีความสามารถในการ

อุ้มน้ าที่มากกว่าเส้นใยอายุ 6 เดือนเล็กน้อย (แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ p < 0.05) สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Razali et al. (2015) ที่พบว่า เมื่ออายุเส้นใยจากต้นกระเจี๊ยบเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลท าให้
ความสามารถในการดูดซับน้ า ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการอุ้มน้ าของเส้นใยแบบแปรผันตรง มีค่า
ลดลง เนื่องจากมีปริมาณเซลลูโลสซึ่งมีความชอบน้ าสูง เป็นองค์ประกอบในเส้นใยกระเจี๊ยบลดลงเมื่ออายุของ
เส้นใยเพิ่มขึ้น 

 

 
Figure 5 Water retention values of water hyacinth fibers. 
 

คุณสมบัติของเส้นด้ายจากเส้นใยผักตบชวาผสมกับเส้นใยฝ้าย  
จากสมบัติของเส้นใยผักตบชวาที่อายุการเก็บเกี่ยวต่างกัน จึงเลือกเส้นใยผักตบชวาที่ 4 เดือน มาท าการ

ปั่นผสมกับเส้นใยฝ้ายในระบบ OE spinning ระดับห้องปฏิบัติการ สมบัติของเส้นด้ายปั่นผสมระหว่างเส้นใย
ผักตบชวาและเส้นใยฝ้ายในสัดส่วน 50/50 เปรียบเทียบกับการปั่นเส้นด้ายจากใยฝ้าย 100% (Table 3) พบว่า
เม่ือเส้นด้ายทั้งสองชนิดมีขนาดที่เท่ากัน (59.1 tex) เส้นด้ายปั่นผสมจะมีความแข็งแรงจ าเพาะและความสามารถ
ในการยืดตัวที่ลดลง อาจเนื่องจากเส้นใยผักตบชวามีความแข็งแรงจ าเพาะที่ต่ ากว่าเส้นใยฝ้าย (36 g/tex ; 
Anonymous, 2015)  เมื่อน ามาปั่นผสมจึงท าให้ค่าความแข็งแรงมีค่าต่ าลง แต่อย่างไรก็ตาม ค่าความแข็งแรง
จ าเพาะของด้ายปั่นผสม 50/50 ที่ลดลง 36% เมื่อผสมเส้นใยผักตบชวาถึง 50% ยังสามารถน ามาใช้ใน
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ไม่ต้องการความแข็งแรงที่สูงมากนัก  ส าหรับสมบัติความสม่ าเสมอ พบว่า การมีเส้นใย
ผักตบชวาผสมท าให้เส้นด้ายมีความไม่สม่ าเสมอ พื้นที่หนา บาง ปม และการขึ้นขนเพิ่มขึ้น  สาเหตุที่ท าให้
เส้นด้ายมีคุณสมบัติลดลง เนื่องจากเส้นใยผักตบชวาเป็นเส้นใยที่มีขนาดใหญ่และเป็นเส้นตรง ไม่มีการหยิกงอ 
(crimp) ท าให้การเกาะเกี่ยวกับเส้นใยอื่น ๆ ได้น้อย ท าให้ความแข็งแรงลดลง และการที่เส้นใยใหญ่เมื่อน ามาเข้า
เกลียวท าให้เส้นใยกระจายที่ผิว และโผล่ออกจากเส้น ท าให้ความสม่ าเสมอลดลง (Sinha and Ghosh,1978) 
จากผลดังกล่าว ควรน าเส้นใยผักตบชวามาเตรียมให้มีขนาดที่เล็กลงด้วยวิธีทางเคมี หรือทางกล เพื่อการใช้
ประโยชน์ที่มากขึ้น หรือใช้เส้นใยผักตบชวาที่ต้องการเน้นความเป็นด้ายแฟนซีที่มีปุ่มปม ส าหรับผลิตภัณฑ์อื่น 
เช่น กระเป๋า หมวก รองเท้า ผลิตภัณฑ์ตกแต่งประดับเป็นต้น 
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สรุป 
อายุของผักตบชวามีอิทธิพลต่อคุณสมบัติเชิงกลของเส้นใยผักตบชวา โดยเส้นใยจากล าต้น

ผักตบชวาที่มีอายุ 4 เดือน จะมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีกว่าที่อายุ 6 เดือน ดังนั้น ในการน าผักตบชวามาใช้ประโยชน์
ในทางสิ่งทอ หรือเพื่อเสริมแรงให้แก่คอมพอสิท จึงควรเลือกใช้ผักตบชวาที่มีอายุเท่ากับ 4 เดือน โดยผักตบชวา
เป็นเส้นใยที่มีขนาดใหญ่และเป็นเส้นตรง ไม่มีการหยิกงอ (crimp) ท าให้การเกาะเกี่ยวกับเส้นใยอื่น ๆ ได้น้อย 
เมื่อมาผสมกับฝ้ายที่ 50% ส าหรับเส้นด้ายขนาด 10 Ne (59.1 tex) ท าให้ความแข็งแรงลดลง และความ
สม่ าเสมอลดลง จากผลดังกล่าว ควรน าเส้นใยผักตบชวามาเตรียมให้มีขนาดที่เล็กลงด้วยวิธีทางเคมี หรือทางกล 
เพื่อการใช้ประโยชน์ที่มากขึ้น หรือใช้เส้นใยผักตบชวาที่ต้องการเน้นความเป็นด้ายแฟนซีที่มีปุ่มปมเพื่อผลิตภัณฑ์
เคหะสิ่งทอ หรือเครื่องประดับตกแต่ง เป็นต้น 

 

Table 3 Physical properties of water hyacinth and cotton fiber blended yarns at different ratios. 
Water hyacinth / cotton fiber 50/50 0/100 
   Yarn number, Ne (tex) 10 (59.1) 10 (59.1) 
   Twist number, turns/inch 15.62 15.62 
Mechanical properties   
   Tenacity, (cN/tex) 7.52 ± 0.63b 11.10 ± 1.50a 

    Elongation,% 6.56 ± 0.68b 7.21 ± 0.56a 

Yarn unevenness   
    CV of unevenness,  % 20.05a 13.00b 

    Thin places, -50% 581a 2b 

    Thick places, +50% 886a 20b 

    Neps, +200% 5139a 151b 

    Hairiness 7.41a 6.36b 

Different letters (a, b) in the same row mean that the results are significantly different at p < 0.05 by Duncan's Multiple-Range 
Test.  
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