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บทคัดย่ อ

แกลบและขุยมะพร้าวเป็ นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีจาํ นวนมากและพบเห็นได้ทว่ั ไป กากขี้แป้ งคือของ
เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตนํ้ายางข้น ปัจจุบนั มีการนําวัสดุเหลือทิ้งดังกล่าวกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม สําหรั บงานวิจยั นี้ ได้นาํ แกลบและขุยมะพร้ าวมาขึ้นรู ปด้วยเชื้ อเห็ ดนางฟ้ า พร้ อมทั้งเติมกากขี้แป้ งซึ่ งมี
สารอาหารพวกฟอสฟอรัส ไนโตรเจนและแมกนี เซี ยมเพื่อให้เหมาะกับการนําไปประยุกต์ใช้เป็นภาชนะเพาะปลูก ตัว
แปรที่ศึกษาคือ อัตราส่ วนโดยมวลของวัสดุหลักต่อกากขี้แป้ งต่อเชื้ อเห็ดที่แตกต่างกัน 4 ค่า ซึ่ งคือ 50:0:50 50:10:40
50:20:30 และ 50:30:20 ชิ้นงานที่ได้ถูกประเมินความชื้น ความสามารถในการอุม้ นํ้า และความคงทน นอกจากนี้ ยงั ทํา
การประเมินผลในรู ปแบบการนําไปใช้งาน เช่น ผลต่อการเติบโตของพืช และการเปลี่ยนแปลงของชิ้นงาน เมื่อทิ้งไว้ใน
สภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่า ชิ้นงานที่เตรี ยมจากขุยมะพร้าวมีค่าความชื้นเฉลี่ย อยูใ่ นช่วง 45-57%
ความสามารถในการอุม้ นํ้าอยู่ในช่วง 85-221% และการคงรู ปดีกว่าชิ้นงานที่เตรี ยมจากแกลบ เมื่อเพิ่มปริ มาณเชื้อเห็ด
ส่ งผลให้การคงรู ปของชิ้นงานสู งขึ้น กากขี้แป้งไม่มีผลต่อการเติบโตของถัว่ งอก และไม่มีเชื้อราเกิดขึ้นเมื่อชิ้นงานถูก
นําไปใช้งาน ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่า การขึ้นรู ปขุยมะพร้าวหรื อแกลบด้วยเชื้อเห็ดสามารถนํามาใช้เป็นภาชนะเพาะปลูกได้
โดยวัสดุดงั กล่าวสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

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
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
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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. บทนํา

ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมกึ่ ง
อุตสาหกรรม มีอุตสาหกรรมแปรรู ปต่างๆ เช่ น การผลิต
แอลกอฮอล์จากมันสําปะหลัง เครื่ องเฟอร์ นิเจอร์ จากต้น
ยางพารา ทําให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่ องหลายชนิ ด วัสดุ
เหลื อทิ้งจากอุตสาหกรรมถูกแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ 1)
ของเหลือทิ้งที่เป็ นวัสดุเกษตร เช่น ซังข้าวโพด ยอดอ้อย
ฟางข้า ว เปลื อ กผลไม้ เป็ นต้น และ 2) ของเหลื อ จาก
อุ ตสาหกรรม โรงงานในประเทศไทยเป็ นโรงงานที่ใช้
วัต ถุ ดิ บ จากภาคการเกษตรในการผลิ ต เพื่ อ แปรรู ปเป็ น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เช่ น โรงงานผลิ ต สุ ราและแอลกอฮอล์
โรงงานผลิตอาหาร เป็ นต้น ดังนั้นจึ งมีของเสี ยปล่อยทิ้ง
ซึ่ งอยูใ่ นรู ปของแข็งและของเหลวจากวัตถุดิบเกษตร ของ
เสี ยเหล่านี้ ยงั มีปริ มาณสารอินทรี ยอ์ ยู่มากและก่ อให้เกิ ด
ปั ญหาต่ อ สิ่ งแวดล้อมตามมา [1] นอกจากนี้ ภิรมย์ขวัญ
และคณะ [2] กล่ า วว่ า ประเทศไทยส่ ง ออกนํ้า ยางข้น สู่
ตลาดโลกเป็ นอันดับ 1 กระบวนการผลิ ตนํ้ายางข้นต้อง
ตกตะกอนแมกนีเซี ยมออกจากนํ้ายางธรรมชาติ ทําให้เกิด
ของเหลือทิ้งเรี ยกว่า “กากขี้แป้ง” ประมาณ 8 ล้านตันต่อปี
กากขี้แป้งจึงเป็ นของทิ้งจากกระบวนการผลิตนํ้ายางข้น ที่
ก่อให้เกิดปั ญหาเรื่ องกลิ่น ปั ญหามลพิษด้านต่างๆ ดังนั้น
หากไม่มีวิธีการจัดการของเสี ยจากอุ ตสาหกรรมเกษตร
และวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรที่ถูกต้องแล้วย่อมส่ งผล
กระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มและสุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ อี ก ทั้ง
อาจจะมีปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
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เนื่ องด้วยของเสี ยจากอุ ตสาหกรรมเกษตรและ
วัสดุ เหลื อใช้จากการเกษตรบางประเภทยังมี คุณค่าทาง
เศรษฐกิ จ อยู่ หากจะนํ า ของเสี ยดั ง กล่ า วกลั บ มาใช้
ประโยชน์จาํ เป็ นต้องพิจารณาอย่างเป็ นระบบ มี วิธีการ
ขั้นตอนการจัดการที่ถูกต้อง สุ รพิชญ [3] พัฒนาสารที่มี
ชื่อว่า GRASS 3 โดยการแยกเอาเนื้ อยางออกจากากขี้แป้ง
ได้ 20-30% และแยกเอาสารอนิ นทรี ยไ์ ด้ 60-70% โดย
พบว่าสามารถลดมลพิษซึ่ งเกิดจากตะกอนของกากขี้แป้ง
ได้ ส่ ว นสารอนิ น ทรี ย ์ มี ฟ อสฟอรั ส โพแทสเซี ย มและ
ไนโตรเจนเป็ นองค์ประกอบสามารถนําไปใช้เป็ นปุ๋ ย และ
ปรับปรุ งเพื่อผลิตเป็นเซรามิกส์ ขณะที่ดุลยาและคณะ [4]
ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐดินเผานํ้าหนักเบาจากกากขี้
แป้งยางพาราเชิงพาณิ ชย์ พบว่าความหนาแน่นของอิฐดิน
เผาที่มีกากขี้แป้งเป็นส่ วนผสมในอัตราส่ วนที่เพิ่มขึ้นจะมี
ค่าลดลง และค่าการดูดซึ มนํ้าของอิฐเพิ่มขึ้น เมื่อปริ มาณ
กากขี้แป้งเพิม่ ขึ้น
การพัฒนาวัสดุ ทางการเกษตรเหลื อใช้เพื่อเป็ น
ฉนวนกันความร้ อนยังเป็ นประเด็นที่ ได้รับความสนใจ
อย่างมาก ธนัญชัย และคณะ [5] นําแผ่นกันความร้อนที่ทาํ
จากต้นมันสําปะหลังซึ่งมีความหนาแน่น 800 kg/ m3 หนา
10 mm มาใช้ทาํ ผนังภายในอาคารแทนไม้อดั และพบว่า
สามารถช่วยลดความร้อนเข้าสู่ อาคารได้ดีกว่าไม้อดั 3.03
องศาเซลเซี ยส อี กทั้งยังมีตน้ ทุนถูกกว่า Xiao-yan Zhou
และคณะ [6] ศึ กษาวัสดุ ฉนวนกันความร้ อนจากเส้ นใย
ก้านฝ้ายซึ่ งมีความหนาแน่ นที่ 150–450 kg/m3 และมีค่า
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การนําความร้ อนอยู่ระหว่าง 0.0585-0.0815 W/m⋅K ซึ่ ง
เทียบเท่ากับฉนวนกันความร้อนที่ได้จากวัสดุอื่น
จากผลกระทบที่เกิ ดต่อสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะ
ภาคเกษตรกรรมซึ่ งการปลู ก ต้น กล้า จํา แป็ นต้อ งใช้
ถุ งพลาสติ กจํานวนมากเป็ นภาชนะ ดังนั้นหากสามารถ
(ก) แกลบ
(ข) ขุยมะพร้าว
เปลี่ยนเป็ นวัสดุทางธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้เอง
จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้
ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงศึกษาการนําวัสดุเหลือทิ้งจาก
การเกษตรมาศึกษาคุณสมบัติต่างๆ เพื่อพัฒนาเป็ นชิ้นงาน
(ภาชนะเพาะปลู ก ) ด้ว ยเส้ น ใยจากเห็ ด แกลบและขุ ย
มะพร้าวเป็ นวัตถุดิบหลัก นอกจากนี้มีการนํากากขี้แป้งซึ่ง
ยังมีแร่ ธาตุที่เป็ นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกมาใช้ร่วมด้วย
(ค) กากขี้แป้ง
(ง) เชื้อเห็ด
นอกจากภาชนะเพาะปลูกแล้ว ชิ้นงานดังกล่าวยังสามารถ
รู ปที่ 1 วัตถุดิบ
พัฒ นาต่ อ ยอดเพื่ อ ใช้ ท ดแทนผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ได้ โ ดย
คุณสมบัติเด่นของชิ้นงานคือสามารถย่อยสลายได้เองตาม
ตารางที่ 1 อัตราส่ วนโดยมวลของวัตถุดิบในการเตรี ยม
ธรรมชาติ
ชิ้นงาน
อัตราส่ วน
แกลบ
2. วัตถุดิบและวิธีการ
กากขีแ้ ป้ ง เชื้อเห็ด
ที่
ขุยมะพร้ าว
2.1 วัตถุดบิ
1
50
0
50
วัตถุดิบหลักที่ใช้คือ แกลบและขุยมะพร้าวซึ่ งเป็ น
2
50
10
40
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กากขี้แป้งซึ่งเป็ นของเหลือทิ้ง
3
50
20
30
จากโรงงานนํ้ายางพาราข้น จ.ยะลา โดยใช้เชื้อเห็ดนางฟ้า
4
50
30
20
(ชื่ อสามัญ: Sarjor-caju Mushroom และชื่ อวิทยาศาสตร์ :
Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing.) ซึ่ งเป็ นตัว ประสานใน
การขึ้นรู ปชิ้นงาน ดังแสดงในรู ปที่ 1

นําส่ วนผสมดังกล่าวไปฆ่าเชื้ อด้วยเครื่ องนึ่ งความ
ดันสู งที่ 121 องศาเซลเซี ยส นาน 15 นาที จากนั้นนํามา
เติมเชื้อเห็ดนางฟ้าตามอัตราส่ วนโดยมวลที่แตกต่างกัน 4
2.2 วิธีการ
ค่า แล้วนําไปขึ้นรู ปในภาชนะรู ปทรงต่างๆ โดยภาชนะ
2.2.1 การขึน้ รู ปชิ้นงาน
แกลบ ขุยมะพร้าวและกากขี้แป้งถูกนํามาตากแดด ดัง กล่ า วต้อ งผ่า นการทํา ความสะอาดด้ว ยแอลกอฮอล์
ให้แห้งก่อนนําไปใช้งาน หลังจากนั้นนํากากขี้แป้ งมาบด ความเข้ม ข้น 70 เปอร์ เ ซ็ น ต์ จากนั้น ปิ ดฝาชิ้ น งานเพื่ อ
ด้วยเครื่ องบดให้ละเอียดก่อนการผสมตามอัตราส่ วนโดย ป้องกันสิ่ งแปลกปลอม เก็บชิ้นงานไว้ในที่มืดประมาณ 24 สัปดาห์ จนกระทั้งชิ้ นงานเปลี่ยนเป็ นสี ขาวทั้งหมดซึ่ ง
มวลที่ตอ้ งการ ดังแสดงในตารางที่ 1
แสดงว่ า เชื้ อ เห็ ด เจริญเติ บ โตจนเส้ น ใยประสานกัน ดี
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หลังจากนั้นอบไล่ความชื้ นในชิ้นงานด้วยตูอ้ บที่อุณหภูมิ
เฉลี่ ยที่ 110 องศาเซลเซี ยส นาน 4 ชัว่ โมง เพื่อหยุดการ
เจริ ญเติบโตของเชื้อ ดังแสดงในรู ปที่ 2

(ก) ชิ้นงานที่เตรี ยมจากแกลบ

(ข) ชิ้นงานที่เตรี ยมจากขุยมะพร้าว
รู ปที่ 3 ตัวอย่างชิ้นงาน
รู ปที่ 2 ขั้นตอนการขึ้นรู ปชิ้นงาน
ชิ้ น งานที่ เ ตรี ยมได้ถู ก นํา ไปศึ ก ษาสมบัติ ต่ า งๆ
รวมทั้ง การประเมิ น ผลเมื่ อ นํา ไปใช้ ง านเป็ นภาชนะ
เพาะปลูก รู ปที่ 3 แสดงตัวอย่างของชิ้ นงานที่เตรี ยมจาก
แกลบและขุยมะพร้าวที่อตั ราส่ วน 50:0:50 และ 50:10:40
2.2.2 การหาค่ าความชื้นของชิ้นงาน
ชัง่ นํ้าหนักชิ้ นงานก่อนและหลังการอบที่อุณหภูมิ
เฉลี่ย 110 องศาเซลเซียส นาน 4 ชัว่ โมง และนํามาคํานวณ
ค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้น ตามสมการที่ (1)
𝑀𝑀𝑀𝑀 , % =

(𝑚𝑚1 −𝑚𝑚2 )
𝑚𝑚1

× 100

(1)

เมื่อ MC คือ ความชื้นในชิ้นงาน (เปอร์เซ็นต์)
m1 คือ มวลก่อนการอบแห้ง (กรัม)
m2 คือ มวลหลังการอบแห้ง (กรัม)
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2.2.3 การอุ้มนํา้ ของชิ้นงาน
นําชิ้ นงานมาแช่ น้ าํ ปริ มาตร 800 มิลลิ ลิตร สังเกต
การเปลี่ยนแปลงทุกๆ 15 นาที ครบ 1 ชัว่ โมง นําชิ้ นงาน
ขึ้นมาเพื่อทดสอบประสิ ทธิ ภาพการอุม้ นํ้า โดยหาปริ มาณ
นํ้าที่ไหลออกจากชิ้ นงานและชัง่ นํ้าหนักของชิ้ นงานเมื่อ
ผ่านไป 30 และ 90 นาที เพื่อเทียบกับนํ้าหนักของชิ้นงาน
แห้ง
2.2.4 ทดสอบความแข็งแรงของชิ้นงาน
นําชิ้ นงานมาปล่อยที่ความสู งแตกต่างกัน 4 ระดับ
ซึ่ งคือ 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 เมตร สังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของชิ้นงานที่เกิดขึ้นเพื่อศึกษาถึงการทนต่อแรงกระแทก
2.2.5 การเปลี่ ย นแปลงของชิ้ น งานเมื่ อ ทิ้ง ไว้ ใ น
สภาวะแวดล้ อมตามธรรมชาติ
นํา ชิ้ น งานที่ ชุ่ ม ด้ ว ยนํ้าวางไว้บ ริ เวณด้ า นนอก
อาคาร สังเกตการเปลี่ยนแปลงของชิ้นงานเมื่อผ่านไป 45
วัน
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2.2.6 ผลของกากขี้แป้ งต่ ออัตราการเจริ ญเติ บโต ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์ค่าความชื้นเฉลี่ยของชิ้นงาน
ของถัว่ งอก
อัตราส่ วน
วัตถุดบิ หลัก
การเพาะเมล็ ด ถั่ ว เขี ย วถู ก ใช้ เ ป็ นตั ว อย่ า งใน
แกลบ
ขุยมะพร้ าว
การศึกษาการเติบโตของพืช เนื่องจากถัว่ เขียวเจริ ญเติบโต
34.58±0.01
51.11±0.01
50:0:50
เร็ ว ระยะเวลาเก็บเกี่ยวสั้นไม่เกิน 10 วัน การศึกษาเริ่ มจาก
36.50±0.01
56.83±0.07
50:10:40
การใส่ เมล็ดถัว่ เขียวจํานวน 5 เม็ดลงในชิ้ นงาน รดนํ้าให้
31.60±0.01
45.99±0.02
50:20:30
พอชุ่มวันละ 2 ครั้ง วัดความสู งเพื่อบันทึกการเจริ ญเติบโต
24.47±0.02
50.67±0.10
50:30:20
ของถัว่ งอกเป็ นเวลา 7 วัน

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

3.1 สมบัตทิ างกายภาพของชิ้นงาน
จากการขึ้นรู ปชิ้นงานที่อตั ราส่ วนโดยมวลของวัสดุ
หลัก:กากขี้แป้ง:เชื้อเห็ดที่แตกต่างกัน 4 อัตราส่ วน พบว่า
เมื่ อ นําชิ้ นงานแต่ ละอัตราส่ วนไปเก็บไว้ในที่ มืดนาน 1
สัปดาห์ ชิ้ นงานเริ่ มมีเส้นใยเห็ดซึ่ งเป็ นสี ขาวขึ้นปกคลุม
ชิ้ นงานบางส่ วน แต่ เมื่ อ ทิ้ งไว้นาน 3-4 สัปดาห์ ชิ้ นงาน
เปลี่ ย นเป็ นสี ข าวทั่ว ทั้ง ชิ้ น งาน โดยเฉพาะชิ้ น งานที่ มี
อัตราส่ วน 50:0:50 มีเส้นใยเห็ดปกคลุมมากที่สุด ชิ้นงาน
ที่เตรี ยมจากแกลบ ที่อตั ราส่ วน 50:30:20 และ 50:20:30 มี
เส้นใยปกคลุม แต่ยงั ไม่ทนต่อแรงกระแทก ดังนั้นแสดง
ให้เห็นว่าปริ มาณเชื้ อเห็ดส่ งผลต่อการขึ้นรู ปของชิ้นงาน
จากตารางที่ 2 เปอร์ เซ็นต์ค่าความชื้ นเฉลี่ยของชิ้นงานได้
จากการคํานวณค่าความชื้ นของชิ้นงานจํานวน 5 ชิ้นจาก
สมการที่ (1) แล้วหาค่าเฉลี่ ยในแต่ ละอัตราส่ วน พบว่า
เปอร์ เซ็ นต์ค่าความชื้ นเฉลี่ ยของชิ้ นงานที่ เตรี ยมจากขุย
มะพร้าวมีค่าสู งกว่าความชื้นเฉลี่ยของชิ้นงานที่เตรี ยมจาก
แกลบในทุกอัตราส่ วนโดยมวล ปริ มาณความชื้นเฉลี่ยของ
ชิ้นงานที่เตรี ยมจากแกลบมีค่าอยูใ่ นช่วง 24-37% ในขณะ
ที่ ป ริ มาณความชื้ น เฉลี่ ย ของชิ้ น งานที่ เ ตรี ยมจากขุ ย
มะพร้าวมีค่าอยูใ่ นช่วง 45-57% เนื่องจากแกลบเป็ นวัสดุที่
ไม่อุม้ นํ้า เมื่อเทียบกับขุยมะพร้าว นอกจากนี้ปริ มาณกากขี้
แป้งไม่ส่งผลต่อต่อความชื้นของชิ้นงาน
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จากตารางที่ 3 แสดงการเปลี่ยนแปลงของชิ้นงาน
ที่ถูกนํามาแช่ในนํ้า 800 มิลลิลิตร นาน 1 ชัว่ โมง ชิ้นงานที่
เตรี ยมขึ้นจากขุยมะพร้ าวมีความคงรู ปได้ดีกว่าชิ้ นงานที่
เตรี ยมจากแกลบที่อตั ราส่ วนเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากแกลบ
มี ความแข็งและมี ขนาดค่อนข้างใหญ่ ทําให้เมื่ อเชื้ อเห็ ด
เจริ ญเติบโตไม่สามารถแทรกเข้าไปภายในได้ นอกจากนี้
ชิ้ น งานที่ มี ส่ ว นผสมของเชื้ อ เห็ ด ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นส่ ง ผลให้
ความสามารถในการคงรู ปของชิ้นงานดีข้ ึน ซึ่ งเห็นได้จาก
ชิ้ น งานไม่ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงใดๆ เมื่ อ แช่ น้ ําครบ 1
ชัว่ โมงของทั้งชิ้ นงานที่เตรี ยมจากแกลบและขุยมะพร้ าว
ทั้งนี้ เนื่ องจากเมื่อเชื้ อเห็ดมีปริ มาณมากขึ้น เส้นใยที่ผลิต
ได้มากขึ้นกว่าชิ้ นงานที่ มีเชื้ อเห็ ดในปริ มาณน้อยที่ เวลา
เท่ากัน เมื่อทดสอบความสามารถในการอุม้ นํ้าของชิ้นงาน
เมื่อเวลาผ่านไป 30 และ 90 นาที พบว่า ชิ้ นงานที่เตรี ยม
จากแกลบมีความสามารถในการอุม้ นํ้าได้ต่าํ กว่าชิ้นงานที่
เตรี ยมจากขุยมะพร้ าว นอกจากนี้ เมื่อเพิ่มปริ มาณ
กากขี้ แ ป้ ง ความสามารถในการอุ ้ม นํ้ามี ม ากขึ้ น ทั้ง นี้
เนื่องจากกากขี้แป้งสามารถอุม้ นํ้าได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งจะเห็น
ได้ จ าก ที่ อ ัต ราส่ ว น 50:0:50 ชิ้ น งานที่ เ ตรี ยมจากขุ ย
มะพร้าวสามารถอุม้ นํ้าได้ 106.69% และ 98.92% เมื่อเวลา
ผ่านไป 30 และ 90 นาที แต่ที่อตั ราส่ วน 50:30:20 ชิ้นงาน
สามารถอุม้ นํ้าได้สูงถึง 220.17% และ 218.74% เมื่อเวลา
ผ่านไป 30 และ 90 นาที ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของชิ้นงานเมื่อถูกนําไปแช่น้ าํ และความสามารถในการอุม้ นํ้าที่เวลาต่างๆ
วัตถุดบิ
อัตราส่ วน
การเปลีย่ นแปลงของชิ้นงาน เมื่อแช่ ในนํา้
การอุ้มนํา้ ; %
หลัก
15 นาที
30 นาที
45 นาที
60 นาที
30 นาที 90 นาที
50:0:50
ไม่เปลี่ยนแปลง
44.73
32.50
แกลบ
50:10:40
ไม่เปลี่ยนแปลง
46.36
41.24
50:20:30
มีวสั ดุหลุดออกเล็กน้อย แต่
240.28 205.66
ยังคงรู ปชิ้นงาน
50:30:20
มีวสั ดุหลุดออกมาก แต่ยงั คงรู ปชิ้นงาน
ไม่สามารถคง 210.76 177.34
รู ปได้
ไม่เปลี่ยนแปลง
106.69 98.92
ขุยมะพร้ าว 50:0:50
50:10:40
ไม่เปลี่ยนแปลง
94.06
85.60
50:20:30
50:30:20

มีวสั ดุหลุดออก
ชิ้นงานยังคงรู ป

ไม่เปลี่ยนแปลง
มีวสั ดุหลุดออกมากและ
ไม่สามารถคงรู ปได้

จากการทดสอบปล่ อ ยชิ้ น งานจากความสูงที่
แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 0.5 1.0 และ 2.0 เมตร ลักษณะ
ของชิ้ น งานที่ เ กิ ด ขึ้ น ถู ก แสดงในตารางที่ 4 เนื่ อ งจาก
ชิ้นงานที่เตรี ยมจากแกลบมีความแข็งแรงน้อยกว่าชิ้นงาน
ที่เตรี ยมจากขุยมะพร้าว โดยเฉพาะที่อตั ราส่ วน 50:20:30
และ 50:30:20 ดั ง นั้ นชิ้ น งานดั ง กล่ า วจึ ง ไม่ ถู ก นํ า มา
ทดสอบ
เมื่ อ ชิ้ น งานถู ก ปล่ อ ยให้ ต กจากที่ ร ะดับ ความสู ง ต่ า งๆ
พบว่า ชิ้ นงานที่เตรี ยมจากแกลบเกิ ดการแตกหักง่ายกว่า
ชิ้ น งานที่ เ ตรี ย มจากขุย มะพร้ า วที่ อ ัต ราส่ ว นและระดับ
ความสู งเดียวกัน ที่ความสู ง 2.0 เมตร ชิ้นงานที่เตรี ยมจาก
แกลบในอัตราส่ วน 50:0:50 และ 50:10:40 มีสัดส่ วนของ
วัส ดุ ที่ ห ลุ ด ออกไปคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 70.29 และ 70.36
ตามลําดับ ในขณะที่ ชิ้นงานที่ เตรี ยมจากขุยมะพร้ าวใน
อัตราส่ วน 50:0:50 และ 50:10:40 มีสัดส่ วนของชิ้นงานที่
หลุดออกไปเพียงร้อยละ 31.89 และ 35.13 ตามลําดับ แต่
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วัสดุหลุดออก
หมด

122.53
220.17

117.63
218.74

ที่อตั ราส่ วน 50:20:30 และ 50:40:10 สัดส่ วนของชิ้นงาน
ที่หลุดไปมีค่าเพิ่มขึ้นซึ่ งคิดเป็ นร้ อยละ 64.43 และ 94.32
ตามลําดับ ดังนั้นชิ้ นงานที่เตรี ยมจากขุยมะพร้ าวที่อตั รา
ส่ วนผสมของปริ มาณเชื้อเห็ดเพิ่มมากขึ้นส่ งผลให้ชิ้นงาน
สามารถคงรู ปได้ดียงิ่ ขึ้น เนื่องจากลักษณะของชิ้นงานเกิด
ความเสี ย หายน้อ ยกว่ า เมื่ อ นํา ชิ้ น งานไปวางด้า นนอก
อาคาร เพื่อให้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่ งเป็น
การจํา ลองสภาพการนํา ไปใช้ง านจริ ง นาน 45 วัน ผล
ปรากฎว่าชิ้นงานไม่เกิดเชื้ อรา ดังแสดงในรู ปที่ 4 จึงอาจ
ยืน ยัน ว่า ชิ้ น งานไม่ เ ป็ นมลพิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม สามารถ
นําไปใช้งานได้
3.2 ผลของกากขีแ้ ป้ งต่ ออัตราการเจริญเติบโตของ
ถัว่ งอก
กากขี้แป้ งซึ่ งเป็ นของเสี ยที่ กาํ จัดยาก แต่พบว่า
กากขี้ แ ป้ ง ยัง มี ธ าตุ ไ นโตรเจน ฟอสฟอรั ส และโปเเต
สเซียม ซึ่งถือเป็ นอาหารที่สาํ คัญของพืช [7] ดังนั้นกากขี้
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(ก) ชิ้นงานที่ 1

(ก) ชิ้นงานที่ 2

รู ปที่ 4 ลักษณะของชิ้นงาน เมื่อถูกนําไปวางด้านนอกอาคารนาน 45 วัน

ตารางที่ 4 ลักษณะของชิ้นงาน เมื่อปล่อยจากระดับความสู งต่างๆ
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ตารางที่ 5 ความสู งเฉลี่ยของถัว่ งอกที่ปลูกในชิ้นงาน
วัตถุดบิ หลัก
แกลบ

ขุยมะพร้าว

อัตราส่ วน
50:0:50
50:10:40
50:0:50
50:10:40
50:20:30
50:30:20

ความสู งเฉลีย่ ของถัว่ งอก (เซนติเมตร)
วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่ 6 วันที่ 7
0
0.2
0.5
0.9
2.3
3.9
5.7
0
0.1
0.4
0.6
1.1
1.9
2.7
0
0.2
0.3
0.4
0.9
1.1
1.8
0
0.3
0.5
1
2.3
3.9
6.5
0
0.1
0.3
0.5
0.8
1.1
1.4
0
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

แป้ ง จึ ง ถู ก นํา มาใช้เ ป็ นส่ ว นผสมในการขึ้ น รู ป เป็ น
ภาชนะเพาะปลูก ในการศึกษาผลของกากขี้แป้งต่อการ
เติบโตของพืช โดยเลือกใช้ถวั่ งอก เนื่องจากมีระยะเวลา
เก็ บ เกี่ ย วสั้ น ประมาณ 10 วัน จากตารางที่ 5 แสดง
ข้อมูลความสู งของถัว่ งอกที่เพาะในภาชนะที่เตรี ยมขึ้น
พบว่าเมื่ อ ชิ้ นงานที่ มีส่วนผสมของกากขี้ แป้ งเพิ่มขึ้น
ความสู ง เฉลี่ ย ของถั่ง งอก เปลี่ ย นแปลงแบบไม่ มี
นัยสําคัญ ดังนั้นจึ งสรุ ปได้ว่า กากขี้ แป้ งไม่ ส่งผลต่ อ
การเติบโตของพืช ทั้งนี้อาจเนื่องจากการเตรี ยมชิ้นงาน
ส่วนผสมต้ อ งผ่ า นกระบวนการนึ่ งฆ่ า เชื้ อภายใต้
อุณหภูมิและความดัน จึงอาจส่ งผลต่อการสลายตัวของ
แร่ ธาตุได้

4. สรุปผลการทดลอง

เมื่ อนําแกลบและขุยมะพร้ าวซึ่ งเป็ นวัสดุ เหลื อ
ทิ้งจากการเกษตรมาผสมกับกากขี้แป้ งซึ่ งเป็ นของเสี ย
จากโรงงานและมีธาตุอาหารที่จาํ เป็ นต่อพืชมาขึ้นรู ป
ด้วยเส้นใยเห็ดนางฟ้าเพื่อนํามาใช้เป็ นภาชนะเพาะปลูก
จากการศึ กษาสมบัติทางกายภาพต่ างๆ พบว่าเส้นใย
เห็ ด สามารถนํ า มาใช้ ใ นการขึ้ นรู ปแกลบและขุ ย
มะพร้าวได้ โดยปริ มาณความชื้น ความสามารถในการ
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คงรู ปและการอุม้ นํ้าของชิ้นงานที่เตรี ยมจากขุยมะพร้าว
มีค่าสู งกว่าชิ้ นงานที่เตรี ยมจากแกลบ ปริ มาณเชื้ อเห็ด
ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ความสามารถในการคงรู ปของ
ชิ้ นงาน นอกจากนี้ กากขี้แป้ งไม่ช่วยให้ถ่วงอกเติบโต
เร็ ว ขึ้ น ทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจากกรรมวิ ธี ใ นการขึ้ น รู ป
ชิ้นงานที่อาจส่ งผลให้กากขี้แป้งเสื่ อมสภาพได้ แต่ท้ งั นี้
พบว่ า ชิ้ น งานดั ง กล่ า วสามารถนํ า มาใช้ ท ดแทน
ถุงพลาสติกที่ใช้ในการเพาะต้นกล้าได้ เนื่ องจากเป็ น
วัส ดุ จ ากธรรมชาติ ที่ ส ามารถย่ อ ยสลายได้เ องตาม
ธรรมชาติ

5. ข้ อเสนอแนะ

ผลการศึกษานี้ สามารถใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐาน
ในการต่อยอดเพื่อศึกษาคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติม อีกทั้ง
นําไปประยุกต์ใช้ในการทําผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็ นมิตร
ต่อสิ่ งแวดล้อมและเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้ในอนาคต

6. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณโรงงานผลิตนํ้ายางข้น จังหวัด
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