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การผลิตกระถางต้ นไม้ ย่อยสลายได้ จากกากตะกอนโรงงานยางพารา
ร่ วมกับวัสดุเหลือทิง้ จากก้ อนเชื้อเห็ดและทะลายปาล์ ม
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้มีแนวคิดน�ำกากตะกอนโรงงานยางพารา วัสดุเหลือทิง้ จากก้อนเชื้อเห็ด และทะลายปาล์ม
มาผลิตกระถางต้นไม้ทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ทำ� มาจากพลาสติก ซึ่งเป็ นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดปริ มาณของ
เสี ยและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วสั ดุเหลือทิ้ง โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางเคมีของวัตถุดิบ
2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของกระถางต้นไม้จากกากตะกอนโรงงานยางพารา วัสดุเหลือทิ้งจาก
ก้อนเชื้อเห็ดและทะลายปาล์ม และ 3) เพือ่ ศึกษาคุณสมบัติของกระถางต้นไม้จากกากตะกอนโรงงานยางพารา
วัสดุเหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ดและทะลายปาล์ม โดยศึกษาทั้งหมด 6 ชุดการทดลองที่อตั ราส่ วนผสมกาก
ตะกอนโรงงานยาง : วัสดุเหลือทิง้ จากก้อนเชื้อเห็ด ได้แก่ 0 : 100 20 : 80 40 : 60 60 : 40 80 : 20 และ 100 : 0
โดยใช้กาวแป้งเปี ยกเป็ นตัวประสานและทะลายปาล์มเป็ นตัวช่วยประสาน และน�ำไปขึ้นรู ปกระถาง พบว่า
1) วัตถุดิบมีความเป็ นกรด-ด่าง ค่าการน�ำไฟฟ้า ค่าความชื้นเหมาะต่อการปลูกพืช 2) ชุดที่ 1 มีน้ ำ� หนักค่าเฉลีย่
สู งสุ ดเท่ากับ 246.67 กรัม กระถางสามารถขึ้นรู ปได้ดี มีความแข็งแรง และมีผวิ เรี ยบเนียน และ 3) ชุดที่ 1
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้จริ ง มีค่าการดูดซับน�้ำ 99.18 เปอร์ เซ็นต์ ค่าการพองตัว 81.93
เปอร์เซ็นต์ และการเสื่ อมสภาพของกระถางต้นไม้เกิดได้ชา้ ที่สุด
ค�ำส� ำคัญ: กระถางต้นไม้ยอ่ ยสลายได้ กากตะกอนโรงงาน วัสดุเหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ด ทะลายปาล์ม

Abstract

The concept for this research is that plants pots are produced from rubber plant sludge and waste
material from the mushroom lump and palm bunch are use to replace products that are made from plastic,
which is an alternative to reduce the amount of waste and add value to the waste material. The aims for
this work are 1) to study the chemical characteristics of raw materials 2) to study the physical characteristics,
and 3) to study properties of plant pots produced from rubber plant sludge, waste material from the mushroom
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lump and palm bunch. The conditions of experiment are 6 ratios between rubber plant sludge to waste
material from the mushroom lump including 0 : 100, 20 : 80, 40 : 60, 60 : 40, 80 : 20 and 100 : 0. using
wet glue and palm bunch as binder and subsidiary binder, respectively. The results revealed that 1) raw
material has acid-base, conductivity, and moisture value suitable for growing plants, 2) the first ratio had
the highest average weight of 246.67 grams and plant pot could be molded well, strong and have smooth
skin, and 3) the first ratio has qualifications suitable for actual application; the water absorption was 99.18
percentages, an inflation value was 81.93 percentages and the slowest deterioration of the plant pot.
Keyword: Biodegradable Flowerpot, Sludge of Rubber Factory, Waste from Mushroom Culture, Palm Bunches

บทน�ำ

ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในประเทศทีก่ ำ� ลังประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติก มีการน�ำพลาสติก
มาใช้เป็ นวัสดุภณั ฑ์ทดแทนบรรจุภณั ฑ์จำ� พวกกระดาษ ไม้ โลหะ ยาง และแก้วมากขึ้น ด้วยสมบัติพลาสติก
ที่มีความแข็งแรงคงทนต่อสารเคมี ความยืดหยุน่ สู ง และอายุการใช้งานที่ยาวนาน แต่ยอ่ ยสลายยาก [1]
เมือ่ น�ำไปก�ำจัดโดยฝังดินจะใช้เวลาตั้งแต่ 20 ปี ไปจนถึง 1,000 ปี กว่าจะเริ่ มมีการย่อยสลายขึ้นเองตามธรรมชาติ
และท�ำให้ดินเสื่ อมคุณภาพ [2] หรื อถ้าน�ำไปเผาท�ำลายจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เช่น เกิดเขม่าควัน
มีกลิ่นเหม็น หรื ออาจมีสารก่อมะเร็ งปนเปื้ อนในอากาศ และการเผาท�ำลายพลาสติกที่ไม่สมบูรณ์ทำ� ให้เกิด
แก๊สเรื อนกระจก (Greenhouse Gas) ซึ่งส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) ตามมา [3] ดังนั้น
การพัฒนาการผลิตพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายตัวโดยวิธีทางธรรมชาติ (Biodegradable Plastic)
จึงเป็ นนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม การน�ำวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นจึงเป็ น
อีกทางเลือกหนึ่งที่เกิดจากความตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่ องปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่นำ� ไปสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การลดการใช้พลาสติกได้
จากการพิจารณาวัสดุเหลือทิ้งในท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า วัสดุเหลือทิ้งที่ยงั
ไม่นำ� ไปใช้ประโยชน์อย่างคุม้ ค่า ได้แก่ กากตะกอนโรงงานยางพารา ซึ่ งเป็ นกากอินทรี ยท์ ี่ได้หลังจาก
กระบวนการบ�ำบัดน�้ำเสี ยจากโรงงานยางพารา ทะลายปาล์มที่ถูกทิ้งจากโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์ม และก้อน
เชื้อเห็ดเก่าวัสดุเหลือทิ้งจากการเพาะเห็ดที่มีในปริ มาณมากอาจก่อให้เกิดปั ญหาต่อพื้นที่ใกล้เคียง ชุมชน
ผูป้ ฏิบตั ิงาน และเกิดผลเสี ยต่อระบบนิ เวศ โดยวัสดุเหลือทิ้งดังกล่าวมีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็ น
นวัตกรรมในการผลิตกระถางต้นไม้ที่ยอ่ ยสลายได้ เนื่องจากมีค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ค่าการน�ำไฟฟ้า
ค่าความชื้น และค่าอินทรี ยท์ ี่เหมาะสมส�ำหรับการปลูกพืชได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Piyang, et al. [4]
ซึ่งสามารถช่วยเพิม่ อินทรี ยว์ ตั ถุในดิน ช่วยปรับโครงสร้างของดิน ท�ำให้ดินร่ วนซุย ช่วยปรับสภาพความเป็ น
กรดด่างของดิน เพิม่ การใช้ประโยชน์จากธาตุอาหาร และลดการชะล้างพังทลายของดิน ส�ำหรับก้อนเห็ดเก่า
วัสดุ เหลื อทิ้งจากการเพาะเห็ ด เกษตรกรมักน�ำก้อนเห็ ดเก่ าทิ้งหรื อใส่ ใต้โคนต้นไม้ในสวน เนื่ องจาก
ก้อนเชื้ อเห็ ดที่ทำ� จากขี้เลื่อย และมีอาหารเสริ มประเภทร�ำละเอียด ปูนขาว ยิปซัม น�้ำตาล แป้ง รากมอส และ
กระถิ่นป่ น ซึ่งธาตุอาหารเหล่านี้ไม่เป็ นพิษต่อต้นไม้และไม่เป็ นมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อม [5]
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ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดน�ำวัสดุที่เหลือทิ้งและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น จึงมีความสนใจผลิต
กระถางย่อยสลายได้มาทดแทนวัสดุหรื อผลิตภัณฑ์ที่ทำ� มาจากพลาสติก ซึ่ งถือเป็ นอีกทางหนึ่ งที่ช่วยลด
ปริ มาณขยะ ลดของเสี ย ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และยังเป็ นการสร้างนวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้ที่ส่วนใหญ่
จะไม่คอ่ ยได้นำ� มาใช้ประโยชน์ โดยมุ่งเน้นไปที่กากตะกอนโรงงานยางพารา วัสดุเหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ด
และทะลายปาล์ม ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้มเี ป้าหมายเพือ่ 1) ศึกษาลักษณะทางเคมีของวัตถุดบิ 2) ศึกษาคุณลักษณะ
ทางกายภาพของกระถางต้นไม้จากกากตะกอนโรงงานยางพารา วัสดุเหลือทิง้ จากก้อนเชื้อเห็ดเก่า และทะลาย
ปาล์ม และ 3) ศึกษาคุณสมบัติของกระถางต้นไม้จากกากตะกอนโรงงานยางพารา วัสดุเหลือทิ้งจากก้อน
เชื้อเห็ดเก่า และทะลายปาล์ม โดยผูว้ ิจยั มุ่งหวังว่ากระถางต้นไม้ยอ่ ยสลายได้น้ ี นอกจากช่วยลดมลพิษทาง
สิ่ งแวดล้อมแล้วยังสามารถช่วยเพิ่มปริ มาณธาตุอาหารให้กบั ดินหลังการย่อยสลายไปตามธรรมชาติและ
เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของพืชต่อไป

วิธีดำ� เนินการวิจยั

1. การเตรียมตัวอย่ างวัตถุดบิ
1.1 การเตรี ยมตัวอย่างกากตะกอนโรงงานยางพารา เป็ นกากตะกอนที่ผา่ นการบ�ำบัดน�้ำเสี ย
ในขั้นตอนสุ ดท้าย โดยน�ำมาตากแดดให้แห้งจากนั้นน�ำกากตะกอนยางพารามาบดให้ละเอียด ซึ่ งมีขนาด
ประมาณ 0.50 มิลลิเมตร และร่ อนผ่านตะแกรง แล้วน�ำไปเก็บรักษาในถุงซิปล็อก เพื่อน�ำไปวิเคราะห์และ
เตรี ยมขึ้นรู ปกระถาง ดังภาพที่ 1
1.2 การเตรี ยมตัวอย่างขี้เลื่อยวัสดุเหลือทิ้งจากการเพาะเห็ด โดยน�ำก้อนเชื้อเห็ดเก่า ซึ่งเป็ น
วัสดุเหลือทิ้งจากการเพาะเห็ด และท�ำการแยกถุงพลาสติกที่ห่อหุ ม้ ออกมาจากก้อนเห็ดเหลือทิ้งออก และ
ตากแดดให้แห้ง ท�ำการปั่นให้ละเอียด โดยใช้เครื่ องปั่นอเนกประสงค์ หลังจากนั้นน�ำมาร่ อนผ่านตะแกรง
โดยมีลกั ษณะคล้ายผงแป้ง เพื่อเตรี ยมไว้สำ� หรับการขึ้นรู ปกระถาง ดังภาพที่ 1

(ก)

(ข)

ภาพที่ 1 การเตรี ยมตัวอย่างวัตถุดิบ
(ก) กากตะกอนบ�ำบัดน�้ำเสี ยจากโรงงานยางพารา (ข) วัสดุเหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ด

ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports
Vol.24(1) January - April 2021

87

The Production of Biodegradable Flowerpot ...
Kaewmanee. J.

2. การเตรียมตัวประสาน
2.1 การเตรี ยมกาวแป้งเปี ยก โดยการน�ำแป้งมันส�ำปะหลังจ�ำนวน 1 กิโลกรัม 1000 มิลลิลิตร
มาละลายในหม้อที่เตรี ยมไว้ไฟอ่อนกวนไปเรื่ อย ๆ จนน�้ำเดือด แป้ งเปี ยกจะลักษณะ เหนี ยวและมีสีใส
หลังจากนั้นยกออกจากเตาแล้ววางไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิหอ้ งก่อนน�ำเป็ นส่ วนผสมในการผลิตกระถางต้นไม้
2.2 ทะลายปาล์มเป็ นตัวช่วยประสาน โดยการเตรี ยมทะลายปาล์ม ซึ่งเป็ นเศษของเปลือกผล
ปาล์มหรื อสิ่ งเจือปนต่าง ๆ ที่ปนอยูใ่ นน�้ำมันปาล์ม สิ่ งเจือปนเหล่านี้จะถูกแยกออกในขั้นตอนสุ ดท้ายของ
การสกัดน�้ำมัน รวบรวมได้จากโรงงานปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ น�ำมาตากแดดให้แห้งจากนั้นน�ำทะลายปาล์ม
มาตัดให้มีขนาดเล็กความยาว 0.50 – 1 เซนติเมตร และเตรี ยมขึ้นรู ปกระถางเพื่อเป็ นตัวประสาน ดังแสดง
ในภาพที่ 2

(ก)

(ข)

ภาพที่ 2 การเตรี ยมตัวประสาน (ก) กาวแป้งเปี ยก (ข) ทะลายปาล์ม
3. การออกแบบอัตราส่ วนการผลิตกระถางต้ นไม้
การผลิตกระถางต้นไม้จากกากตะกอนโรงงานยางพารา วัสดุเหลือทิง้ จากก้อนเชื้อเห็ด โดยใช้ ตัวประสาน
เป็ นกาวเปี ยก 400 มิลลิลิตร ซึ่งมีความเหมาะสมในการขึ้นรู ปกระถางต้นไม้ และทะลายปาล์ม 25 กรัมต่อ
ชุดการทดลอง ซึ่ งผูว้ ิจยั ออกแบบการทดลองเป็ น 6 ชุดการทดลอง ที่อตั ราส่ วนผสมกากตะกอนโรงงาน
ยางพารา : วัสดุเหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ด ได้แก่ 0 : 100 20 : 80 40 : 60 60 : 40 80 : 20 และ 100 : 0
4. การศึกษาลักษณะทางเคมีของวัตถุดบิ กากตะกอนโรงงานยางพารา วัสดุเหลือทิง้ จากก้อนเชื้อเห็ด
และทะลายปาล์ ม
การศึกษาลักษณะทางเคมีของวัตถุดบิ ก่อนขึ้นรูปกระถางต้นไม้ คือ กากตะกอนยางพารา วัสดุเหลือทิง้
จากก้อนเชื้อเห็ด และทะลายปาล์ม โดยท�ำการศึกษาลักษณะทางเคมีของวัตถุดิบ ดังนี้ ความเป็ นกรด-ด่าง
(pH) [6] การน�ำไฟฟ้า [7] ความชื้นและอินทรี ยวัตถุ [8] ได้แก่ ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสทั้งหมด และ
โพแทสเซียมทั้งหมด
5. การขึน้ รู ปกระถาง
การผลิตกระถางต้นไม้จากกากตะกอนโรงงานยางพาราและวัสดุเหลือทิง้ จากก้อนเชื้อเห็ด โดยการ
น�ำส่วนผสมตัวประสาน คือ แป้งมันส�ำปะหลังและทะลายปาล์มตามอัตราส่วนที่ได้ออกแบบไว้คลุกเคล้าให้
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เนื้อเข้ากันเป็ นหนึ่งเดียว น�ำไปอัดขึ้นรู ปด้วยบล็อกทีป่ ระดิษฐ์ข้ นึ มาเอง และใช้แรงอัดและดันตัวกระถางต้นไม้
ออกจากบล็อกแล้วน�ำกระถางออกจากบล็อกไปตากแดดให้แห้ง
6. การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของกระถางต้นไม้จากกากตะกอนโรงงานยางพารา วัสดุเหลือทิง้
จากก้ อนเชื้อเห็ดและทะลายปาล์ ม
โดยศึกษาลักษณะทัว่ ไปของกระถางต้นไม้ที่แห้ง เช่น รู ปร่ าง สี จากการสังเกต และน�้ำหนักของ
กระถางต้นไม้ โดยวิธีการชัง่ น�้ำหนัก
7. การศึกษาคุณสมบัตขิ องกระถางต้ นไม้ จากกากตะกอนโรงงานยางพารา วัสดุเหลือทิง้ จากก้ อน
เชื้อเห็ด และทะลายปาล์ ม
7.1 การดูดซับน�้ำของกระถางต้นไม้ โดยตัดชิ้นส่ วนตัวอย่างทดสอบขนาด 5 × 5 เซนติเมตร
ตัดจากขอบบนของกระถางต้นไม้ ชุดการทดลองละ 3 ตัวอย่าง โดยท�ำทุกชุดการทดลองทั้งหมด 18 ตัวอย่าง
จากนั้นน�ำมาชัง่ น�้ำหนักก่อนแช่น้ ำ� จากนั้นวางชิ้นทดสอบในระดับเดียวกับระดับผิวน�้ำให้ขอบบนอยูใ่ ต้ผวิ น�้ำ
ชิ้นทดสอบ แต่ละชิ้นควรห่ างจากผนังของภาชนะพอสมควร และทดสอบครบ 1 ชัว่ โมง น�ำชิ้นตัวอย่าง
ขึ้นมาจากน�้ำ โดยไม่มีการซับน�้ำท�ำเช่นนี้ ทุกชิ้น จากนั้นน�ำไปชัง่ หาน�้ำหนักที่แน่ นอน ดัดแปลงมาจาก
Sanguansuk [9] แล้วน�ำมาค่าเฉลี่ย โดยใช้สูตร ดังนี้
เปอร์เซ็นต์การดูดซับน�้ำของกระถางต้นไม้
มวลของกระถางต้นไม้หลังแช่น้ ำ� - มวลของกระถางต้นไม้ก่อนแช่น้ ำ�
=
× 100
มวลของกระถางต้นไม้ก่อนแช่น้ ำ�
7.2 การพองตัวของกระถางต้นไม้โดยตัดชิ้นตัวอย่าง ทดสอบขนาด 5 × 5 เซนติเมตร ตัดจาก
ด้านบนของกระถางต้นไม้ชุดละ 3 ตัวอย่าง โดยทุกชุดทดลองทั้งหมด 18 ตัวอย่าง จากนั้นท�ำเครื่ องหมาย
ต�ำแหน่งที่วดั ความหนา และวัดความหนาของชิ้นตัวอย่างเป็ นความหนาก่อนแช่น้ ำ� และแช่ชิ้นส่ วนตัวอย่าง
ในน�้ำสะอาดที่อุณหภูมิ 20 ± 2 องศาเซลเซียส เมื่อแช่ชิ้นส่ วนตัวอย่าง 1 ชัว่ โมงแล้วรี บน�ำตัวอย่างมาซับน�้ำ
ที่ผวิ ออกให้หมดด้วยผ้าหมาด แล้วปล่อยไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง โดยวางให้ขอบด้านใดด้านหนึ่งอยูบ่ นแผ่นวัสดุ
ที่ไม่ดูดซึมน�้ำปล่อยชิ้นทดสอบไว้อีก 1 ชัว่ โมง น�ำชิ้นตัวอย่างขึ้นมาวัดความหนาตามต�ำแหน่งเดิม เป็ นความ
หนาหลังแช่น้ ำ� แล้วน�ำไปชัง่ หาน�้ำหนัก ดัดแปลงมาจาก Piyang., et al. [4] แล้วน�ำมาหาค่าเฉลีย่ โดยใช้สูตร ดังนี้
เปอร์เซ็นต์การพองตัวน�้ำของกระถางต้นไม้
ความหนาของกระถางต้นไม้หลังแช่น้ ำ� - ความหนาของกระถางต้นไม้ก่อนแช่น้ ำ�
=
× 100
ความหนาของกระถางต้นไม้ก่อนแช่น้ ำ�
7.3 การเสื่ อมสภาพของกระถางต้นไม้ ท�ำการทดลองปลูกต้นพริ กลงในกระถางต้นไม้จาก
กากตะกอนโรงงานยางพารา วัสดุ เหลื อทิ้งจากก้อนเชื้ อเห็ ด และทะลายปาล์ม โดยสังเกตลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงของการเสื่ อมทางชีวภาพกระถาง ซึ่งท�ำการรดน�้ำปริ มาณ 500 มิลลิลิตร ต่อใบ วันละ 1 ครั้ง
ในช่วงเช้า โดยเก็บข้อมูลเป็ นระยะเวลา 90 วัน เพื่อศึกษาการเสื่ อมทางชีวภาพของกระถางต้นไม้

ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports
Vol.24(1) January - April 2021

89

The Production of Biodegradable Flowerpot ...
Kaewmanee. J.

8. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
วัตถุดิบ และวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ที่ศึกษาในรู ปแบบค่าร้อยละ

ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล

กระถางต้นไม้จากกากตะกอนโรงงานยางพารา ก้อนเชื้อเห็ดเก่า และทะลายปาล์ม ผูว้ ิจยั ท�ำการ
ทดลอง 6 ชุดการทดลองในอัตราส่ วนผสมที่แตกต่างกัน ที่อตั ราส่ วนผสมกากตะกอนโรงงานยางพารา :
วัสดุเหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ด ได้แก่ 0 : 100 20 : 80 40 : 60 60 : 40 80 : 20 และ 100 : 0 โดยใช้ตวั ประสาน
เป็ นกาวเปี ยกและทะลายปาล์มเป็ นตัวช่วยประสาน ปรากฏผลการทดลอง ดังนี้
1. ลักษณะทางเคมีของวัตถุดิบกากตะกอนโรงงานยางพารา วัสดุเหลือทิง้ จากก้ อนเชื้ อเห็ด และ
ทะลายปาล์ ม
ผลการศึกษาลักษณะทางเคมีของวัตถุดิบ พบว่า กากตะกอนโรงงานยางพารา มีค่าความเป็ น
กรด-ด่าง (pH) 7.27 ± 0.07 ค่าการน�ำไฟฟ้า 3.35 ± 0.84 ไมโครซีเมนต่อเซนติเมตร ค่าความชื้น 15.4 ± 0.23
เปอร์เซ็นต์ ก้อนเชื้อเห็ดเก่า มีคา่ ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) 6.39 ± 0.05 ค่าการน�ำไฟฟ้า 2.86 ± 0.77 ไมโครซีเมน
ต่อเซนติเมตร มีคา่ ความชื้น 10.20 ± 0.23 เปอร์เซ็นต์ และทะลายปาล์ม มีคา่ ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) 7.23 ± 0.05
ค่าการน�ำไฟฟ้า 4.55 ± 0.98 ไมโครซีเมนต่อเซนติเมตร ค่าความชื้น 5.40 ± 0.46 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในตารางที่ 1
จากผลการศึกษา จะเห็นได้วา่ กากตะกอนโรงงานยางพารา วัสดุเหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ด และทะลายปาล์ม
มีความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ค่าการน�ำไฟฟ้า ค่าความชื้นเหมาะส�ำหรับการปลูกพืชได้ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Piyang., et al. [4] ที่พบว่า ขี้เลื่อยที่ผ่านการเพาะเห็ด มีสมบัติทางกายภาพและทางเคมีเหมาะสม ใน
การใช้เป็ นวัสดุปลูกไม่แตกต่างจากวัสดุปลูกผสมมากนัก โดยมีค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) 8.89 และมีค่า
การน�ำไฟฟ้า 9.40 ไมโครซีเมนต่อเซนติเมตร
ตารางที่ 1 ลักษณะทางเคมีของวัตถุดิบกากตะกอนโรงงานยางพารา วัสดุเหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ด และ
ทะลายปาล์ม
ค่าเฉลีย่ และส่ วนเบีย่ งเบนมาตฐานคุณสมบัตขิ องวัตถุดบิ
วัตถุดบิ
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง
ค่าการน�ำไฟฟ้า
ค่าความชื้น
(pH)
(ไมโครซีเมนต่อเซนติเมตร) (เปอร์ เซ็นต์)
กากตะกอนโรงงานยางพารา
7.27 ± 0.07
3.35 ± 0.84
15.40 ± 0.23
วัสดุเหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ด
6.39 ± 0.05
2.86 ± 0.77
10.20 ± 0.23
ทะลายปาล์ม
7.23 ± 0.05
4.55 ± 0.98
5.40 ± 0.46

จากการศึกษาค่าอินทรี ยว์ ตั ถุของวัตถุดบิ พบว่า กากตะกอนโรงงานยางพารามีไนโตรเจนทั้งหมด 0.96
ฟอสฟอรั สทั้งหมด 0.41 และโพแทสเซี ยมทั้งหมด 0.12 เปอร์ เซ็ นต์ ปริ มาตรต่อปริ มาตร ตามล�ำดับ
วัสดุเหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ด มีไนโตรเจนทั้งหมด 0.58 ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.22 และโพแทสเซียมทั้งหมด
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0.39 เปอร์ เซ็นต์ ปริ มาตรต่อปริ มาตร ตามล�ำดับ และทะลายปาล์มมีไนโตรเจนทั้งหมด 1.63 ฟอสฟอรัส
ทั้งหมด 0.11 และโพแทสเซียมทั้งหมด 1.58 เปอร์เซ็นต์ ปริ มาตรต่อปริ มาตร ตามล�ำดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
ซึ่งมีปริ มาณธาตุอาหารที่จำ� เป็ นต่อพืชสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Sanguansuk [9] ได้ศึกษาสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมีของกากตะกอนโรงงานยางพารา ปริ มาณความชื้น ไขมันอินทรี ยวัตถุ พบว่า กากตะกอน
โรงงานยางพารามีปริ มาณธาตุอาหารที่จำ� เป็ นต่อพืชที่เหมาะสม หมายความว่า กากตะกอนโรงงานยางพารา
วัสดุ เหลื อทิ้งจากก้อนเชื้ อเห็ ด และทะลายปาล์มมี ศกั ยภาพเพียงพอที่ จะน�ำมาเป็ นวัตถุดิบในการผลิ ต
กระถางต้นไม้ที่ยอ่ ยสลายได้
ตารางที่ 2 ค่าอินทรี ยว์ ตั ถุของวัตถุดบิ กากตะกอนโรงงานยางพารา วัสดุเหลือทิง้ จากก้อนเชื้อเห็ด และทะลายปาล์ม
ค่ าอินทรีย์วตั ถุของวัตถุดบิ
ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสทั้งหมด โพแทสเซียมทั้งหมด
วัตถุดบิ
(เปอร์ เซ็นต์
(เปอร์ เซ็นต์
(เปอร์ เซ็นต์
ปริมาตรต่ อปริมาตร) ปริมาตรต่ อปริมาตร) ปริมาตรต่ อปริมาตร)
กากตะกอนโรงงานยางพารา
0.96
0.41
0.12
วัสดุเหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ด
0.58
0.22
0.39
ทะลายปาล์ม
1.63
0.11
1.58
2. คุณลักษณะทางกายภาพของกระถางต้ นไม้ จากกากตะกอนโรงงานยางพารา วัสดุเหลือทิง้ จาก
ก้ อนเชื้อเห็ด และทะลายปาล์ ม
ผลการศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของกระถางต้นไม้ พบว่า กระถางต้นไม้ที่ผลิตจากกากตะกอน
โรงงานยางพารา วัสดุเหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ด และทะลายปาล์ม ชุดการทดลองที่ 1 มีน้ ำ� หนักค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
เท่ากับ 246.67 กรัม รองลงมา คือ ชุดการทดลองที่ 2 3 4 5 และ 6 มีน้ ำ� หนักค่าเฉลี่ยเท่ากับ 243.33 226.67
186.67 183.33 และ176.67 กรัม ตามล�ำดับ และกระถางสามารถขึ้นรู ปได้ทกุ ชุดการทดลอง โดยกระถางต้นไม้
จากกากตะกอนโรงงานยางพาราและวัสดุเหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ด ชุดการทดลองที่ 1 มีอตั ราส่ วนผสมของ
วัสดุเหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ดเพียงอย่างเดียว กระถางสามารถขึ้นรู ปได้ดี กระถางแข็งแรง และมีผิวเรี ยบ
เนียน เนื่องจากก้อนเชื้อเห็ดเก่ามีลกั ษณะเป็ นผงละเอียดกว่ากากตะกอนโรงงานยาง เมื่อน�ำมาผสมกับกาว
แป้งเปี ยก ซึ่งเป็ นตัวประสาน และทะลายปาล์มตัวช่วยประสาน ท�ำให้ยดึ เกาะกันแน่น เมื่อน�ำไปอัดขึ้นรู ป
ท�ำให้ได้กระถางมีความแข็งแรง ทนทาน และมีน้ ำ� หนักมากที่สุด รองลงมา คือ ชุดการทดลองที่ 2 3 4 5 และ
6 ตามล�ำดับ
3. คุณสมบัติของกระถางต้ นไม้ จากกากตะกอนโรงงานยางพารา วัสดุเหลือทิง้ จากก้ อนเชื้ อเห็ด
และทะลายปาล์ ม
การศึ กษาคุณลักษณะของกระถางต้นไม้จากกากตะกอนโรงงานยางพารา วัสดุ เหลื อทิ้งจาก
ก้อนเชื้อเห็ด และทะลายปาล์ม โดยการศึกษาคุณลักษณะ 3 ประเด็น ได้แก่
3.1 การดูดซับน�ำ้ ของกระถางต้ นไม้ ผลการศึกษาค่าการดูดซับน�้ำของกระถางต้นไม้จากกาก
ตะกอนโรงงานยางพาราและวัสดุเหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ด พบว่า ชุดการทดลองที่ 1 มีค่าการดูดซับน�้ำมาก
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ที่สุด 99.18 เปอร์เซ็นต์ มากที่สุด รองลงมา คือ ชุดการทดลองที่ 2 3 4 5 และ 6 ตามล�ำดับ มีค่า 96.96 91.19
86.50 82.21 และ 80.40 เปอร์ เซ็นต์ ตามล�ำดับ จากผลการศึกษาการดูดซับน�้ำของกระถางต้นไม้จากกาก
ตะกอนโรงงานยางพารา วัสดุเหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ด และทะลายปาล์ม สามารถกล่าวได้วา่ การดูดซับน�้ำ
มีแนวโน้มเพิม่ มากขึ้นตามปริ มาณอัตราส่วนผสมของก้อนเชื้อเห็ดเก่า โดยชุดการทดลองที่ 1 ที่ใช้อตั ราส่วน
ผสมของก้อนเชื้อเห็ดเก่าเพียงอย่างเดียว และมีทะลายปาล์มที่เป็ นตัวช่วยประสาน กาวแป้งเปี ยกที่เป็ นตัว
ประสานท�ำให้ยดึ เกาะกันแน่น จึงท�ำให้กระถางต้นไม้มีคา่ การดูดซับน�้ำมากที่สุด รองลงมา คือ ชุดการทดลอง
ที่ 2 3 4 5 และ 6 ตามล�ำดับ ทั้งนี้เป็ นเพราะปริ มาณวัสดุเหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Department of Land Development [8] และ Sanguansuk [9] ในขณะที่ชุดการทดลองที่ 6 มี
อัตราส่ วนผสมกากตะกอนโรงงานยางพาราเพียงอย่างเดียว จึงท�ำให้ลกั ษณะโครงสร้างของกระถางมีผิว
ที่ขรุ ขระ เกิดรอยแตก ท�ำให้มีความสามารถในการดูดซับน�้ำได้นอ้ ยลง แต่หากมีการผสมวัสดุเหลือทิ้ง
จากการเพาะเห็ดในการผลิตกระถางจะท�ำให้กระถางมีค่าการดูดซับน�้ำของกระถางในปริ มาณที่มากย่อมมี
ผลต่อการกักเก็บน�้ำท�ำให้ประหยัดน�้ำที่ใช้ในการรดน�้ำของกระถางต้นไม้อีกด้วย
3.2 การพองตัวของกระถางต้ นไม้ ผลการศึกษาค่าการพองตัวของกระถางต้นไม้จากกาก
ตะกอนโรงงานยางพาราและวัสดุเหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ด พบว่า ชุดการทดลองที่ 1 มีค่าการพองตัวมาก
ที่สุด รองลงมา คือ การทดลองที่ 2 3 4 5 และ 6 ตามล�ำดับ มีค่าเท่ากับ 81.93 73.49 69.11 65.88 54.69 และ
53.39 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ โดยการพองตัวของกระถางต้นไม้จากกากตะกอนโรงงานยางพารา วัสดุเหลือ
ทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ด และทะลายปาล์ม มีการพองตัวเพิ่มมากขึ้นตามปริ มาณการใช้อตั ราส่ วนผสมของวัสดุ
เหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ด ซึ่งชุดการทดลองที่ 1 มีค่าการพองตัวที่สูงกว่าอัตราส่ วนอื่น ๆ เนื่องจากมีปริ มาณ
วัสดุเหลือทิง้ จากก้อนเชื้อเห็ดมากจึงส่งผลต่อการพองตัวของกระถางต้นไม้จนท�ำให้เกิดช่องว่างให้น้ ำ� แทรก
เข้าไปอยูใ่ นชิน้ ส่วนของกระถางได้มากจนเกิดการดันตัวของวัตถุดบิ ออกมามากท�ำให้เกิดการพองตัวมากทีส่ ุด
สอดคล้องกับการศึกษาของ Sanguansuk [9] และ Kaewchuea & Kiatnukul [10] ที่พบว่า เมื่อน�ำกระถาง
ต้นไม้จากขี้เลื่อยมาทดสอบจะมีปริ มาณของช่องว่างวัสดุมากจนท�ำให้น้ ำ� แทรกเข้าไปในวัสดุที่อยูใ่ นเนื้ อ
ชิ้นส่ วนวัสดุได้มากท�ำให้น้ ำ� เกิดการดันตัวของชิ้นส่ วนออกมาท�ำให้เกิดการพองตัวได้มากขึ้น
3.3 การเสื่ อมสภาพของกระถางต้ นไม้ จากกากตะกอนโรงงานยางพารา วัสดุเหลือทิง้ จาก
ก้ อนเชื้ อเห็ด และทะลายปาล์ ม ผลการศึกษาการเสื่ อมสภาพของกระถางต้นไม้จากกากตะกอนโรงงาน
ยางพารา วัสดุเหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ดและทะลายปาล์ม โดยได้ทำ� การปลูกต้นพริ กแล้วรดน�้ำในแต่ละวัน
ในปริ มาณ 500 มิลลิลติ รต่อต้น พบว่า การเสื่อมสภาพของกระถางต้นไม้ จากการเก็บข้อมูลระยะเวลา 90 วัน
กระถางต้นไม้ทุกชุดการทดลอง มีแนวโน้มการเสื่ อมสภาพตามระยะเวลา เมื่อศึกษาลักษณะการเสื่ อมสภาพ
ของกระถางต้นไม้ พบว่า มีการพองตัวและแตกเป็ นชิ้น และเมื่อระยะเวลา 15 วัน กระถางต้นไม้จากการ
ปลูกต้นพริ ก มีแนวโน้มการแตกตัวมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Sanguansuk [9] ที่พบว่า กระถางจาก
กากตะกอนโรงงานยางพาราและกากตะกอนเยือ่ กระดาษจากบ่อบ�ำบัดน�้ำเสี ยส�ำหรับกล้าไม้มีการเสื่ อมสภาพ
กระถางเพิ่มมากขึ้นเมื่อระยะเวลาการย่อยสลายนานขึ้น
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การผลิตกระถางต้นไม้ยอ่ ยสลายได้จากกากตะกอนโรงงานยางพารา วัสดุเหลือทิง้ จากก้อนเชื้อเห็ด
และทะลายปาล์ม โดยท�ำการศึกษาทั้งหมด 6 ชุดการทดลอง ซึ่งใช้กาวแป้งเปี ยกเป็ นตัวประสานและใช้ทะลาย
ปาล์มเป็ นตัวช่วยประสานในอัตราส่ วนผสมกากตะกอนโรงงานยางพารา : วัสดุเหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ด
ได้แก่ 0 : 100 20 : 80 40 : 60 60 : 40 80 : 20 และ 100 : 0 และน�ำไปขึ้นรู ปกระถาง ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้
1) ลักษณะทางเคมีของวัตถุดิบกากตะกอนโรงงานยางพารา วัสดุเหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ด และทะลายปาล์ม
มีความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ค่าการน�ำไฟฟ้า ค่าความชื้นเหมาะส�ำหรับการปลูกพืชและมีปริ มาณธาตุอาหารที่
จ�ำเป็ นต่อพืช ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 2) คุณลักษณะทางกายภาพของกระถางต้นไม้
จากกากตะกอนโรงงานยางพารา วัสดุเหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ด และทะลายปาล์ม พบว่า กระถางชุดการ
ทดลองที่ 1 (0 : 100) ซึ่งมีอตั ราส่ วนผสมของวัสดุเหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ดเพียงอย่างเดียว มีน้ ำ� หนักค่าเฉลี่ย
สู งสุ ดเท่ากับ 246.67 กรัม รองลงมา คือ ชุดการทดลองที่ 2 3 4 5 และ 6 มีน้ ำ� หนักค่าเฉลี่ยเท่ากับ 243.33
226.67 186.67 183.33 และ176.67 กรัม ตามล�ำดับ และกระถางสามารถขึ้นรู ปได้ทุกชุดการทดลอง โดย
กระถางต้นไม้จากกากตะกอนโรงงานยางพาราและวัสดุเหลือทิง้ จากก้อนเชื้อเห็ด ชุดการทดลองที่ 1 กระถาง
สามารถขึ้นรู ปได้ดี กระถางแข็งแรง ทนทาน และมีผวิ เรี ยบเนียน 3) คุณสมบัตขิ องกระถางต้นไม้จากกากตะกอน
โรงงานยางพารา วัสดุเหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ด และทะลายปาล์ม พบว่า ชุดการทดลองที่ 1 มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้จริ ง มีค่าการดูดซับน�้ำ 99.18 เปอร์เซ็นต์ ค่าการพองตัว 81.93 เปอร์เซ็นต์ และ
การเสื่ อมสภาพของกระถางต้นไม้เกิดได้ชา้ ที่สุด ส่ วนกระถางต้นไม้ชุดการทดลองที่ 6 มีการเสื่ อมสภาพได้
เร็ วที่สุด เนื่องจากมีส่วนผสมของกากตะกอนโรงงานยางพาราในปริ มาณมากโดยมีลกั ษณะของกากตะกอน
ที่หยาบกว่าวัสดุเหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ด
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