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บทคัดย่อ  

 แกลบและขุยมะพร้าวเป็นวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตรท่ีมีจ านวนมากและพบเห็นไดท้ัว่ไป กากข้ีแป้งคือของ
เหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตน ้ายางขน้ ปัจจุบนัมีการน าวสัดุเหลือท้ิงดงักล่าวกลบัมาใชป้ระโยชนเ์พ่ือลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับงานวิจยัน้ีไดน้ าแกลบและขุยมะพร้าวมาข้ึนรูปดว้ยเช้ือเห็ดนางฟ้า พร้อมทั้งเติมกากข้ีแป้งซ่ึงมี
สารอาหารพวกฟอสฟอรัส ไนโตรเจนและแมกนีเซียมเพ่ือใหเ้หมาะกบัการน าไปประยุกตใ์ชเ้ป็นภาชนะเพาะปลูก ตวั
แปรท่ีศึกษาคือ อตัราส่วนโดยมวลของวสัดุหลกัต่อกากข้ีแป้งต่อเช้ือเห็ดท่ีแตกต่างกนั 4 ค่า ซ่ึงคือ 50:0:50 50:10:40 
50:20:30 และ 50:30:20 ช้ินงานท่ีไดถู้กประเมินความช้ืน ความสามารถในการอุม้น ้ า และความคงทน นอกจากน้ียงัท า
การประเมินผลในรูปแบบการน าไปใชง้าน เช่น ผลต่อการเติบโตของพืช และการเปล่ียนแปลงของช้ินงาน เม่ือท้ิงไวใ้น
สภาวะแวดลอ้มตามธรรมชาติ ผลการศึกษาพบวา่ ช้ินงานท่ีเตรียมจากขุยมะพร้าวมีค่าความช้ืนเฉล่ีย อยูใ่นช่วง 45-57% 
ความสามารถในการอุม้น ้ าอยู่ในช่วง 85-221% และการคงรูปดีกว่าช้ินงานท่ีเตรียมจากแกลบ เม่ือเพ่ิมปริมาณเช้ือเห็ด
ส่งผลใหก้ารคงรูปของช้ินงานสูงข้ึน กากข้ีแป้งไม่มีผลต่อการเติบโตของถัว่งอก และไม่มีเช้ือราเกิดข้ึนเม่ือช้ินงานถูก
น าไปใชง้าน ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า การข้ึนรูปขุยมะพร้าวหรือแกลบดว้ยเช้ือเห็ดสามารถน ามาใชเ้ป็นภาชนะเพาะปลูกได ้
โดยวสัดุดงักล่าวสามารถยอ่ยสลายไดเ้องตามธรรมชาติ  

Abstract 

 Rice husk and coconut coir fiber are agricultural wastes which are abundant in nature. Latex waste sludge are 
waste from the production of concentrated latex.  Currently, these wastes are being recycled to reduce the adverse 
environmental impact.  The aim of this study is to investigate the feasibility of using the mixture of rice husk or coconut 
coir fiber combined with mushroom mycelium as an alternative material to make agricultural products such as planting 
containers. The waste latex sludge containing nutrients of phosphorus, nitrogen and magnesium is added in the mixture 
to be suitable for application as planting containers.  The specimens are made at 4 various ratios of the mass of the 
material to the latex waste sludge to the mushroom (50:0:50, 50:10:40, 50:20:30 and 50:30:20).  The moisture content, 
water holding capacity, and stability of specimens are examined.  In addition, the evaluation is conducted in the form 
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of implementation such as plant growth result and change in specimen when left in the natural environment.  The study 
result found that the prepared specimen from coconut coir fiber has better average moisture content values ranging 
from 45-57%, water holding capacity values ranging from 85-221%, and shape formulation than specimen prepared 
from rice husk. When increasing the amount of mushroom resulted in higher specimen stability. Latex waste sludge 
does not affect bean sprouts growth, and no mold occurs when the specimen is used. In conclusion, the forming coconut 
coir fiber or rice husk by mushroom mycelium can be used as a planting container which such materials can decompose 
naturally. 

Keyword: Agricultural materials, Mushroom, Waste latex sludge, Moisture Content  

1. บทน า     

 ประ เทศไทยเ ป็นประ เทศ เกษตรกรรมก่ึง

อุตสาหกรรม มีอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆ เช่น การผลิต

แอลกอฮอลจ์ากมนัส าปะหลงั เคร่ืองเฟอร์นิเจอร์จากตน้

ยางพารา ท าใหเ้กิดอุตสาหกรรมต่อเน่ืองหลายชนิด วสัดุ

เหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมถูกแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) 

ของเหลือท้ิงท่ีเป็นวสัดุเกษตร เช่น ซังขา้วโพด ยอดออ้ย 

ฟางข้าว เปลือกผลไม้ เป็นต้น และ 2) ของเหลือจาก

อุตสาหกรรม  โรงงานในประเทศไทยเป็นโรงงานท่ีใช้

วตัถุดิบจากภาคการเกษตรในการผลิตเพ่ือแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ เ ช่น โรงงานผลิตสุราและแอลกอฮอล์  

โรงงานผลิตอาหาร เป็นตน้ ดงันั้นจึงมีของเสียปล่อยท้ิง

ซ่ึงอยู่ในรูปของแขง็และของเหลวจากวตัถุดิบเกษตร ของ

เสียเหล่าน้ียงัมีปริมาณสารอินทรียอ์ยู่มากและก่อให้เกิด

ปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้มตามมา [1] นอกจากน้ีภิรมย์ขวญั 

และคณะ [2] กล่าวว่าประเทศไทยส่งออกน ้ ายางข้นสู่

ตลาดโลกเป็นอนัดบั 1 กระบวนการผลิตน ้ ายางขน้ตอ้ง

ตกตะกอนแมกนีเซียมออกจากน ้ายางธรรมชาติ ท าใหเ้กิด

ของเหลือท้ิงเรียกวา่ “กากข้ีแป้ง” ประมาณ 8 ลา้นตนัต่อปี 

กากข้ีแป้งจึงเป็นของท้ิงจากกระบวนการผลิตน ้ายางขน้ ท่ี

ก่อใหเ้กิดปัญหาเร่ืองกล่ิน ปัญหามลพิษดา้นต่างๆ  ดงันั้น

หากไม่มีวิธีการจดัการของเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร

และวสัดุเหลือใชจ้ากการเกษตรท่ีถูกตอ้งแลว้ย่อมส่งผล

กระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ อีกทั้ ง

อาจจะมีปัญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย  

เน่ืองดว้ยของเสียจากอุตสาหกรรมเกษตรและ

วสัดุเหลือใช้จากการเกษตรบางประเภทยงัมีคุณค่าทาง

เศรษฐกิจอยู่  หากจะน าของเสียดังกล่าวกลับมาใช้

ประโยชน์จ าเป็นตอ้งพิจารณาอย่างเป็นระบบ มีวิธีการ

ขั้นตอนการจดัการท่ีถูกตอ้ง สุรพิชญ [3] พฒันาสารท่ีมี

ช่ือว่า GRASS 3 โดยการแยกเอาเน้ือยางออกจากากข้ีแป้ง

ได ้20-30% และแยกเอาสารอนินทรีย์ได้ 60-70% โดย

พบว่าสามารถลดมลพิษซ่ึงเกิดจากตะกอนของกากข้ีแป้ง

ได้ ส่วนสารอนินทรีย์ มีฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและ

ไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบสามารถน าไปใชเ้ป็นปุ๋ย และ

ปรับปรุงเพ่ือผลิตเป็นเซรามิกส์ ขณะท่ีดุลยาและคณะ [4] 

ศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑอิ์ฐดินเผาน ้าหนกัเบาจากกากข้ี

แป้งยางพาราเชิงพาณิชย ์พบว่าความหนาแน่นของอิฐดิน

เผาท่ีมีกากข้ีแป้งเป็นส่วนผสมในอตัราส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนจะมี

ค่าลดลง และค่าการดูดซึมน ้ าของอิฐเพ่ิมข้ึน เม่ือปริมาณ

กากข้ีแป้งเพ่ิมข้ึน  
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การพฒันาวสัดุทางการเกษตรเหลือใช้เพ่ือเป็น

ฉนวนกนัความร้อนยงัเป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจ

อยา่งมาก ธนญัชยั และคณะ [5] น าแผน่กนัความร้อนท่ีท า

จากตน้มนัส าปะหลงัซ่ึงมีความหนาแน่น 800 kg/ m3 หนา 

10 mm มาใชท้ าผนงัภายในอาคารแทนไมอ้ดั และพบว่า

สามารถช่วยลดความร้อนเขา้สู่อาคารไดดี้กว่าไมอ้ดั 3.03 

องศาเซลเซียส อีกทั้งยงัมีตน้ทุนถูกกว่า  Xiao-yan Zhou 

และคณะ [6] ศึกษาวสัดุฉนวนกนัความร้อนจากเส้นใย

กา้นฝ้ายซ่ึงมีความหนาแน่นท่ี 150–450 kg/m3 และมีค่า

การน าความร้อนอยู่ระหว่าง 0.0585-0.0815 W/mK ซ่ึง

เทียบเท่ากบัฉนวนกนัความร้อนท่ีไดจ้ากวสัดุอ่ืน 

 จากผลกระทบท่ีเกิดต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะ

ภาคเกษตรกรรมซ่ึงการปลูกต้นกล้า จ าแป็นต้องใช้

ถุงพลาสติกจ านวนมากเป็นภาชนะ ดงันั้นหากสามารถ

เปล่ียนเป็นวสัดุทางธรรมชาติท่ีสามารถย่อยสลายไดเ้อง 

จะช่วยลดปัญหาดงักล่าวได ้

ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงศึกษาการน าวสัดุเหลือท้ิงจาก

การเกษตรมาศึกษาคุณสมบติัต่างๆ เพ่ือพฒันาเป็นช้ินงาน 

(ภาชนะเพาะปลูก) ด้วยเส้นใยจากเห็ด แกลบและขุย

มะพร้าวเป็นวตัถุดิบหลกั นอกจากน้ีมีการน ากากข้ีแป้งซ่ึง

ยงัมีแร่ธาตุท่ีเป็นประโยชนต่์อการเพาะปลูกมาใชร่้วมดว้ย 

นอกจากภาชนะเพาะปลูกแลว้ ช้ินงานดงักล่าวยงัสามารถ

พัฒนาต่อยอดเ พ่ือใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์อ่ืนได้โดย

คุณสมบติัเด่นของช้ินงานคือสามารถยอ่ยสลายไดเ้องตาม

ธรรมชาติ 

 

2. วตัถุดิบและวธีิการ 

2.1 วตัถุดบิ 

วตัถุดิบหลกัท่ีใชคื้อ แกลบและขุยมะพร้าวซ่ึงเป็น

วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร กากข้ีแป้งซ่ึงเป็นของเหลือท้ิง

จากโรงงานน ้ายางพาราขน้ จ.ยะลา โดยใชเ้ช้ือเห็ดนางฟ้า 

(ช่ือสามญั: Sarjor-caju Mushroom และช่ือวิทยาศาสตร์: 

Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing.) ซ่ึงเป็นตัวประสานใน

การข้ึนรูปช้ินงาน ดงัแสดงในรูปท่ี 1 

 

(ก) แกลบ                         (ข)   ขยุมะพร้าว 

 

          
                (ค)  กากข้ีแป้ง                    (ง)   เช้ือเห็ด 

รูปที่ 1 วตัถุดิบ 

 

ตารางที่ 1 อตัราส่วนโดยมวลของวตัถุดิบในการเตรียม

ช้ินงาน 

อตัราส่วน

ที่ 

แกลบ 

ขุยมะพร้าว 
กากขีแ้ป้ง เช้ือเห็ด 

1 50 0 50 

2 50 10 40 

3 50 20 30 

4 50 30 20 
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2.2 วธีิการ 
2.2.1 การขึน้รูปช้ินงาน 

แกลบ ขุยมะพร้าวและกากข้ีแป้งถูกน ามาตากแดด

ใหแ้หง้ก่อนน าไปใชง้าน หลงัจากนั้นน ากากข้ีแป้งมาบด

ดว้ยเคร่ืองบดใหล้ะเอียดก่อนการผสมตามอตัราส่วนโดย

มวลท่ีตอ้งการ ดงัแสดงในตารางท่ี 1  

น าส่วนผสมดงักล่าวไปฆ่าเช้ือดว้ยเคร่ืองน่ึงความ
ดนัสูงท่ี 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที จากนั้นน ามา
เติมเช้ือเห็ดนางฟ้าตามอตัราส่วนโดยมวลท่ีแตกต่างกนั 4 
ค่า แลว้น าไปข้ึนรูปในภาชนะรูปทรงต่างๆ โดยภาชนะ
ดังกล่าวต้องผ่านการท าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 
ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นปิดฝาช้ินงานเพ่ือ
ป้องกนัส่ิงแปลกปลอม เกบ็ช้ินงานไวใ้นท่ีมืดประมาณ 2-
4 สัปดาห์ จนกระทั้งช้ินงานเปล่ียนเป็นสีขาวทั้งหมดซ่ึง
แสดงว่าเช้ือเห็ดเจริญเติบโตจนเส้นใยประสานกันดี 
หลงัจากนั้นอบไล่ความช้ืนในช้ินงานดว้ยตูอ้บท่ีอุณหภูมิ
เฉล่ียท่ี 110 องศาเซลเซียส นาน 4 ชั่วโมง เพ่ือหยุดการ
เจริญเติบโตของเช้ือ ดงัแสดงในรูปท่ี 2  

 

 
รูปที่ 2 ขั้นตอนการข้ึนรูปช้ินงาน 

ช้ินงานท่ีเตรียมได้ถูกน าไปศึกษาสมบัติ ต่างๆ 
รวมทั้ งการประเมินผลเม่ือน าไปใช้งานเป็นภาชนะ
เพาะปลูก รูปท่ี 3 แสดงตวัอย่างของช้ินงานท่ีเตรียมจาก
แกลบและขยุมะพร้าวท่ีอตัราส่วน 50:0:50 และ 50:10:40 
 

            
 

(ก) ช้ินงานท่ีเตรียมจากแกลบ 
 

             
 

(ข) ช้ินงานท่ีเตรียมจากขยุมะพร้าว 
รูปที่ 3 ตวัอยา่งช้ินงาน 

 
2.2.2 การหาค่าความช้ืนของช้ินงาน  

ชัง่น ้ าหนกัช้ินงานก่อนและหลงัการอบท่ีอุณหภูมิ
เฉล่ีย 110 องศาเซลเซียส นาน 4 ชัว่โมง และน ามาค านวณ
ค่าเปอร์เซ็นตค์วามช้ืน ตามสมการท่ี (1) 

 
𝑀𝐶,% =

(𝑚1−𝑚2)

𝑚1
× 100                                       (1) 

 
เม่ือ MC คือ ความช้ืนในช้ินงาน (เปอร์เซ็นต)์ 

        m1 คือ มวลก่อนการอบแหง้ (กรัม)   
       m2 คือ มวลหลงัการอบแหง้ (กรัม)  
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2.2.3 การอุ้มน า้ของช้ินงาน  

น าช้ินงานมาแช่น ้ าปริมาตร 800 มิลลิลิตร สังเกต
การเปล่ียนแปลงทุกๆ 15 นาที ครบ 1 ชัว่โมง น าช้ินงาน
ข้ึนมาเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพการอุม้น ้ า โดยหาปริมาณ
น ้ าท่ีไหลออกจากช้ินงานและชัง่น ้ าหนกัของช้ินงานเม่ือ
ผ่านไป 30 และ 90 นาที เพ่ือเทียบกบัน ้าหนกัของช้ินงาน
แหง้ 

2.2.4 ทดสอบความแข็งแรงของช้ินงาน 

น าช้ินงานมาปล่อยท่ีความสูงแตกต่างกนั 4 ระดบั
ซ่ึงคือ 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 เมตร สังเกตการเปล่ียนแปลง
ของช้ินงานท่ีเกิดข้ึนเพ่ือศึกษาถึงการทนต่อแรงกระแทก 

2.2.5 การเปลี่ยนแปลงของช้ินงานเม่ือทิ้งไว้ใน

สภาวะแวดล้อมตามธรรมชาต ิ

น า ช้ินงานท่ีชุ่มด้วยน ้ าวางไว้บริเวณด้านนอก

อาคาร สังเกตการเปล่ียนแปลงของช้ินงานเม่ือผ่านไป 45 

วนั  

2.2.6 ผลของกากขี้แป้งต่ออัตราการเจริญเติบโต
ของถั่วงอก 

การเพาะ เมล็ดถั่ว เ ขียวถูกใช้เ ป็นตัวอย่างใน
การศึกษาการเติบโตของพืช เน่ืองจากถัว่เขียวเจริญเติบโต
เร็ว ระยะเวลาเกบ็เก่ียวสั้นไม่เกิน 10 วนั การศึกษาเร่ิมจาก
การใส่เมล็ดถัว่เขียวจ านวน 5 เม็ดลงในช้ินงาน รดน ้ าให้
พอชุ่มวนัละ 2 คร้ัง วดัความสูงเพ่ือบนัทึกการเจริญเติบโต
ของถัว่งอกเป็นเวลา 7 วนั 

3.  ผลการวจัิยและอภิปรายผล  

 3.1 สมบัตทิางกายภาพของช้ินงาน 

จากการข้ึนรูปช้ินงานท่ีอตัราส่วนโดยมวลของวสัดุ

หลกั:กากข้ีแป้ง:เช้ือเห็ดท่ีแตกต่างกนั 4 อตัราส่วน พบว่า 

เม่ือน าช้ินงานแต่ละอตัราส่วนไปเก็บไวใ้นท่ีมืดนาน 1 

สัปดาห์ ช้ินงานเร่ิมมีเส้นใยเห็ดซ่ึงเป็นสีขาวข้ึนปกคลุม

ช้ินงานบางส่วน แต่เม่ือท้ิงไวน้าน 3-4 สัปดาห์ ช้ินงาน

เปล่ียนเป็นสีขาวทั่วทั้ งช้ินงาน โดยเฉพาะช้ินงานท่ีมี

อตัราส่วน 50:0:50 มีเส้นใยเห็ดปกคลุมมากท่ีสุด ช้ินงาน

ท่ีเตรียมจากแกลบ ท่ีอตัราส่วน 50:30:20 และ 50:20:30 มี

เส้นใยปกคลุม แต่ยงัไม่ทนต่อแรงกระแทก ดงันั้นแสดง

ให้เห็นว่าปริมาณเช้ือเห็ดส่งผลต่อการข้ึนรูปของช้ินงาน

จากตารางท่ี 2 เปอร์เซ็นตค่์าความช้ืนเฉล่ียของช้ินงานได้

จากการค านวณค่าความช้ืนของช้ินงานจ านวน 5 ช้ินจาก

สมการท่ี (1) แลว้หาค่าเฉล่ียในแต่ละอตัราส่วน พบว่า

เปอร์เซ็นต์ค่าความช้ืนเฉล่ียของช้ินงานท่ีเตรียมจากขุย

มะพร้าวมีค่าสูงกวา่ความช้ืนเฉล่ียของช้ินงานท่ีเตรียมจาก

แกลบในทุกอตัราส่วนโดยมวล ปริมาณความช้ืนเฉล่ียของ

ช้ินงานท่ีเตรียมจากแกลบมีค่าอยู่ในช่วง 24-37% ในขณะ

ท่ีปริมาณความช้ืนเฉล่ียของช้ินงานท่ีเตรียมจากขุย

มะพร้าวมีค่าอยูใ่นช่วง 45-57% เน่ืองจากแกลบเป็นวสัดุท่ี

ไม่อุม้น ้า เม่ือเทียบกบัขยุมะพร้าว นอกจากน้ีปริมาณกากข้ี

แป้งไม่ส่งผลต่อต่อความช้ืนของช้ินงาน 

ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นตค่์าความช้ืนเฉล่ียของช้ินงาน 

อตัราส่วน 
วตัถุดบิหลกั 

แกลบ ขุยมะพร้าว 
50:0:50 34.58±0.01 51.11±0.01 

50:10:40 36.50±0.01 56.83±0.07 
50:20:30 31.60±0.01 45.99±0.02 
50:30:20 24.47±0.02 50.67±0.10 



6 
 

ตารางที่ 3 การเปล่ียนแปลงของช้ินงานเม่ือถูกน าไปแช่น ้าและความสามารถในการอุม้น ้าท่ีเวลาต่างๆ 

วตัถุดบิ
หลกั 

อตัราส่วน 
การเปลีย่นแปลงของช้ินงาน เม่ือแช่ในน า้ การอุ้มน า้; % 

15 นาที 30 นาที 45 นาที 60 นาที 30 นาที 90 นาที 
แกลบ 50:0:50 ไม่เปล่ียนแปลง 44.73 32.50 

50:10:40 ไม่เปล่ียนแปลง 46.36 41.24 
50:20:30 มีวสัดุหลุดออกเลก็นอ้ย แต่ 

ยงัคงรูปช้ินงาน 
240.28 205.66 

50:30:20 มีวสัดุหลุดออกมาก แต่ยงัคงรูปช้ินงาน ไม่สามารถคง
รูปได ้

210.76 177.34 

ขยุมะพร้าว 50:0:50 ไม่เปล่ียนแปลง 106.69 98.92 
50:10:40 ไม่เปล่ียนแปลง 94.06 

 
85.60 

 
50:20:30 ไม่เปล่ียนแปลง 122.53 117.63 
50:30:20 มีวสัดุหลุดออก  

ช้ินงานยงัคงรูป 
มีวสัดุหลุดออกมากและ
ไม่สามารถคงรูปได ้

วสัดุหลุดออก
หมด 

220.17 218.74 

 

จากตารางท่ี 3 แสดงการเปล่ียนแปลงของช้ินงานท่ี
ถูกน ามาแช่ในน ้ า 800 มิลลิลิตร นาน 1 ชัว่โมง ช้ินงานท่ี
เตรียมข้ึนจากขุยมะพร้าวมีความคงรูปไดดี้กว่าช้ินงานท่ี
เตรียมจากแกลบท่ีอตัราส่วนเดียวกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากแกลบ
มีความแข็งและมีขนาดค่อนขา้งใหญ่ ท าให้เม่ือเช้ือเห็ด
เจริญเติบโตไม่สามารถแทรกเขา้ไปภายในได ้นอกจากน้ี
ช้ินงานท่ีมีส่วนผสมของเ ช้ือเห็ดท่ี เ พ่ิมข้ึนส่งผลให้
ความสามารถในการคงรูปของช้ินงานดีข้ึน ซ่ึงเห็นไดจ้าก
ช้ินงานไม่เกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ เม่ือแช่น ้ าครบ 1
ชัว่โมงของทั้งช้ินงานท่ีเตรียมจากแกลบและขุยมะพร้าว  
ทั้งน้ีเน่ืองจากเม่ือเช้ือเห็ดมีปริมาณมากข้ึน เส้นใยท่ีผลิต
ไดม้ากข้ึนกว่าช้ินงานท่ีมีเช้ือเห็ดในปริมาณน้อยท่ีเวลา
เท่ากนั เม่ือทดสอบความสามารถในการอุม้น ้าของช้ินงาน 
เม่ือเวลาผ่านไป 30 และ 90 นาที พบว่า ช้ินงานท่ีเตรียม
จากแกลบมีความสามารถในการอุม้น ้ าไดต้ ่ากว่าช้ินงานท่ี

เตรียมจากขุยมะพร้าว นอกจากน้ีเม่ือเพ่ิมปริมาณกากข้ี
แป้ง ความสามารถในการอุม้น ้ ามีมากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจาก
กากข้ีแป้งสามารถอุม้น ้าไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงจะเห็นไดจ้าก ท่ี
อัตราส่วน 50:0:50 ช้ินงานท่ี เตรียมจากขุยมะพร้าว
สามารถอุม้น ้ าได ้106.69% และ 98.92% เม่ือเวลาผ่านไป 
30 และ 90 นาที แต่ท่ีอตัราส่วน 50:30:20 ช้ินงานสามารถ
อุม้น ้ าไดสู้งถึง 220.17% และ 218.74% เม่ือเวลาผ่านไป 
30 และ 90 นาที ตามล าดบั  

จากการทดสอบปล่อยช้ินงานจากความสูง ท่ี
แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 0.5 1.0 และ 2.0 เมตร ลกัษณะ
ของช้ินงานท่ีเกิดข้ึนถูกแสดงในตารางท่ี 4  เน่ืองจาก
ช้ินงานท่ีเตรียมจากแกลบมีความแข็งแรงนอ้ยกว่าช้ินงาน
ท่ีเตรียมจากขุยมะพร้าว โดยเฉพาะท่ีอตัราส่วน 50:20:30 
และ 50:30:20 ดังนั้ น ช้ินงานดังกล่าวจึงไม่ถูกน ามา
ทดสอบ 
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ตารางที่ 4  ลกัษณะของช้ินงาน เม่ือปล่อยจากระดบัความสูงต่างๆ  

 

 

(ก) ช้ินงานท่ี 1 

 
(ข) ช้ินงานท่ี 2 

รูปที่ 4 ลกัษณะของช้ินงาน เม่ือถูกน าไปวางดา้นนอก
อาคารนาน 45 วนั 

เม่ือช้ินงานถูกปล่อยให้ตกจากท่ีระดับความสูง
ต่างๆ พบวา่ ช้ินงานท่ีเตรียมจากแกลบเกิดการแตกหักง่าย
กว่าช้ินงานท่ีเตรียมจากขุยมะพร้าวท่ีอตัราส่วนและระดบั
ความสูงเดียวกนั ท่ีความสูง 2.0 เมตร ช้ินงานท่ีเตรียมจาก
แกลบในอตัราส่วน 50:0:50 และ 50:10:40 มีสัดส่วนของ
วัสดุ ท่ีหลุดออกไปคิดเ ป็นร้อยละ  70.29 และ 70.36 
ตามล าดบั ในขณะท่ีช้ินงานท่ีเตรียมจากขุยมะพร้าวใน
อตัราส่วน 50:0:50 และ 50:10:40 มีสัดส่วนของช้ินงานท่ี
หลุดออกไปเพียงร้อยละ 31.89 และ 35.13 ตามล าดบั แต่
ท่ีอตัราส่วน 50:20:30 และ 50:40:10 สัดส่วนของช้ินงาน
ท่ีหลุดไปมีค่าเพ่ิมข้ึนซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 64.43 และ 94.32 
ตามล าดบั ดงันั้นช้ินงานท่ีเตรียมจากขุยมะพร้าวท่ีอตัรา
ส่วนผสมของปริมาณเช้ือเห็ดเพ่ิมมากข้ึนส่งผลใหช้ิ้นงาน
สามารถคงรูปไดดี้ยิ่งข้ึน เน่ืองจากลกัษณะของช้ินงานเกิด
ความเสียหายน้อยกว่า เม่ือน าช้ินงานไปวางด้านนอก
อาคาร เพ่ือใหอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ ซ่ึงเป็น 
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ตารางที่ 5 ความสูงเฉล่ียของถัว่งอกท่ีปลูกในช้ินงาน 

วตัถุดบิหลกั อตัราส่วน 
ความสูงเฉลี่ยของถั่วงอก (เซนตเิมตร) 

วนัที่ 1 วนัที่ 2 วนัที่ 3 วนัที่ 4 วนัที่ 5 วนัที่ 6 วนัที่ 7 

แกลบ 
50:0:50 0 0.2 0.5 0.9 2.3 3.9 5.7 

50:10:40 0 0.1 0.4 0.6 1.1 1.9 2.7 

ขยุมะพร้าว 

50:0:50 0 0.2 0.3 0.4 0.9 1.1 1.8 
50:10:40 0 0.3 0.5 1 2.3 3.9 6.5 
50:20:30 0 0.1 0.3 0.5 0.8 1.1 1.4 
50:30:20 0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

การจ าลองสภาพการน าไปใชง้านจริงนาน 45 วนั ผล
ปรากฎว่าช้ินงานไม่เกิดเช้ือรา ดงัแสดงในรูปท่ี 4 จึง
อาจยืนยันว่า ช้ินงานไม่เป็นมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม 
สามารถน าไปใชง้านได ้

3.2 ผลของกากขี้แป้งต่ออัตราการเจริญเติบโต
ของถั่วงอก 

กากข้ีแป้งซ่ึงเป็นของเสียท่ีก าจดัยาก แต่พบว่า
กากข้ีแป้งยงัมีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปเเต
สเซียม ซ่ึงถือเป็นอาหารท่ีส าคัญของพืช [7]  ดังนั้น
กากข้ึแป้งจึงถูกน ามาใชเ้ป็นส่วนผสมในการข้ึนรูปเป็น
ภาชนะเพาะปลูก  

ในการศึกษาผลของกากข้ีแป้งต่อการเติบโตของ
พืช โดยเลือกใชถ้ัว่งอก เน่ืองจากมีระยะเวลาเก็บเก่ียว
สั้น ประมาณ 10 วนั จากตารางท่ี 5 แสดงขอ้มูลความ
สูงของถัว่งอกท่ีเพาะในภาชนะท่ีเตรียมข้ึน พบว่าเม่ือ
ช้ินงานท่ีมีส่วนผสมของกากข้ีแป้งเพ่ิมข้ึน ความสูง
เฉล่ียของถัง่งอกเปล่ียนแปลงแบบไม่มีนยัส าคญั ดงันั้น
จึงสรุปไดว้่า กากข้ีแป้งไม่ส่งผลต่อการเติบโตของพืช 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการเตรียมช้ินงาน ส่วนผสมตอ้งผ่าน

กระบวนการน่ึงฆ่าเช้ือภายใตอุ้ณหภูมิและความดนั จึง
อาจส่งผลต่อการสลายตวัของแร่ธาตุได ้
4.  สรุปผลการทดลอง 

เม่ือน าแกลบและขุยมะพร้าวซ่ึงเป็นวสัดุเหลือ
ท้ิงจากการเกษตรมาผสมกบักากข้ีแป้งซ่ึงเป็นของเสีย
จากโรงงานและมีธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อพืชมาข้ึนรูป
ดว้ยเสน้ใยเห็ดนางฟ้าเพ่ือน ามาใชเ้ป็นภาชนะเพาะปลูก 
จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพต่างๆ พบว่าเส้นใย
เห็ดสามารถน ามาใช้ในการข้ึนรูปแกลบและขุย
มะพร้าวได ้โดยปริมาณความช้ืน ความสามารถในการ
คงรูปและการอุม้น ้าของช้ินงานท่ีเตรียมจากขยุมะพร้าว
มีค่าสูงกว่าช้ินงานท่ีเตรียมจากแกลบ ปริมาณเช้ือเห็ด
ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการคงรูปของ
ช้ินงาน นอกจากน้ีกากข้ีแป้งไม่ช่วยให้ถ่วงอกเติบโต
เร็วข้ึน ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากกรรมวิธีในการข้ึนรูป
ช้ินงานท่ีอาจส่งผลใหก้ากข้ีแป้งเส่ือมสภาพได ้แต่ทั้งน้ี
พบว่า ช้ินงานดังกล่าวสามารถน ามาใช้ทดแทน
ถุงพลาสติกท่ีใช้ในการเพาะตน้กล้าได ้เน่ืองจากเป็น
วัสดุจากธรรมชาติท่ีสามารถย่อยสลายได้เองตาม
ธรรมชาติ 
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5. ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาน้ีสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน
ในการต่อยอดเพ่ือศึกษาคุณสมบติัอ่ืนๆ เพ่ิมเติม อีกทั้ง
น าไปประยุกต์ใชใ้นการท าผลิตภณัฑต่์างๆท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มและเพ่ือลดตน้ทุนการผลิตไดใ้นอนาคต 

6. กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณโรงงานผลิตน ้ายางขน้ จงัหวดั
ยะลา ท่ีเอ้ือเฟ้ือกากข้ีแป้งส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี 

7. รายการอ้างองิ  

[1] บุญส่ง คงคาทิพย์, งามผ่อง คงคาทิพย์, ปิยนุช  
มงคลศรีพฒันา, พรศกัด์ิ คุณวุฒินโนธรรม, อุทยั 
สาขี, นิศาชล สาวสวนเจริญ. การน าของเหลือท้ิง
จากอุตสาหกรรมการเกษตรมาเปล่ียนเป็นยา
คุมก า เ นิดและย าส เตอรอยด์ . อุ ทย านวิ จัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานวันเกษตร
แห่งชาติ ประจ าปี 2540. 2540: 55-58. 

[2]  ภิรมยข์วญั ชิณวงศ,์ เกริกชยั ธนรักษ,์ อรวรรณ ศิ
ริรัตน์พิริยะ. ผลของการใช้กากข้ีแป้งเป็นแหล่ง
แมกนีเซียมเพ่ือการเติบโตของปาลม์น ้ ามนัระยะ
อนุบาลหลัก . โครงการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิ จัย ระดับบัณ ฑิต ศึ กษา  ค ร้ั ง ท่ี  15 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 2557: 776.-782.   

 [3] สุรพิชญ ลอยกุลนันท์. นักวิจยัไทยแยกเน้ือยาง
จากข้ีแป้งส าเร็จรายแรกของโลก [อินเทอร์เน็ต]. 
2555 [เข้าถึงเม่ือ 26 ก.พ.2560]. เข้าถึงได้จาก: 
https://mgronline.com/science/detail/955000008
8828 

[4] ดุลยา ศรีโยม, ชัยศรี สุขสาโรจน์. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาน ้ าหนักเบาจากกากข้ีแป้ง
ยางพาราเชิงพาณิชย์. วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 2557; 6: 
301-312. 

[5] ธนญัชยั ปคุณวรกิจ, พนัธุดา พุฒิไพโรจน,์ วร
ธรรม อุ่นจิตติชยั, พรรณจิรา ทิศาวิภาต. 
ประสิทธิภาพการป้องกนัความร้อนของฉนวน
อาคารจากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร. 
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผงัเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 2549;4: 3-
13.                        

[6] Zhou XY, Zheng F, Li HG, Lu CL. An 
environment-friendly thermal insulation material 
from cotton stalk fibers. Energy and Buildings J. 
2010;42: 1070–1074. 

[7] พิศุทธ์ุ ศิริพนัธ์ุ, จิรศกัด์ิ จินดาโรจน,์ ทรงกลด จารุ
สมบัติ . กากข้ีแป้งยางของเสียจากโรงงานสู่
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน. วารสารการจัดการป่าไม้. 
2557;16: 64-79.  


