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บทคัดยอ 
 การผลิตถานจากไมไผดวยเตาเผาถานท่ีมีอุณหภูมิสูงต้ังแต 800 องศาเซลเซียส ข้ึนไป จะไดถานคุณภาพใกลเคียงถานกัมมันตซึ่งสามารถใช
เปนวัสดุไสกรองน้ําและอากาศได  โดยการวิจัยนี้ไดเปรียบเทียบการดูดซับความชื้นของถานไมไผ 3 ชนิด ซึ่งผานการเผาในเตาเผาถานอุณหภูมิ 800 - 
900 องศาเซลเซียส ไดแก ไผรวก ไผตง และไผซางหมน ซึ่งเปนไมไผท่ีมีอยูมากในทองถ่ิน นําถานไมไผมวล 50 100 200 และ 400 กรัมมาทดสอบ
การดูดซับความชื้น ในหองปฏิบัติการ วัดความชื้นสัมพัทธของอากาศในขวดทดลองท่ีมีความชื้นสัมพัทธของอากาศเร่ิมตนรอยละ 99.9 เทากัน พบวา
รอยละของความชื้นสัมพัทธ ของอากาศของการดูดซับความชื้นของไผรวก ไผตง และไผซางหมน ถานมวล 50 กรัม ลดลงเปนรอยละ 36 42 และ 
51.3 ถานมวล 100 กรัม ลดลงเปนรอยละ 11.2 18.7 และ 22.9 ถานมวล 200 กรัม  ลดลงเปนรอยละ 6.6 11.7 และ 14.3  และถานมวล 400 กรัม 
ลดลงเปนรอยละ 3.8  7.9 และ 8 ตามลําดับ  จะไดวา ถานไผรวกมีความสามารถในการดูดซับความชื้นไดดีท่ีสุด 

คําสําคัญ: ถานไมไผ ดูดซับความชื้น ไผรวก ไผตง และไผซางหมน 

1. บทนํา 

ถานไมเปนคารบอน (Carbon) มนุษยเรารูจักคารบอนมาแตแตสมัยดึกดําบรรพ เชื่อวามนุษยยุคแรกรูจักถานไมจากใบไมกิ่งไมท่ีถูกเผา  
นอกจากใชถานเปนเชื้อเพลิงแลว คารบอนยังถูกนําไปใชในงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกเชน ตัวนําไฟฟา ตัวนําความรอน ผลิตถานไฟฉาย ผลิตแบตเตอร่ี 
บางชนิดถูกนําไปทําเปนชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และก็ยังมีคารบอนชนิดหนึ่งท่ีถูกพัฒนามาจากถานไมท่ัว ๆ ไปเรียกวา ถานกัมมันต เปนถานท่ีมีรูพรุน
มาก ซึ่งรูพรุนทําใหเกิดพ้ืนท่ีผิวเพ่ิมมากข้ึน มีคุณสมบัติดูดซับสิ่งตาง ๆ ท้ังอยูในของเหลวหรือกาซไดในปริมาณสูง 
 การผลิตถานไมไผเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย แตกตางจากการเผาถานท่ัวไปรูจัก เนื่องจากเปนการเผาถานไมไผในอุณหภูมิท่ีสูงกวา 1,000 
เซลเซียส พบวาลักษณะของถานประเภทนี้ เมื่อเคาะถานจะมีเสียงดังกังวานคลายเสียงเคาะกระเบ้ืองดินเผา เมื่อหักดูจะเห็นสีดํามันวาว และเมื่อใชนิ้ว
ถูท่ีบริเวณรอยหักของถานจะไมมีสีดําติดท่ีนิ้วเลย สวนท่ีผิวถานอาจจะมีสีดําติดบางเล็กนอย เนื่องจากคุณสมบัติของเปลือกไม เมื่อนําไปใหเปน
เชื้อเพลิงจะจุดติดไฟไดยาก แตเมื่อติดแลวจะใหความรอนท่ีสูงมาก มอดดับชา ถานไมแตกปะทุ และควันนอยมาก ถานไมไผมีรูพรุนเปนจํานวนมาก มี
คารบอนเสถียร (Fixed carbon) สูงมากกวารอยละ 85  มีสารระเหยงายตํ่า มีแรธาตุมาก และคาความตานทาน (Resistance) ไมเกิน 100 โอหม [1]  
ดังนั้นถานไมไผท่ีผลิตไดจึงสามารถนําไปใชประโยชนไดหลากหลาย ไดแก ใชในอุตสาหกรรม เชน ใชในระบบกรองน้ํา บําบัดน้ําเสียของโรงงาน
อุตสาหกรรมตาง ๆ ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตยา กนกรองบุหร่ี ใชผลิตชิ้นสวนของแบตเตอร่ี และถานไฟฉาย เปนตน ถานถูกใชเปนเชื้อเพลิงใน
ครัวเรือน และใชดูดกลิ่นและความชื้นในบาน ในหองปรับอากาศ ในรถยนต ใสในถังขาวสารเพ่ือดูดความชื้นจากขาว ใชดูดความชื้นใตถุนบาน ใชใน
การเกษตร เชน ใชเปนสารปรับปรุงดิน ใชชวยในการทําปุยหมัก ใชรักษาผลผลิตทางการเกษตรไวใหสดนานข้ึน ใชในการปศุสัตว เชน ใชรองพ้ืนคอก
ปศุสัตว ใชผสมในอาหารสัตว เปนตน นอกจากนั้นกระบวนการผลิตถานไมไผเพ่ือสุขภาพ ยังทําใหเกิดผลพลอยไดจากการผลิตถาน คือ น้ําสมควันไม
ไผ (Bamboo vinegar) ซึ่งเกิดจากการควบแนนของควันในขณะเผาถาน มีลักษณะเปนของเหลวสีน้ําตาลใส มีกลิ่นควันไม หากผานการกลั่นจะมีสี
เหลืองใส ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนไดหลากหลาย โดยเฉพาะอยางย่ิงการทําเกษตรอินทรีย 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเลยนิยมปลูกไผตง ไผซางหมน และไผรวก และมีไผตามธรรมชาติเปนจํานวนมาก ผูวิจัยมีความ
สนใจถานไมไผเพ่ือดูดซับความชื้น เมื่อเผาดวยอุณหภูมิสูงก็จะมีรูพรุนมากกวาถานไมโดยท่ัวไป  จึงไดทําการทดลองเปรียบเทียบคุณสมบัติการดูดซับ
ความชื้นของไมไผ 3 ชนิด เพ่ือนําไปประยุกตใชในครัวเรือนตอไป  

2. กระบวนการเผาถานไมไผ 

การเผาถาน เปนกระบวนการเปลี่ยนไมใหเปนถานโดยการเผาไหมแบบอับอากาศ มี 4 ข้ันตอนคือ ข้ันท่ี 1 การไลความชื้น เปนชวงแรกของ
การเผา ในชวงอุณหภูมิหองถึง 250 องศาเซลเซียส ข้ันท่ี 2 การเปลี่ยนจากไมใหเปนถาน เมื่อความชื้นในไมมีนอยมาก อุณหภูมิต้ังแต 250 องศา
เซลเซียสข้ึนไป จะทําใหไมเกิดการลุกไหมไดเอง โดยมีอุณหภูมิต้ังแต 250 – 500 องศาเซลเซียส ข้ันท่ี 3 การทําใหถานบริสุทธ์ิ เปนข้ันท่ีตองการ
อุณหภูมิในการลุกไหมสูงมากกวา 800 องศาเซลเซียส เพ่ือขับน้ํามันดิน (Tar) ข้ันท่ี 4 การเย็นตัวของถาน  เปนชวงท่ีปดเตาเพ่ือใหถานคอยๆเย็นตัว
กลายเปนถานไมท่ีสมบูรณ  ซึ่งรอยละของผลผลิตถาน (% yield) ท่ีได จะแปรผกผันกับอุณหภูมิในการเผาถาน คุณสมบัติของถานไมไผ จะมีลักษณะ
เปนรูพรุนเล็ก ๆ มากมาย โดยความชื้นหรือกลิ่นตาง ๆ จะแพรเขารูพรุน หากถานมีรูพรุนมาก ๆ ก็จะทําใหดูดซับกลิ่นไดมากตามไปดวย ถานไมไผ ท่ี
ผานกรรมวิธีการผลิตดวยอุณหภูมิภายในเตามากกวา 1,000 ºC มีลักษณะพิเศษ ดังนี้ [1] 

 1) มีรูพรุนมากกวา หากนํามาแผกระจายออกเปนพ้ืนท่ีจะไดพ้ืนท่ีมากถึง 300 ถึง 700 ตารางเมตร/กรัม เทียบกับถานไมท่ัวไป มี
พ้ืนท่ีประมาณ 50 ตารางเมตร/กรัม  
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 2) มีคาความดานทานไฟฟา (Resistance) ตํ่า (ไมเกิน 100 โอหม)  
 3) มีแรธาตุตาง ๆ จากการวิจัยถานไมไผ ท่ีผานกรรมวิธีการผลิตดวยอุณหภูมิภายในเตามากกวา 1,000 องศาเซลเซียส พบวามี

คุณสมบัติพิเศษ สามารถใหกําเนิดและปลดปลอยประจุลบ (Negative Ions) และ อินฟาเรดยาว (Far infrared ray) จึงถูกนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
เพ่ือสุขภาพในหลากหลายรูปแบบ เชน ใชเปนวัสดุตบแตงบานเรือน (Decorate) ชวยฟอกอากาศ ดูดกลิ่น (Deodorizing) ความชิ้น (Moisture) 
ปลดปลอยประจุลบ (Negative Ions) ท้ิงลงในแมน้ําลําคลองลดการเนาเสียของน้ํา ชวยบําบัดน้ําเสีย เพ่ิมแรธาตุ แคลเซี่ยม โพตัสเซี่ยม แมกเนเซี่ยม  
แชในถังน้ําด่ืม ชวยดูดซับคลอรีน และสิ่งท่ีมีพิษ    

จากผลการศึกษาของสามารถ ตวยกระโทก [2] ไดศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของถานไมไผท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการกําจัด
สารอินทรียและศึกษาผลอัตราการไหลของน้ําท้ิงท่ีมีตอประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรียในน้ําท้ิงของโรงเชือดไกดวยถังกรองจําลองท่ีมีถานไมไผเปน
วัสดุดูดซับ โดยใชแบบจําลองถังกรองท่ีทําจากทอพีวีชีท่ีมีเสนผานศูนยกลาง 3 นิ้ว สูง 60 เซนติเมตร มีทอระบายน้ําท้ิง ท่ีระดับความสูง 50 
เซนติเมตร  ภายในบรรจุถานไมไผชนิดเกล็ดขนาด 2-4 มิลลิเมตร ใชอัตราการไหลของน้ําท้ิง 15, 30 และ 45 ลิตรตอชั่วโมง พบวาถานไมไผท่ีใชใน
การทดลองมีคาไอโอดีนนัมเบอร 311.24 มิลลิกรัมตอกรัม มีพ้ืนท่ีผิวจําเพาะในการดูดซับเมทธิลีนบูล 8.46 ตารางเมตรตอกรัมไอโซเทอรมของการดูด
ซับสารอินทรีย สวนการศึกษาประสิทธิภาพและผลของอัตราการไหลของน้ําท้ิงท่ีมีตอประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรียโดยใชแบบจําลองท่ีอัตราการ
ไหลของน้ําท้ิง 15  30 และ 45 ลิตรตอชั่วโมง จากการกําจัดสารอินทรียในรูปชีโอดี บีโอดี ของแข็งแขวนลอย ไนโตรเจน น้ํามันและไขมัน และสี จุด
สิ้นสภาพการดูดซับของถานไมไผในอัตราการไหลของน้ําท้ิง 15, 30, และ 45 ลิตรตอชั่วโมง มีระยะเวลาเปน 4, 3 และ 2 ชั่วโมง ตามลําดับ สรุปไดวา
ท่ีอัตราการไหลของน้ําท้ิงท่ีทดลองประสิทธิภาพสูงสุดในการกําจัดสารอินทรียในรูปชีโอดีคิดเปนรอยละ 42.29 คาบีโดดีคิดเปนรอยละ 60.37 ของแข็ง
แขวนลอยคิดเปนรอยละ 60.37 ไนโตรเจนคิดเปนรอยละ 33.06 น้ํามันและไขมันคิดเปนรอยละ 78.57 และสีคิดเปนรอยละ 46.91 ตามลําดับ  และ
หากเพ่ิมอัตราการไหลของน้ําท้ิงใหสูงข้ึนจะทําใหประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรียในน้ําเสียจากโรงเชือดไกของถานไมไผจะลดลง สวนแสนสุรีย  เชื้อ
วังคํา [3] ไดศึกษาประสิทธิภาพของถานแกลบในการดูดซับโลหะ โดยเตรียมถานแกลบจากการเผาท่ีอุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ใชสมบัติการดูดซับ
พ้ืนผิวของคาไอโอดีน จากเมทธิลีนบลู วิเคราะหหาพ้ืนผิวจําเพาะการดูดซับดวยเทคนิคสเปกโตรสโคป ไดไอโอดีนนัมเบอรเทากับ 311.237 มิลลิกรัม
ตอกรัม และคาพ้ืนผิวจําเพาะเทากับ 17.9036 ตารางเมตร สามารถดูดซับไอออนโลหะ Fe2+ Cd2+ Cu2+ Pb2+ และ Mn2+ รอยละ 97.89 97.45 
95.49 89.68 และ 61.15  ตามลําดับ  

3. การเตรียมถานไมไผและการทดลองการดูดซับความช้ืน 
 ข้ันแรกจะเตรียมถานไมไผ โดยนําไมไผท้ัง 3 ชนิดท่ีตัดจากกอไผพรอมกัน ไปเผาในเตาเผาถานแบบอิวาเตะประยุกต ท่ีสามารถเผาถานท่ี
อุณหภูมิสูงสุด 900 องศาเซลเซียส ซึ่งไดพัฒนาโดยสุรจิตร พระเมือง [4] ใชเวลาในการเผา 3 วัน โดยวัดอุณหภูมิในการเผาดวยเทอรโมมิเตอร ชนิดเค 
หัววัดแบบเซรามิกส เมื่อเปดเตาถานไมไผจะถูกเก็บในภาชนะท่ีถูกปดมิดชิดเพ่ือปองกันความชื้นและกอนนําไปทดลองการดูดซับความชื้น จะทําการ
อบไลความชื้นออกจากถานดวยเตาอบไฟฟาท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสนาน 4 ชั่วโมง ชั่งน้ําหนักของไมไผแตละชนิดดวยเคร่ืองชั่งละเอียดแบบจุด
ทศนิยม 3 ตําแหนง เทากับ 50 100  200 และ 400 กรัม ผูวิจัยไดออกแบบชุดทดลองวัดการดูดซับความชื้น ทําการฉีดไอน้ําขวดฟอกกี้ (foggy) เขา
ไปในขวดทดลองขนาด 3.5 ลิตร แลววัดความชื้นสัมพัทธของอากาศกอนและหลังใสถานไมไผแตละชนิดลงไปในขวด ดวยไฮโกรมิเตอร ทุก ๆ 15 
วินาที เปนเวลา 1 ชั่วโมง และทดลองซ้ํา 3 รอบเพ่ือหาคาเฉลี่ย โดยดําเนินการตามข้ันตอนดังรูปท่ี 1 

 

รูปท่ี 1 ข้ันตอนการทดลองวัดการดูดซับความชื้นในชุดการทดลองในหองปฏิบัติการ 

4. ผลการวิจัย 
 เมื่อเปรียบเทียบการดูดซับความชื้นของถานไมไผรวก ถานไมไผตง และถานไมไผซางหมน น้ําหนัก  50 100 200 และ400 กรัม ตามลําดับ 
โดยความชื้นสัมพัทธเร่ิมตนใกลเคียงกันท่ีรอยละ 99.4 และความชื้นสัมพัทธของอากาศในขวดทดลองคอยๆลดลงตามเวลา ดังแสดงในรูปท่ี 2 – 4   
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 2) มีคาความดานทานไฟฟา (Resistance) ตํ่า (ไมเกิน 100 โอหม)  
 3) มีแรธาตุตาง ๆ จากการวิจัยถานไมไผ ท่ีผานกรรมวิธีการผลิตดวยอุณหภูมิภายในเตามากกวา 1,000 องศาเซลเซียส พบวามี

คุณสมบัติพิเศษ สามารถใหกําเนิดและปลดปลอยประจุลบ (Negative Ions) และ อินฟาเรดยาว (Far infrared ray) จึงถูกนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
เพ่ือสุขภาพในหลากหลายรูปแบบ เชน ใชเปนวัสดุตบแตงบานเรือน (Decorate) ชวยฟอกอากาศ ดูดกลิ่น (Deodorizing) ความชิ้น (Moisture) 
ปลดปลอยประจุลบ (Negative Ions) ท้ิงลงในแมน้ําลําคลองลดการเนาเสียของน้ํา ชวยบําบัดน้ําเสีย เพ่ิมแรธาตุ แคลเซี่ยม โพตัสเซี่ยม แมกเนเซี่ยม  
แชในถังน้ําด่ืม ชวยดูดซับคลอรีน และสิ่งท่ีมีพิษ    

จากผลการศึกษาของสามารถ ตวยกระโทก [2] ไดศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของถานไมไผท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการกําจัด
สารอินทรียและศึกษาผลอัตราการไหลของน้ําท้ิงท่ีมีตอประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรียในน้ําท้ิงของโรงเชือดไกดวยถังกรองจําลองท่ีมีถานไมไผเปน
วัสดุดูดซับ โดยใชแบบจําลองถังกรองท่ีทําจากทอพีวีชีท่ีมีเสนผานศูนยกลาง 3 นิ้ว สูง 60 เซนติเมตร มีทอระบายน้ําท้ิง ท่ีระดับความสูง 50 
เซนติเมตร  ภายในบรรจุถานไมไผชนิดเกล็ดขนาด 2-4 มิลลิเมตร ใชอัตราการไหลของน้ําท้ิง 15, 30 และ 45 ลิตรตอชั่วโมง พบวาถานไมไผท่ีใชใน
การทดลองมีคาไอโอดีนนัมเบอร 311.24 มิลลิกรัมตอกรัม มีพ้ืนท่ีผิวจําเพาะในการดูดซับเมทธิลีนบูล 8.46 ตารางเมตรตอกรัมไอโซเทอรมของการดูด
ซับสารอินทรีย สวนการศึกษาประสิทธิภาพและผลของอัตราการไหลของน้ําท้ิงท่ีมีตอประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรียโดยใชแบบจําลองท่ีอัตราการ
ไหลของน้ําท้ิง 15  30 และ 45 ลิตรตอชั่วโมง จากการกําจัดสารอินทรียในรูปชีโอดี บีโอดี ของแข็งแขวนลอย ไนโตรเจน น้ํามันและไขมัน และสี จุด
สิ้นสภาพการดูดซับของถานไมไผในอัตราการไหลของน้ําท้ิง 15, 30, และ 45 ลิตรตอชั่วโมง มีระยะเวลาเปน 4, 3 และ 2 ชั่วโมง ตามลําดับ สรุปไดวา
ท่ีอัตราการไหลของน้ําท้ิงท่ีทดลองประสิทธิภาพสูงสุดในการกําจัดสารอินทรียในรูปชีโอดีคิดเปนรอยละ 42.29 คาบีโดดีคิดเปนรอยละ 60.37 ของแข็ง
แขวนลอยคิดเปนรอยละ 60.37 ไนโตรเจนคิดเปนรอยละ 33.06 น้ํามันและไขมันคิดเปนรอยละ 78.57 และสีคิดเปนรอยละ 46.91 ตามลําดับ  และ
หากเพ่ิมอัตราการไหลของน้ําท้ิงใหสูงข้ึนจะทําใหประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรียในน้ําเสียจากโรงเชือดไกของถานไมไผจะลดลง สวนแสนสุรีย  เชื้อ
วังคํา [3] ไดศึกษาประสิทธิภาพของถานแกลบในการดูดซับโลหะ โดยเตรียมถานแกลบจากการเผาท่ีอุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ใชสมบัติการดูดซับ
พ้ืนผิวของคาไอโอดีน จากเมทธิลีนบลู วิเคราะหหาพ้ืนผิวจําเพาะการดูดซับดวยเทคนิคสเปกโตรสโคป ไดไอโอดีนนัมเบอรเทากับ 311.237 มิลลิกรัม
ตอกรัม และคาพ้ืนผิวจําเพาะเทากับ 17.9036 ตารางเมตร สามารถดูดซับไอออนโลหะ Fe2+ Cd2+ Cu2+ Pb2+ และ Mn2+ รอยละ 97.89 97.45 
95.49 89.68 และ 61.15  ตามลําดับ  

3. การเตรียมถานไมไผและการทดลองการดูดซับความช้ืน 
 ข้ันแรกจะเตรียมถานไมไผ โดยนําไมไผท้ัง 3 ชนิดท่ีตัดจากกอไผพรอมกัน ไปเผาในเตาเผาถานแบบอิวาเตะประยุกต ท่ีสามารถเผาถานท่ี
อุณหภูมิสูงสุด 900 องศาเซลเซียส ซึ่งไดพัฒนาโดยสุรจิตร พระเมือง [4] ใชเวลาในการเผา 3 วัน โดยวัดอุณหภูมิในการเผาดวยเทอรโมมิเตอร ชนิดเค 
หัววัดแบบเซรามิกส เมื่อเปดเตาถานไมไผจะถูกเก็บในภาชนะท่ีถูกปดมิดชิดเพ่ือปองกันความชื้นและกอนนําไปทดลองการดูดซับความชื้น จะทําการ
อบไลความชื้นออกจากถานดวยเตาอบไฟฟาท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสนาน 4 ชั่วโมง ชั่งน้ําหนักของไมไผแตละชนิดดวยเคร่ืองชั่งละเอียดแบบจุด
ทศนิยม 3 ตําแหนง เทากับ 50 100  200 และ 400 กรัม ผูวิจัยไดออกแบบชุดทดลองวัดการดูดซับความชื้น ทําการฉีดไอน้ําขวดฟอกกี้ (foggy) เขา
ไปในขวดทดลองขนาด 3.5 ลิตร แลววัดความชื้นสัมพัทธของอากาศกอนและหลังใสถานไมไผแตละชนิดลงไปในขวด ดวยไฮโกรมิเตอร ทุก ๆ 15 
วินาที เปนเวลา 1 ชั่วโมง และทดลองซ้ํา 3 รอบเพ่ือหาคาเฉลี่ย โดยดําเนินการตามข้ันตอนดังรูปท่ี 1 

 

รูปท่ี 1 ข้ันตอนการทดลองวัดการดูดซับความชื้นในชุดการทดลองในหองปฏิบัติการ 

4. ผลการวิจัย 
 เมื่อเปรียบเทียบการดูดซับความชื้นของถานไมไผรวก ถานไมไผตง และถานไมไผซางหมน น้ําหนัก  50 100 200 และ400 กรัม ตามลําดับ 
โดยความชื้นสัมพัทธเร่ิมตนใกลเคียงกันท่ีรอยละ 99.4 และความชื้นสัมพัทธของอากาศในขวดทดลองคอยๆลดลงตามเวลา ดังแสดงในรูปท่ี 2 – 4   

 

รูปท่ี 2 การดูดซับความชื้นของถานไมไผซางหมน ไผตง ไผรวก น้ําหนัก 50 กรัม 

 

รูปท่ี 3 การดูดซับความชื้นของถานไมไผซางหมน ไผตง ไผรวก น้ําหนัก 100 กรัม 

 

รูปท่ี 4 การดูดซับความชื้นของถานไมไผซางหมน ไผตง ไผรวก น้ําหนัก 200 กรัม 

ไผรวก y = -0.013x + 81.30

R² = 0.950

ไผซางหมน y = -0.015x + 103.5

R² = 0.97

ไผตง y = -0.015x + 92.59

R² = 0.972
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ไผซางหมน y = 29.26e-3E-0x

R² = 0.673
ไผตง y = 30.40e-3E-0x
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รูปท่ี 5 การดูดซับความชื้นของถานไมไผซางหมน ไผตง ไผรวก น้ําหนัก 400 กรัม 

5. สรุปผลการวิจัย 
 ถานไมไผไมไผรวกมีความสามรถในการดูซับความชื้นไดดีท่ีสุด รองลงมาคือถานไมไผตง และถานไมไผซางหมนดูดซับความชื้นไดนอยท่ีสุด 
การดูดซับความชื้นของถานไมไผชนิดเดียวกันน้ําหนักเดียวกัน ความสามารถในการดูดซับความชื้นแตกตางกันนอยมาก ถานไมไผตางชนิดกันน้ําหนัก
เทากันความสามารถในการดูดซับความชื้นมีความแตกตางกันไมมาก การดูดซับความชื้นของถานไมไผชนิดเดียวกันน้ําหนักตางกัน 
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