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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาสมบัติเชิงกลและกายภาพของวัสดุผสมท่ีไดจากการผสมระหวางมวลรวมและเยื่อแฝก มวลรวมไดแก

ดินเหนียว ทราย ศิลาแลงและหินคลุกโดยมีปริมาณอัตราสวนระหวางมวลรวมแตละประเภทตอเยื่อแฝกเทากับ 100:0 30:70 50:50
70:30 และ 0:100 ตามลำดับ งานวิจัยน้ีนำน้ำยางคอมพาวนดท่ีความเขมขน 20% เน้ือยางแหงมาเปนตัวประสาน สมบัติของวัสดุผสม
ท่ีศึกษาไดแก ความตานทานแรงดัดกอนและหลังบมเรง ความหนาแนน และการดูดซึมน้ำเปนตน จากผลการทดลองพบวาวัสดผุสมมคีา
ความตานทานแรงดัดกอนบมเรงท่ีอัตราสวนมวลรวมตอเยื่อแฝก 30:70 ของแตละสูตรมีคามากท่ีสุด งานวิจัยน้ีจึงเลือกวัสดผุสมระหวาง
ศิลาแลงตอเยื่อแฝกที่มีคาความตานทานแรงดัดกอนบมเรงและการดูดซึมน้ำท่ีสูงที่สุดคือ 1,182 กิโลปาสคาล และ 98.65% เพื่อนำไป
ทดสอบการยอยสลายในดินและความเปนพิษตอดิน พบวาวัสดุผสมระหวางศิลาแลงตอเยื่อแฝกยอยสลายในดินหลังจากฝงดินภายใน
90 วัน และมีปริมาณแคดเมียมและโครเมียมในดินไมเกินคามาตรฐานคุณภาพดินที่ใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัยและเกษตรกรรม
นอกจากน้ียังเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุโดยไมเปลี่ยนคาความเปนกรด-ดางของดิน

ABSTRACT
The main objective of this research is to study the mechanical and physical properties of the composites

made from aggregates (such as clay, sand, laterite and crushed stone) and vetiver grass fiber. The compositions of
aggregates and vetiver grass fiber were varied at 100:0, 30:70, 50:50, 70:30 and 0:100, respectively. Latex compound
with 20% dry rubber content (DRC) was used as a binder. The properties of composites including the bending test
before and after aging, density and water absorption were investigated. The results indicated that composites with
the ratio of aggregates and vetiver grass at 30:70 of each formula gave highest flexural strength before aging. Due
to the highest flexural strength before aging (1,182 kPa) and water absorption (98.65%), composite made from
laterite and vetiver grass fiber were chosen to study degradation test and the toxicity of composite on soil quality.
It was found that composites made from laterite and vetiver grass fiber degraded after buried in soil for 90 days.
The content of cadmium and chromium in soil were lower than those of the standard of soil quality for household
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and agriculture. Moreover, the degradation of composites caused an increase in the content of soil organic matter
but did not alter in pH value of soil.

คำสำคัญ: เยื่อแฝก  มวลรวม น้ำยางพารา ความตานทานแรงดัด การยอยสลาย
Keywords: Vetiver grass fiber, Aggreagates, Rubber latex, Flexural strength, Degradable

บทนำ
วัสดุปลูกมักใชถุงพลาสติกสีดำเพื่อการเพาะชำกลาไม

ซึ่งถุงพลาสติกเหลานี้จะถูกทิ้งใหเปนขยะทันทีที่กลาไมไดรับการ
ปลูกลงดิน รวมถึงการยายกลาไมไปปลูกในพื้นที่เพาะปลูกก็อาจ
ทำใหระบบรากกระทบกระเทือน และรากอาจหลุดจากดินได
ดังนั้นจึงมีงานวิจัยจำนวนมากที่พัฒนาวัสดุปลูกที่สามารถยอย
สลายเองไดตามธรรมชาติ และรากของกิ่งสามารถชอนไชออก
จากกนของกระถางได ด ี เช นกระถางจากขุยมะพร าวจาก
อนุสิทธิบัตรของจิตตบูรณ (2546) และภาชนะสำหรับปลกูตนไม
(สุขทัยและเจนจิรา, 2559) ซึ่งตัวภาชนะทำจากผักตบชวาและ
เสนใยเปลือกขาวโพด ผสมสารเชื่อมใหวัสดุจับตัวกัน เม็ดดินเผา
รูพรุนเพ่ือดูดซับน้ำ สารสกัดน้ำสะเดาเพ่ือไลแมลง รวมถึงเคลือบ
ผิวดวยสารเคลือบผิวเพ่ือชวยเพ่ิมความแข็งแรงใหกับภาชนะปลูก
โดยสวนผสมจะถูกผสมใหเขากันแลวข้ึนรูปดวยเครื่องอัดรูป

หญาแฝก (Vetiver grass) เปนพืชที ่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริในการรณรงคใหมีการ
ปลูกหญาแฝก เพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน หญาแฝก
(Vetiver grass) เป นพ ืชตระก ูลหญ าข ึ ้น เป นกอหนาแนน
เจริญเติบโตโดยการแตกกออยางรวดเร็ว และตองตัดใบเหนือ
พื้นดินประมาณ 30 เซนติเมตร ทุกระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
เพื่อใหหญาแฝกแตกตนขยายพันธุตอไป ทั้งนี้ใบหญาแฝกที่ถูก
ตัดทิ้งจะถูกจัดเปนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ใบหญาแฝกมี
จุดเดนคือปลูกใหมไดอีก เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แข็งแรง มีความ
หนาแนนต่ำ ทำใหมีน้ำหนักเบา

งานวิจัยท่ีมีความมุงหวังในการเพ่ิมมูลคาใหใบหญาแฝก
โดยนำเอาใบหญาแฝกมาสกัดเปนเยื่อเซลลูโลสเพื่อใชงาน เชน
Pornprasit and Rattanaplome (2015) ไดศึกษาสมบัติเชิงกล
และกายภาพของวัสดุผสมที่ไดจากการผสมระหวางเยื่อแฝกกับ
เศษชีวมวล พบวาความตานทานการดัดโคงกอนการบมเรงของ
วัสดุผสมระหวางเยื่อแฝกกับกะลากาแฟ (50:50) มีคาปานกลาง
และเม ื ่อผ านการบ มเร งค าความต านทานการด ัดโค งไม
เปลี่ยนแปลงมากนัก การดูดซึมน้ำ ที่ 320 ชั่วโมงคอนขางสูงคือ

มากกวา 90% ซึ ่งเปนแนวโนมที ่ว ัสดุผสมจะยอยสลายไดดี
รวมถึงงานของพันธศักดิ์และฐิตินันท (2561) ไดทดสอบการ
ถ ายเทความร อนของแผนว ัสด ุท ี ่ทำจากวัสดุเหล ือใช ทาง
การเกษตรโดยมีป ูนซ ีเมนตเป นต ัวประสานเพื ่อการนำไป
ประยุกตใชเปนวัสดุกอสรางสำหรับบานพักอาศัยหรืออาคาร
ขนาดเล็กในกรณีไมปรับอากาศ พบวาแผนว ัสดุทดสอบท่ี
เหมาะสมมากที่สุดในการนำไปใชเพื่อลดความรอนคือคอนกรีต
ผสมเยื่อหญาแฝก

งานวิจัยน้ีจึงมีแนวคดิเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับหญาแฝกและ
ใชวัสดุมวลรวมท่ีหาไดในทองถ่ิน เชน ดินเหนียว (clay, C) ทราย
(sand, S) ศิลาแลง (laterite, L) และหินคลุก (crushed stone,
CS) มาเสริมแรงเพื ่อเพิ ่มความคงตัวของวัสดุ (dimension
stability) มาทำเปนวัสดุปลูกที่ยอยสลายได โดยมีวัตถุประสงค
ในการศึกษาสมบัติเชิงกลและกายภาพของวัสดุผสมรวมถึงการ
ทดสอบผลของการยอยสลายตอความเปนพิษของดินตาม
มาตรฐานคุณภาพดินที ่ ใช ประโยชนเพื ่อการอยู อาศ ัยและ
เกษตรกรรมที ่ระบุในประกาศของกรมควบคุมมลพิษ (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2557)

วิธีการดำเนินการวิจัย
1. การเตรียมเย่ือหญาแฝก

นำหญาแฝกแหงแชโซดาไฟ (NaOH) 24 ชั่วโมง โดยใช
อัตราสวนระหวาง หญาแฝก : โซดาไฟ : น้ำ เปน 1 กิโลกรัม :
0.1 กิโลกรัม : 5 กิโลกรัม จากนั ้นตมหญาแฝกที ่แชน้ำดวย
โซดาไฟที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสนาน 5 ชั่วโมง ลางน้ำจน
น้ำลางมีคา pH เทากับ 7 นำไปปนเปยกดวยเครื่องปน Imarflex
IF-300 super blender นานประมาณ 15 นาที บิดน้ำออกแลว
นำมาตากแดดใหแหงประมาณ 2 วัน จึงจะไดเยื ่อหญาแฝก
สำหรับใชในการทดลอง โดยใบแฝกแหง 1 กิโลกรัมจะไดเยื่อแฝก
(VGF) ประมาณ 0.5 กิโลกรัม
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2. การเตรียมน้ำยางคอมพาวนด
งานวิจัยนี ้ใชน้ำยางคอมพาวนดสูตรการคงรูปแบบ

ดั้งเดิมดังที่ระบุไวใน Pornprasit and Rattanaplome (2015)
นั่นคือประกอบดวย (1) น้ำยางขน 60% ชนิดปริมาณแอมโมเนีย
สูง 100 phr (2) ดิสเพิสช่ันกำมะถัน 50% 1.5 phr (3) ดิสเพิสช่ัน
แซดอีซีดี 50% (zinc diethyl dithiocarbamate, ZDEC) 1.0
phr (4) ดิสเพิสชั่นซิงคออกไซด 50% (zinc oxide, ZnO) 1.8
phr โดยสารเคมีทุกชนิดซื้อจาก บริษัทลักกี้โฟรจำกัด จ.นนทบุรี
ประเทศไทย
3. การวิเคราะหลักษณะกายภาพของมวลรวม

สังเกตลักษณะสัณฐานวิทยาโดยนำมวลรวมไปเคลือบ
ทองแลวทดสอบโดยใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด
( scanning electron microscope: SEM) บ ร ิ ษ ั ท JEOL รุ น
JSM-5410 LV พรอมทั ้งหาองคประกอบของธาตุดวยเทคนิค
Energy dispersive X-ray spectrometer (EDXS) สวนการหา
ปริมาณพื้นที่ผิวและขนาดรูพรุนวิเคราะหดวยเครื่องวิเคราะห
ปริมาณพื้นที่ผิวและขนาดรูพรุน (surface area and pore size
analyzer) รุน Autosorb 1 MP ยี่หอ Quantachrome พ้ืนท่ีผิว
วิเคราะหโดยใชทฤษฎีของ Brunauer, Emmett, Teller (BET
theory) และดูดซับดวยไนโตรเจน ที่อุณหภูมิของกาซเปน 150
องศาเซลเซียส
4. การขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบ

คัดขนาดมวลรวมกรองผานตะแกรงขนาด 40 เมช
(ประมาณ 420 ไมครอน) และ 80 เมซ (ประมาณ 177 ไมครอน)
โดยใชปริมาณอยางละครึ่ง มวลรวมที่ใชในงานวิจัยนี้ไดแก ดิน
เหนียวสีน้ำตาลจากลำปาง ทรายเบอร 1 และหินคลุกจากราน
วัสดุกอสราง ศิลาแลงสีแดงจากชัยภูมิ นำมวลรวมมาผสมกับ เยื่อ
แฝก และน้ำยางคอมพาวนด 100 กรัมมาผสมใหเขากัน โดยท่ี
การแปรอัตราสวนมวลรวมตอเยื่อแฝกคือ 100:0 30:70 50:50
70:30 และ 0:100 แลววางผึ่งลมไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 30
นาที อัดดวยเครื ่องอัดขึ ้นรูปดวยความรอน ยี ่หอ OOMN รุน
HPC-100(D) Shanghai Zimmerli Weili Rubber and Plastic
Machunery Co. Ltd. จีน ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียสเปน
เวลา 10 นาที ขนาดช้ินงานเทากับ 500 × 150 × 150 มิลลิเมตร
(ยาว×กวาง×หนา)

5. การทดสอบ
5 .1 คว ามต  า นทานแร งด ั ด (Flexural strength)

ทดสอบโดยใชแรงกระทำแบบสามจุด (3 – point bending
test) ดวยเครื่องทดสอบเอนกประสงค TM 115 ดังรูปที่ 1 แลว
คำนวณคาความตานทานแรงดัดโดยใชสมการที่ (1) (จินตมัย,
2547) โดยใชจำนวนตัวอยาง 5 ช้ิน งานวิจัยน้ีมีการทดสอบความ
ตานทานแรงดัดท้ังกอนและหลังบมเรง โดยการอบช้ินงานในตูอบ
ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 22 ชั่วโมง เพื่อศึกษา
ความทนทานตอความรอนของวัสดุผสมσ = (1)

เมื่อ F คือ แรงกดท่ีทำใหช้ินงานแตกหัก (N)L คือ ระยะหางระหวางจดุรองรับ (m)
คือ ความกวางของช้ินทดสอบ (m)

h คือ ความหนาของช้ินทดสอบ (m)

รูปท่ี 1 การทดสอบความตานทานแรงดัด

5.2 การดูดซึมน้ำ (Water absorption) คำนวณจาก
สมการท่ี (2)

เปอรเซ็นตการดดูซึมน้ำ = ( )x100 (2)

เมื่อ Wa คือ น้ำหนักของช้ินทดสอบหลงัแชน้ำ (g)
Wb คือ น้ำหนักของช้ินทดสอบกอนแชน้ำ (g)

โดยแชน้ำจนกระทั่งน้ำหนักของวัสดุผสมคงที่เมื ่อแช
ประมาณ 120 ชั่วโมง หลังจากนั้นเลือกสูตรที่มีความทนแรงดัด
และการดูดซึมน้ำสูงท่ีสุดไปทดสอบในข้ันตอนตอไป (Pornprasit
and Rattanaplome, 2015)
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5.3 ความหนาแนนของช้ินงานคำนวณโดยใชสมการท่ี
(3) โดยแตละสูตรใชช้ินงานสำหรบัการคำนวณจำนวน 5 ช้ิน= (3)

เมื่อ ρ คือ คาความหนาแนน (kg/m3)
คือ มวล (kg)
คือ ปริมาตร (m3)

5.4 การยอยสลายในดิน เริ่มจากนำชิ้นงานฝงดินและ
เปนเวลา 63 วัน แลวทดสอบเฉพาะวัสดุผสมระหวางศิลาแลง
และเยื่อแฝกเปนเวลา 90 วัน โดยรดน้ำประมาณ 1,000 มิลลลิติร
สัปดาหละ 1 ครั้ง เพ่ือใหดินมีความชุมช้ืน

5.5 ความเปนพิษตอดิน ทดสอบตามมาตรฐานคุณภาพ
ดินที่ใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัยและเกษตรกรรมดังระบุไวใน
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 25 (2557)
ปริมาณแคดเมียม โครเมียม สังกะสี และอัตราสวนคารบอนตอ
ไนโตรเจน (C:N) หาโดยวิธี In-house method based on EPA
detected by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectro-
scopy (ICPMS) ปริมาณอินทรียวัตถุ สวนคาความเปนกรดดาง
วัดโดยใช pH meter เปรียบเทียบผลของคุณภาพดินกอนและ
หลังการฝงดินดวยวัสดุผสม โดยที่ดินควบคุม คือดินที่ไมมีการฝง
ช้ินงานทดสอบวิเคราะหตัวอยางดิน จำนวน 3 ซ้ำ

ผลการวิจัย
ลักษณะทางกายภาพของมวลรวม

ลักษณะพื ้นผิวเบื ้องต นของมวลรวมภายใตกล อง
จุลทรรศนแบบสองกราด (Scanning electron microscope,
SEM) ที ่กำลังขยาย 35 เทา แสดงดังรูปท่ี 2 พบวาพื ้นที ่ผิว
คอนขางเรียบ มีการกระจายขนาดกวางเพราะการคัดขนาดผาน
ตระแกรงในชวง 177-420 ไมครอน และมีการรวมตัวกันจนมี
ขนาดใหญกวา 500 ไมครอน สวนผลวิเคราะหองคประกอบธาตุ
จากเทคนิค Energy dispersive X-ray spectrometer (EDXS)
แสดงในรูปที่ 3 พบวามวลรวมมีออกซิเจนเปนองคประกอบหลัก
ดินเหนียวมีธาตุออกซิเจน (O) 70.07wt% อลูม ิเน ียม (Al)
8.08wt% ซิลิคอน (Si) 15.61wt% โพแตสเซียม (K) 1.54wt%
และเหล็ก (Fe) 4.70wt% ซึ่งสอดคลองกับปรีดา (2532) และ ภา

วดี (2544) ไดอธิบายไวว าดินเหนียวเปนแร มาจากแรดิน
kaolinte ดินเหลานี้จะมีโครงสรางเปนชั้น (layer structure)
ของสารประกอบพวกไฮดร ัสอล ูม ิน ัสซ ิล ิ เกต (hydrous
aluminous silicate) นั่นคือ ประกอบไปดวยแรอลูมินา (AI2O3)
และซิลิกา (SiO2) ที่มีสวนผสมของน้ำแทรกอยูในโครงสรางดวย
และอาจมีไอออนของพวก Fe, Mg, Ca, K, Na สวนทรายน้ัน
องคประกอบหลัก คือ ซิลิคอนไดออกไซด หรือซิลิกา (SiO2) มี O
70.86wt% Si 29.14wt% ศิลาแลงมีสีโทนแดง มีองคประกอบ
หลักเปน O 59.58wt% , Al 7.11wt%, Mn 26.05wt% และ
Fe 7.26wt% (วงศ พ ัทธ , 2557) ห ินคล ุก เป นห ินท ี ่ม ีขนาด
แตกตางกันมาปนกัน ไมไดขนาด ไดจากหินปลายตระแกรงการ
คัดขนาดของหินปูนเพื่องานกอสราง กลาวคือ เปนวัสดุดอย
คุณภาพสําหรับงานกอสราง มักใชถมถนนราบ (ทวีศักดิ์, 2556)
ม ีองค ประกอบของธาตุเป น O 69.45wt%, Al 5.53wt%, Si
12.33wt%, Mg 3.91wt%, Ca 2.73wt% แ ล ะ Fe 7.04wt%
ลักษณะรูพรุนของมวลรวมแสดงในตารางที่ 1 พบวาศิลาแลงมี
พื้นที่ผิวจำเพาะมากที่สุด ปริมาตรและขนาดของรูพรุนใหญที่สุด
สวนทรายมีพื้นที่ผิวจำเพาะนอยที่สุด ปริมาตรและขนาดของรู
พรุนเล็กท่ีสุด
ผลการทดสอบความตานทานแรงดัด

ผลการทดสอบความตานทานแรงดัดกอนการบมเรง
แสดงในรูปที่ 4 พบวาชิ้นทดสอบที่มีเยื่อแฝกเพียงชนิดเดียวมี
ความตานทานแรงดัดสูงที่สุด นาจะเปนเพราะเยื่อแฝกดูดซับน้ำ
ยางคอมพาวนดไดดีสงผลใหเกิดการยึดติดที่ดีระหวางเยื่อแฝก
และน้ำยาง ในขณะที่ความแข็งแรงของวัสดุผสมระหวางมวลรวม
และเยื ่อแฝกขึ้นกับชนิดของสวนประกอบ ความเขากันไดของ
สวนประกอบแตละชนิด จากรูปที่ 4 ยังพบอีกวาอัตราสวนที่มี
ความตานทานแรงดัดสูงที่สุดคือวัสดุผสมระหวางอัตราสวนมวล
รวมตอเยื่อแฝก 30:70 โดยเฉพาะอยางยิ่งวัสดุผสมระหวางศิลา
แลงและเยื่อแฝก ท้ังนี้อาจเปนเพราะศิลาแลงมีพื้นที่ผิวจำเพาะ
มากที่สุด ปริมาตรและขนาดของรูพรุนใหญที่สุด จึงดูดซึมน้ำยาง
ไดดี น้ำยางจึงสามารถทำหนาท่ีเปนตัวประสานแตละสวนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปท่ี 47 เลมท่ี 4 723

รูปท่ี 2 ภาพถายพ้ืนผิวมวลรวมจากกลอง SEM (ก) ดินเหนียว (ข) ทราย (ค) ศิลาแลง และ (ง) หินคลุก

รูปท่ี 3 สเปกตรัม EDXS ของมวลรวม (ก) ดินเหนียว (ข) ทราย (ค) ศิลาแลง และ (ง) หินคลุก
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ตารางท่ี 1 ขนาด พ้ืนท่ีผิวและขนาดรูพรุนของมวลรวม
ชนิดของมวลรวม พ้ืนที่ผิวจำเพาะ (m2/g) ปริมาตรรูพรุน (CC/g) รัศมีเฉลี่ยของรูพรุน (Å)

ดินเหนียว 45.57 0.1112 48.81
ทราย 7.53 0.0152 40.25

ศิลาแลง 50.76 0.1319 51.98
หินผุ 12.95 0.0269 41.54

Pornprasit and Rattanaplome (2 0 1 5 )  ค  น พบ
เชนกันวาวัสดุที่มีปริมาตรและขนาดรูพรุนสูงเชนรำสกัดน้ำมัน
สามารถดูดซับน้ำยางไดดีความตานทานแรงดัดจึงสูง รูปที่ 4 ยัง
แสดงใหเห็นถึงเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงความตานทานแรงดัด
(%change) หลังบมเรงที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา
22 ชั่วโมง โดยที่ %change มีคาเปนลบแสดงวาความตานทาน
แรงดัดลดลงหลังการบมเรง อาจเปนเพราะวาการไดรับความรอน
นานเกินไปทำใหสายโซของยางสั ้นลง เกิดการเสื ่อมสภาพ
ประสิทธิภาพการเปนตัวเชื่อมประสานลดลง ความตานทานแรง
ดัดจึงลดลง ยิ่ง %change มาก แสดงวาความตานทานแรงดัด
หลังบมเรงลดลงมาก ความตานทานตอความรอนต่ำ ดังน้ัน

อัตราสวนที่มี %change ต่ำ เชนอัตราสวนที่มีเยื่อแฝก 100%
หรือมีมวลรวม 100% มีความตานทานตอความรอนสูง โดยที่ช้ิน
ทดสอบที่มีเยื่อแฝก 100% มีความตานทานความรอนสูงที ่สุด
อนึ่ง %change ของชิ้นทดสอบที่มีมวลรวม 100% แตกตางกัน
อาจเปนเพราะมวลรวมแตละชนิดมีประสิทธิภาพการนำความ
ร อนแตกต างก ัน ส วนว ัสด ุผสมมวลรวมและเย ื ่อแฝกที ่มี
%change ต่ำที่สุดคือวัสดุผสมระหวางหินคลุกและเยื่อแฝกท่ี
อัตราสวน 50:50 แสดงวามีความตานทานความรอนสูงท่ีสุด อาจ
เปนเพราะวัสดุผสมระหวางหินคลุกและเยื่อแฝกมีประสิทธิภาพ
การนำความรอนต่ำท่ีสุด

รูปท่ี 4 ผลการทดสอบแรงดัดของวัสดุผสมและเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงหลังการบมเรงของวัสดุผสมระวาง (ก) ดินเหนียวและ
เยื่อแฝก (ข) ทรายและเยื่อแฝก (ค) ศิลาแลงและและเยื่อแฝก (ง) หินคลุกและเยื่อแฝก
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30:70

C:VGF
50:50

C:VGF
70:30 C100
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ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำ
จากการนำชิ ้นงานทดสอบไปแชน้ำเปนเวลา 120

ชั่วโมง คำนวณเปอรเซ็นตการดูดซึมน้ำตามสมการที่ 2 ไดกราฟ
แสดงการดูดซึมน้ำเปนไปดังรูปท่ี 5 คือการดูดซึมน้ำเพ่ิมข้ึนอยาง
รวดเร็วในชวงแรก แลวเพ่ิมข้ึนอยางชาๆ จนกระท่ังคงท่ีเมื่อแชน้ำ

ไปประมาณ 72 ชั่วโมง จะเห็นวาเปอรเซ็นตการดูดซึมน้ำเพิ่มข้ึน
เมื่อสัดสวนเยื่อแฝกเพ่ิมข้ึน และจากรูปท่ี 5 วัสดุผสมระหวางศิลา
แลงและเยื่อแฝกที่อัตราสวน 30:70 มีเปอรเซ็นตการดูดซึมนำ้สูง
ที ่สุด (98.65%) อาจเปนเพราะปริมาตรรูพรุนในศิลาแลงมาก
ท่ีสุด

รูปท่ี 5 เปอรเซ็นตการดดูซึมน้ำเมื่อเวลาผานไป 120 ช่ัวโมงของวัสดุผสมบางชนิด

รูปท่ี 6 เปอรเซ็นตการดดูซึมน้ำและความหนาแนนของวัสดุผสม

ผลการทดสอบความหนาแนน
ความหนาแนนของวัสดุผสมแสดงดังรูปท่ี 6 ช้ินทดสอบ

ที่มีความหนาแนนต่ำที่สุด (0.64 g/cm3) คืออัตราสวนที่มีเยื่อ
แฝก 100% และวัสดุผสมระหวางทรายและเยื่อแฝกที่อัตราสวน
30:70 จากรูปท่ี 6 ยังอธิบายไดอีกวาวัสดุผสมท่ีมีสัดสวนเยื่อแฝก

เพิ ่มขึ ้น ความหนาแนนลดลง วัสดุผสมที่มีความหนาแนนต่ำ
น้ำหนักเบา การขนยายสะดวก ดังนั้นเมื่อวัสดุผสมที่มีอัตราสวน
ระหวางมวลรวมตอเยื่อแฝก 30:70 จึงมีความหนาแนนต่ำท่ีสุด
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ผลการทดสอบการยอยสลายในดิน
ภาพชิ้นทดสอบวัสดุผสมเมื่อฝงดินเปนเวลา 63 วัน

แสดงดังตารางที่ 2 จะเห็นไดวาชิ้นทดสอบมีการเปลี่ยนแปลง
ช้ินงานเสียรูป และมีน้ำหนักลดลงเล็กนอย งานวิจัยน้ีไดเลือกวัสดุ
ผสมมีความทนแรงดัดและการดดูซึมน้ำสูงท่ีสุดฝงดินตอไปนานถึง

90 วัน สาเหตุที่เลือกวัสดุผสมที่มีการดูดซึมน้ำสูงเพราะวัสดุผสม
ที่ดูดซึมน้ำสูงมีแนวโนมการยอยสลายดวยน้ำ (hydrolysis) สูง
รูปที่ 7 เปนภาพแสดงวัสดุผสมระหวางศิลาแลงและเยื่อแฝกท่ี
อัตราสวน 30:70 พบวาวัสดุเชิงประกอบแตกสลาย เสียรูปไปจาก
เดิม

รูปท่ี 7 ช้ินงานวัสดุผสมระหวางศิลาแลงและเยื่อแฝกท่ีอัตราสวน 30:70 หลังจากฝงดินเปนเวลา 90 วัน

ผลการทดสอบความเปนพิษตอดิน
จากการทดสอบดินท่ีฝงวัสดุผสมตามมาตรฐานคุณภาพ

ดินที่ใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัยและเกษตรกรรมดังระบุไวใน
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 25 ป 2557
แสดงในตารางที่ 3 พบวาดินที่ฝงวัสดุผสมมีปริมาณ แคดเมียม
โครเมียม และสังกะสีเพิ่มขึ้น แตยังมีปริมาณต่ำกวามาตรฐาน
คุณภาพดิน ดินท่ีฝงวัสดุผสมมีปริมาณสังกะสีเพิ่มขึ้นอาจเปน
เพราะในสูตรน้ำยางมีการใส ZnO และ ZDEC สุนทรี (2560) ได
อธิบายไววาปริมาณคารบอนตอไนโตรเจน (C:N) เปนดรรชนีบงช้ี
อัตราเร็วการยอยสลายของอินทรียวัตถุ และอัตราการปลดปลอย
ไนโตรเจนที่เปนประโยชนตอพืช ทั้งนี้อัตราสวน C:N ไมควรเกิน
20 หากเกินดินชนิดน้ันควรเพ่ิมปุยท่ีมีธาตุไนโตรเจน จากตารางท่ี
4 วัสดุผสมทำใหดินมีอัตราสวน C:N เปลี่ยนแปลงเล็กนอยและยงั
ไมผานเกณฑมาตรฐาน สวนปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (Soil
organic matter) คือสวนที่เกี่ยวของกับกระบวนการทางชีวภาพ
และกิจกรรมโดยสงมีชีวิตในดิน และควรมีปริมาณมากกวา 3

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม จากการทดลองพบวาการฝงวัสดุผสมลงใน
ดินทำใหปริมาณอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้นและเกินมาตรฐาน เหมาะแก
การเปนดินปลูกเพื่อเกษตรกรรม ในกรณีคาความเปนกรด-ดาง
วัสดุผสมไมไดทำใหคาความเปนกรด-ดางเปลี่ยนแปลง

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
วัสดุผสมในงานวิจัยนี้เหมาะสมเปนวัสดุปลูกยอยสลาย

ได โดยเฉพาะอยางยิ่งวัสดุผสมระหวางศิลาแลงตอเยื่อแฝกท่ีมีคา
ความตานทานแรงดัดโคงกอนบมเรงและการดูดซึมน้ำที่สูงที ่สุด
เมื ่อนำเอาไปยอยสลายในดินและทดสอบความเปนพิษตอดิน
พบวาวัสดุผสมระหวางศิลาแลงตอเยื ่อแฝกยอยสลายในดิน
หลังจากฝงดินภายใน 90 วัน และทำใหดินมีปริมาณแคดเมียม
และโครเมียมไมเกินคามาตรฐานคุณภาพดินที่ใชประโยชนเพ่ือ
การอยู อาศ ัยและเกษตรกรรม นอกจากนี ้ย ังเพิ ่มปร ิมาณ
อินทรียวัตถุและไมเปลี่ยนคาความเปนกรด-ดางในดินอีกดวย
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ตารางท่ี 2 ภาพช้ินงานและน้ำหนักของวัสดุผสมหลังจากฝงดิน 63 วัน

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบคุณภาพดินของดินท่ีฝงวัสดุผสมระหวางศิลาแลงและเยื่อแฝก (30:70)

รายการทดสอบ
ชนิดดิน

มาตรฐาน
ดินควบคุม ดินที่ฝงวัสดุผสม

ปริมาณแคดเมียม* 5.0 (8.6) 9.9 (8.6) 37
ปริมาณโครเมียม* 114.4 (1.3) 104.9 (5.0) 300
ปริมาณสังกะสี* 66.2 (4.4) 113.2 (29.4) ไมไดระบุ

อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน C:N 23:1 (2.0) 22:1 (4.2) ≤20:1
ปริมาณอินทรียวัตถุ 3.3 (0.4) 4.1 (0.5) >3

คาความเปนกรด-ดาง 8.5 (0.1) 8.1 (0.2) ไมไดระบุ
*ปริมาณโลหะหนัก หนวยเปนมิลลิกรัมตอกิโลกรัม
**ตัวเลขในวงเล็บคือคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ชนิดวัสดุผสม กอนการฝงดิน เมื่อฝงดินนาน 63 วัน
C:VGF
30:70

ลักษณะชิ้นทดสอบ

สีของชิ้นงานจางลง
น้ำหนัก (g) 7.60 7.00

S:VGF
30:70

ลักษณะชิ้นทดสอบ

สีของชิ้นงานจางลง ชิ้นงานหลุดออกบางสวน
น้ำหนัก (g) 8.47 7.78

L:VGF
30:70

ลักษณะชิ้นทดสอบ

ศิลาแลงหลุดออกบางสวน
น้ำหนัก (g) 9.27 8.23

CS:VGF
30:70

ลักษณะชิ้นทดสอบ

สีของชิ้นงานจางลง ชิ้นงานเสียรูปเล็กนอย
น้ำหนัก (g) 8.26 8.34
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