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ภาชนะจากเส้นใยทางใบปาล์มน�้ำมัน

ที่มาและความส�ำคัญ

อาจารย์ที่ปรึกษา
นางณัฐวรรณ แสงสวี
ดร.นวลอนงค์ อุชุภาพ
นางภาวินี เดชโชติ
ผู้วิจัย
นางสาวเพ็ญนภา จันทร์ผ่อง  นางสาวอมรทิพย์ เพ็ญสมบูรณ์
นายจิระวัฒน์ อินทสุรัช  และนายจิรวัฒน์ พระหัต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง
จ.ชุมพร  86000

จากการสังเกตพบว่า ภาชนะบรรจุอาหารที่ใช้อยู่จะ
เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยคุณปู่คุณย่า ที่ใช้ใบตอง ใบบัว และ
ใบจาก ที่หาได้ตามพื้นบ้าน แต่ในยุคปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้เริ่มหาย
ไป        เนือ่ งจากความไม่สะดวกท�ำให้โฟมเข้ามาทดแทนภาชนะจาก
ธรรมชาติ โดยการใช้ภาชนะหรือผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากโฟมเป็น
ปริมาณที่มากขึ้น เนื่องจากหาซื้อได้ง่าย ราคาถูก และสะดวก
โฟมกลายเป็นปัญหาขยะล้นเมืองที่ย่อยสลายยาก
และส่งผลต่อสุขภาพของชีวิต สิ่งที่ร้ายไปกว่านั้น คือ สาร CFC
ที่อยู่ในโฟมเป็นส่วนประกอบที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เช่น ก่อ
ให้เกิดมะเร็ง และยังเป็นสาเหตุท่ีท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อนใน
ปัจจุบัน
ด้วยเหตุน้ี คณะผู้วิจัยจึงได้คิดที่จะน�ำเส้นใยทางใบ
ปาล์มน�้ำมันที่ปล่อยทิ้งไว้จ�ำนวนมากมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อบรรจุอาหารและเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อใช้งานแทนโฟม ลด
อันตรายจากการใช้โฟม ลดปัญหาขยะ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และ
ลดภาวะโลกร้อน จึงได้ท�ำโครงงานภาชนะจากเส้นใยธรรมชาติ
เกิดขึ้น
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อุปกรณ์
การด�ำเนินงาน
รูปที่ 1 ใบปาล์มน�้ำมัน

รูปที่ 2 บดใบด้วยเครื่ องบด

รูปที่ 3 ใบที่ ได้จากการบด

รูปที่ 4 น�ำไปต้ม

รูปที่ 5 น�ำไปล้าง

รูปที่ 6 น�ำไปปั่น

รูปที่ 7 น�ำไปตาก

รูปที่ 8 น�ำไปร่อนด้วยตะแกรง

รูปที่ 10 น�้ำแป้งมันส�ำปะหลัง
รูปที่ 9 ได้เส้นใยปาล์มน�้ำมัน

รูปที่ 11 ผสมเส้นใยปาล์มน�้ำมันกับ
น�้ำแป้งมันส�ำปะหลัง
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รูปที่ 13 เข้าเครื่ องอัดไฮโดรลิก
รูปที่ 12 เทลงแม่พิมพ์
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วัตถุประสงค์

ผลการทดลอง

1. เพื่อศึกษาอัตราส่วนของเส้นใยต่อตัวประสานที่มี
ผลต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิต
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแรงอั ด ขึ้ น รู ป ที่ มี ผ ลต่ อ ลั ก ษณะของ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิต
3. เพื่อศึกษาชนิดของเส้นใยพืชที่มีผลต่อลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิต
4. เพื่อศึกษาขนาดของเส้นใยทางใบปาล์มน�้ำมันที่มี
ผลต่อการดูดซับน�้ำของผลิตภัณฑ์

การทดลองที่ 1
พบว่า อัตราส่วนของเส้นใยทางใบปาล์มน�้ำมันต่อตัว
ประสานที่ท�ำให้ได้ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด คือ อัตราส่วน
1:3 ใช้เส้นใย 25 กรัมต่อตัวประสาน 75 มิลลิลิตร รองลงมา คือ
อัตราส่วน 1:4 ใช้เส้นใย 20 กรัมต่อตัวประสาน 80 มิลลิลิตร

วัสดุอุปกรณ์
1. ใบปาล์มน�้ำมัน
2. เครื่องบด
3. เตาต้ม
4. เครื่องปั่น
5. แป้งมันส�ำปะหลัง
6. ตะแกรงร่อน
7. แม่พิมพ์
8. เครื่องตีส่วนผสม
9. เครื่องอัด
10. น�้ำ

วิธีการทดลอง

การทดลองที่ 2
พบว่า ขนาดของแรงอัดขึ้นรูปที่ท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
ลักษณะเส้นใยประสานกันได้แน่นแข็งแรง ผิวเรียบเนียนอย่าง
สม�่ำเสมอ คือ แรงอัด 1,000 Psi รองลงมา คือ 1,500 Psi และ
500 Psi ตามล�ำดับ
การทดลองที่ 3
พบว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเส้ น ใยทางใบปาล์ ม น�้ ำ มั น
สามารถน� ำ ไปอั ด ขึ้ น รู ป ได้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ลั ก ษณะเนื้ อ เนี ย น
ละเอียด เส้นใยยึดประสานกันได้ดี มีความแข็ง ขึ้นรูปได้ง่าย
มากที่สุด รองลงมา คือ เส้นใยต้นกล้วย และเส้นใยเปลือก
ทุเรียน ส่วนเส้นใยใบสับปะรด น�ำไปอัดขึ้นรูปเป็นภาชนะได้ไม่ดี
การทดลองที่ 4
พบว่า ขนาดของเส้นใยทางใบปาล์มน�้ำมันที่ท�ำให้
ได้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ านมี ลั ก ษณะเนื้ อ ละเอี ย ดอั ด ประสานกั น ได้
แน่น ใช้เวลาในการดูดซับน�้ำมากที่สุด คือ เส้นใยขนาด <1.85
มิลลิเมตร รองลงมา คือ เส้นใยขนาด 1.86-2.00 มิลลิเมตร และ
เส้นใยขนาด >2.00 มิลลิเมตร ตามล�ำดับ

การทดลองที่ 1
ศึกษาอัตราส่วนของเส้นใยต่อตัวประสานที่มีผลต่อ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิต
การทดลองที่ 2
ศึกษาแรงอัดขึ้นรูปที่มีผลต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการผลิต
การทดลองที่ 3
ศึ ก ษาชนิ ด ของเส้ น ใยพื ช ที่ มี ผ ลต่ อ ลั ก ษณะของ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิต
การทดลองที่ 4
ศึกษาขนาดของเส้นใยทางใบปาล์มน�้ำมันที่มีผลต่อ
การดูดซับน�้ำของผลิตภัณฑ์
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สรุปผลการทดลอง
1. อั ต ราส่ ว นของเส้ น ใยทางใบปาล์ ม น�้ ำ มั น ต่ อ ตั ว
ประสานน�้ำแป้งมันส�ำปะหลังที่ท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะ
เนื้อแน่นแข็งขึ้นรูปได้ง่ายมากที่สุด คือ อัตราส่วน 1:3 รองลงมา
คือ อัตราส่วน 1:4 และอัตราส่วน 1:2 ตามล�ำดับ
2. แรงอัดขึ้นรูปเส้นใยทางใบปาล์มน�้ำมันที่เหมาะสม
คือ แรงอัด 1,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ที่ความร้อน 150 องศาเซลเซียส เวลา 8 นาที
3. ชนิดของเส้นใยพืชที่มีผลต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์
โดยที่แรงอัดเดียวกัน เวลาและอุณหภูมิเท่ากัน เส้นใยที่อัดขึ้นรูปเป็นภาชนะได้ดี คือ เส้นใยทางใบปาล์มน�้ำมัน รองลงมา คือ
เส้นใยต้นกล้วย และเส้นใยเปลือกทุเรียน ตามล�ำดับ
4. ขนาดของเส้นใยทางใบปาล์มน�้ำมันที่มีผลต่อการ
ดูดซับน�้ำของผลิตภัณฑ์ที่ได้ โดยที่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเส้นใยที่มี
ขนาดเล็กจะใช้เวลาเฉลี่ยในการดูดซับน�้ำมากกว่าเส้นใยขนาด
ใหญ่ นั่นคือ ด้านการดูดซับน�้ำได้ดีกว่าเส้นใยที่มีขนาดใหญ่

ข้อเสนอแนะ
ข้อแนะน�ำในการน�ำผลการทดลองไปใช้
1. ถ้ า ต้ อ งการให้ ชิ้ น งานมี ค วามละเอี ย ด ประณี ต
และชิ้นงานมีความแข็งแรง ต้านการซึมน�้ำได้ดี ต้องใช้เส้นใย
ที่ละเอียดมาก แต่การท�ำเส้นใยให้ละเอียด ต้องใช้เวลา และ
เครื่องมือบดที่สามารถบดได้ละเอียด ซึ่งการบดเส้นใยจะมีฝุ่น
ละเอียดเกิดขึ้น ผู้ปฏิบัติควรใส่หน้ากากหรือใส่ผ้าปิดปากปิด
จมูก เพื่อป้องกันฝุ่น
2. ควรต้มเส้นใยให้เปื่อย และล้างเส้นใยให้สะอาด
เพื่อก�ำจัดสารจ�ำพวกลิกนิน ไขมัน และอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้ และควรตากหรืออบเส้นใยให้แห้ง
เพื่อป้องกันการขึ้นรา
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ข้อแนะน�ำในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
1. ศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของภาชนะใส่อาหาร
ที่ได้จากเส้นใยพืชชนิดอื่นๆ ในท้องถิ่น
2. ศึกษาเปรียบเทียบชนิดของการเคลือบผิวภาชนะ
ที่มีผลต่อการดูดซับน�้ำของภาชนะใส่อาหารจากเส้นใยทางใบ
ปาล์มน�้ำมัน
3. ศึกษาเปรียบเทียบชนิดของตัวประสานที่มีผลต่อ
การขึ้นรูปเป็นภาชนะใส่อาหารจากเส้นใยทางใบปาล์มน�้ำมัน
4. ศึกษาการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้ท�ำการวิจัย เพื่อเป็นการส่งเสริมขั้นอุตสาหกรรม
ต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้ภาชนะที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
2. ได้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
3. น�ำใบปาล์มน�้ำมันที่ปล่อยทิ้งไว้มาสร้างมูลค่าให้กับ
ชุมชน

