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งบประมาณทั้งโครงการ 140,000 บาท
ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 – ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
ปัญหาและความสําคัญของโครงการ
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางมากถึง 14.3 ล้านไร่ (สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง, 2550)
จึงทําให้มีโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราเป็นจํานวนมาก ซึ่งกระบวนการผลิตและส่งออกจะนิยมทําในรูปของ

น้ํายางข้น หรือยางแผ่น โดยกระบวนการผลิตน้ํายางข้นส่วนใหญ่จะนิยมใช้การปั่นเหวี่ยงซึ่งจะก่อให้เกิดของ
เสียที่เรียกว่า กากขี้แป้ง ที่เกิดจากส่วนของการตกตะกอนในถังพักน้ํายางสดและกระบวนการปั่นน้ํายางสดใน
อุตสาหกรรมผลิตน้ํายางข้น (วันชัย, 2540) ลักษณะของกากขี้แป้ง เป็นของแข็ง สีขาวหรือสีเหลืองอ่อน
เนื่องจากมีแมกนีเซียมและฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ (สมทิพย์ และคณะ, 2545) ในทางเคมี เรียกว่า
ตะกอนของแมกนีเซี ยม แอมโมเนียมฟอสเฟต ซึ่งเกิดจากการเติมไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต และ
สังกะสีออกไซด์ (Sathyaseelan, 2006) เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ํายางที่มีอยู่เดิม โดยอัตราการเกิดกากขี้แป้ง
ต่อน้ํายางสด พบว่า น้ํายางสด 1 ตัน ทําให้เกิดกากขี้แป้งเฉลี่ย 9.7 กิโลกรัม (วราศรี, 2543) นอกจากนี้กากขี้
แป้งยังประกอบด้วย สิ่งเจือปนต่างๆ เช่น ฝุ่น ทรายเปลือกไม้ มีนักวิจัยหลายท่านที่ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของ
กากขี้ แป้งและพบว่า กากขี้แป้ง สามารถที่จะนําไปใช้ในการปลูกพืช ได้ เนื่องจากมีธ าตุอาหาร ไนโตรเจน
ฟอสฟอรั ส โพแทสเซี ย ม แมกนี เ ซี ย ม และสั ง กะสี อยู่ ใ นช่ ว ง 3.40-3.71, 11.32-15.79, 0.64-1.56, 5.4414.34 และ 0.16-0.51 ร้อยละโดยน้ําหนักแห้งตามลําดับ (สะเราะ, 2552) โดยปริมาณสังกะสีเมื่อนําไปปลูก
พืชและวิเคราะห์แล้วพบว่า อยู่ในช่วงที่ยอมรับให้มีได้ในดินเพื่อการเกษตร คือไม่เกิน 280-300 mg/kg (วลัย
พร, 2547 ) กากขี้แป้งที่เกิดขึ้นเป็นของเสียที่มีความชื้นสูง และมีค่าสัดส่วนของ BOD ต่อ COD ของของเหลว
ที่สกัดได้มากกว่า 0.5 ดังนั้น กากขี้แป้งเมื่อละลายน้ํามีสมบัติที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ (ธนธรณ์,
2546) ในปัจจุบันจึงมีการนํากากขี้แป้งไปประยุกต์ใช้ในการทําปุ๋ย วัสดุปลูก หรือวัสดุปรับปรุงดิน หรืออาจมี
การนํ า ไปหมั กเป็ น ปุ๋ ย เหลว หรื อปุ๋ ย หมั ก ซึ่ ง การใช้ จุ ลิ น ทรี ย์ เ พื่ อช่ ว ยย่ อ ยสลายกากขี้ แป้ งจะทํ าให้ มี การ
ปลดปล่อยธาตุอาหารจากแหล่งธาตุอาหารให้กับพืชได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทําให้การเจริญของพืชและ
สมบัติของดินดีขึ้นเมื่อเติมสารอินทรีย์ที่เป็นปุ๋ยชีวภาพ (Soumaré et al., 2002) การเติมจุลินทรีย์ลงไปไม่
เพียงแต่เพิ่มการดูดซึมธาตุอาหารของพืชเท่านั้นแต่ยังปรับปรุงคุณภาพของดินด้วย เช่น ปริมาณอินทรียวัตถุ
และปริมาณไนโตรเจนในดิน เชื้อราไมคอร์ไรซา มีอัตราการเข้าสู่รากเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเติมแบคทีเรียลงไป (Wu
et al. 2005) โดยปัจจุบันจะมีการเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีขายตามท้องตลาด เช่น การเติมหัวเชื้อ EM ซึ่ง
สามารถย่อยสลายกากขี้แป้งได้ในระบบหมักแบบใช้อากาศ แต่หัวเชื้อจุลินทรีย์ทางการค้านั้น (สะเราะ, 2552)
จะประกอบด้วยจุลินทรีย์หลายกลุ่มโดยบางชนิดอาจจะไม่มีส่วนช่วยในการย่อยกากขี้แป้งเลย ดังนั้นหาก
สามารถคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถย่อยกากขี้แป้งได้อย่างรวดเร็วก็สามารถนํากากขี้แป้งไปใช้ประโยชน์
ได้ดียิ่งขึ้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นการคัดแยกเพื่อหาจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง ย่อยกากขี้แป้งได้ดีและรวดเร็ว
เพื่อนํากากขี้แป้งไปใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น ใช้ในการทําปุ๋ย ใช้ในการหมักเพื่อผลิตแก๊สชีวภาพ เป็นต้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อคัดเลือกและแยกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายกากขี้แป้ง
2. เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายกากขี้แป้ง
3. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการย่อยกากขี้แป้งของจุลินทรีย์ที่แยกได้กับหัวเชื้อทางการค้า
ผลการดําเนินงาน

เก็บตัวอย่างกากขี้แป้งที่กองทับถมรอบๆ โรงงานอุตสาหกรรมน้ํายางข้นทั้ง 3 แหล่ง ได้แก่ เก็บใน
กระสอบเป็นเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ 1 เดือน และ 3 เดือน คัดเลือกและแยกจุลินทรีย์โดยการผสมกากขี้แป้ง
ในอาหาร NA ความเข้มข้นต่างๆ คือร้อยละ 10 20 30 40 และ 50 พบว่า ไม่พบเชื้อจุลินทรีย์บนอาหารที่ผสม
กากขี้แป้งที่เก็บเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ในทุกความเข้มข้น แต่พบจุลินทรีย์บนอาหารที่ผสมกากขี้แป้งความเข้มข้น
ร้อยละ 10 ที่เก็บเป็นเวลา 1 เดือน ในขณะที่กากขี้แป้งที่เก็บไว้เป็นเวลา 3 เดือน พบจุลินทรีย์เมื่อผสมในการ
อาหารที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 10 และ 20 อย่างไรก็ตาม จุลินทรีย์ที่พบมีน้อย สังเกตและแยกความ
แตกต่างได้ยาก เนื่องจากตะกอนกากขี้แป้งมีสีที่กลมกลืนกับเชื้อ จึงได้แยกเชื้อเพิ่มเติมด้วยวิธีการ pour plate
จากการละลายกากขี้แป้งด้วยสารละลายเปปโตนเข้มข้นร้อยละ 0.5 และทําการเจือจางระดับต่างๆ พบว่า
สารละลายกากขี้แป้งที่เจือจาง 10-2 สามารถตรวจนับจุลินทรีย์และแยกจุลินทรีย์ที่มีความแตกต่างได้
คัดแยกจุลินทรีย์ที่มีความแตกต่างของลักษณะโคโลนีเพื่อให้ได้เชื้อบริสุทธิ์โดยสังเกตภายใต้กล้องสเตอริโอ พบว่า จุลินทรีย์ในกากขี้แป้งมีทั้งจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ โดยสามารถแยกความแตกต่าง
ของจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศได้ 6 ไอโซเลท และไม่ใช้อากาศได้ 2 ไอโซเลท และนําจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศมา streak
plate บนอาหาร NA 2-3 รอบ เพื่อให้แน่ใจว่าได้เชื้อที่บริสุทธิ์ จากนั้นทําการย้อมสีแบบแกรม (Gram’s
staining) และสังเกตภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบลักษณะเซลล์จุลินทรีย์ชนิดแบคทีเรียติดสีแกรมบวกทุกไอโซ
เลทยกเว้นไอโซเลทที่ 2 เป็นเชื้อรา
นําเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์จากแต่ละไอโซเลทมาทดสอบประสิทธิภาพการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อ
คัดเลือกเชื้อที่เจริญได้ดีบนอาหาร NA ที่ผสมกากขี้แป้งเข้มข้นร้อยละ 15 พบว่า เชื้อแต่ละชนิดสามารถเจริญ
ได้บนอาหาร NA ที่มีกากขี้แป้งแตกต่างกัน คือ เชื้อไอโซเลทที่ 4 เจริญได้ดีที่สุดโดยให้เส้นผ่านศูนย์กลาง
โคโลนีเฉลี่ยสูงสุด 2.13 เซนติเมตร แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ รองลงมาคือ เชื้อไอโซเลทที่ 1 ให้เส้นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ย 1.58 เซนติเมตร ในขณะที่เชื้อไอโซเลทที่ 2 3 5 และ 6 ให้เส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีไม่
แตกต่างทางสถิติ
ทดสอบความเข้มข้นที่เหมาะสมของกากขี้แป้งต่อการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ โดยเลือกศึกษาเฉพาะ
เชื้อไอโซเลทที่ 4 ซึ่งเป็นเชื้อที่เจริญได้ดีที่สุด มาเลี้ยงบนอาหาร NA ที่ผสมกากขี้แป้งเข้มข้นร้อยละ 10 20 30
40 และ 50 พบว่า ความเข้มข้นกากขี้แป้งเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การขยายขนาดโคโลนีน้อยลง และเมื่อบ่มเป็นระยะ
เวลานานขึ้น กากขี้แป้งที่ความเข้มข้นร้อยละ 10 และ 20 ให้การขยายขนาดโคโลนีมากไม่แตกต่างทางสถิติ
เมื่อบ่มที่ระยะเวลา 48 และ 96 ชั่วโมง ดังนั้นจึงเลือกความเข้มข้นกากขี้แป้งที่ร้อยละ 20 เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพการย่อยโดยกลุ่มเชื้อต่อไป
ทดสอบประสิทธิภาพการย่อยกากขี้แป้งของกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์เปรียบเทียบกับจุลินทรีย์เดี่ยวๆ บน
อาหารที่เติมกากขี้แป้งเข้มข้นร้อยละ 20 โดยแบ่งกลุ่มเชื้อ 2 กลุ่ม คือ เชื้อผสมไอโซเลทที่ 1 4 และ 8 และเชื้อ
รวมไอโซเลทที่ 1-8 เปรียบเทียบกับเชื้อเดี่ยวไอโซเลทที่ 4 พบว่า เชื้อไอโซเลทที่ 4 ให้เส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี
เฉลี่ยสูงที่สุด 3.3 เซนติเมตร รองลงมาคือ เชื้อผสมไอโซเลทที่ 1 4 และ 8 ให้เส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเฉลี่ย
2.98 เซนติเมตร ไม่แตกต่างทางสถิติ เมื่อบ่มที่ระยะเวลา 96 ชั่วโมง
ทดสอบการย่อยสลายกากขี้แป้งโดยการหมักแต่ละทรีตเมนต์ของเชื้อคือ เชื่อเดี่ยวไอโซเลทที่ 4 เชื้อ
ผสมไอโซเลทที่ 1 4 และ 8 เชื้อกลุ่มไอโซเลทที่ 1-8 เปรียบเทียบกับหัวเชื้อทางการค้า (EM) และชุดควบคุม

(หมั ก ด้ ว ยน้ํ า ) ซึ่ ง แต่ ล ะทรี ต เมนท์ ทํ า การหมั ก 2 แบบ คื อ หมั ก แบบแห้ ง (dry) ใช้ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ข ยายใน
กากน้ําตาลจํานวน 106 CFU/ml เข้มข้นร้อยละ 10 และหมักแบบเปียก (submerge) ใช้จุลินทรีย์ที่ขยายใน
กากน้ําตาลจํานวน 106 CFU/ml เข้มข้นร้อยละ 50 ทําการวิเคราะห์ pH อุณหภูมิ และจํานวนจุลินทรีย์รวม
ทุ กๆ 5 วั น เป็ น เวลา 30 วั น และวิ เ คราะห์ ของแข็ งทั้ งหมด ความชื้ น ของแข็ งที่ ร ะเหยได้ ไนโตรเจน
ฟอสฟอรั ส และโพแทสเซี ย ม ก่ อนและหลั งหมั ก 30 วั น จากการทดลองพบว่ า กากขี้ แป้ งที่ ห มั กแบบ
submerge โดยเชื้อไอโซเลทที่ 4 ให้ค่า pH สูงสุด 7.78 ให้ค่าอุณหภูมิสูงสุด 30.5 องศาเซลเซียส และให้
จํานวนจุลินทรีย์รวมมากที่สุด 25.5×1012 CFU/ml รองลงมาคือ เชื้อผสมไอโซเลทที่ 1 4 และ 8 เชื้อกลุ่มไอโซ
เลทที่ 1-8 หัวเชื้อทางการค้า (EM) และชุดควบคุม (หมักด้วยน้ํา) ตามลําดับ หลังจากหมัก 20 วัน สําหรับ
สมบัติทางกายภาพ พบว่า กากขี้แป้งที่ได้จากการหมักโดยเชื้อไอโซเลทที่ 4 ให้ปริมาณของแข็งทั้งหมดมีค่า
ลดลงจากเดิมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 15.64 โดยน้ําหนัก ในขณะที่ความชื้นมีค่าเพิ่มขึ้น ส่วนปริมาณของแข็งที่
ระเหยได้มีค่าเพิ่มขึ้นจากเดิมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 18.13 โดยน้ําหนัก แต่ปริมาณของแข็งที่คงอยู่กลับลดลง
มากที่สุด นอกจากนี้ศึกษาสมบัติของการให้ธาตุอาหารพืช พบว่า ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดลดลงจากเดิมมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 36.15 โดยน้ําหนัก ในขณะที่ฟอสฟอรัสทั้งหมดและโพแทสเซียมมีค่าเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 82.34 และ 46.42 ตามลําดับ รองลงมาคือ เชื้อผสมไอโซเลทที่ 1 4 และ 8 เชื้อกลุ่มไอโซ
เลทที่ 1-8 หัวเชื้อทางการค้า (EM) และชุดควบคุม (หมักด้วยน้ํา) ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกและแยกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายกากขี้แป้ง
เพื่ อหาสภาวะที่ เหมาะสมต่ อการย่ อยสลายกากขี้ แป้ ง และเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพการย่ อยกากขี้ แป้ งของ
จุลินทรีย์ที่แยกได้กับหัวเชื้อทางการค้า จากการทดลองสามารถคัดเลือกและแยกจุลินทรีย์จากกากขี้แป้งได้โดยผสม
กากขี้แป้งที่ทับถมเป็นเวลานานๆ ในอาหารเลี้ยงเชื้อ NA ที่ผสมกากขี้แป้งเข้มข้นน้อยๆ หรือแยกได้โดยผสมกากขี้
แป้งในสารละลายเปปโตนเข้มข้นร้อยละ 0.5 และเจือจางที่ระดับต่างๆ จากนั้น ทําการ pour plate และบ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง พบว่า ที่ระดับเจือจาง 10-2 สามารถนับจํานวนจุลินทรีย์รวม
เท่ากับ 6.53×105 CFU/g และแยกจุลินทรีย์แต่ละชนิดโดยการ streak plate สังเกตความแตกต่างของลักษณะ
โคโลนีและโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ จุลินทรีย์ที่คัดเลือกจากกากขี้แป้งทั้ง 2 วิธีมีทั้งหมด 8 ไอโซเลท
แบ่งเป็นจุลินทรีย์ ที่ใช้ อากาศ 5 ไอโซเลท และจุลิ นทรี ย์ที่ไม่ใช้อากาศ 2 ไอโลเลท โดยจุลิ นทรี ย์ทั้งหมดเป็ น
แบคที เรี ยแกรมบวก ยกเว้นไอโซเลทที่ 2 เป็นเชื้ อรา เมื่ อได้จุ ลินทรี ย์แล้ วจึ งทดสอบการย่ อยกากขี้ แป้ งในจาน
เพาะเลี้ยงโดยเชื้อเดี่ยวๆ พบว่า เชื้อไอโซเลทที่ 4 มีการขยายขนาดโคโลนีบนอาหาร NA ที่ผสมกากขี้แป้งร้อยละ 15
สูงกว่าเชื้อไอโซเลทอื่นๆ จากนั้นนําเชื้อไอโซเลทที่ 4 มาศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อ จากการ
ทดลองกากขี้แป้งเข้มข้นร้อยละ 10-20 ที่ผสมในอาหาร NA ส่งเสริมการขยายขนาดโคโลนีได้ดี หลังจากบ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 96 ชั่วโมง และทดสอบการย่อยกากขี้แป้งโดยกลุ่มเชื้อเปรียบเทียบกับเชื้อ
เดี่ยวไอโซเลทที่ 4 พบว่า เชื้อเดี่ยวไอโซเลทที่ 4 ให้การขยายขนาดโคโลนีสูงกว่ากลุ่มเชื้อในชุดทดลองอื่นๆ เมื่อ
ทดสอบการย่อยสลายกากขี้แป้งในสภาพการหมักเป็นเวลา 30 วัน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าจุลินทรีย์ย่อยกาก
ขี้แป้งได้ดีในการหมักแบบเปียกโดยใช้จุลินทรีย์ที่ขยายในกากน้ําตาลต่อกากขี้แป้ง 1:1 โดยน้ําหนัก โดยเชื้อไอโซ-

เลทที่ 4 ย่อยสลายกากขี้แป้งได้ดีที่สุด รองลงมาคือ เชื้อรวมไอโซเลทที่ 1 4 และ 8 ไอโซเลทรวม 1-8 เชื้อทาง
การค้า (effective microorganism) และชุดที่หมักด้วยน้ํา ตามลําดับ สอดคล้องกับผลการทดสอบการย่อยสลาย
กากขี้แป้งในจานเพาะเชื้อในเบื้องต้น โดยสังเกตจากค่า pH อุณหภูมิและปริมาณจุลินทรีย์รวมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วอย่างเห็นได้ชัดในทุกๆ 5 วัน ปริมาณของแข็งรวม ปริมาณของแข็งที่คงอยู่และปริมาณไนโตรเจนรวมมี
ค่าลดลง ปริมาณความชื้น ปริมาณของแข็งที่ระเหยได้ ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมมีค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งค่าเริ่มต้น
และค่าที่ได้หลังการหมัก 30 วัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน และเมื่อนําเชื้อไอโซเลทที่ 4 ไปตรวจวิเคราะห์
ปรากฏว่าเป็นเชื้อชนิด Bacillus cereus หรือ B. thuringiensis
ข้อเสนอแนะที่คาดว่าควรวิจัยเพิ่มเติมและวิธีการที่ควรพัฒนาต่อยอดสู่ภาคปฏิบัติจริง
การวิ จั ยนี้ มุ่ งหวั งในการย่ อยกากขี้ แป้ งที่ เป็ นของเหลื อจากโรงงานอุ ตสาหกรรมน้ํ ายางข้ นโดยการใช้
จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ กากขี้แป้งที่ผ่านการย่อยสลายและทําให้แห้ง สามารถนํามาใช้เป็นปุ๋ยได้ หากบริษัทนํา
กลับมาใช้ประโยชน์ อาจจําหน่ายเชิงการค้าได้ เพิ่มมูลค่าของเสียจากอุตสาหรรมน้ํายางข้น ลดปัญหามลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมได้
กากขี้แป้งที่หมักร่วมกับจุลินทรีย์ชนิด B. cereus เพียงชนิดเดียวมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสูงกว่า
กลุ่มเชื้อในชุดทดลองอื่นๆ ซึ่งใช้กากขี้แป้งผสมที่ทับถมมาแล้ว 1 สัปดาห์ 1 เดือน 3 เดือน คลุกเคล้ากัน ผ่านการ
นึ่งฆ่าเชื้อ ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนํากากขี้แป้งสดมาหมักร่วมกับจุลินทรีย์ เพื่อศึกษาผลของ
กากขี้แป้งสดที่ยับยั้งการเจริญของเชื้อและระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจริง ถ้าสามารถนํากากขี้แป้งสด
จากโรงงานมาหมักโดยจุลินทรีย์ได้ทันทีก็สามารถลดต้นทุนในการนึ่งฆ่าเชื้อกากขี้แป้งได้ ลดอิทธิพลของเชื้ออื่นๆ ที่
มีผลต่อการเจริญของ B. cereus และลดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมได้
ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนต่ํา และศึกษาวิธีการ
หมักกากขี้แป้งปริมาณมากที่ไม่ยุ่งยาก เพื่อให้บริษัทสามารถนําวิธีการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ได้
ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกี่ยวกับการใช้วัสดุอื่นที่เป็นกากอินทรีย์หมักร่วมกับกากขี้แป้งและจุลินทรีย์ที่มี
ประสิทธิภาพ ในกรณีที่กากขี้แป้งสดมีผลยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ หรือในกรณีที่ต้องการร่นระยะเวลาในการย่อยสลาย
หรือในกรณีที่ต้องการเพิ่มธาตุอาหารพืชให้เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ต่อไป
ผลงานทางวิชาการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
งานวิจัยนี้กําลังนํามาเขียนผลงานวิชาการเพื่อนําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารต่อไป
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กากขี้แป้งเป็นของเสียจากกระบวนการผลิตน้ํายางข้น มีองค์ประกอบของธาตุอาหารพืช แต่ย่อยสลาย
ช้าตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงได้คัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยกากขี้แป้ง ซึ่งช่วยลดกลิ่นและ
สามารถนํากากขี้แป้งไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมปุ๋ย งานวิจัยนี้ได้คัดเลือกจุลินทรีย์จากกากขี้แป้งที่ทับถม
เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 1 และ 3 เดือน ผสมคลุกเคล้ากัน โดยวิธีการผสมกากขี้แป้งร้อยละ 15 ในอาหารเลี้ยงเชื้อ
NA และอีกวิธีคือ ผสมกากขี้แป้งในสารละลายเปปโตนร้อยละ 0.5 และทําการ pour plate ที่ระดับความ
เข้มข้นต่างๆ จากการทดลองพบว่า จุลินทรีย์ที่คัดเลือกจากกากขี้แป้งและทําการ streak plate บนอาหารเลี้ยง
เชื้อ NA สังเกตความแตกต่างของลักษณะโคโลนีและโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์มีทั้งหมด 8 ไอโซเลท เมื่อได้
จุลินทรีย์แล้วจึงทดสอบการย่อยกากขี้แป้งในจานเพาะเลี้ยงโดยเชื้อเดี่ยวๆ พบว่า เชื้อไอโซเลทที่ 4 มีการขยาย
ขนาดโคโลนีบนอาหาร NA ที่ผสมกากขี้แป้งร้อยละ 15 สูงกว่าเชื้อไอโซเลทอื่นๆ จากนั้นศึกษาความเข้มข้นกากขี้
แป้งที่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อไอโซเลทที่ 4 พบว่า กากขี้แป้งเข้มข้นร้อยละ 10-20 ที่ผสมในอาหาร NA
ส่งเสริมการขยายขนาดโคโลนีได้ดี และทดสอบการย่อยกากขี้แป้งโดยเชื้อผสมไอโซเลทที่ 1 4 และ 8 เชื้อกลุ่มไอโซ
เลทที่ 1-8 เปรียบเทียบกับเชื้อเดี่ยวไอโซเลทที่ 4 ในจานเพาะเลี้ยงที่มีกากขี้แป้งเข้มข้นร้อยละ 20 พบว่า เชื้อเดี่ยว
ไอโซเลทที่ 4 ยังคงให้การขยายขนาดโคโลนีสูงกว่ากลุ่มเชื้อในชุดทดลองอื่นๆ และทดสอบการย่อยสลายกากขี้แป้ง
ในสภาพการหมักแบบเปียก (จุลินทรีย์ต่อกากขี้แป้ง 1:1 โดยน้ําหนัก) และแบบแห้ง (จุลินทรีย์ต่อกากขี้แป้ง 1:5
โดยน้ําหนัก) เป็นเวลา 30 วัน โดยใช้จุลินทรีย์ที่ขยายแต่ละชุดทดลองจํานวน 106 CFU/ml พบว่า เชื้อไอโซเลทที่
4 ย่อยสลายกากขี้แป้งได้ดีกว่ากลุ่มเชื้ออื่นๆ รวมทั้งกลุ่มเชื้อทางการค้าด้วย โดยจุลินทรีย์ย่อยกากขี้แป้งได้ดีในการ
หมักแบบเปียกที่ใช้จุลินทรีย์ขยายต่อกากขี้แป้ง 1:1 โดยน้ําหนัก สอดคล้องกับผลการทดสอบการย่อยสลายกากขี้
แป้งในจานเพาะเชื้อในเบื้องต้น โดยสังเกตจากค่า pH อุณหภูมิและปริมาณจุลินทรีย์รวมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วเห็นได้ชัดในทุกๆ 5 วัน ปริมาณของแข็งรวม ปริมาณของแข็งที่คงอยู่และปริมาณไนโตรเจนรวมมีค่าลดลง
ในขณะที่ปริมาณความชื้น ปริมาณของแข็งที่ระเหยได้ ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมมีค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งค่าที่ได้
ก่อนและหลังการหมัก 30 วัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน และเมื่อนําเชื้อไอโซเลทที่ 4 ไปตรวจวิเคราะห์ปรากฏ
ว่าเป็นเชื้อชนิด Bacillus cereus หรือ B. thuringiensis
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Abstract
Centrifuged sludge is waste from concentrated latex manufacturing process
containing some plant nutrient elements, but slowly degrades naturally. Thus, the isolation
of effective microorganism to degrade sludge could reduce odor and used as industrial
fertilizer. In this study, isolation of microorganism from sludge at 1 week, 1 and 3 months old
were carried out on nutrient agar (NA) added with 15% sludge as well pour plate technique
of 0.5% peptone solution with varied amount of sludge. Eight isolates were isolated on NA.
Each isolate were used for screening of sludge-degrading ability on NA supplemented with 15%
sludge by using point inoculation technique. It was found that isolate 4 gave higher colony
diameter than another isolate. Concentration of sludge on colony diameter of isolate 4 was
investigated. The result showed that 10-20% sludge containing NA gave the highest colony
diameter. The sludge degradation efficiency by mixed isolate (1,4 and 8 and 1-8) compared
with single isolate 4 were compared on NA adding 20% sludge. Isolate 4 also gave higher
colony diameter than mixed isolate. The sludge degradation efficiency of the microorganisms
was monitored for 30 days. Comparing submerge (microorganism: sludge as the ratio of 1:1
(w/w)) and dry (1:5 (w/w)) system of fermentation using 106 CFU/ml of total microbial count from
each treatment. The studied found that Isolate 4 gave the highest pH, temperature and total
microbial count when compared with mixed isolate and commercial microorganisms (EM;
effective microorganism) by submerge system for 20 days. Total solid content, fixed solid content
and total nitrogen were lowered whereas moisture content, total phosphorous and potassium
were higher when compared between initial and after 30 days of fermentation, the isolate 4 was
identified as Bacillus cereus/thuringiensis.
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ความสําคัญของโครงการ
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางมากถึง 14.3 ล้านไร่ (สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง, 2550)
จึงทําให้มีโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราเป็นจํานวนมาก ซึ่งกระบวนการผลิตและส่งออกจะนิยมทําในรูปของ
น้ํายางข้น หรือยางแผ่น โดยกระบวนการผลิตน้ํายางข้นส่วนใหญ่จะนิยมใช้การปั่นเหวี่ยงซึ่งจะก่อให้เกิดของ
เสียที่เรียกว่า กากขี้แป้ง ที่เกิดจากส่วนของการตกตะกอนในถังพักน้ํายางสดและกระบวนการปั่นน้ํายางสดใน
อุตสาหกรรมผลิตน้ํายางข้น (วันชัย, 2540) ลักษณะของกากขี้แป้ง เป็นของแข็ง สีขาวหรือสีเหลืองอ่อน
เนื่องจากมีแมกนีเซียมและฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ (สมทิพย์ และคณะ, 2545) ในทางเคมี เรียกว่า
ตะกอนของแมกนีเซี ยม แอมโมเนียมฟอสเฟต ซึ่งเกิดจากการเติมไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต และ
สังกะสีออกไซด์ (Sathyaseelan, 2006) เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ํายางที่มีอยู่เดิม โดยอัตราการเกิดกากขี้แป้ง
ต่อน้ํายางสด พบว่า น้ํายางสด 1 ตัน ทําให้เกิดกากขี้แป้งเฉลี่ย 9.7 กิโลกรัม (วราศรี, 2543) นอกจากนี้กากขี้
แป้งยังประกอบด้วย สิ่งเจือปนต่างๆ เช่น ฝุ่น ทรายเปลือกไม้ มีนักวิจัยหลายท่านที่ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของ
กากขี้ แป้งและพบว่า กากขี้แป้ง สามารถที่จะนําไปใช้ในการปลูกพืช ได้ เนื่องจากมีธ าตุอาหาร ไนโตรเจน
ฟอสฟอรั ส โพแทสเซี ย ม แมกนี เ ซี ย ม และสั ง กะสี อยู่ ใ นช่ ว ง 3.40-3.71, 11.32-15.79, 0.64-1.56, 5.4414.34 และ 0.16-0.51 ร้อยละโดยน้ําหนักแห้งตามลําดับ (สะเราะ, 2552) โดยปริมาณสังกะสีเมื่อนําไปปลูก
พืชและวิเคราะห์แล้วพบว่า อยู่ในช่วงที่ยอมรับให้มีได้ในดินเพื่อการเกษตร คือไม่เกิน 280-300 mg/kg (วลัย
พร, 2547 ) กากขี้แป้งที่เกิดขึ้นเป็นของเสียที่มีความชื้นสูง และมีค่าสัดส่วนของ BOD ต่อ COD ของของเหลว
ที่สกัดได้มากกว่า 0.5 ดังนั้น กากขี้แป้งเมื่อละลายน้ํามีสมบัติที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ (ธนธรณ์,
2546) ในปัจจุบันจึงมีการนํากากขี้แป้งไปประยุกต์ใช้ในการทําปุ๋ย วัสดุปลูก หรือวัสดุปรับปรุงดิน หรืออาจมี
การนํ า ไปหมั กเป็ น ปุ๋ ย เหลว หรื อปุ๋ ย หมั ก ซึ่ ง การใช้ จุ ลิ น ทรี ย์ เ พื่ อช่ ว ยย่ อ ยสลายกากขี้ แป้ งจะทํ าให้ มี การ
ปลดปล่อยธาตุอาหารจากแหล่งธาตุอาหารให้กับพืชได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทําให้การเจริญของพืชและ
สมบัติของดินดีขึ้นเมื่อเติมสารอินทรีย์ที่เป็นปุ๋ยชีวภาพ (Soumaré et al., 2002) การเติมจุลินทรีย์ลงไปไม่
เพียงแต่เพิ่มการดูดซึมธาตุอาหารของพืชเท่านั้นแต่ยังปรับปรุงคุณภาพของดินด้วย เช่น ปริมาณอินทรียวัตถุ
และปริมาณไนโตรเจนในดิน เชื้อราไมคอร์ไรซา มีอัตราการเข้าสู่รากเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเติมแบคทีเรียลงไป (Wu
et al. 2005) โดยปัจจุบันจะมีการเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีขายตามท้องตลาด เช่น การเติมหัวเชื้อ EM ซึ่ง
สามารถย่อยสลายกากขี้แป้งได้ในระบบหมักแบบใช้อากาศ แต่หัวเชื้อจุลินทรีย์ทางการค้านั้น (สะเราะ, 2552)
จะประกอบด้วยจุลินทรีย์หลายกลุ่มโดยบางชนิดอาจจะไม่มีส่วนช่วยในการย่อยกากขี้แป้งเลย ดังนั้นหาก
สามารถคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถย่อยกากขี้แป้งได้อย่างรวดเร็วก็สามารถนํากากขี้แป้งไปใช้ประโยชน์
ได้ดียิ่งขึ้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นการคัดแยกเพื่อหาจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง ย่อยกากขี้แป้งได้ดีและรวดเร็ว
เพื่อนํากากขี้แป้งไปใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น ใช้ในการทําปุ๋ย ใช้ในการหมักเพื่อผลิตแก๊สชีวภาพ เป็นต้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อคัดเลือกและแยกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายกากขี้แป้ง

2. เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายกากขี้แป้ง
3. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการย่อยกากขี้แป้งของจุลินทรีย์ที่แยกได้กับหัวเชื้อทางการค้า
แนวคิดในการวิจัย
ปริ ม าณกากขี้ แ ป้ ง ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ตามความต้ อ งการผลิ ต น้ํ า ยางข้ น โดยของเสี ย ในรู ป กากขี้ แ ป้ ง จาก
กระบวนการผลิตน้ํายางข้นจะมีประมาณ 0.39-1.58 ตันต่อวันต่อโรงงาน (วันชัย, 2540) ซึ่งกากขี้แป้งที่เกิดขึ้น
แทนที่จะทิ้งเป็นของเสียสะสมและส่งกลิ่นเหม็นอยู่บริเวณโรงงาน สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้
อีก เช่น นําไปผลิตเป็นปุ๋ย สารปรับปรุงดิน หรือวัสดุปลูก เนื่องจากมีธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของพืช โดยเฉพาะธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรอง Mg, Zn และ Ca (เสาวนีย์และคณะ, 2547) และ
สามารถนํากากขี้แป้งไปทําเป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยน้ําชีวภาพได้ มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
EM ในด้านการเกษตร โดย กนัฐยาและอุบล (2549) พบว่าจุลินทรีย์ EM ย่อยสลายกากขี้แป้งได้และทําให้
ปริมาณของแข็งในกากขี้แป้งมีค่าลดลงเหลือร้อยละ 38.8-50.5 ซึ่งการนํากากขี้แป้งมาหมักหรือทําให้เกิด
กระบวนการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ เมื่อนําไปใช้ในการปลูกพืชจะทําให้พืชดูดมาใช้ง่ายขึ้นเนื่องจากสามารถ
ดูด ซึมธาตุ อาหารได้ดี และดิน มี คุณภาพที่ดี ขึ้น แต่ในการใช้ ย่อยสลายโดยใช้ หั วเชื้ อจุ ลิน ทรีย์ โ ดยทั่ว ไป ไม่
สามารถทราบได้ว่าจุลินทรีย์ชนิดใดที่สามารถย่อยสลายกากขี้แป้งได้ ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงต้องการคัดแยก
จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายกากขี้แป้ง ซึ่งมีส่วนประกอบเป็นโปรตีนโมเลกุลใหญ่และมีตะกอน
ของแมกนีเซียม แอมโมเนียมฟอสเฟต ที่ย่อยสลายได้ยาก โดยเมื่อได้จุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายกากขี้แป้งได้
ก็สามารถที่จะทําการขยายหัวเชื้อเพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ําชีวภาพ และการหมักกากขี้แป้งเพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ เป็นการใช้ประโยชน์กากขี้แป้งได้มากขึ้น ลดปริมาณกากขี้แป้งในโรงงานและลดการใช้
จุลินทรีย์ทางการค้าที่ไม่ทราบกลุ่มจุลินทรีย์ที่แน่นอน

