ไม้สอยมะยมคัดแยกใบ จากวัสดุเหลือใช้ในเขตชุมชนเมือง

นายวันอาสาฬห์ พิทักษ์, นางสาวอรยา ดิษฐด้วงปล้อง, นายภานุศักดิ์ ชัยนรินทร์, นายชยังกูร อริยะคุณาธร
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
บทคัดย่อ
การพัฒนาวัสดุเหลือใช้ในเขตชุมชนเมืองมาแปรรูปเพื่อการนามาใช้ประโยชน์เป็นวิธีการหนึ่งในการเพิ่ม
มูลค่าของผลผลิต โครงการผลิตไม้สอยมะยมทาจากวัสดุหลักคือ ท่อ PVC เป็นวัสดุแกนหลักในการทา
โครงสร้างของไม้สอยมะยม เพราะมีขนาดเบาและยืดหยุ่น ซึ่งเลือกใช้วัสดุที่เป็นโครงสร้างภายในหลัก 2 ชนิด
ได้แก่ เอ็นตกปลาที่พบเห็นได้ทั่วไปตามชุมชนริมนาและ เชือกไนล่อนที่เหลือใช้ในการบรรจุสิ่งของในการทาคัน
ชัก กับ สปริง และยางหนังสติ๊กที่ใช้ในการขนส่งสินค้าในการทาให้เกิดแรงเหวี่ยง ทาให้ลูกมะยมเกิดการหล่น
พบว่า การใช้สปริงทาให้เกิดปัญหาพบว่าใช้ไปสักระยะเกิดสปริงยืดเกิดความเสื่อมของการดีดตัวกลับ และ
เชือกเอ็นตกปลาใช้ไปได้สักระยะเกิดการขาด มีเพียง เชือกไนล่อนกับยางหนังสติ๊กเท่านันที่สามารถทนทานต่อ
การดึงรังซาๆ กันได้ เลือกเชือกไนล่อนกับยางหนังสติ๊กเป็นวัสดุโครงสร้างภายในและพัฒนาเป็นไม้สอยมะยมที่
แข็งแรงและสามารถใช้งานได้จริง

คาสาคัญ
ไม้สอยผลไม้ วัสดุเหลือใช้ ท่อPVC มะยม
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
มะยมเป็นต้นไม้ที่นักจัดสวนนิยมใช้เพื่อการประดับบ้านเรือนมากทังในอดีตและปัจจุบัน เนื่องจาก
รูปทรงต้นที่สวยงาม เป็นไม้ยืนต้น ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงประมาณ 3 – 10 เมตร เหมาะที่จะเป็นไม้
ประธานในสวนหย่อม หรือสวนบ้าน ใบที่ไม่ร่วงเยอะจนรกสวน การทนทานต่อสภาพอากาศในประเทศไทยไม่
ว่าจะเป็นบนภูเขาที่อากาศค่อนข้างหนาวเย็น หรือบรรยากาศใกล้ทะเลในภาคใต้ อีกทังยังมีเรื่องความเชื่อของ
ไทยโบราณว่าควรปลูกมะยมไว้หน้าบ้าน จะได้มีคนนิยมชมชอบ ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาให้มะยมเป็นต้นไม้ที่พบ

เห็นได้บ่อยในสังคมร่วมสมัย นอกจากนีแล้ว มะยมยังเป็นไม้ผล ที่มีผลเป็นพวง ผลมีสามพูชัดเจน เมื่ออ่อนสี
เขียว เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือขาวแกมเหลือง เนือฉ่านา เมล็ดรูปร่างกลม แข็ง สีนาตาลอ่อน 1 เมล็ด มี
ทังพันธุ์เปรียวและพันธุ์หวาน เป็นที่ชื่นชอบของบรรดานกตามธรรมชาติ และยังสามารถนามาเป็นผลไม้ให้แก่
เจ้าของสถานที่ได้อีกด้วย
แต่เป็นที่น่าเสียดาย เนื่องจากมะยมนิยมปลูกเป็นไม้ประดับในบ้านเรือน ทาให้ผลของมะยมที่ออกเป็น
พวกแซมในกิ่งนัน ยากต่อการเก็บเกี่ยวโดยเจ้าของสถานที่ที่ไม่มีความรู้ในด้านการเก็บเกี่ยวผลมะยม ส่งผลให้
ทรงต้นมะยมเสียรูปทรง ดูไม่สวยงามดั่งที่ควรจะเป็น เจ้าของสถานที่บางส่วนจึงเพิกเฉย ไม่เก็บเกี่ยวผลของ
มะยม ซึ่งนอกจากจะทาให้สูญเสียโอกาสในการทานมะยมจากสถานที่ของตนแล้ว ยังก่อให้เกิดผลที่ร่วงและ
เน่าเสียหล่นตามพืนจนกลายเป็นขยะโดยไม่จาเป็นในที่สุด
การเลือกใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น หรือ วัสดุเหลือใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าของ สิ่งที่มีอยู่
แล้วให้เพิ่มขึน ช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในชุมชนและเพิ่มรายได้ที่ไม่เคยมีมาก่อนให้แก่ ชุมชน วัสดุเหล่านี
นอกจากมีราคาต่าแล้วยังมีคุณภาพดี นาหนักเบา ย่อยสลายยากในธรรมชาติ จึงเหมาะที่จะนามาเป็นวัสดุใน
การประดิษฐ์
จากเหตุดังกล่าวข้างต้น ทางคณะผู้จัดทา จึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ในการผลิต
ออกแบบและประดิษฐ์ไม้สอยมะยมคัดแยกใบ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ท่อ PVC เป็นวัสดุที่หาง่ายในเขตนิคมอุสาหกรรม และมีมากในเขตโรงงานอุสาหกรรมนวนคร มีหลาย
ขนาดและมีการใช้งานที่แตกต่างกันตามสี เช่น สีฟ้า ใช้เป็นท่อนา จะมีความแข็งยืดหยุ่นและไม่รั่วซึมง่าย สี
เหลือง จะใช้เป็นท่อเดินสายไฟ จะมีความเบา ยืดหยุ่น และมีความเป็นฉนวนไฟฟ้า สีเทา จะใช้เป็นท่อนาเสีย
จะมีความทนทานต่อกรด เบส และสภาพแวดล้อมต่างๆ เป็นต้น
อวนตาข่ายตกปลา เป็นวัสดุที่หาง่ายตามเขตชุมชนริมนาแถวภาคกลาง ใช้ในการประมงนาจืด มี
ลักษณะความถี่ของตาข่ายหลายขนาด
มะยม (ชื่อวิทยาศาสตร์: Phyllanthus acidus) ภาคอีสานเรียกว่า หมากยม ภาคใต้เรียกว่า ยม เป็นไม้
ยืนต้น ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงประมาณ 3 – 10 เมตร ลาต้นตังตรง เปลือกต้นขรุขระสีเทาปนนาตาล แตก
กิ่งที่ปลายยอด กิ่งก้านจะเปราะและแตกง่าย ใบประกอบ มีใบย่อยออกเรียงแบบสลับกันเป็น 2 แถว แต่ละ
ก้านมีใบย่อย 20 – 30 คู่ ใบรูปขอบขนานกลมหรือค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนปลายใบแหลม ฐานใบ
กลมหรือมน ขอบใบเรียบ ดอก ออกเป็นช่อตามกิ่ง ดอกย่อยสีเหลืองอมนาตาลเรื่อๆ ติดผลเป็นพวง ผลมีสาม

พูชัดเจน เมื่ออ่อนสีเขียว เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือขาวแกมเหลือง เนือฉ่านา เมล็ดรูปร่างกลม แข็ง สี
นาตาลอ่อน 1 เมล็ด มีทังพันธุ์เปรียวและพันธุ์หวาน ซึ่งมีรสหวานอมฝาดผลจะอ่อนนุ่มเมื่อสุก จึงเก็บเกี่ยว
ก่อนผลจะหล่นจากต้น ถิ่นกาเนิดอยู่ที่เอเชียใต้และอเมริกันเขตร้อน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อผลิตไม้สอยผลมะยมจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น
2) เพื่อเพิ่มมูลค่าของวัสดุวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นโดยการแปรรูปเป็นไม้สอยมะยม
3) เพื่อผลิตไม้สอยผลมะยม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความสวยงามของทรงต้น
วัสดุและอุปกรณ์
1) ท่อPVC
2) เชือกไนล่อน
3) ยางหนังสติ๊ก
4) ข้อต่อPVC
5) อวนตาถี่
6) สปริง
7) เอ็นตกปลา

วิธีการดาเนินการ
การทดลองที่ 1การเลือกวัสดุหลักในการทาไม้สอยมะยม
ได้ทดลองใช้วัสดุ 2 ชนิด ได้แก่เอ็นตกปลา สปริง เชือกไนล่อนและยางหนังสติ๊ก โดยที่ขึงวัสดุทัง 4 ชนิด
กับเสาแล้วทาการกระตุกอย่างรุนแรง เป็นจานวน 100 ครัง ทดสอบการคงทนของวัสดุ

การทดลองที่ 2 หาปริมาณของส่วนประกอบที่เหมาะสมของหนังยางที่ใช้ในการสอยลูกมะยมโดยที่ไม่ทา
ความเสียหาต่อใบ
จากการทดลองที่ 1 เลือกวัสดุที่ทนทานเหมาะสมต่อการสร้างไม้สอยมะยมแล้ว นามาหาปริมาตรของ
ส่วนประกอบของหนังยางที่เหมาะสมที่สุดในการสอยลูกมะยมให้ร่วงโดยที่ไม่ทาอันตรายต่อใบโดยเลือกใช้
ปริมาณดังนี
ชุดทดลองที่ 1 หนังยางข้างละ 1 เส้น เชือกไนล่อน 1 เส้น
ชุดทดลองที่ 2 หนังยางข้างละ 2 เส้น เชือกไนล่อน 1 เส้น
ชุดทดลองที่ 3 หนังยางข้างละ 3 เส้น เชือกไนล่อน 2 เส้น
ชุดทดลองที่ 4 หนังยางข้างละ 4 เส้น เชือกไนล่อน 2 เส้น
ชุดทดลองทังหมด มาขึงกับท่อ PVC ทดสอบการดีดตัวที่เหมาะสมกับกิ่งมะยมที่มีลูกมะยมที่ติดมาตาม
ธรรมชาติ สังเกตการณ์ร่วงของผลมะยม และการคงอยู่ของใบมะยม
การบันทึกผลการทดลอง
- ความการหลุดร่วงของลูกมะยม แบ่งเป็น ไม่ร่วง ผลสวยงามอัตราการร่วงต่า ร่วงดีผลสวยงาม ลูกเละ
ชาใบร่วง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ได้ไม้สอยผลมะยมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อใบจากวัสดุเหลือใช้ที่มีในท้องถิ่น
2) ส่งเสริมการแปรรูปจากวัสดุในท้องถิ่น
3) สร้างรายได้ที่มากขึนแก่ชุมชน

ระยะเวลาในการดาเนินการ
การดาเนินงาน
ตุลาคม

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
พฤศจิกายน

ธันวาคม

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัด ทา
โครงการ
2. เลือกวัสดุที่จะใช้ในการทดลอง
3. ทดสอบความคงตัวของวัสดุ
โครงสร้างภายใน
4. หาสัดส่วนที่เหมาะสมในการสอย
มะยมโดยที่ไม่ส่งผลต่อใบ
5. ทดสอบความแข็งแรงของไม้สอย
มะยม
6. เก็บผลการทดลองและทดลอง ใช้
สอยมะยมจริง
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