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บทคัดย่อ: งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อสกัดโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษหนังฟอกโครมโดยวิธที างเคมีร่วมกับ
อัลคาไลน์ โปรติเอส และนาโปรตีนที่สกัดได้ไปใช้ป ระโยชน์ ในการทาปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนดิน โดยสารเคมีท่ีใช้
ได้แ ก่ สารละลายผสมซึ่งประกอบด้ว ยสารละลายโซเดีย มไฮดรอกไซด์ ค วามเข้ม ข้น ร้อ ยละ 3 โดยน้ า หนั ก
สารละลายแมกนีเซียมออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยน้าหนัก และสารละลายแคลเซียมออกไซด์ความเข้มข้น
ร้อยละ 5 โดยน้ าหนัก หลังการสกัดเศษหนังฟอกโครมและโปรตีนไฮโดรไลเซทที่สกัดได้จะถูกนาไปเป็ นวัสดุ
ประกอบในอาหารเลี้ยงไส้เดือนดิน E. eugeniae โดยจะทาการศึกษาการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน น้ าหนักปุ๋ ย
มูลไส้เดือ นดิน ปริม าณไนโตรเจน และโครเมีย มของวัสดุ รองพื้น ที่แ ตกต่ างกัน ทัง้ ก่ อ นและหลังการทดลอง
ผลการวิจยั พบว่า (1) โปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษหนังฟอกโครมมีปริมาณ 183.20±4.36 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
(2) เศษหนังฟอกโครมและโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษหนังฟอกโครมสามารถนามาใช้เป็ นวัสดุประกอบในอาหาร
เลีย้ งไส้เดือนดิน ซึ่งนามาผลิตปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนดินได้ สาหรับปริมาณโครเมียมทีพ่ บในชนิดของวัสดุรองพืน้ ทัง้
สองชนิดหลังทดลอง (40 วัน) มีปริมาณโครเมียมน้อยกว่า 300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แสดงให้เห็นว่าอัลคาไลน์
โปรติเอสมีความจาเพาะต่อการย่อยพันธะเปบไทด์ของโปรตีนทาให้โปรตีนมีขนาดเล็กส่งผลให้การกาจัดโครเมียม
ออกจากเศษหนังทาได้ง่าย ซึ่งโครเมียมจะเกิดการตกตะกอนกับสารละลายด่างเกิดเป็ นตะกอนของโครเมียม
ออกไซด์ ดังนัน้ โปรตีนไฮโดรไลเซทที่สกัดจากเศษหนังฟอกโครมจึงเหมาะสมที่จะนาไปใช้เป็ นแหล่งโปรตีน
สาหรับการเลีย้ งไส้เดือนดินซึ่งช่วยลดต้นทุนในการกาจัด เป็ นการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และยังเป็ นแนวทางในการ
ทาปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนต่อไป
คาสาคัญ: เศษหนังฟอกโครม; โปรตีนไฮโดรไลเซท; อัลคาไลน์โปรติเอส; โครเมียม; ปุ๋ ยไส้เดือนดิน
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Abstract: This research aimed to extract protein hydrolyzate from chrome leather scraps by the
chemical method in combination with alkaline protease and extracted protein hydrolyzate was used for
earthworm manure. The mixed solution of 3%w/w sodium hydroxide, 5%w/w magnesium oxide and
5%w/w calcium oxide were used as extracting chemicals. After extraction, chrome leather scraps and
extracted protein hydrolyzate were utilized as a food ingredient for E. eugeniae earthworm. The growth
of earthworm, the weight of earthworm manure, nitrogen content and chromium content of different
flooring materials were determined both before and after the experiment. The results showed that (1) the
quantity of protein hydrolyzate from chrome leather scraps was 183.20±4.36 mg/L and ( 2) chrome
leather scraps and protein hydrolyzate could be used as a food ingredient and manure production for
the earthworm. The chromium content found in both flooring materials after the experiment (40 days)
was less than 300 mg/kg. It was shown that alkaline protease is specific for peptide bond cleaving to
make protein smaller resulting in chromium removal from leather scraps because of the precipitation of
chromium oxide in alkaline solution. Therefore, protein hydrolyzate extracted from chrome leather scrap
was a suitable in protein source for earthworm growth, reducing the disposal cost, conserving the
environment and guiding the earthworm manure production.
Keywords: Leather shaving; Protein hydrolysate; Alkaline protease; Chromium; Vermicomposting
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1. บทนา
ป ระเท ศ ไท ย มี โ รงงาน ฟ อก ห นั งป ระม าณ
106 โรงงาน ตัง้ อยู่ในจังหวัดสมุท รปราการ ภายใต้
องค์กรทีเ่ รียกว่า “สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย”
อุตสาหกรรมฟอกหนังเป็ นอุต สาหกรรมที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยมากกว่ า 60 ปี [1] โดยทัว่ ไปหนั งสัต ว์
ประกอบไปด้ ว ย น้ า ร้อ ยละ 64 โปรตี น ร้อ ยละ 33
ไขมัน ร้อ ยละ 2 เกลือ แร่ ร้อ ยละ 0.5 และสารอื่น ๆ
โปรตี น ในหนั ง สัต ว์ ป ระมาณ 80-90% เป็ นโปรตี น
คอลลาเจน (Collagen) เคอราติน (Keratin) อิลาสติน
(Elastin) โกลบู โ คลิน (Globucolin) และมู โคโปรตี น
(Mucoprotein) ทัง้ นี้อยู่กบั ชนิดของสัตว์ โดยหนังสัตว์
ทีพ่ บส่วนใหญ่เป็ นหนังโค กระบือ ทีไ่ ด้จากโรงฆ่าสัตว์
ซึ่งได้ช าแหละหนั งแยกออกจากส่ วนที่เป็ น เนื้ อ และ
นาไปหมักเกลือเพื่อรักษาสภาพหนังไม่ให้เน่ าเปื่ อย
ก่อ นส่งไปโรงงานฟอกหนั งซึ่งนิ ยมใช้ก ารฟอกด้ว ย
โครมเป็ นการฟอกด้วยแร่ประเภทหนึ่งซึง่ อาศัยการทา
ปฏิกิรยิ าของโปรตีนคอลลาเจนกับสารประกอบของ
โครเมีย ม [2-4] การน าหนั ง สัต ว์ ม าใช้ป ระโยชน์ ใ น
กระบวนการผลิต เครื่อ งหนั ง เช่ น รองเท้า กระเป๋ า
จะพบเศษหนั ง เหลือ ทิ้ ง จากกระบวนการดัง กล่ า ว
จ านวนมากซึ่ง ผู้ป ระกอบการจะน าไปทิ้ง โดยเปล่ า
ประโยชน์ ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็ นปั ญ หากับสิ่งแวดล้อม
ต าม ม า ก ารก าจั ด เศ ษ ห นั งที่ มี โ ค รเมี ย ม เป็ น
องค์ประกอบ ได้กลายมาเป็ นปั ญหาสาคัญของโรงงาน
ฟอกหนั ง การฝั ง กลบเศษหนั ง เหล่ า นี้ ก็ ไ ม่ เ ป็ นที่
ยอมรับ เนื่ อ งจากเป็ นไปได้ ท่ี โ ครเมีย ม(III) จะถู ก
ออกซิ ไ ดซ์ ไ ปเป็ นโครเมี ย ม (VI) ซึ่ ง เป็ นพิ ษ และ
สามารถป นเปื้ อนในสิ่ ง แวดล้ อ ม [2] การก าจั ด
โครเมียมออกจากเศษหนังสามารถทาได้หลายวิธี เช่น

(1) การย่อยสลายด้วยกรด มีข้อจากัดคือมีโครเมียม
เพีย งบางส่ ว นเท่ า นั น้ ที่ล ะลายออกมาจากเศษหนั ง
(2) การย่อยสลายด้วยสารละลายด่างจะเกิด ตะกอน
ของโครเมียมออกไซด์ (3) การย่อยสลายด้วยเอนไซม์
ใช้อุณหภูมไิ ม่สูง ระยะเวลาสัน้ [3] ซึ่งการย่อยสลาย
ด้วยเอนไซม์เป็ นวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง เนื่องจาก
เอนไซม์จาเพาะต่อสารตัง้ ต้น และค่า pH จึงสามารถ
เลือกชนิ ดและสภาวะในการย่ อยสลายได้ต ามความ
เหมาะสม [5] โดยเมื่อทาการแยกโครเมียมออกจาก
เศษหนังแล้วสามารถนาเศษหนังที่ได้มาสกัดโปรตีน
โดยใช้อลั คาไลน์ โปรติเอสที่ทาหน้ าที่ในการช่วยเร่ง
ปฏิกริ ยิ าการไฮโดรไลซ์สบั สเตรตทีเ่ ป็ นพอลิเพปไทด์
สายใหญ่ ใ ห้ เ ป็ นโมเลกุ ล ที่ เ ล็ ก ลง โดยอั ล คาไลน์
โปรตีเอสเป็ นเอนไซม์ทผ่ี ลิตได้มาจากแหล่งต่าง ๆ กัน
พบได้ท ัง้ ในพืช สัตว์ และจุ ลินทรีย์ โดยได้ มีการน า
เอนไซม์ โ ปรตี เอสมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ในอุ ต สาหกรรม
หลายอย่าง ได้แก่ อุตสาหกรรมฟอกหนังเคมี ทอผ้า ยา
อาหาร กระดาษ บาบัดของเสีย สารซักล้าง เป็ นต้น [6]
ไส้เดือ นดิน จัด เป็ น สัต ว์ท่ีกิน ทัง้ พืช และสัต ว์เป็ น
อาหาร ไส้เดือนเป็ นดัชนีวดั ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ได้ เนื่องจากไส้เดือนดินมีวงจรชีวติ ผูกพันกับดินระบบ
นิเวศที่ดี ผลจากการกินอาหารของไส้เดือนช่วยพลิก
กลับดินหรือนาแร่ธาตุจากใต้ดนิ ขึ้นมาบนดิน โดยดิน
ซากพืชซากสัตว์ เศษอาหาร และอินทรีย์วตั ถุต่าง ๆ
ทีไ่ ส้เดือนกินเข้าไปถูกย่อยและถูกถ่ายออกมาเป็ นมูล
ซึง่ มีธาตุอาหารทีพ่ ชื ต้องการในปริมาณมากและอยู่ใน
รูปทีล่ ะลายน้าได้ดี และนอกจากนี้ยงั พบว่าไส้เดือนดิน
สามารถก าจัด เศษอาหารและขยะได้ ที่ ส าคัญ คื อ
ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็ นพิษแก่ธรรมชาติและมนุ ษย์
เหมือนวิธีการเผา หรือวิธกี ารฝั งกลบที่ยงั ไม่มีพ้ืน ที่
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2.2 การสกัดโปรตี นจากเศษหนังฟอกโครมโดยวิ ธี
ทางเคมีร่วมกับเอนไซม์ [9-11]
ผสมเศษหนั งฟ อกโครม 10 กรั ม ในน้ า 100
มิลลิลิตร นาไปเขย่าพร้อมให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 90 นาที และเติมสารละลาย
ด่างทีป่ ระกอบไปด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น
ร้อยละ 3 โดยน้ าหนัก สารละลายแมกนีเซียมออกไซด์
ความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยน้ าหนั ก และสารละลาย
แคลเซียมออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยน้ าหนัก
เพื่อปรับค่ า pH ให้มีค่าประมาณ 8-10.5 เติมเอนไซม์
โปรติ เอส (Bacillus subtilis) บริ ษั ท Sigma (Enzyme
Activity >1.5 AU-N/g) ปริ ม าตร 0.2 มิ ล ลิ ลิ ต ร เขย่ า
พร้อมควบคุมอุณหภูมทิ ่ี 45 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3
ชัวโมง
่ ตัง้ ทิ้งไว้ในตู้เย็น 1 คืน กรองด้วยกระดาษกรอง
เบอร์ 42 เก็ บ สารละลาย ที่ ไ ด้ ท่ี อุ ณ หภู มิ 4 องศา
เซลเซียส น าส่วนตะกอนที่ได้ มาทาการสกัดซ้ า ตาม
แผนภาพการทดลองในรูปที่ 1 แล้วนาส่วนสารละลายที่
ได้จากการกรองทัง้ 2 ครัง้ ไปวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน
และโครเมียม ส่ วนตะกอนที่ได้จากการกรองครัง้ ที่ 2
สามารถน ามาสกัดเป็ นตะกอนของโครเมียมได้ โดย
นามาเติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 10 มิลลิลติ ร เขย่า
ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3
ชัวโมง
่

รองรับอย่างเพียงพอ และการใช้ไส้เดื อ นดินสาหรับ
ก าจั ด เศษ อาหารและขยะยั ง ได้ ปุ๋ ยมู ล ไส้ เ ดื อ น
(Vermicompost) ทีส่ ามารถนามาใช้ในการบารุงพืชได้
[7] ส าห รั บ ไส้ เ ดื อ นสายพั น ธุ์ Eudrilus eugeniae
(E. eugeniae) เป็ นไส้เดือนดินสีแดงทีม่ ขี นาดค่อนข้าง
ใหญ่ เจริ ญ เติ บ โตและแพร่ พ ั น ธุ์ ไ ด้ ร วดเร็ ว มาก
ไส้เดือนสายพันธุ์น้ีมีความสามารถในการย่อยสลาย
ขยะในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว [8]
จากปั ญหาการกาจัดเศษหนังเหลือทิ้งที่ส่งผลต่อ
สภาพแวดล้อม และความสามารถของไส้เดือนดินใน
การกาจัดอินทรียวัตถุ ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ ทาการสกัด
โปรตีน ไฮโดรไลเซทจากเศษหนั งฟอกโครมโดยใช้
สารละลายด่ า งเพื่ อ ก าจัด โครเมี ย มและจากนั ้น ใช้
อัล คาไลน์ โ ปรติ เอสซึ่ ง มีค วามจ าเพาะต่ อ การย่ อ ย
พัน ธะเปบไทด์ข องโปรตีน ท าให้โปรตีน มีข นาดเล็ก
ส่งผลให้ก ารกาจัดโครเมียมออกจากเศษหนั งท าได้
ง่าย ซึ่งโครเมียมจะเกิดการตกตะกอนกับสารละลาย
ด่ า งเกิ ด เป็ นตะกอนของโครเมี ย มออกไซด์ ท าให้
โปรตีนไฮโดรไลเซทที่ได้สามารถนาไปใช้เป็ นแหล่ง
โปรตีนสาหรับ การเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อลดต้นทุ นใน
การก าจั ด เป็ นการอนุ รัก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและเป็ น
แนวทางในการทาปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนต่อไป
2. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
2.1 การเตรียมวัตถุดิบ
นาเศษหนั งฟอกโครมที่ได้รบั ความอนุ เคราะห์จาก
บริษทั วีพแี ทนเนอรี่ มาอบทีอ่ ุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 3 ชัวโมง
่ เพื่อไล่ความชืน้ ออก จากนัน้ นามาปั น่
ด้ ว ยเครื่อ งบดละเอี ย ด รุ่ น G-2000 (บริษั ท Kitchen
Mall) จนมีขนาดเล็กลง

2.3 การวิ เคราะห์ปริมาณโปรตีน [12]
วิ เ คราะห์ ป ริ ม าณโปรตี น ด้ ว ยวิ ธี แ บรดฟอร์ ด
(Bradford) โดยผสมสารละลายตัวอย่าง 0.2 มิลลิลติ ร
ผสมกับสารละลายแบรดฟอร์ด 2 มิลลิลติ ร เขย่าและ
ตัง้ ทิ้งไว้ 5 นาที นาไปวัดค่าการดูดกลืน แสงที่ความ
ยาวคลื่น 595 นาโนเมตร อ่านค่าปริม าณโปรตีน ใน
สารละลายตัวอย่างเปรียบเทียบกับกราฟสารละลาย
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โป รตี น ม าต รฐาน Bovine serum albumin (BSA)
บริษทั Sigma ทีม่ ปี ริมาณ 0-100 ไมโครกรัม
2.4 การวิ เคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทัง้ หมด [13]
วิ เ คราะห์ ปริ ม าณ ไนโตรเจนทั ้ ง หมดโดยวิ ธี
เจลดาห์ล (Kjeldahl) โดยชังน
่ ้ าหนักแน่ นอนของตัวอย่าง
2 กรัม ลงในหลอดใส่สารตัวอย่าง เติมซีลเี นียม (ตัวเร่ง
ปฏิกิรยิ า) ปริมาณ 3 กรัม และเติมกรดซัลฟูรกิ ปริมาณ
20 มิ ล ลิ ลิ ต ร น าไปย่ อ ยด้ ว ยเครื่ อ งย่ อ ยไนโตรเจน
ประมาณ 90 นาที ทิ้ ง ไว้ ใ ห้ เย็ น แล้ ว เติ ม น้ ากลั น่
60 มิลลิลิตร โดยเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ความเข้ ม ข้ นร้ อ ยละ 32 โดยน้ าห นั ก ป ริ ม าตร
80 มิ ลลิ ลิ ต ร น าตั วอย่ างของเหลวในขวดเจลดาห์ ล
ไปกลันด้
่ วยเครื่องกลันไอน
่ ้ า โดยจุ่มปลายท่อลงในกรด
บอริก ความเข้ ม ข้ น ร้ อ ยละ 2 โดยน้ าหนั ก ปริ ม าตร
50 มิลลิลิตร ที่เติมอินดิเคเตอร์ผสมสารละลายส่ วนที่
กลั น่ ออกมา ทิ้ ง ไว้ ให้ เย็ น แล้ ว น าไปไทเทรตกั บ
สารละลายมาตรฐานกรดซัลฟูรกิ 0.1 นอร์มลั

รูปที่ 1 แผนภาพการสกัดโปรตีนจากเศษหนังฟอกโครม

2.5 การวิ เคราะห์ปริมาณโครเมียม [3]
วิ เ ค ราะห์ ป ริ ม าณ โค รเมี ย ม โด ย วิ ธี Atomic
Absorption Spectrophotometry โดยชั ง่ เถ้ า ที่ ไ ด้ จ าก
การเผาเศษ ห นั งฟ อกโครม ที่ อุ ณ ห ภู มิ 600±25
องศาเซลเซี ย ส จ านวน 0.2 กรัม ให้ ท ราบน้ าหนั ก ที่
แน่นอนใส่บกี เกอร์ขนาด 50 มิลลิลติ ร เติมกรดไนตริก 5
มิ ล ลิ ลิ ต ร กรดเปอร์ ค ลอริ ก 4 มิ ล ลิ ลิ ต ร และกรด
ซัลฟูริก 3 มิลลิลิตร ใส่ลูกแก้ว 4-5 ลูก นาไปให้ความ
ร้ อ นที่ อุ ณ หภู มิ 250-300 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา
2 ชัว่ โมง จนได้ ค วัน สีข าวของกรดเปอร์ ค ลอริก จาง
หายไป หลัง จากนั ้น ทิ้ ง ให้ เย็ น ลง แล้ ว เติ ม น้ า กลั น่
30 มิลลิลติ ร ถ่ายใส่ขวดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลติ ร

ปรับปริมาตรครบ 100 มิลลิลติ ร นาไปวิเคราะห์ปริมาณ
โครเมี ยมด้ วยเครื่ อ งอะตอมมิ กแอบ ซอร์ พ ชั น
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ทีค่ วามยาวคลื่น 357.9 นาโนเมตร
2.6 การผลิ ต ปุ๋ยหมัก มู ลไส้ เดื อ นดิ น จากโปรตี น
ไฮโดรไลเซท
2.6.1 การเตรียมตัวอย่างไส้เดือน
สุ่มตัวอย่างไส้เดือนดินวัยเจริญพันธุ์ (ปรากฏ
ไคลเทลลัม) ทีผ่ ่านการปรับสภาพแล้วเพาะเลี้ยงบนวัสดุ
ทดลองที่แตกต่ างกันในกะละมังขนาด 20 เซนติเมตร
สู ง 15 เซนติ เมตร จ านวน 9 กะละมั ง ชั ง่ Bedding
1.5 กิโลกรัมต่อไส้เดือนดินน้ าหนัก 10 กรัมต่อกะละมัง
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(นั บจ านวนไส้เดือนดินก่ อนปล่ อย) กะละมังแต่ ละใบ
ทาการเจาะรูดา้ นล่าง 5-6 รู เพื่อทาการระบายของเหลว
จากการชะล้ างตัวไส้เดือนดิน น าไปวางบนกะละมัง
ใบที่ เล็ ก ว่ า ที่ ไม่ เจาะรู เพื่ อ เก็ บ น้ า มู ล ไส้ เดื อ นดิ น ที่
ได้ จ ากการชะล้ า ง รัก ษาความชื้ น ในกะละมั ง อยู่ ท่ี
70-80 เปอร์ เซ็ น ต์ โดยการรดน้ า ให้ ชุ่ ม เพื่ อ ช่ ว ยใน
การดารงชีวติ ของไส้เดือนดิน วางไว้ในพื้นที่ท่ไี ม่ร้อน
และโล่งอุณหภูมิประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส คลุม
ปากกะละมังให้มดิ ชิดเพื่อป้ องกันสัตว์รบกวน เช่น หนู
มด จิ้งจก เป็ นต้น กาหนดปริมาณการให้อาหารเท่ากัน
ในแต่ ละครัง้ สังเกตการย่ อ ยสลายของอาหาร เมื่ อ
อาหารหมดให้เติมอาหารเพิ่มตลอดระยะเวลาในการ
ทดลอง 40 วัน ซึ่งเป็ นระยะที่ใส้เดือนเพิ่มจ านวนขึ้น
อย่างรวดเร็ว และทวีจานวนมากขึน้ ตามสภาพแวดล้อม
ทีเ่ หมาะสม [14]

A3 คือ โปรตีนไฮโดรไลเซท : ขุยมะพร้าว : มูล
โค อัตราส่วน 0.1: 0.9: 2 (โดยปริมาตร) ตามลาดับ
ทาการทดสอบความสามารถของไส้เดือนดิน
ในวั ส ดุ ร องพื้ น ก่ อ น (Pre-test) เพื่ อประเมิ น การ
ปรับ ตัว ของไส้เดือ นดิน ก่ อ นท าการทดลองจริงเป็ น
เวลา 14 วัน
2.6.3 การทดสอบปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิ น
หลังสิน้ สุดการทดลองทาการเก็บเกี่ยวปุ๋ ยหมัก
มูลไส้เดือนดิน โดยงดรดน้ าอย่างน้ อ ย 5-7 วัน เพื่อ
สะดวกในการแยกไส้เดือนดินออกจากปุ๋ ยหมัก วิธกี าร
เก็บเกี่ยวทาได้โดยการเก็บไส้เดือนออกจาก ปุ๋ ยหมัก
ให้ได้มากทีส่ ุด นาปุ๋ ยหมักทีไ่ ด้ร่อนผ่านตะแกรงขนาด
ความถี่ 2 มิลลิเมตร เพื่อคัดแยกตัวไส้เดือนออกจาก
ปุ๋ ยหมัก ชัง่ น้ า หนั ก ไส้เดือ นดิน และนั บ จ านวนตัว
ไส้เดือนดินทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการทดลองแต่ละกลุ่ม บันทึก
ผล น าปุ๋ ยหมัก มู ล ไส้เ ดือ นดิน ที่ไ ด้ ผ่ึง ลมประมาณ
2-3 วัน หลัง จากนั ้น ท าการเก็ บ ใส่ ถุ ง พลาสติ ก ชัง่
น้ าหนัก ปริม าณปุ๋ ยหมัก มูลไส้ เดือ นดินที่ได้ในแต่ละ
การทดลอง บันทึกผล
นาวัสดุรองพืน้ ทัง้ ก่อนทดลอง (0 วัน) และหลังการ
ทดลอง (40 วัน) ไปวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนและ
โครเมียม

2.6.2 วิ ธีการเตรียม Bedding ไส้เดือนดิ น
1.การท า Bedding ท าได้โ ดยเตรีย มมู ล โค :
ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 2 : 1 คลุกเคล้าให้เข้ากันรดน้ า
ให้ทวั ่ หมักทิง้ ไว้ 21 วัน
2.แช่ เศษหนั งขูด บางบดละเอีย ดในน้ าอัต รา
1 กิโลกรัมต่อน้า 15 ลิตร เป็ นเวลา 7 วัน
3.เติมเศษหนังบดละเอียด และโปรตีนจากเศษ
หนังลงใน Bedding ทีเ่ ตรียมไว้อตั ราส่วนดังนี้
A1 คื อ ขุ ย ม ะพ ร้ า ว : มู ลโค อั ต ราส่ ว น
1 : 2 (โดยปริมาตร) กลุ่มควบคุม
A2 คือ เศษหนั ง บดละเอีย ด : ขุ ย มะพร้า ว :
มู ล โค อั ต ราส่ ว น 0.1 : 0.9 : 2 (โด ย ป ริ ม าต ร )
ตามลาดับ

2.7 การวิ เคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนของข้ อ มู ล โดยวิ ธี
Analysis of Variance (ANOVA) จ า ก นั ้ น ท า ก า ร
เปรีย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ด้ ว ยวิ ธี
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่
ระดับความเชื่อมั ่น 95 เปอร์เซ็นต์
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3. ผลการวิ จยั และอภิปรายผล
3.1 การเตรียมวัตถุดิบ
เศษหนังฟอกโครมจากขัน้ ตอนการขูดบางนัน้ จะมี
ลักษณะและองค์ประกอบทางเคมีท่ีแตกต่างกัน (รูปที่
2 (a)) จึงนาเศษหนังฟอกโครมมาอบไล่ความชื้นออก
และปั น่ ด้วยเครื่องปั น่ บดละเอียดจะท าให้เศษหนั งมี
ลักษณะที่สม่าเสมอใกล้เคียงกัน (รูปที่ 2 (b)) และเป็ น
การเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสในการท าปฏิกิรยิ ากับสารเคมี
และเอนไซม์ โดยน้ าหนั กเศษหนั งฟอกโครมปั น่ ก่ อน
และหลังอบ ดังแสดงในตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 แสดงน้ าหนักเศษหนังฟอกโครมก่อน
และหลังอบที่เตรียมได้ โดยน้ าหนักเศษหนังฟอกโครม
ก่ อนอบ 150.25 กรัม และน้ าหนั กเศษหนั งฟอกโครม
หลังอบ 107.50 กรัม เพื่ อน าเศษหนั งฟอกโครมที่ไล่
ความชืน้ ออกแล้วไปปั น่ ให้มขี นาดทีเ่ ล็กลงได้งา่ ยมากขึน้
ส าหรับ การเตรีย มวัต ถุ ดิ บ เป็ นขัน้ ตอนแรกที่ มี
ความสาคัญ เนื่องจากเศษหนังฟอกโครมจากขัน้ ตอน
การขูดบางนัน้ จะมีลกั ษณะเหนียวและเบาจึงทาให้เกิด
ความลาบากในการทาให้มขี นาดเล็ก ดังนัน้ ควรนาเศษ
หนังฟอกโครมมาอบไล่ความชื้นออกและปั น่ ด้วยเครื่อง
ปั น่ บดละเอียดจะท าให้เศษหนังมีลกั ษณะที่สม่ าเสมอ
ใกล้เคียงกัน และเป็ นการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสในการทา
ปฏิกริ ยิ ากับสารเคมีและเอนไซม์ [15]

ตารางที่ 1 น้ าหนั ก เศษหนั ง ฟอกโครมปั ่ น ก่ อ น
และหลังอบ

3.2 การสกัดโปรตีนจากเศษหนังฟอกโครมโดยวิ ธี
ทางเคมีร่วมกับเอนไซม์
ผลการสกัดโปรตีนจากเศษหนังฟอกโครมโดยวิธี
ทางเคมีร่วมกับเอนไซม์ แสดงดังตารางที่ 2

(b)

น้าหนักเศษหนังฟอกโครม (g)
ก่อนอบ
หลังอบ
เศษหนังฟอกโครม 150.25±0.42 107.50±3.05
วัตถุดิบ

(a)

รูปที่ 2 เศษหนังฟอกโครมทีไ่ ด้จากโรงงาน:
(a) ก่อน และ (b) หลังปั น่ ด้วยเครื่องปั น่ บดละเอียด
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ตารางที่ 2 ผลการสกัดโปรตีนจากเศษหนังฟอกโครมโดยวิธที างเคมีร่วมกับเอนไซม์
ผลการสกัดโปรตีนจาก
เศษหนังฟอกโครม

รายการวิ เคราะห์

ก่อนสกัด
หลังสกัด
a
(ppm) ±SD.
8.23 ±0.70
1.04b±0.47
ปริมาณโปรตีน (ppm) ±SD.
73.43a±13.28
183.20b±4.36
a
ปริมาณไนโตรเจน (%) ±SD.
5.56 ±0.40
26.27b±0.30
หมายเหตุ: a, b ในแนวนอนทีม่ ตี วั อักษรกากับแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยใช้การทดสอบ T-test
Cr3+

จากตารางที่ 2 ค่าโครเมียมของทัง้ ก่อนและหลัง
การสกัด มี ค วามแตกต่ า งกัน โดยพบว่ า มีป ริม าณ
โครเมียมลดลงจากเดิมโดยคิดเป็ นร้อยละที่ลดลงคือ
87.36 สาหรับ ปริม าณโปรตีน และไนโตรเจนของทัง้
ก่ อ นและหลัง การสกั ด มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ
การสกัดโปรตีนเศษหนังฟอกโครมโดยทาการสกัด
โปรตีนด้วยสารละลายด่างและเอนไซม์ทาให้โครเมียม
ตกตะกอนในรูปโครเมียมไฮดรอกไซด์ (Cr(OH)3) ซึ่งจะ
ไม่ สามารถละลายกลับ มาสู่ สารละลายโปรตี น ได้ อี ก
[9, 10, 16] สอดคล้องกับงานวิจยั ของ N. Siwarungson
et al. [3] ได้ทาการแยกโปรตีนจากเศษหนังฟอกโครม
ด้วยแอลคาไลน์โปรติเอสเพื่อใช้เป็ นอาหารปลา

เศษหนั งบดละเอียด : ขุยมะพร้าว : มูลโค (อัตราส่วน
0.1 : 0.9 : 2) เท่ ากั บ 64.67 ตัว , 29, 0.45 และ 1,444
กรัม ตามลาดับ ส่วนวัสดุรองพื้นโปรตีนไฮโดรไลเซท :
ขุ ย มะพร้าว : มู ลโค (อัต ราส่ วน 0.1 : 0.9 : 2) ให้ ค่ า
ต่าทีส่ ุดเท่ากับ 51.33 ตัว, 27.67, 0.59 และ 1,247 กรัม
ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 3
การนาเศษหนังฟอกโครมและโปรตีนไฮโดรไลเซท
จากเศษหนังฟอกโครมมาใช้ประโยชน์เป็ นวัสดุประกอบ
ในอาหารเพื่อใช้เลี้ยงไส้เดือนดิน E. eugeniae พบว่ า
เศษหนังฟอกโครมและโปรตีนทีไ่ ด้จากการสกัดจากเศษ
หนั งฟอกโครมสามารถน ามาใช้ ป ระโยชน์ เป็ นวัสดุ
ประกอบในอาหารเพื่อใช้เลี้ยงไส้เดือนดินในการผลิตปุ๋ ย
หมั ก มู ล ไส้ เดื อ นดิ น ได้ สั ง เกตได้ จ ากไส้ เดื อ นดิ น
E. eugeniae มีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและย่อย
สลายมูลโค เศษขยะจากครัวเรือน และเศษพืชได้ดี ใน
ส่วนของวัสดุ รองพื้นที่ใช้เป็ นอาหารทัง้ 3 ชนิ ดพบว่ า
ค่าเฉลีย่ จานวนตัว น้ าหนักรวมของไส้เดือนดิน น้าหนัก
เฉลี่ยของไส้เดือนดิน และปริมาณปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือน
ดินไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p 0.05) โดยวัสดุ
รองพืน้ ขุยมะพร้าว: มูลโค (อัตราส่วน 1 : 2) มีแนวโน้ม
ค่ า เฉลี่ ย จ านวนตั ว ไส้ เดื อ นดิ น น้ าหนั ก รวมของ
ไส้เดือนดิน น้ าหนักเฉลี่ยของไส้เดือนดิน และปริมาณ
ปุ๋ ยหมัก มู ลไส้ เดื อ นดิ น สู ง กว่ าวัสดุ ร องพื้ น ชนิ ด อื่ น

3.3 การผลิ ตปุ๋ยหมักมู ลไส้ เดื อนดิ นจากเศษหนั ง
ฟอกโครมและโปรตี นไฮโดรไลเซทจากเศษหนั ง
ฟอกโครม
ไส้ เดื อ นดิ น E. eugeniae ที่ กิ น วั ส ดุ ร องพื้ น ขุ ย
มะพร้าว: มูลโค (อัตราส่วน 2 : 1) จะให้ค่าเฉลี่ยจานวน
ตั ว น้ าหนั ก รวมของไส้ เดื อ นดิ น น้ าหนั ก เฉลี่ย ของ
ไส้เดือนดิน และปริมาณปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนดินสูงกว่า
วัสดุ รองพื้น ที่ชนิ ดอื่นเท่ ากับ 73.33 ตัว , 33.33, 0.46
และ 1,456 กรัม ตามลาดับ รองลงมาคือวัสดุ รองพื้น
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เท่ า กั บ 73.33 ตั ว , 33.33, 0.46 แ ล ะ 1,456 ก รั ม
ตามล าดับ สอดคล้ องกับ P. Sirithanakorn et al. [17]
ท าการทดลองเลี้ย งไส้เดือนดิน E. eugeniae ในวัสดุ
รองพื้น 4 ชนิด ได้แก่ ขุยมะพร้าว ปุ๋ ยหมักผักตบชวา
ปุ๋ ยหมักต้นกล้วย และปุ๋ ยคอกมูลวัว สิ้นสุดการทดลอง
พบว่ า ปุ๋ ยคอกมู ล ไส้ เดื อ นให้ ผ ลผลิต จ านวนถุ งไข่
น้ าหนักตัวไส้เดือนดิน และผลผลิตปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือน
ดินมากที่สุด ซึ่งวัสดุ รองพื้นจ าพวกปุ๋ ยคอกจะมีธาตุ
อาหารและอินทรียวัตถุ มาก ท าให้ ไส้เดือนดินมีก าร
เจริญเติบโตได้ดี สอดคล้องกับ R.K. Sinha et al. [18]
รายงานว่า E. eugeniae สามารถเจริญเติบโตได้อย่าง
รวดเร็วและย่อยสลายมูลควาย เศษขยะจากครัวเรือน
และเศษพืชได้ดี และ J. Nuchnoon et al. [19] รายงาน
ว่าวัสดุเพาะเลี้ยงทีส่ ่งผลต่อการผลิตมูลไส้เดือนดินมาก
ที่สุดคือ มูลโคนม รองลงมาคือปุ๋ ยหมักพืชสด โดยการ
น าวัสดุ ด ังกล่ า วเป็ นวัส ดุ โดยวัส ดุ ด ังกล่ าวมี ค วาม
เหมาะสมในการนามาเป็ นส่วนผสมในวัสดุประกอบใน
การใช้เลีย้ งไส้เดือนดิน

ตารางที่ 4 แสดงปริมาณไนโตรเจนของวัสดุรองพื้น
แต่ละชนิดก่อนการทดลอง (0 วัน) ไม่มคี วามแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญ (p 0.05) ส่วนหลังการทดลอง (40 วัน)
พบว่ าปริมาณไนโตรเจนของวัสดุ รองพื้น (A1) มีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญยิ่ง (p 0.05) กับ
วัสดุ รองพื้น (A2) และ(A3) ส่ วนปริมาณโครเมียมของ
วัสดุรองพื้นแต่ละชนิดพบว่าทัง้ ก่อนการทดลอง (0 วัน)
และหลังการทดลอง (40 วัน) มีปริมาณโครเมียมแตกต่าง
กั น ทางสถิ ติ อ ย่ างมี นั ย ส าคั ญ ยิ่ ง (p 0.05) และเมื่ อ
เปรียบเทียบปริมาณโครเมียมทัง้ ก่อนการทดลอง (0 วัน)
และหลังการทดลอง (40 วัน) ในแต่ละชนิดของวัสดุรอง
พื้ น พบว่ า มี ป ริ ม าณโครเมี ย มลดลง และปริ ม าณ
โครเมียมที่พบในชนิดของวัสดุรองพื้นทัง้ สามชนิดหลัง
ทดลอง (40 วัน) มีปริมาณโครเมียมน้อยกว่า 300 mg/kg
ตามทีก่ รมวิชาการเกษตร [20] ได้กาหนดไว้ตามประกาศ
กรมวิชาการเกษตร เรื่องมาตรฐานปุ๋ ยอินทรีย์ พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3 การเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน น้ าหนักปุ๋ ยมูลไส้เดือนดินทีเ่ ลีย้ งด้วยวัสดุรองพืน้ ทีแ่ ตกต่างกันหลังทา
การทดลอง 40 วัน
การทดลอง /
ชนิ ดของวัสดุรองพื้น

ค่าเฉลี่ยจานวน
ไส้เดือนดิ น (ตัว)
0 วัน
40 วัน
7
73.33 ±14.05

น้าหนักรวมของ
น้าหนักเฉลี่ยของ
ปริ มาณปุ๋ยหมัก
ไส้เดือนดิ น (กรัม) ไส้เดือนดิ น (กรัม/ตัว)
มูลไส้เดือนดิ น
(กรัม)
0 วัน
40 วัน
0 วัน
40 วัน
15 33.33 ±11.50 2.14 0.46 ±0.13 1,444.00 ±26.96a

ขุยมะพร้าว : มูลโค (A1)
เศษหนังบดละเอียด :
ขุยมะพร้าว : มูลโค (A2)
7
64.67 ±1.53
15 29.00 ±5.57 2.14
โปรตีนไฮโดรไลเซท :
ขุยมะพร้าว : มูลโค (A3)
7
51.33 ±23.18
15 27.67 ±2.89 2.14
F-test
ns
ns
หมายเหตุ: ns ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิตทิ ร่ี ะดับนัยสาคัญ 0.05 โดยวิธี DMRT
* มีความแตกต่างกันทางสถิตทิ ร่ี ะดับนัยสาคัญ 0.05 โดยวิธี DMRT
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0.59 ±0.17
ns

1,247.00 ±119.25b
*
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ตารางที่ 4 ปริมาณไนโตรเจนและโครเมียมของวัสดุรองพืน้ ก่อนและหลังการทดลอง
ปริมาณไนโตรเจน (%)
ปริ มาณโครเมียม (mg/kg)
0 วัน
40 วัน
0 วัน
40 วัน
b
c
ขุยมะพร้าว : มูลโค (A1)
1.67 ±0.09
1.67 ±0.09
12.07±0.30
10.51 ±1.17c
a
b
เศษหนังบดละเอียด : ขุยมะพร้าว : มูลโค (A2)
1.72 ±0.05
1.93 ±0.00
166.90 ±2.77
83.57±5.58b
โปรตีนไฮโดรไลเซท : ขุยมะพร้าว : มูลโค (A3)
1.75 ±0.00
1.96 ±0.05a
300.16 ±8.09a 141.59 ±2.12a
F-test
ns
**
**
**
หมายเหตุ: ns ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิตทิ ร่ี ะดับนัยสาคัญ 0.05 โดยวิธี DMRT
** มีความแตกต่างกันทางสถิตอิ ย่างมีนัยสาคัญยิง่ ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 โดยวิธี DMRT
ชนิ ดของวัสดุรองพื้น

4. สรุปผลการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ พบว่า การสกัดโปรตีนจากเศษหนัง
ฟอกโครมผ่ านขัน้ ตอนการขูด บางจากโรงงานฟอก
หนังโดยใช้วิธกี ารย่อยสลายด้วยสารละลายด่างและ
เอนไซม์ สามารถสกัดโปรตีนไฮโดรไลเซทได้ปริมาณ
183.20±4.36 มิล ลิก รัม ต่ อ ลิต ร ซึ่ ง เมื่อ น ามาศึก ษา
การนาไปใช้ประโยชน์ในการทาปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนดิน
โดยการน าเศษหนั งฟอกโครมและโปรตีน ไฮโดรไล
เซทจากเศษหนังฟอกโครมมาใช้เป็ นวัสดุประกอบใน
อาหารเลี้ย งไส้เดือ นดิน พบว่ า วัสดุ ท ัง้ สองสามารถ
น ามาเป็ นส่ ว นประกอบอาหารเลี้ ย งไส้ เ ดื อ นดิ น
สามารถน าไปใช้เป็ น แหล่ งโปรตีน สาหรับ การเลี้ย ง
ไส้เดือนดินซึ่งช่ วยลดต้น ทุน และยังเป็ น แนวทางใน
การทาปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนต่อไป
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