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บทคัดย่ อ
โครงงานเรื่ องการพัฒนาแผ่นติดผนังกันน้ ามันจากเส้นใยกล้วยน้ าว้า เป็ นการทดลองวิธีการ
ผลิตเส้นใยกล้วย เปรี ยบเทียบปริ มาณเส้นใยจากกล้วยชนิดต่าง ๆ เปรี ยบเทียบความสามารถในการ
ดูดซับน้ ามันทอดอาหารของเส้นใยกล้วยและการพัฒนาแผ่นติดผนังกันน้ ามันจากเส้นใยกล้วย โดย
การทดลองแบ่งเป็ น 3 ตอน การทดลองที่ 1 การนากาบกล้วย 3 ชนิดได้แก่ กล้วยน้ าว้า กล้วย
เล็บมือนาง และกล้วยป่ า มาผลิตเป็ นเส้นใย โดยใช้กรรมวิธีแบบปลอดภัย (Semichemical process)
ซึ่ งจากการผลิตเส้นใยจากกล้วยทั้ง 3 ชนิด ปรากฏว่า เมื่อใช้ปริ มาณกาบกล้วยในปริ มาณเท่ากัน
กล้วยน้ าว้าจะให้เส้นใยที่มีปริ มาณสู งสุ ด ลักษณะเส้นใยจะเหนียวจับแล้วนุ่มมือมีความมันคล้าย
ไหม ทดลองที่ 2 นาเส้นใยที่ได้จากการทดลองที่ 1 มาผสมกับกาวแป้ งเปี ยก แล้วนาไปตากแดดให้
แห้ง นาแผ่นเส้นใยที่ได้เปรี ยบเทียบความสามารถในการดูดซับน้ ามัน ปรากฏว่าแผ่นเส้นใยจาก
กล้วยน้ าว้าสามารถดูดซับน้ ามันและอุม้ น้ ามันได้มากที่สุด การทดลองที่ 3 เป็ นการพัฒนาแผ่นติด
ผนังกันน้ ามันจากเส้นใยกล้วยน้ าว้า โดยการนาเส้นใยกล้วยน้ าว้าผสมกับกาว TOA กาวแป้ งเปี ยก
และน้ ายางพารา เพื่อทาเป็ นแผ่นกันน้ ามัน และนาไปเปรี ยบเทียบความสามารถในการดูดซับน้ ามัน
ของแผ่นติดผนังทั้ง 3 แบบ ผลปรากฏว่าเส้นใยกล้วยที่ผสมด้วยกาวแป้ งเปี ยกสามารถดูดซับน้ ามัน
ได้ดีที่สุดน้ ามันไม่ไหลย้อยสามารถซึ มอยูใ่ นผนังกันน้ ามันที่ผลิตขึ้น รองลงมาคือ เส้นใยกล้วยผสม
ด้วยกาว TOA และเส้นใยกล้วยผสมยางพาราตามลาดับ
การนาเส้นใยกล้วยน้ าว้ามาพัฒนาเป็ นแผ่นติดผนังกันน้ ามัน และนามาเป็ นส่ วนประกอบใน
แผ่นดูดน้ ามันในเครื่ องดูดควันเหนือเตาแก๊ส ทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ ในรู ปแบบผลิตภัณฑ์
รักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่เป็ นพิษต่อสิ่ งแวดล้อม เนื่องจากทาจากวัสดุธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้ง่าย
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อในด้านอื่น ๆ ได้อีก เช่น นาไปเป็ นเชื้อเพลิงหรื อวัสดุในการปลูก
พืชได้ต่อไป

วิธีการทดลอง
การทดลองที่ 1เปรี ยบเทียบปริ มาณเส้นใยจากกล้วยสามชนิดในท้องถิ่นที่ผลิตได้จากวิธีการผลิตเส้น
ใยแบบปลอดภัย
1. นากาบกล้วย ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ กาบกล้วยน้ าว้า กาบกล้วยเล็บมือนาง และกาบกล้วยป่ า
มาผึ่งไว้ให้โดนแดดประมาณ 2-3 วัน นามาตัดเป็ นชิ้น ๆ ยาวประมาณ 1นิ้ว ชัง่ น้ าหนักกาบกล้วยทั้ง
3 ชนิด อย่างละ1 กก. ใส่ ถงั แช่ดว้ ยน้ าปูนขาวเข้มข้น 25% นาน 24ชัว่ โมง แล้วนามาต้มต่อนาน
1 ชม.

ภาพที่ 3.1 กาบกล้วยสามชนิด
ถ่ายภาพโดย:สิ ริมาจันทร์เชาว์
2. นากาบกล้วยที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาปั่ นด้วยเครื่ องปั่ น นาน 5 นาที แล้วล้างใยด้วยน้ า
สะอาด นามาแช่ในน้ าส้มกล้วยนาน 24 ชัว่ โมง เพื่อล้างเส้นใยและปรับสภาพความเป็ นกรด– เบส

ภาพที่ 3.2 ปั่ นเส้นใยกล้วยให้ละเอียด
ถ่ายภาพโดย : แพรกานต์ อาไพเมือง
3. ล้างส้นใยกล้วย ด้วยน้ าสะอาด 3-4 ครั้ง โดยใช้ผา้ ขาวบางรองขณะล้างเส้นใย บีบให้น้ า
ไหลออกพอหมาด ๆ นาเส้นใยกล้วยทั้งสามชนิดที่มาผึ่งลมให้แห้ง

ภาพที่ 3.3ล้างเส้นใยกล้วยด้วยน้ าสะอาด
ถ่ายภาพโดย:สิ ริมาจันทร์เชาว์
4. ชัง่ น้ าหนักส้นใยกล้วยทั้งสามชนิด บันทึกน้ าหนักที่ได้
การทดลองที2่ เปรี ยบเทียบความสามารถในการดูดซับน้ ามันทอดอาหารของเส้นใยกล้วย

1. นาเส้นใยกล้วยทั้งสามชนิด มาชัง่ น้ าหนัก อย่างละ 300 กรัม ผสมด้วยกาวแป้ งเปี ยก 100
กรัม เทลงในแม่พิมพ์ตาข่าย

ภาพที่ 3.4นาเยือ่ กล้วยมาใส่ ในแม่พิมพ์และทิง้ ไว้ให้แข็งตัว
ถ่ายภาพโดย : เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ทองสม
2. นาไปผึ่งลมให้แห้ง ลอกแผ่นเส้นใยกล้วยทั้ง 3ชนิดออกมาจากแม่พิมพ์ตาข่าย ตัดเป็ นรู ป
สี่ เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2x2นิ้ว นาแผ่นเส้นใยกล้วยแต่ละชนิด มาชัง่ น้ าหนักและบันทึกผล

ภาพที่ 3.5ได้แผ่นติดผนังกันน้ ามัน ดังภาพ
ถ่ายภาพโดย : เด็กหญิงแพรกานต์ อาไพเมือ

ภาพที่ 3.6นาแผ่นติดผนังกันน้ ามันมาชัง่ น้ าหนัก
ถ่ายภาพโดย : เด็กหญิงสิ ริมา จันทร์เชาว์
3. นาน้ ามันพืชเทลงในจานเลี้ยงเชื้อ จานวน 3 ใบๆ ละ 50 ml นาแผ่นเส้นใยกล้วยน้ าว้า
แผ่นเส้นใยกล้วยเล็บมือนาง และแผ่นเส้นใยกล้วยป่ า อย่างละชิ้นใส่ ลงในน้ ามันในจานเลี้ยงเชื้อ
ใบที่ 1-3 ตามลาดับ แช่ไว้นาน 5 นาที

ภาพที่ 3.7นาเส้นใยกล้วยแต่ละชนิดใส่ ลงในจานเลี้ยงเชื้อ
ถ่ายภาพโดย : เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ทองสม

4.ยกแผ่นเส้นใยแต่ละแผ่น ขึ้นจากน้ ามัน ชัง่ น้ าหนัก บันทึกผล

ภาพที่ 3.8 นาเส้นใยทั้ง 3 แผ่นไปวางบนกล่องพลาสติก
ถ่ายภาพโดย : เด็กหญิงสิ ริมา จันทร์เชาว์
5. นาแผ่นเส้นใยกล้วยที่ชงั่ น้ าหนักแล้ว วางบนกล่องพลาสติกที่ปิดปากกล่องด้วยผ้าขาว
บางดังภาพวางทิ้งไว้นาน ทุก ๆ 1 นาที ชัง่ น้ าหนักแผ่นเส้นใย บันทึกผล
การทดลองที3่ การพัฒนาแผ่นติดผนังกันน้ ามันจากเส้นใยกล้วย
1. นาน้ าเปล่าเทลงในภาชนะ 1ใน 5 ส่ วนแล้วนาเส้นในกล้วยน้ าว้า ลงไปแช่น้ า และตีใย
ให้แตกตัว

ภาพที่ 3.9นาน้ าเปล่าและเส้นใยกล้วยใส่ ในภาชนะ

ถ่ายภาพโดย : เด็กหญิงแพรกานต์ อาไพเมือง
2. แผ่นที่ 1 ใส่ กาวลาแทกซ์ลงไป 1 ส่ วนและผสมให้เข้ากันเทลงในแม่พิมพ์

ภาพที่ 3.10ใส่ กาวลาแทกซ์ลงไปผสมให้เข้ากัน
ถ่ายภาพโดย : เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ทองสม
แผ่นที่ 2 ใส่ กาวแป้ งเปี ยกลงไป 1 ส่ วน แล้วผสมให้เข้ากัน เทลงในแม่พิมพ์

ภาพที่ 3.11ใส่ กาวแป้ งเปี ยกลงไปผสมให้เข้ากัน
ถ่ายภาพโดย : เด็กหญิงสิ ริมา จันทร์เชาว์

แผ่นที่ 3 ใส่ ยางพารา ลงไป 1ส่ วน เติมน้ าส้มกล้วย ผสมให้เข้ากัน เทลงในแม่พิมพ์

ภาพที่ 3.12ใส่ ยางพาราผสมกับน้ าส้มกล้วยแล้วผสมให้เข้ากัน
ถ่ายภาพโดย : เด็กหญิงแพรกานต์ อาไพเมือง
3. ตั้งทิง้ ไว้ประมาณ 2 วันให้แข็งตัวสามารถลอกออกจากแม่พิมพ์เป็ นแผ่นได้
4. ได้แผ่นผนังกันน้ ามันจากเส้นใยกล้วย
5. นาแผ่นติดผนังที่ผลิตขึ้น ยึดติดกับแผ่นวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ในลักษณะทามุม 90 องศากับพื้น
เพื่อจาลองการติดผนัง ใช้หยอดหยด ดูดน้ ามัน พ่นใส่ แผ่นติดผนังกันน้ ามันทั้ง 3 แบบในลักษณะ
แบบเดียวกัน เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการดูดซับน้ ามันของแผ่นติดผนังทั้ง 3 แบบ

