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จุดมุ่งหมายและขอบเขต 

 วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคมุอตัโนมตัิ มหาวิทยาลยัขอนแก่น FEAT JOURNAL 
(Farm Engineering and Automation Technology Journal, Khon Kaen University: FEAT) เป็ น วา รส าร 
ทางวิชาการ  ซึ่งบทความทุกเร่ืองได้ รับการประเมินโดยผู้ ทรงคุณ วุฒิ ทั ง้จาก ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (peer-reviewed journal) วารสารรับผลงานทางวิชาการท่ีเป็นต้นฉบับ (original)                       
ในด้านวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ เพ่ือเผยแพร่เทคโนโลยีท่ีมีคุณค่าแก่นักวิจัย 
นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยวารสารเคร่งครัดในเร่ืองผลงานวิชาการท่ีเป็นต้นฉบับ และไม่ใช่
ผลงานท่ีคัดลอก โดยวารสารมีก าหนดออกทุก 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ซึ่งบทความทุกบทความจะต้องผ่าน 
การพิจารณาจากผู้ ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย  3 ท่าน ทัง้จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มีการเผยแพร่ในรูปเลม่ ส าหรับจดัสง่ให้หน่วยงานหรือผู้ ท่ีสนใจ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกลุม่วิจยัวิศวกรรม
ฟาร์มและการควบคมุอตัโนมตัิ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ีเวบ็ไซต์ http://feat.kku.ac.th 
 ขอบเขตของเนือ้หาที่ตีพิมพ์ในวารสาร ประกอบด้วยบทความท่ีเก่ียวข้อง ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้
  1. Farm Engineering and Technology 
  2. Automation Technology 
  3. Environmental Technology and Management 
  4. Energy Conservation and Alternative Energy Technology 
  5. Agricultural Machine Design 
  6. Material Engineering Technology  
  7. Innovation Technology for Farm and related Industries 
  8. Logistics 
  9. Farm and related Industries Management 
  10. Related Topics for Farm Engineering and Automation Technology 
 

จัดท าและเผยแพร่โดย กลุ่มวิจยัวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคมุอตัโนมตัิ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
(Farm Engineering and Automation Technology: FEAT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
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บทบรรณาธิการ 
_________________________________________________________ 
 
เรียน ทา่นสมาชิกวารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคมุอตัโนมตัิ  
              และผู้อา่นทกุทา่น 

 วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ  (Farm Engineering and Automation 
Technology Journal: FEAT Journal) ปี ท่ี  3 ฉบับ ท่ี  2 ประจ าเดือนกรกฎาคม  - ธันวาคม 2560 ฉบับ นี ้                      
เป็นปี ท่ี  3 ของกลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                  
โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นท่ีจะเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ                      
ให้นกัวิจยั นกัวิชาการ นกัศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทัว่ไปได้ทราบ และสามารถเรียนรู้ น าไปต่อยอด
ความรู้ และแก้ไขปัญหาในการท างานด้านวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติได้  วารสารนี ้                    
มีก าหนดตีพิมพ์ทุก 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ซึ่งบทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
อย่างน้อย 3 ท่าน ทัง้จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฉบับนี ้มีบทความวิจัยจ านวน                          
7 บทความ ซึง่ทา่นสามารถติดตามและอา่นบทความต้นฉบบัได้ท่ีเวบ็ไซต์ http://feat.kku.ac.th 

กลุ่มวิจยัวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคมุอตัโนมตัิหวงัเป็นอย่างย่ิงว่า วารสารเล่มนีจ้ะเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคมุอตัโนมตัิให้แก่ผู้สนใจทัว่ไปได้ และขอขอบพระคณุ
นักวิจัยท่ีได้ส่งบทความมาลงตีพิมพ์ หากมีค าติชมหรือข้อเสนอแนะใดเก่ียวกับวารสาร สามารถติดต่อได้                    
โดยตรงท่ีกลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านเว็บไซต์
ข้างต้น หรือ Email: feat.kku@gmail.com 
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มีก าหนดตีพิมพ์ทุก 6 เดือน ปีละ 2 ฉบบั ซึ่งบทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
อย่างน้อย 3 ท่าน ทัง้จากภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฉบับนี ้มีบทความวิจัย จ านวน                          
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กลุม่วิจยัวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคมุอตัโนมตัิ หวงัเป็นอย่างยิ่งวา่ วารสารเลม่นีจ้ะเป็น
แหลง่เรียนรู้ด้านวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคมุอตัโนมตัิ ให้แก่ผู้สนใจทัว่ไปได้ และขอขอบพระคณุ
นักวิจัย ที่ได้ส่งบทความมาลงตีพิมพ์ หากมีค าติชมหรือข้อเสนอแนะใดเก่ียวกับวารสาร สามารถติดต่อได้                    
โดยตรงท่ีกลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผ่านเว็บไซต์
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บทคัดย่อ  
 
นอกจากหญ้าเนเปียร์จะใช้เป็นอาหารสัตว์แล้ว หญ้าเนเปียร์ยังมีส่วนประกอบท่ีสามารถใช้ท าประโยชน์ได้ 
หลายอย่าง เช่น น าไปใช้ในกระบวนการหมักเพ่ือผลิตไบโอเอทานอลและการท าชีวมวลอัดเม็ดเพ่ือเป็น  
พลงังานทดแทน ดงันัน้งานวิจยันีจ้ึงจดัท าขึน้เพ่ือศึกษาการสกัดน า้ตาลจากหญ้าเนเปียร์มาเพ่ือน าน า้ตาลไป  
ใช้ประโยชน์ในการเลีย้งเชือ้จุลินทรีย์ การสกัดน า้ตาลรีดิวซ์จากหญ้าเนเปียร์ในงานวิจัยนี ้ จะใช้กระบวนการ
ไฮโดรไลซิส ซึ่งเกิดขึน้ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส และความดนั 1 บาร์ วตัถุดิบของกระบวนการคือ หญ้า  
เนเปียร์ตากแห้งท่ีบดแล้ว 3 ขนาด (60 80 100 เมช) และด่าง 2 ชนิด คือ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ และ
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ ท่ีความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ เวลาท่ีใช้ในการไฮโดรไลซิสมีการวดัท่ี 4 ช่วงเวลา คือ 60, 
90, 120 และ 150 นาที จากนัน้น าน า้ตาลท่ีได้ไปตรวจสอบด้วยวิธีการฟินอลซลัฟิวริก เพ่ือวดัค่าความเข้มข้น
ด้วยเคร่ืองยูวีสเปคโตสโคปีและเปรียบเทียบค่าท่ีได้กับโค้งของสารละลายน า้ตาลกลูโคสมาตรฐาน ผล  
การทดลองพบว่าสภาวะท่ีได้ผลดีท่ีสดุ คือหญ้าเนเปียร์ขนาด 100 เมช โดยด่างทัง้สองชนิดให้ค่าความเข้มข้น
ของน า้ตาลรีดิวซ์ใกล้เคียงกนัท่ี 18 กรัมต่อลิตรแต่ใช้เวลาไม่เท่ากัน โดยการสกดัด้วยสารละลายโพแทสเซียม  
ไฮดรอกไซด์ใช้เวลานานกว่าท่ี 120 นาที ส่วนความเข้มข้นของน า้ตาลรีดิวซ์โดยใช้สารละลายแคลเซียม 
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ไฮดรอกไซด์เกิดขึน้ก่อน 60 นาที ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ประกอบด้วยหมู่ OH- 
ถึงสองตวั แต่ในสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มี OH- เพียงตวัเดียว อย่างไรก็ตามในการทดลองไม่ได้ 
มีการเก็บตัวอย่างก่อน 60 นาที จึงไม่สามารถระบุความเข้มข้นของน า้ตาลรีดิวซ์ท่ีเกิดจากไฮโดรไลซิสก่อน  
60 นาที 
ค าส าคัญ: ไฮโดรไลซิส น า้ตาลรีดิวซ์ วิธีฟินอลซลัฟริูก หญ้าเนเปียร์ 
 
Abstract 
 
The aim of this project is to utilize Napier grass for energy purpose apart from using as animal feed. 
Napier grasses can be hydrolyzed to some reducing sugars and therefore, produce bio-  ethanol by 
fermentation.  In this project, Napier grass was hydrolyzed at 121 oC and 1 bar with two alkaline 
solutions which are potassium hydroxide and calcium hydroxide at the same concentration of 2%. The 
obtained reducing sugars were examined by phenol- sulfuric method and the standard glucose 
solution was used to produce a calibration curve.  The effect of particle size of dried Napier grass was 
investigated by sieving it through 60, 80, 100 mesh and the hydrolysis time was varied at 60, 90, 120, 
150 minutes.  The hydrolysis results of using these two alkaline solutions are similar where smaller 
particle size of dried napier grass of 100 mesh was used.  The concentration of reducing sugar from 
hydrolysis with calcium hydroxide was 18  g/L at 60 minutes and this was thought to be due to the 
effect of two groups of OH- .  Moreover, the concentration of reducing sugar obtained from using 
sodium hydroxide was 19.03 g/L but this took longer hydrolysis time at 120 minutes. However, higher 
concentration of reducing sugar from using calcium hydroxide might be obtained before 60 minutes 
and this might be due to two groups of OH- in calcium hydroxide, however no sample was taken before 
60 minutes for the investigation in this study. 
Keyword: Hydrolysis Reducing sugar Phenol sulfuric Napier grass 
______________________________________________ 
ติดต่อ: อีเมล: duangkanok@kku.ac.th, โทรศพัท์: 043-362240 
 
1. บทน า 
 
     ในปัจจุบันเชือ้เพลิงชีวภาพเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง 
ของพลังงานทดแทน เพราะเป็นการน าชีวมวลท่ี 
เหลือใช้ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าและท าให้เกิด 
ประโยชน์ โดยเฉพาะเอทานอลท่ีได้จากกระบวนการ

เทคโนโลยีชีวภาพสามารถผลิตได้จากน า้ตาลรีดิวซ์ 
ท่ี ไ ด้ จ ากการ เปลี่ ยนแป้ งห รื อ เ ซลลู โ ลส ท่ี เ ป็ น
องค์ประกอบหลกัอยู่ในโครงสร้างของพืช ก่อนเข้าสู่
ก ร ะบวนการหมัก ด้ วยจุลิ นท รี ย์ เ พ่ื อผลิ ต เ ป็น 
เอทานอล 
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หญ้าเนเปียร์ (Napier grass) เป็นพืชในเขต
ร้อนท่ีให้ประโยชน์ทางการเกษตรโดยเฉพาะใช้เป็น
อาหารสตัว์ และหาได้ง่ายในไทย จัดเป็นพืชท่ีมีอายุ
การเก็บเก่ียวสัน้จึงปลกูได้ปีละหลายครัง้และมีราคา
ไม่แพงมากจัดเป็นพืชท่ีมีคุณสมบัติทนแล้งได้ดีและ
ให้ผลผลิตชีวมวลสูง  ปัจจุบันยังไม่มีการน าไปใช้
ประโยชน์ได้เท่าท่ีควร จึงมีการคิดน าหญ้าเนเปียร์มา
เพิ่มมูลค่าโดยน าเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิต 
เอทานอล นอกจากนีห้ญ้าเนเปียร์ยงัสามารถใช้ผลิต
ไฟฟ้าและก๊าซชีวภาพตามนโยบายส่งเสริมการผลิต
พลงังานทดแทนของคณะกรรมการนโยบายพลงังาน
แหง่ชาติ (กพช.) ในปี 2556 

Hydrolysis มาจากการรวมกันของค าว่ า 
Hydro (น า้) และ Lysis (การย่อยสลาย) Hydrolysis 
จึงหมายถึงการย่อยสลายโดยใช้น า้เป็นตวัย่อยสลาย
โมเลกุลการไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) เป็นการย่อย
สลายโพลีเมอร์ของน า้ตาล หรือโมโนแซ็คคาไรด์ให้ 
สัน้ลง สามารถท าได้โดยการไฮโดรไลซิสด้วยสารเคมี 
ซึ่งแบ่งได้เป็นการไฮการไฮโดรไลซิสด้วยด่าง [1]  
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการไฮโดรไลซิสคือน า้ตาลรีดิวซ์  
ซึ่ ง น า้ ต าล รีดิ ว ซ์ คื อ  น า้ ตาล ท่ี มีหมู่ แ อล ดี ไ ฮ ด์
(aldehyde) หรือคีโทน (ketone) ท่ีเป็นอิสระอยู่ใน
โมเลกุลของน า้ตาล และถูกออกซิไดส์ได้ง่ายด้วย 
ตัวออกซิไดส์ (oxidizing agent) อย่างอ่อน ตัวอย่าง
ของน า้ตาลกลุ่มนี  ้ ไ ด้แก่  น า้ตาลโมเลกุล เ ด่ียว
(Monosaccharide)  ทุกชนิด  เช่น น า้ตาลกลูโคส
(Glucose )  น า้ตาลกาแล็ก โทส  (Galactose )   
น า้ตาลฟรักโทส(Fructose) และน า้ตาลโมเลกุลคู่
(Disaccharide)  บางชนิด  เ ช่น  น า้ตาลแล็กโทส
(Lactose) น า้ตาลมอลโทส (Maltose) [1,2,3] 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ  หาสภาวะใน 
การไฮโดรไลซิสและขนาดของหญ้า เนเ ปีย ร์ ท่ี

เหมาะสมในการไฮโดรไลซิสหญ้าเนเปีย ร์ ด้วย
วิธีการใช้ดา่งเพ่ือให้ได้ปริมาณน า้ตาลรีดิวซ์มากท่ีสดุ 

 
2. วธีิการทดลอง 

 
2.1 การเตรียมหญ้า 
     หญ้าเนเปียร์สายพันธุ์ปากช่อง1 ซึ่งรับมาจาก
บริษัทศรีวิโรจน์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น หลงัจากนัน้น า
หญ้ามาอบเพ่ือลดความชืน้ท่ีอณุหภมูิ 100 ± 2 องศา
เซลเซียส ในตู้อบลมร้อนรุ่น FD53 จนกว่าน า้หนกัของ
หญ้าจะคงท่ี หญ้าแห้งท่ีได้จะน าไปบดด้วยเคร่ือง 
Hammer mill ให้มีขนาด 60, 80,100 เมช ท าให้ได้
อนภุาค 250, 177, 140 ไมโครเมตร ตามล าดบั 

 
2.2 กระบวนการย่อย (Hydrolysis) 
     น าหญ้าเนเปียร์แห้งและบดแล้ว ปริมาณ 10 กรัม
ไปผสมสารละลายด่างปริมาตร  100 มิลลิลิตร  
ความเข้มข้นของสารละลาย 2% ทัง้หมด 2 ชนิด ใน
ขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตรปิดปากขวดด้วยส าลี
ซึ่งห่อด้วยผ้าขาวบางแล้วหุ้ มด้วยกระดาษฟอยล์ 
เพ่ือป้องกันไอด่างระเหยออกจากขวด จากนัน้น าไป 
ท าการไฮโดรไลซิสโดยให้ความร้อนในหม้อนึ่ ง 
ความดัน (HVE-50) ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส
และความดนั 1 บาร์ ตวัอย่างถกูเก็บท่ีเวลาต่างๆ เพ่ือ
น าไปตรวจหาปริมาณความเข้มข้นของน า้ตาลรีดิวซ์
โดยวิธีฟินอล-ซลัฟริูก 
 
2.3 การวัดความเข้มข้นของน า้ตาลรีดิวซ์ด้วย
วธีิฟีนอลซัลฟิวริก  

หลังจากการไฮโดรไลซิสหญ้าเนเปียร์  เติม
สารละลายฟีนอล 1 มิลลิลิตร ลงไปในสารตัวอย่าง
ปริมาตร 1 มิลลิลิตรเช่นกันในหลอดทดลอง ตามด้วย
กรดซัลฟูริก 5 มิลลิลิตร จากนัน้สารละลายท่ีได้จะ
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เปลี่ยนสีจากสีใสไปเป็นสีเหลือง หลังจากนัน้น าไป
ตรวจด้วยเค ร่ือง  UV-Visible Spectrophotometer 
แ ล ะ อ่ า น ค่ า  absorbance ท่ี ไ ด้  เ พ่ื อ เ ที ย บ กั บ 
Calibration Curve และค านวณค่าความเข้มข้นของ
น า้ตาล 

 
2.4 การหากราฟน า้ตาลมาตรฐาน (Calibration 
Curve) 

น าสารละลายน า้ตาลกลูโคสมาตรฐาน มาท า
สารละลาย ท่ีความเ ข้ม ข้ น  20, 40, 60,100 ppm 
จากนัน้น าแต่ละตัวอย่างไปท าการตรวจสอบค่า
absorbance โดยวิธีการฟินอล-ซลัฟริูก เพ่ือน าไปเป็น
ข้อมลูเพ่ือท าเป็นกราฟน า้ตาลมาตรฐาน ดงัแสดงใน
รูปท่ี 1 

 

 
 

รูปที่  1 กราฟมาตรฐานเพ่ือใช้ในการค านวณค่า 
ความเข้มข้นของน า้ตาลรีดิวซ์ โดยใช้น า้ตาลกลโูคส
มาตรฐานละลายท่ีความเข้มข้นตา่งๆ 

 
3. ผลการทดลอง  

 
3.1 ขนาดของหญ้าต่อความเข้มข้นของน า้ตาล  

 ความเข้มข้นของน า้ตาลรีดิวซ์ท่ีได้จากหญ้า 
เนเปียร์ท่ีขนาดที่ตา่งกนั 3 ขนาด คือ 60, 80, 100 เมช  
แสดงในรูปท่ี 2 ผลการทดลองพบว่าความเข้มข้นของ

น า้ตาลรีดิวซ์จากหญ้าขนาดเล็กมีความเข้มข้นมาก
ท่ีสุดเน่ืองจากมีพืน้ท่ีผิวจ าเพาะในการท าปฏิกิริยา
ไฮโดรไลซิสมากกวา่หญ้าขนาด 60 และ 80 เมช 

 

 
 
รูปที่  2  ค่าความเข้มข้นของน า้ตาลท่ีได้จากการไฮโดร 
ไลซิสของหญ้าเนเปียร์ท่ีขนาด 60, 80 และ 100 เมช  
ท่ีความเข้มข้นของสารละลายด่าง 2 เปอร์เซนต์ 
อณุหภมูิ 121 องศาเซลเซียส 
 
 จะเห็นว่าCa(OH)2 มีแนวโน้มของความเข้มข้น
ของน า้ตาลรีดิวซ์ลดลงในหญ้าขนาด 80 และ 100 
เมช แต่จะเพิ่มขึน้เล็กน้อยก่อนจะลดลงส าหรับขนาด
ของหญ้าท่ี 60 เมช ส่วน KOH จะมีแนวโน้มท่ีของ
ความเข้มข้นของน า้ตาลรีดิวซ์เพิ่มขึน้จากการไฮโดร 
ไลซิสที่ 60 นาทีถึง 120 นาที แล้วจากนัน้จะลดลงเม่ือ
ไฮโดรไลซิสที่ 150 นาที เน่ืองจาการไฮโดรไลซิสที่นาน
เกินไปท าให้น า้ตาลรีดิวซ์ท่ีได้จะถูกสารละลายด่างท่ี
แช่ไว้ท าปฏิกิริยาตอ่จนน า้ตาลรีดิวซ์ลดลง [3,4] 
 
3.2 ผลของเวลาในการไฮโดรไลซิสด้วยด่างทัง้
สองชนิด 
       จากรูปท่ี 3 จะเห็นว่า Ca(OH)2 มีแนวโน้มของ
ความเข้มข้นของน า้ตาลรีดิวซ์ลดลง ตัง้แต่เร่ิมต้น 
การไฮโดรไลซิส อาจจะเป็นเพราะ Ca(OH)2 ท า
ปฏิกิริยากับหญ้าหมดก่อน 60 นาที แต่ในการวิจัยนี ้
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ไม่ได้มีการวดัค่าน า้ตาลก่อน 60 นาที ส่วนค่าน า้ตาล
ท่ีได้จาก KOH มีแนวโน้มท่ีสงูขึน้และมีค่ามากท่ีสดุท่ี 
120 นาทีโดยให้ความเข้มข้นของน า้ตาลรีดิวซ์สูง 
ท่ีสดุท่ี 19.03 กรัม/ลติร 
 

 
 
รูปที่ 3 แสดงเวลาท่ีใช้ในการไฮโดรไลซิสหญ้าเนเปียร์
ขนาด 100 เมชของสารละลายด่างทัง้ 2 ชนิด ท่ี 
ความเข้มข้นของสารละลายดา่ง 2 เปอร์เซน็ต์อณุหภมูิ 
121 องศาเซลเซียส 
 
4. สรุป 

 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเข้มข้นของน า้ตาลรีดิวซ์ท่ีได้

จากการไฮโดรไลซิสด้วยด่าง ได้แก่ ขนาดของหญ้า 
เนเปียร์แห้ง ชนิดของด่าง รวมไปถึงเวลาท่ีใช้ไฮโดร 
ไลซิส โดยหญ้าขนาดเลก็ซึง่มีพืน้ท่ีผิวจ าเพาะมากกว่า 
จะส่งผลให้ค่าความเข้มข้นของน า้ตาลท่ีสกัดได้ 
มีค่ามากเช่นกัน ส่วน KOH และCa(OH)2 จะให้ 
ความเข้มข้นของน า้ตาลรีดิวซ์ท่ีมากท่ีสุด เท่ากันคือ 
19.03 กรัม/ลิตร แต่สกัดด้วยโดย KOH ใช้เวลานาน
กว่าท่ี 120 นาที และสกัดด้วย Ca(OH)2 จะใช้เวลา
เพียง 60 นาที ทัง้ นี เ้ น่ืองมาจาก Ca(OH)2 มีหมู่
ฟังชันก์ของไฮดรอกไซด์ไอออนถึงสองตัว ส่งผลต่อ

ความรุนแรงในการสลายโมเลกุลของหญ้าออกมา 
เป็นน า้ตาลท่ีแตกตา่งกนั  
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     งานวิจัยนีส้ าเ ร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  เ น่ืองจาก 
ได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากบริษัทศรีวิโรจน์ท่ีให้ 
การสนับสนุนหญ้าเนเปียร์ และทุนสนับสนุนจาก 
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บทคดัย่อ 
 
ตัวอย่างกากมันส าปะหลังเป็นวัสดุเหลือทิง้ในอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าได้  
โดยการน าไปผลิตไบโอมีเทนเพื่อเป็นแหล่งพลังงานได้ อย่างไรก็ตาม กากมันส าปะหลังจ าเป็นต้องผ่าน
กระบวนการย่อยสลายขัน้ต้นก่อน โดยในงานวิจัยนี ้เป็นการศึกษาการเพิ่มศกัยภาพการผลิตไบโอมีเทนจาก  
กากมันส าปะหลังโดยใช้คลื่นอัลตร้าโซนิคขนาด 160 W ในกระบวนการย่อยสลายขัน้ต้น โดยจะศึกษาผล 
ของความเข้มข้นของกากมนัส าปะหลงัร้อยละ (0.5-4.0 w/v) และเวลาในการให้คลื่นอลัตร้าโซนิค (10-30 min) 
ต่อลกัษณะโครงสร้างทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี และศกัยภาพในการผลิตไบโอมีเทน ผลการศึกษา  
พบว่าคลื่นอัลตร้าโซนิคท าให้โครงสร้างของเส้นใยในกากมันส าปะหลังมีความพรุนและความโปร่งเพิ่ม 
มากขึน้ เมื่อน าไปทดสอบศักยภาพการผลิตไบโอมีเทนแล้วพบว่า สภาวะการทดลองที่ความเข้มข้นของ  
กากมันส าปะหลังร้อยละ 2.25 w/v และเวลาการให้คลื่นอัลตร้าโซนิค 20 min จะให้ค่าผลผลิตมีเทนสูงสุด
เท่ากบั 267.07±1.51 mLCH4/gVSadded และที่สภาวะความเข้มข้นของกากมนัส าปะหลงัร้อยละ 4.00 w/v และ
เวลาการให้คลืน่อลัตร้าโซนิค 20 min จะให้คา่ผลผลติมีเทนต ่าสดุเทา่กบั 70.26 ±7.92 mLCH4/gVSadded 
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ค าส าคัญ: กากมนัส าปะหลงั แก๊สมีเทน กระบวนการยอ่ยสลายขัน้ต้น 
 
Abstract 
 
This Cassava pulp is a residue in starch production industry.  It can be value added by using to 
produce biomethane as a source of energy. However, a pretreatment process is required prior to its 
production.  In this research, the enhancement of biomethane production from cassava pulp was 
studied using ultrasonic wave with power of 160 W as a pretreatment process.  The effects of 
cassava pulp concentration (0.5-4.0% w/v) and ultrasonic wave treating time (10-30 min) on physical 
structure, chemical composition and biomethane potential were investigated.  Results showed that 
ultrasonic wave treatment caused changes in cassava pulp fiber, creating more porous and loose 
structure. Moreover, When the treated samples were subsequently used to produce biomethane, the 
cassava pulp concentration of 2. 25% w/ v and ultrasonic wave treating time of 20 min gave the 
highest methane yield of 267.07±1.51 mLCH4/gVSadded while the lowest methane yield was found with 
the condition of 4.00% w/v and 20 min with the value of 70.26±7.92 mLCH4/gVSadded 
Keywords: Cassava Pulp Methane Pretreatment 
______________________________________________________________________________ 
*ติดตอ่: อีเมล: nenvi_13@hotmail.com, โทรศพัท์: 044-225007, โทรสาร: 044-22504 

1. บทน า 
 
    บทความจากส านักเศรษฐกิจเกษตร ในปี พ.ศ.
2551ประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตมันส าปะหลัง
สูงสุดเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากไนจีเรียและ
บราซิล ตามล าดบั จงัหวดันครราชสมีาเป็นจงัหวดัที่มี
พืน้ที่ปลูกมันส าปะหลงัสูงสุด เท่ากับ 1,804,213 ไร่ 
โดยมีผลผลิตมนัส าปะหลงัเท่ากบั 5,050,774 ตนั [1] 
และมีโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังถึง 21 
โรงงาน ในกระบวนการผลิตแป้งมนัส าปะหลงันัน้จะ
สง่ผลให้เกิดผลพลอยได้คือเปลือกมนัส าปะหลงั และ
กากมันส าปะหลังหัวมันสด 20 ล้านตัน ก่อให้เกิด
เปลือกมันส าปะหลงัและกากมันส าปะหลัง เท่ากับ 

0.3 ล้านตัน และ 1.5 ล้านตัน ตามล าดับ [2] เมื่อ
พิจารณาคุณสมบัติทางเคมีของกากมันส าปะหลัง 
กากมนัส าปะหลงัประกอบไปด้วยแป้งและเส้นใยอยู่
ในปริมาณสูงถึงร้อยละ 50 -70 และ 20 -30 โดย
น า้หนกัแห้งตามล าดบั [3-5] ทัง้นีข้ึน้อยู่กับคุณภาพ
ของหัวมันส าปะหลังและกระบวนการผลิตแป้งมัน
ส าปะหลงัในแตล่ะโรงงาน  

กากมันส าปะหลังมีการน าไปใช้งานหลาย
รูปแบบ เช่น  น าไปใช้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตใน
อาหารสตัว์ น าไปใช้เป็นแหลง่คาร์บอนแก่จุลินทรีย์ใน
กระบวนการหมักแอลกอฮอล์ รวมถึงมีการน าไป
บ าบดัโดยใช้ระบบไร้อากาศ ส่งผลให้ได้แก๊สมีเทนซึ่ง
สามารถน าไปใช้ เป็นแหล่งพลังงานได้  อย่างไร 
ก็ตาม แม้ว่ากากมนัส าปะหลงัมีสดัส่วนที่เป็นแป้งสงู 
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แต่แป้งเหล่านีอ้ยู่ในโครงสร้างเส้นใย  ท าให้ยากต่อ 
การย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ท าให้ในการผลิตแก๊ส
ชีวภาพจากกากมันจ าเป็นต้องมีกระบวนการย่อย
สลายขัน้ต้น (Pretreatment) ก่อน 

การย่อยสลายขัน้ ต้นนัน้มีหลายวิธี เช่น วิ ธี 
ทางกล วิธีทางเคมี และวิธีทางชีวภาพ หรือใช้วิธีการ
ผสมผสาน โดยกระบวนการย่อยสลายขัน้ต้นในแต่ละ
ประเภทจะมีความเหมาะสมขึน้อยู่ปัจจยัหลายอย่าง 
ซึง่ความสามารถในการย่อยสลายขัน้ต้นนีจ้ะถกูวดัได้
ด้วยค่าพารามิเตอร์ของสารท่ีมีอยู่ในสารละลายกาก
มันส าปะหลงันัน้ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่จะ
น าไปสูก่ารยอ่ยสลายทางชีวภาพในขัน้ตอนตอ่ๆ ไป  

งานวิจยันีจ้ึงมีแนวคิดที่จะศึกษาการเตรียมกาก
มนัส าปะหลงัเพื่อศึกษาถึงขัน้ตอนและกระบวนการ
เพิ่ มศักยภาพการผลิต ไบโอมี เทนจากกากมัน
ส าปะหลัง โดยเน้นกระบวนการย่อยสลายขัน้ต้น 
(Pretreatment) กากมนัส าปะหลงัโดยใช้คลื่นอลัตร้า
โซนิค เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากกากมนัส าปะหลงั
ในการผลิต เป็นแ ก๊สมี เทน  ลด ปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและเสาะแสวงหาพลงังานทางเลือกเพื่อ
ทดแทนพลงังานฟอสซิลที่ก าลงัจะหมดไป 
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย  
 
  การเต รียมกากมันส าปะหลัง  ในงานวิจัยนี ้
จ าเป็นต้องมีการเตรียมกากมันส าปะหลังเพื่อให้
เหมาะสมกับขัน้ตอนในการด าเนินการวิจัย โดย 
การน ากากมันส าป ะหลังจาก โรงงานแป้ งมัน
ส าปะหลงัในจงัหวดันครราชสีมา มาตากแดดจนแห้ง 

และน ามาอบในเตาอบที่อณุหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
เป็นระยะเวลา 24 ชัว่โมง เพื่อป้องกนัโครงสร้างเซลล์
พืชถูกท าลาย [6] น ามาบดและร่อนผ่านตะแกรง
ขนาด 250 mesh เพื่อควบคุมขนาดอนุภาคและมี 
การตรวจสอบคณุภาพและคณุสมบตัิก่อนการใช้งาน
ทกุครัง้ ดงัรูปท่ี 1 กากมนัส าปะหลงัที่ใช้ในการทดลอง 
 

 
 

รูปที่ 1 กากมนัส าปะหลงัที่ใช้ในการทดลอง 
 

2.1 การเตรียมหัวเชือ้จุลนิทรีย์ 
หัวเชือ้จุลินทรีย์ (Seed) น ามาจากระบบบ าบัด

น า้ เสียแบบไร้อากาศจากฟาร์มสุกรในจังหวัด
นครราชสมีา ดงัแสดงรูปท่ี 2 

 

 
 

รูปที่ 2 หวัเชือ้จลุนิทรีย์ 
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2.2 การศึกษาสมบัตทิางกายภาพและเคมีของ
กากมนัส าปะหลัง  

การวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางกายภาพและ
เคมีของกากมันส าปะหลังและหัวเชื อ้จุลินทรีย์  
โดยท าการวิ เคราะห์หาพารามิ เตอร์ต่างๆ ดังนี ้ 
ความ ชื น้  ( Moisture content )  ป ริ ม าณ แป ้ง  
(Starch )  เซลลูโลส  เฮมิเซลลโูลส และลิกนินของ
แข็ งทั ง้หมด  (Total Solids)  ของแข็ งระ เหยง่ าย 
(Volatile Solids) ซีโอดี TCOD และ SCOD  

ก า รศึ ก ษ า โค รงส ร้ า งท า งก า ย ภ าพ ข อ ง 
กากมั น ส าป ะห ลั ง เพื่ อ วิ เค รา ะ ห์ รูป สัณ ฐ าน  
โดยใช้ก ล้องก าลังขยายสูง  (Scanning Electron 
microscope) ห รือ เรียกแบบย่อว่า  SEM (JEOL - 
JSM - 601OLV - USA), วิเคราะห์หาความเข้มข้น
ของแก๊สมีเทนด้วย Gas Chromatograph รุ่น GC - 
14B ด้ วยตัวตรวจวัดแบบ  thermal conductivity 
detector (TCD) โด ย ใ ช้ ค อ ลัม น์  Stainless steel 
column pack wi th Molecular  s ieve 5A  
ขนาด  mesh 30/60, 2m x 3 mm โดยปรับอุณหภูมิ
ของ injection column และTCD detector ที่ 100 80 
และ 100 °C ตามล าดับ ใช้  He เป็น carrier gas ที่
อตัราการไหล 50 mL/min 

 
2.3 อุปกรณ์ทดลอง 

เค ร่ืองก า เนิดคลื่นอัลต ร้าโซนิคและอัลต ร้า 
โซนิคทรานดิวเซอร์ แสดงในรูปที่ 3 โดยมีพิกัดข้อก าหนด
แสดงไว้ในตารางที่ 1 

 
 
 
 

 
 
รูปที่ 3 เคร่ืองก าเนิดคลืน่อลัตร้าโซนิคและ 
อลัตร้าโซนิคทรานดิวเซอร์ 

 
2.4 ขัน้ตอนการทดลอง 

การศกึษากระบวนการย่อยสลายขัน้ต้นด้วยคลื่น
อลัตร้าโซนิคและความสามารถในการผลิตแก๊สมีเทน 
(Biochemical Methane Potential, BMP) ของกาก
มันส าปะหลัง โดยใช้ขวดแก้วขนาด 120 mL มี
ปริมาตรใช้งาน (working volume) 60 mL เป็นขวด
หมกั แต่ละขวดเติมเชือ้จุลนิทรีย์ในขวดหมกัเพื่อให้ได้ 
VS 15 g/L ของปริมาณท างาน จากนัน้ท าการเติม
สารละลาย NaHCO3 ความเข้มข้น 20 g/L ลงไป เพื่อ
เพิ่ม  alkalinity แก่ระบบหมัก แล้วจึงเติมกากมัน
ส าปะหลงัที่ผสมน า้และผ่านกระบวนการอลัตร้าโซนิค 
(ที่ TS ร้อยละ 0.5-4 w/v ที่เวลาในการอัลตร้าโซนิค 
10-30 นาที) ลงในขวดหมักจนได้ปริมาตรใช้งานไล่
อากาศภายในขวดหมกัด้วยก๊าซไนโตรเจน ปิดฝาด้วย
แผ่นยางซิลิโคนและฝาอะลมูิเนียม ต่อเข้ากับเข็มฉีด
ยาที่มีวาล์วเปิด-ปิด น าไปใส่ในเคร่ือง Incubator 
Shaker ที่ความเร็วรอบ 120 rpm ภายใต้อุณหภูมิ  
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35๐C ท าการวดัปริมาณและองค์ประกอบของแก๊สที่
เกิดขึน้ 

 
ตารางที่ 1  รายละเอียดเคร่ืองอลัตร้าโซนิค 
 

Technical data Specification 
Ultrasonic Generator Model : AG 1007 
Power Max 300 W 
Operating Frequency 20kHz - 1MHz 
Dimensions (mm) 135 x 254 x 385 
Weight 12 kg 
Power supply 200-240 Vac, 50-60 Hz, 4.5 

A 
Ultrasonic Transducer Model:HNC-8SH-3840 
Frequency 45 KHz 
Static capacitance 3800 ± 10 % 
Resonance impedance 20 ohm 
Size (Dia. * Hight) 48*51 
Power 60W 

3. ผลการวิจัยและอภปิรายผล 
 
3.1 คุณสมบัติของกากมันส าปะหลัง 

จากการศึกษาพบว่ากากมนัส าปะหลงัเป็นวสัดุ
เหลือทิง้ประเภทของแข็งที่มีปริมาณมากที่สุดจาก
กระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลัง โดยกากมัน
ส าปะหลงัที่ได้จากกระบวนการผลติแป้งมนัส าปะหลงั
จะมีลกัษณะเป็นเนือ้ละเอียด สีขาวหรือสีเหลืองอ่อน 
จบัตวักนัเป็นก้อน และมีความชืน้สงู ประมาณร้อยละ 
71.62-81.60 และมีปริมาณแป้งอยู่ปริมาณร้อยละ 

50-60 ของน า้หนักแห้ง ซึ่งกากมันที่ใช้ในงานวิจัยนี ้
มีคณุสมบตัิดงัตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 คณุสมบตัิของกากมนัส าปะหลงั 
 

พารามิเตอร์ คา่ที่วิเคราะห์ได้ 

Moisture (%) 71.62 

Starch (%) (% dry weight) 60.50 

TS (g/kg dry weight) 96.30 

VS (g/kg dry weight) 90.70 

Cellulose (% dry weight) 1.48 

Hemi-cellulose  
(% dry weight) 

1.72 

Lignin (% dry weight) 3.15 

 
3.2 ผลกระทบของการย่อยสลายขัน้ต้นกากมัน
ส าปะหลังด้วยคลื่นอลัตร้าโซนิคต่อโครงสร้างทาง
กายภาพ 

การย่อยสลายขัน้ ต้นด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค 
ท าให้ผนงัเซลล์โดยทัว่ไปถกูยอ่ยสลายออก อาทิ ในรูป
ของเฮมิเซลลูโลส โครงสร้างทางกายภาพในรูปที่  4 
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการย่อยสลายขัน้ต้น
ด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคท าให้วัสดุลิกโนเซลลูโลสมี
ปริมาตรพอร์สงูขึน้ หรือมีสภาพเป็นโพรงเพิ่มขึน้สง่ผล
ให้พืน้ที่ผิวสมัผสัเพิ่มมากขึน้ เน่ืองจากการย่อยสลาย
ออกมาของเฮมิเซลลโูลสที่จบัอยู่กบัเซลลโูลส [7] และ
บางสว่นท่ีหลดุออกมาเป็นอนภุาคเลก็ๆ  
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รูปที่ 4 กากมนัส าปะหลงัที่ผา่นการยอ่ยสลายขัน้ต้น 
 
3.3 ความส าม ารถใน การผลิ ต แ ก๊ สมี เท น 
(Biochemical Methane Potential, BMP) ของ 
กากมันส าปะหลัง 

ในการศึกษา BMP ได้ท าการศึกษาที่ ระยะ 
เวลา 40 วนั มีปริมาณ Methane yield แสดงดังรูปที่ 
5 เห็นได้ว่าชุดการทดลองที่สดัสว่นกากมนัส าปะหลงั
ร้อยละ 2.25 เวลาในการอลัตร้าโซนิค 20 นาที ส่งผล
ให้มีปริมาณ Methane สงูที่สดุ ในการทดลองนีไ้ด้ใช้
ส ม ก า รที่  (1) (Gompertz equation) [8 ] ม าช่ ว ย
ท านายอัตราการผลิตแก๊สมีเทน โดยศักยภาพใน 
การผลิตก๊าซมีเทน (H) อัตราการผลิตมีเทนสูงสุด 
(Rm) และเวลาที่จุลินทรีย์ใช้ในการปรับตัวก่อนเพิ่ม
จ านวน  (λ) จากผลการทดลองพบว่า  กระบวน
การอัลตร้าโซนิคสามารถช่วยให้สารอินทรีย์เกิด 

การยอ่ยสลายได้ง่ายขึน้ เห็นได้จากปริมาณ Methane 
yield โดยชุดการทดลองที่ผ่าน การอลัตร้าโซนิค เวลา 
20 นาที มีปริมาณ Methane yield สงูที่สดุ ดงัตาราง
ที่ 3 ส าหรับชดุการทดลองที่สดัสว่นร้อยละ 4% พบว่า
มีปริมาณ Methane yield ที่ผลิตได้ต ่ากว่าที่สดัส่วน
ร้อยละ 2.25% เป็นผลเนื่องจากกากมนัส าปะหลงัเป็น
สารที่มีองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตสูง ซึ่ งมี
ความสามารถในการย่อยสลายได้รวดเร็ว ดังนัน้ 
ในระบบที่มีปริมาณกากมันสูงจุลินทรีย์ในระบบ มี
แหล่งอาหารเยอะส่งผลให้มีอัตราการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ที่เร็วกว่า ดังเห็นได้จากค่า Rm ที่มีค่าสูง
กว่าชุดการทดลองที่ร้อยละ 2.25% การย่อยสลายที่
เกิดขึน้เร็วเป็นผลให้จุลินทรีย์ผลิตแก๊สมีเทนในระบบ
ไม่สามารถเปลี่ยนกรดอินทรีย์เป็นแก๊สชีวภาพได้ทัน
จึงเกิดการสะสมกรดอินทรีย์ขึน้ในระบบ เป็นผลให้
จุลินทรีย์ผลิตแก๊สมีเทนท างานลดลงดังเห็นได้จาก
ปริมาณ Methane yield ที่มีคา่น้อยกวา่ 

 

 
 

รูปที่ 5 ปริมาณ Methane yield

 
 
 
 

 
 
 
 

74 FEAT JOURNAL
July - December 2017; 3(2) : 69-67



FEAT JOURNAL month-month, 2015; Vol.xx(No.xx):pp.-pp.  
 

 

 












 


 1)expexp)( t

H
eRmHtH          (1) 

 
เมื่อ H (t) = ปริมาณแก๊สมเีทนสะสม, mLCH4 
       H   = ศกัยภาพในการผลติแก๊สมีเทน, mLCH4 
       λ   = เวลาที่จลุนิทรีย์ปรับตวัก่อนเพิม่จ านวน, d 
      Rm = อตัราการผลติแก๊สมีเทนสงูสดุ, mL/d 

      
 
 
   T    = เวลา, d 
           e    = 2.7182 

 
ตารางที่ 3 ปริมาณ Methane yield อตัราการผลติมเีทน และเวลาที่จลุนิทรีย์ใช้ในการปรับตวัก่อนเพิ่มจ านวน 
 

TS 
(ร้อยละ, w/v) 

Methane yield 
(mLCH4/gVSadded) 

H 
(mLCH4) 

Rm 
(mLCH4/d) 

λ 
(d) 

TS 0.5 (Pretreatment 20 min) 132.86±13.54 39.48 4.34 - 2.14 
TS 1 (Pretreatment 27 min) 167.59±1.58 99.41 6.50 - 2.68 
TS 2.25 (3)(Pretreatment 20 min) 267.07±1.51 310.89 57.07 - 
TS 3.5 (Pretreatment 27 min) 109.87±2.06 188.67 29.94 - 0.79 
TS 4 (Pretreatment 20 min) 70.26±7.92 168.71 23.42 - 0.68 

 

4. สรุป 
 

กากมันส าป ะหลังถูกน าม าย่ อยสลาย ใน
กระบวนการขัน้ต้น โดยใช้คลื่นอัลตร้าโซนิคขนาด 
160 W ท่ีความเข้มข้นของกากมันส าปะหลงัร้อยละ 
(0.5 -4.0 % w/v) และเวลาในการให้คลื่นอัลตร้า 
โซนิค (10 - 30 min) ตา่งๆ กนั เพื่อศึกษาศกัยภาพใน 
การย่อยสลายและการผลิตไบโอมีเทน โดยพบว่า  
การย่อยสลายขัน้ต้นด้วยวิธี อลัตร้าโซนิค ช่วยท าให้
โครงสร้างของกากมนัมีปริมาตรพอร์สงูขึน้ ท าให้กาก
มันพร้อมส าหรับใช้ในการผลิตไบโอมีเทน อย่างไร 
ก็ตาม เมื่อน ากากมนัส าปะหลงัที่ผ่านการย่อยสลาย

ขัน้ต้นแล้วมาผลิตไบโอมีเทน พบว่าที่ความเข้มข้น 
(TS) ร้อยละ 2.25 (w/v) ให้ปริมาณ Methane yield 
สงูที่สดุ (267.07±1.51 mLCH4/gVSadded) หรือคิดเป็น
สดัสว่นมีเทนร้อยละ 55 ตอ่ปริมาณแก๊สชีวภาพท่ีผลิต
ได้ ในขณะที่ความเข้มข้น (TS) ร้อยละ 4 (w/v) ให้ค่า 
Methane yield ต ่าสดุ (70.26±7.92mLCH4/gVSadded )  
       โดยจากผลที่ได้สามารถสรุปได้ว่า การย่อยสลาย
ขึน้ต้นด้วยคลื่นอลัตร้าโซนิคมีศกัยภาพในการน ามา
เตรียมวตัถุดิบส าหรับผลิตไบโอมีเทน แต่ต้องค าถึง
สภาวะที่เหมาะสมในการเดินระบบด้วย 
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บทคัดย่อ 
 
น า้มันดีเซลท่ีได้จากขยะพลาสติก 100% (P100) ถูกน ามาทดสอบกับเคร่ืองยนต์เพ่ือหาสมรรถนะ และ
เปรียบเทียบผลท่ีได้กับน า้มันดีเซลเชิงพาณิชย์ โดยใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ จากการทดสอบสมรรถนะ
เคร่ืองยนต์พบว่า เม่ือใช้น า้มันดีเซลจากขยะพลาสติกจะมีค่าแรงบิดและก าลังเบรคต ่ากว่าเคร่ืองยนต์ท่ีใช้ 
น า้มันดีเซลเชิงพาณิชย์ประมาณ 10% ท่ีความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ 2,400 rpm แต่มีอตัราการใช้เชือ้เพลิงน้อย
กว่า ท าให้มีอัตราการสิน้เปลืองเชือ้เพลิงจ าเพาะต ่ากว่า 2.0% โดยสรุปพบว่า น า้มันดีเซลจากขยะพลาสติก 
เป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งท่ีมีศักยภาพในการน ามาทดแทนน า้มันดีเซลได้โดยไม่ต้องท าการดั ดแปลง 
เคร่ืองยนต์ และสามารถน ามาประยกุต์ใช้กบังานทางด้านการเกษตรได้ 
ค ำส ำคัญ: น า้มนัดีเซลจากขยะพลาสติก น า้มนัดีเซลเชิงพาณิชย์ เคร่ืองยนต์ดีเซล P100 
 
Abstract 
 
Plastic-derived diesel oil 100% (P100) was tested with a four-cylinder diesel engine to investigate 
performance. Then the results were compared with those from commercial diesel. The performance 
test showed that the P100 decreased torque approximately 10%  compared to commercial diesel at 
2,400 rpm. However, the engine consumed less fuel when tested with plastic oil, resulting in only 
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2.0% drop for specific fuel consumption (SFC). Overall, plastic-derived diesel oil is a potential 
alternative fuel for commercial diesel replacement without any required engine modification and can 
be used in a variety of agricultural application. 
Keywords: Waste derived diesel Commercial diesel Diesel engine P100  
_______________________________________________________ 
*ติดต่อ: อีเมล: pansa@g.sut.ac.th, โทรศพัท์: 081-8303933 
 

     1. บทน ำ 
 
ขยะพลาสติก มีสารประกอบไฮโดรคา ร์บอน

เช่นเดียวกับน า้มันเชือ้เพลิง ดังนัน้ จึงสามารถน ามา
แป รสภาพ ให้ กลับ เป็ นน า้มัน เชื อ้ เพ ลิ งได้ โดย 
การเปลี่ยนโมเลกลุให้เลก็ลงเพ่ือให้กลายเป็นเชือ้เพลิง
เหลว โดยต้องผ่านกระบวนการท่ีเรียกว่ากระบวนการ
ไพโรไลซิส ซึง่เป็นกระบวนการแตกตวัของสารท่ีมีมวล
โมเลกุลสูงด้วยความร้อนภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน 
โดยความร้อนท่ีใช้อยู่ในช่วงอุณหภูมิปานกลางท่ี
อุณ หภู มิ  450-600ºC โดย ได้ ผลิ ตภัณ ฑ์  3 ช นิ ด 
จ าแนกตามสถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
โดยของเหลวท่ีได้จากกระบวนการมีลักษณะคล้าย
น า้มันเตา แต่มีความใสมากกว่าและเป็นสีด า  [1] 
สามารถน าไปกลัน่แยกและผ่านกระบวนการปรับปรุง
คณุภาพ เพ่ือให้เหมาะสมส าหรับใช้เป็นเชือ้เพลิงเหลว
ชนิดต่างๆ เช่น แก๊สโซลีน เจทออยล์ ดีเซล น า้มัน 
หลอ่ลื่น และน า้มนัเตา เป็นต้น [2] 

  จากการศกึษาท่ีผ่านมาได้มีการน าน า้มนัจากขยะ
พลาสติ กมาทดสอบสมบั ติ และสมรรถนะกับ
เคร่ืองยนต์เบื อ้งต้น สมบัติของน า้มันพลาสติกมี 
ความใกล้เคียงกับน า้มันดีเซล [3] อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าน า้มันท่ีได้เหล่านีจ้ะมีศักยภาพน ามาทดแทน
น า้มันเชิงพาณิชย์ได้ แต่คุณภาพท่ีได้ก็แตกต่างกัน
ออกไปขึน้อยู่กับหลากหลายปัจจัย เช่น เทคโนโลยี 
ท่ีใช้ ระบบการผลิต และวัตถุดิบ เป็นต้น ดังนัน้จึงมี

ความจ าเป็นต้องทดสอบเฉพาะกบัการใช้งานจริงกับ
เคร่ืองยนต์ เพื่อให้สามารถใช้น า้มนัจากขยะพลาสติก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน ามาใช้ทดแทน
เชือ้เพลงิดีเซลได้อยา่งสมบรูณ์ 

  ในการศึกษาครัง้นีจ้ะท าการทดสอบน า้มนัดีเซล 
ท่ีผลิตได้จากขยะพลาสติก เพ่ือเปรียบเทียบกับ 
น า้มันดี เซลเชิงพาณิ ชย์  และท าการทดสอบกับ 
เคร่ืองยนต์เพ่ือหาสมรรถนะของเคร่ืองยนต์ รวมไปถึง 
การปลดปลอ่ยมลพิษ แล้วท าการเปรียบเทียบกบัผลท่ี
ได้จากการทดสอบด้วยน า้มันดีเซลเชิงพาณิชย์ เพ่ือ
สร้างความมั่นใจว่าน า้มันท่ีได้จากเชือ้เพลิงขยะ
สามารถน ามาทดแทนได้จริง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
เคร่ืองยนต์  

 
2. วธีิกำรวจิัย 
 
2.1 น ำ้มันดีเซลจำกกระบวนกำรไพโรไลซสิขยะ 
พลำสตกิ 
  น า้มนัดีเซลจากขยะพลาสติกท่ีใช้ในการทดสอบ

นี ้น ามาจากโรงกลั่นน า้มันจากขยะพลาสติกของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยน า้มันดีเซลจาก
ขยะพลาสติกท่ีผลิตได้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหรือ
ใกล้เคียงกับมาตรฐานท่ีประกาศโดยกรมธุรกิจ
พลงังาน และจัดอยู่ในน า้มันดีเซลประเภทรอบหมุน
เร็ว ดงัแสดงในตารางที่ 1 
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ตำรำงที่ 1 คณุลกัษณะของน า้มนัดีเซลท่ีกลัน่ได้เปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ีประกาศโดยกรมธุรกิจพลงังาน 

 
2.2 เคร่ืองยนต์ทดสอบ 

  เคร่ืองยนต์ท่ีน ามาทดสอบเป็นเคร่ืองยนต์ดีเซล
ขนาด 90 แรงม้า 4 สบู 4 จงัหวะ ระบบ Direct Injection  
ย่ีห้อ ISUZU รุ่น 4JA1 สภาพพร้อมใช้งาน ดังแสดง 
ในรูปท่ี 1 เป็นตัวแทนเคร่ืองยนต์ดีเซล เคร่ืองยนต์
ทดสอบจะถกูควบคมุควบคู่ไปกบัการควบคมุไดนาโม
มิเตอร์ โดยมีข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ ดังแสดงใน
ตารางท่ี 2 

 
2.3 ทฤษฎีทดสอบสมรรถนะเคร่ืองยนต์ 

  การวิเคราะห์สมรรถนะเคร่ืองยนต์ มีความจ าเป็น
อย่างย่ิงในการทดสอบ เพ่ือท านายการเผาไหม้ 
ของเคร่ืองยนต์ และการสิน้เปลืองน า้มันเชือ้เพลิง 
ก่อนการน าไปใช้งานจริง การทดสอบสมรรถนะ 
เคร่ืองยนต์ ท าการทดสอบแรงบิดก าลังเคร่ืองยนต์  
ความสิน้เปลืองเชือ้เพลิงสมัพัทธ์เพลา และอุณหภูมิ 
ไอเสีย โดยสมการค านวณสมรรถนะ [4] มีดงันี ้

ล ำดับ คุณลักษณะ น ำ้มันดีเซล
กล่ันได้ 

อัตรำ 
สูง-ต ่ำ 

ค่ำจำกกรมธุรกิจ
พลังงำน วธีิทดสอบ 

หมุนเร็ว หมุนช้ำ 
1 ความหนาแน่นที่อณุหภมูิ 15 ºC (kg/m3) 

0.8111 
ไมต่ ่ากว่า 
ไมส่งูกวา่ 

0.81 
0.87 

- 
0.92 

ASTM D 1298 

2 จ านวน ซีเทน (Cetane Number) 
ดชันีซีเทน (Calculated Cetane Index) 67 

ไมต่ ่ากว่า
ไมต่ ่ากว่า 

50 
50 

45 
45 

ASTM D 613 
ASTM D 976 

3 ความหนืด ณ อณุหภมู ิ40 ºC (cSt) 
3.103 

ไมต่ ่ากว่า 
ไมส่งูกวา่ 

1.8 
4.1 

- 
8 

ASTM D 445 

3 จดุวาบไฟ (ºC) 50.5 ไมต่ ่ากว่า 52 52 ASTM D 93 
4 จดุขุ่น (ºC) 15 ไมต่ ่ากว่า 10 16 ASTM D 97 
5 การกดักร่อนแผ่นทองแดง หมายเลข 1 ไมส่งูกวา่ หมายเลข 1 - ASTM D 130 
6 เสถียรภาพตอ่การเกิดออกซิเดชัน่ (g/m3) 

17.8 ไมส่งูกวา่ 25 - ASTM D 2274 

7 ก ามะถนั (% w/w) 0 ไมส่งูกวา่ 0.005 1.5 ASTM D 2622 
8 กากถ่าน (% w/w) < 0.10 ไมส่งูกวา่ 0.05 - ASTM D 189 
9 เถ้า (% w/w) 0.005 ไมส่งูกวา่ 0.01 0.02 ASTM D482 

10 การกลัน่ (อณุหภูมิของส่วนที่กลัน่ได้โดย
ปริมาตรในอตัรา 90% (ºC) 

371.9 ไมส่งูกวา่ 357 - ASTM D 86 

11 โพลิเมอร์อะโรมาติก (% w/w) 3.1 ไมส่งูกวา่ 11 - ASTM D 2425 
12 น า้ (% w/w) 0 ไมส่งูกวา่ 0.05 0.3 ASTM D 2709 
13 คณุสมบตัิการหลอ่ลื่น (μm) 350 ไมส่งูกวา่ 460 - CEC F-06-96 
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2.3.1 แรงบดิ (Torque) 

    แรงบิดบ่งชีถ้ึงความสามารถในการท างานของ
เคร่ืองยนต์ เป็นผลของแรงท่ีกระท าต่อแขนหมุนซึ่ง 
มีความยาว โดยแรงบิด T มีหน่วยเป็น N.m แรง F มี
หน่วยเป็น N และ d คือระยะจากเพลาแกนบิดถึง
จดุวดัแรง ดงัสมการท่ี (1) 

FdT         (1) 

ตำรำงที่ 2 แสดงข้อมลูทางเทคนิคของเคร่ืองยนต์
ดีเซลท่ีใช้ในการทดสอบ 

รูปที่ 1 ลกัษณะการติดตัง้เคร่ืองทดสอบ 
 

      2.3.2 ก ำลังเคร่ืองยนต์ (Engine Power) 
    ก าลงัเคร่ืองยนต์ (P) คืออตัรางานต่อหน่วยเวลา

ของเคร่ืองยนต์ มีหน่วยเป็น kW ความเร็วรอบของ
เคร่ืองยนต์ N มีหน่วยเป็น รอบต่อนาที ดังสมการ 
ท่ี (2) 

100060
2
x
NTP 

       (2)  

 
 
2.3.3 ควำมสิน้เปลืองเชือ้เพลิงสัมพัทธ์เพลำ 
(Brake Specific Fuel Consumption) 

      ความสิ น้ เปลื อ ง เชื อ้ เพ ลิ งสัมพั ท ธ์ เพลา  
(BSFC) เป็นค่าเป รียบเทียบหลักของเค ร่ืองยนต์ 
เพ่ือประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์ต่อการสิน้เปลือง
เชือ้เพลิง มีหน่วยเป็น g/kW-hr และอัตราการสิน้เปลือง
เชือ้เพลงิ มีหน่วยเป็น g/hr ดงัสมการท่ี (3) 

 

P
BSFC mf

•

       (3) 

 
2.3.4 ประสทิธิภำพเชงิควำมร้อนเบรค (Break 
Thermal Efficiency) 

     ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เชิ งค ว าม ร้อ น เบ รค  เป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างก าลงังานท่ีเคร่ืองยนต์ส่งออก  
มีหน่วยเป็น kW กับพลังงานท่ีเกิดจากการสันดาป
น า้มนัเชือ้เพลงิ มีหน่วยเป็น kW ดงัสมการท่ี (4)  

 

ηBTH
= 

FP

BP x 100     (4) 

 
 

พารามิเตอร์ สมบตัิ 
เคร่ืองยนต์/รุ่น อีซูซุ/4JA1 
แบบเคร่ืองยนต์ 4 สบู 4 จงัหวะ  
ขนาดกระบอกสบู 93  mm 
ระยะชกั 92  mm 
ความจกุระบอกสบู 2,499  cc 
อตัราสว่นการอดั 18.4 ตอ่ 1 
ก าลงังานสงูสดุ 90 hp ที่  4,200  rpm 
แรงบิดสงูสดุ 17.5 kg.m ที่  2,000  rpm 
องศาฉีดน า้มนั 12 องศา ก่อนศนูย์ตายบน 
ลกัษณะห้องเผาไหม้ direct injection 
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2.4 อุปกรณ์และวธีิกำรทดสอบ 
  ชุดอุปกรณ์ทดสอบ วัดสมรรถนะและมลพิษ

เคร่ืองยนต์ถกูติดตัง้ ดงัแสดงในรูปท่ี 2 โดยเคร่ืองยนต์
ท าการติดตัง้อยูบ่นแทน่ทดสอบซึง่เช่ือมต่อกบัไดนาโม
มิเตอร์ชนิดน า้ ย่ีห้อ CUSSONS P8601 มาเป็นตัว
เบรคเคร่ืองยนต์ เพ่ือทดสอบสมรรถนะเคร่ืองยนต์
ได้แก่ ก าลงั แรงบิด รอบ อตัราการใช้น า้มนัเชือ้เพลิง 
ท่ีความเร็วรอบตา่งๆ (1,000-3,400 rpm) 

 

การสิน้เปลืองเชือ้เพลิงจ าเพาะของเคร่ืองยนต์ตาม
ความเร็วรอบต่างๆ มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

 
3.1.1 กำรทดสอบค่ำแรงบดิของเคร่ืองยนต์ 

     เม่ือพิจารณาแรงบิดของเคร่ืองยนต์ พบว่า 
น า้มันดีเซลจากขยะพลาสติกมีแรงบิดต ่ากว่าน า้มัน
ดี เซล เชิ งพ าณิ ช ย์ เล็ ก น้ อย  ดั งแสดงใน รูป ท่ี  3 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แผนภาพการจดัวางอปุกรณ์ชดุทดสอบเคร่ืองยนต์ 
 

3. ผลกำรวจิัยและอภปิรำย 
 

3.1 กำรทดสอบสมรรถนะเคร่ืองยนต์ 
      การทดสอบสมรรถนะเคร่ืองยนต์ ISUZU 4JA1 
โดยใช้น า้มนัดีเซลเชิงพาณิชย์ (Commercial Diesel) 
เปรียบเทียบกบัน า้มนัดีเซลจากขยะพลาสติก (Plastic 
Diesel) 100% ท่ีความเร็วรอบต่างๆ พบว่า กราฟ 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงแรงบิด ก าลัง และอัตรา  

โดยเฉพาะในช่วงความเร็วรอบ 2,000 – 2,600 rpm 
ซึ่งเป็นช่วงท างานปกติของเคร่ืองยนต์ [5] ค่าแรงบิด
สงูสดุของเคร่ืองยนต์จะอยู่ในช่วงความเร็วรอบ 2,400 
rpm โดยน า้มันดีเซลจากขยะพลาสติกให้ค่าแรงบิด
สงูสดุของเคร่ืองยนต์ท่ี 101 N.m ในขณะที่น า้มนัดีเซล
เชิงพาณิชย์ให้ค่าแรงบิดสงูสดุของเคร่ืองยนต์สงูกว่าท่ี 
112 N.m หรือ น า้มนัดีเซลจากขยะพลาสติกมีแรงบิด
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น้อยกว่าน า้มันดีเซลเชิงพาณิชย์ประมาณ 10%  
เชิงพาณิชย์และน า้มนัดีเซลจากขยะพลาสติก 

 
รูปที่ 3 แสดงผลของความเร็วรอบตอ่แรงบิด 

 
รูปที่ 4 แสดงผลของความเร็วรอบตอ่ก าลงัเบรค 

 

 

รูปที่ 5 แสดงผลของความเร็วรอบตอ่อตัรา 
การสิน้เปลืองน า้มนัเบรค 

3.1.2 กำรทดสอบค่ำก ำลังเบรคของเคร่ืองยนต์  
         ค่ า ก า ลั ง เบ รค  (Break Power) มี แ น ว โน้ ม
เพิ่ มขึ น้ตามความเร็วรอบและน า้มัน ดี เซลทั ง้  2 
ประเภทให้ผลใกล้เคียง ดงัแสดงในรูปท่ี 4 ในสว่นของ
ก าลงัสงูสดุของเคร่ืองยนต์จะอยูท่ี่ความเร็วรอบ 3,400 
rpm (ความเร็วสงูสดุท่ีใช้) โดยน า้มนัดีเซลเชิงพาณิชย์
ให้ค่าก าลงัสงูสดุของเคร่ืองยนต์ท่ี 31.67 kW ในขณะ
ท่ีน า้มันดีเซลจากขยะพลาสติกให้ค่าก าลังสูงสุด 
ของเคร่ืองยนต์ท่ี 32.03 kW อย่างไรก็ตาม ในช่วง
ความเร็วรอบ 1,600-2,800 rpm ก าลงัท่ีได้จากน า้มนั
ดี เซลจากขยะพลาสติกจะน้อยกว่าน า้มัน ดี เซล 
เชิงพาณิชย์ เฉลี่ย 10.3% 

 
รูปที่ 6 แสดงผลของความเร็วรอบตอ่ประสทิธิภาพ
เชิงความร้อนเบรค 
 
3.1.3 กำรทดสอบอัตรำกำรสิน้เปลืองเชือ้เพลิง
จ ำเพำะ  
     เคร่ืองยนต์เม่ือใช้น า้มนัดีเซลจากขยะพลาสติก 

ให้ค่า SFC เฉลี่ยต ่าท่ีสดุคือ 205.6 g kW/hrในขณะท่ี
น า้มนัดีเซลเชิงพาณิชย์ให้ค่า SFC เฉลี่ยใกล้เคียงกัน
คือ 209.9 g kW/hr โดยคิดค่าเฉลี่ย SFC ในช่วงท่ีรอบ
เคร่ืองยนต์ใช้งานจริงในช่วง 2,000- 2,600 rpm ผล
ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้เคร่ืองยนต์จะมีแรงบิด
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และก าลังเบรกน้อยกว่าเม่ือใช้น า้มันดีเซลจากขยะ
พลาสติก แต่เม่ือพิจารณาการสิน้เปลืองน า้มันแล้ว
พบว่า การใช้น า้มนัดีเซลจากขยะพลาสติกและน า้มนั
ดีเซลเชิงพาณิชย์มีค่าใกล้เคียงกนัมาก ดงัแสดงในรูป
ท่ี 5 

3.1.4 กำรทดสอบประสทิธิภำพเชงิควำมร้อน
เบรค  
     เม่ือท าการหาค่าประสิทธิภาพทางความร้อน

เบ รค  (Break Thermal Efficiency) พบว่า  การใช้
น า้มนัดีเซลจากขยะพลาสติก ท าให้ประสิทธิภาพทาง
ความร้อนลดลงเพียง 1.6-3.0% ท่ีช่วงความเร็วรอบ 
ใช้งาน 2,000-2,600 rpm ดงัแสดงในรูปท่ี 6 ดงันัน้จะ
เห็นได้ว่าน า้มนัดีเซลที่ได้จากขยะพลาสติกมีศกัยภาพ
ในการน ามาทดแทนน า้มนัดีเซลเชิงพาณิชย์ได้  

 
4. สรุป 
 
น า้มันดีเซลท่ีได้จากการกลัน่น า้มันดิบจากระบบ

แปรรูปขยะพลาสติกเป็นน า้มนั ถกูน ามาใช้ทดสอบกบั
เค ร่ือ งยน ต์ ดี เซล  โดยการทดสอบจะแบ่ ง เป็ น  
การทดสอบสมรรถนะ และการปลดปล่อยมลพิษของ
เคร่ืองยนต์ พบว่า การทดสอบเคร่ืองยนต์ดีเซลกับ
น า้มันเชิงพาณิชย์กับน า้มันจากขยะพลาสติก ส่งผล
ต่อป ระสิท ธิภาพของเค ร่ืองยน ต์ เล็ก น้อย  โดย 
ท าให้ก าลังลดลงประมาณ  10% แต่เม่ือหาอัตรา 
การสิน้เปลืองน า้มนัเฉพาะของการใช้น า้มนัดีเซลจาก 
ขยะพลาสติก และน า้มัน ดี เซลเชิงพาณิ ชย์มีค่า
ใกล้เคียงกนัมาก จึงท าให้ประสิทธิภาพทางความร้อน
ของเคร่ืองยนต์เม่ือใช้น า้มันดีเซลจากขยะพลาสติก 
มี ค่ า น้ อ ย ก ว่ าน ้า มั น ดี เซ ล เชิ งพ า ณิ ช ย์ เพี ย ง  

1.6-3.0% เทา่นัน้  
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บทคัดย่อ  
 
งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบการผลิตพลังงานจากเชือ้เพลิงไม้กระถินยักษ์สับท่อนความชืน้สูง ด้วย
ระบบพลาสมาแก๊สซิฟิเคชั่น พบว่า ระบบสามารถลดข้อจ ากัดด้านความชืน้ในวตัถุดิบได้ โดยความชืน้ของ
เชือ้เพลิงอาจท าให้อณุหภมิูเฉลี่ยในเตาปฏิกรณ์ลดลง แต่มีผลต่อการเพิ่มองค์ประกอบของ H2 ในแก๊สเชือ้เพลิง 
ได้ค่าความร้อนอยู่ในระดบัสงู (> 5 MJ/N m3) และมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการน าแก๊สเชือ้เพลิง
ไปใช้ประโยชน์ อีกทัง้ยงัคงประสิทธิภาพเทียบเคียงได้กบัการใช้เชือ้เพลิงท่ีระดบัความชืน้ต ่า และเม่ือพิจารณา
ในกรณีการผลิตพลงังานจากเชือ้เพลิงความชืน้ 16% w.b. ซึ่งคิดรวมพลงังานในการอบแห้งด้วย พบว่า ระบบ
พลาสมาแก๊สซิฟิเคชั่นมีประสิทธิภาพได้เปรียบระบบแก๊สซิฟิเคชั่นแบบดัง้เดิมถึง 15% แสดงให้เห็นว่าระบบ
พลาสมาแก๊สซิฟิเคชั่น สามารถเดินระบบโดยใช้เชือ้เพลิงชีวมวลความชืน้สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ  
เป็นการลดขัน้ตอนและพลงังานในการเตรียมเชือ้เพลงิ 
ค าส าคัญ: พลาสมาแก๊สซิฟิเคชัน่ เตาปฏิกรณ์แก๊สซิฟิเคชัน่แบบไหลลง การผลติพลงังาน ชีวมวลความชืน้สงู 
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Abstract 
 
The objective of this research was to examine energy production for high-moisture biomass with 
plasma gasification system. It was found that this system could reduce the limit of biomass in terms 
of moisture content. The high moisture in the biomass caused a decrease in gasifier temperature in 
the reactor chamber. However, the derived H2 in syngas was increased, obtaining high calorific 
value (> 5 MJ/Nm3), which is high enough for use in consecutive applications. The efficiency of 
plasma gasification system operated with high moisture biomass was found to be more or less the 
same with that of conventional gasification operated with low moisture biomass. When the drying 
energy required to achieved 16% w.b. is taken into account for conventional gasification system, the 
efficiency of the plasma gasification system is 15% higher than convent gasification, indicating that 
the plasma gasification system can be operated with high-moisture biomass efficiently and reduces 
the process steps and energy for biomass preparation.  
Keywords: Plasma Gasification Downdraft Gasifier Energy Production High-moisture Biomass  
 
___________________________________________________________________________ 
*ติดต่อ: อีเมล: naiyawat47@hotmail.com, โทรศพัท์: 044-225-007, 044-225-046 
 
1. บทน า 
 
ปัจจุบัน การพัฒนาและค้นคว้าแหล่งพลังงาน

ทดแทนทัง้ในและต่างประเทศมีความก้าวหน้าไป
ระดับหนึ่ง แต่ยังคงไม่สามารถทดแทนพลงังานจาก
ฟอสซิลได้อยา่งสมบรูณ์ เน่ืองด้วยปัญหาและอปุสรรค
ด้านต่างๆ เช่น ปัญหาด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 
และสังคม เป็นต้น อย่างไรก็ตามประเทศไทยได้ 
จัดท าแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลื อก  25%  ใน  10 ปี  (พ .ศ .2555-2564) โดย
ส่งเสริมพลงังานทดแทนประเภทต่างๆ ประกอบด้วย 
แสงอาทิตย์ ลม น า้ ขยะ ก๊าซชีวภาพ และชีวมวล  
อีกทัง้พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ เช่น พลังงาน 
ความร้อนใต้พิภพ คลื่นและกระแสน า้ และไฮโดรเจน 
แตห่ากมองไปถงึสภาพการณ์ปัจจบุนัของประเทศไทย    

 
ซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม และมีแหล่งทรัพยากร 
ธรรมชาติ ท่ี เอือ้ต่อการเกษตรกรรมนัน้  ท าให้เห็น 
ว่าประเทศไทยน่าจะมีศักยภาพในการผลิตพลงังาน
จากชีวมวลได้อย่างมหาศาล อีกทัง้ยังเป็นการช่วย 
ลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก (Green House 
Gas)  

กระบวนการแปรรูปชีวมวลเพ่ือการผลิตพลงังาน
โดยใช้ วิ ธีทางเคมีความร้อน  (Thermo-Chemical 
Process) สามารถแบ่งออกเป็น 3 แบบหลักๆ คือ 
กระบวนการเผาไหม้โดยตรง (Direct Combustion) 
กระบวนการย่อยสลายด้วยความร้อน (Pyrolysis) 
และกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) ซึ่งใน
ส่วนของกระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน่ถือเป็นวิธีการผลิต
พลังงานจากชีวมวลท่ี เหมาะสมท่ีสุดอีกวิธีหนึ่ ง 
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เน่ืองจากระบบไม่มีความยุ่งยากและซับซ้อน โดย 
แก๊สซิฟิเคชั่นเป็นเทคโนโลยีท่ีอาศัยกระบวนการ
เป ลี่ ยน แปลงทางอุณ ห เค มี (Thermo-Chemical 
Conversion Process) โดยควบคุมเตาปฏิกรณ์  ให้
เกิดการเผาไหม้แบบจ ากัดปริมาณอากาศ (Partial 
Oxidation) ท่ีอณุหภมิูประมาณ 1,000 ๐C  ความร้อน
จะเปลี่ยนเชือ้เพลิงแข็งให้เป็นแก๊สเชือ้เพลิง (Syngas) 
ท่ี สามารถน าไป เผาไห ม้ ได้  ประกอบด้วย แก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) แก๊สไฮโดรเจน (H2) และ
แก๊สมีเทน (CH4) [1] แก๊สเชือ้เพลิงนีส้ามารถน ามาใช้
ผลิตพลงังานได้โดยตรง โดยสง่เข้าเคร่ืองยนต์สนัดาป
ภาย ใน  ( Internal Combustion Engine) เพ่ื อผลิ ต
ไฟฟ้า หรือป้อนแก๊สเข้าไปเผาไหม้ในหม้อไอน า้ เพ่ือ
ผลิตไอน า้แล้วน าไปหมุนกังหันไอน า้ผลิตไฟฟ้า หรือ
น าความร้อนของไอน า้ไปใช้ประโยชน์อ่ืน 

อย่างไรก็ดีเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นยังมีข้อจ ากัด 
คือ ไม่สามารถเดินระบบได้อย่างมีเสถียรภาพหาก
วตัถดุิบมีความแปรปรวนของคณุสมบติัสงู อีกทัง้แก๊ส
ชีวมวล ท่ี ได้ยังคงมีป ริมาณทาร์สูง ซึ่ งส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการผลิตพลงังานโดยตรง เน่ืองจากแก๊ส
ท่ีมีปริมาณทาร์สูงท าให้ค่าความร้อนลดลง และยัง
ก่อให้เกิดการอุดตันในท่อส่งแก๊สหรือเคร่ืองยนต์ 
ได้ [2] นอกจากนีย้งัมีงานวิจยั โดย [3] ท่ีสนบัสนนุว่า  
การผลิตพลังงานต้นแบบโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีแก๊ส 
ซิ ฟิ เคชั่นแบบ Fixed Bed Downdraft Gasification 
ขนาด 100 kW ยังมี ข้อจ ากัดหลายประการ โดย 
เฉพาะเชือ้เพลิงท่ีมีความชืน้สูงเกิน 15%  w.b. ไม่
สามารถเดินระบบได้อย่างต่อเน่ือง การน าเชือ้เพลิง 
ชีวมวล เหล่ า นี ม้ าใช้กับ ระบบ  จึ งจ า เป็น ต้องมี
กระบวนการเตรียมเชือ้เพลิงหลายขัน้ตอน ส่งผลต่อ
ต้นทุนการผลิตพลังงานท่ีสูง ทัง้นีห้ากไม่ควบคุม

คุณภาพของเชือ้เพลิงก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของ
ระบบต ่าลง  

แนวทางแก้ไขปัญหา คือ การศึกษาและพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ที่น ามาใช้เป็นแหล่งความร้อน
เสริมให้กับระบบแก๊สซิฟิเคชั่น จะเพ่ิมทางเลือกใน 
การน าเชือ้เพลิงชีวมวลมาใช้ประโยชน์ได้กว้างขวาง
ขึน้ ทัง้นีมี้งานวิจัยท่ีสนับสนุนว่า การน าเทคโนโลยี
พลาสมาเข้ามาใช้ เป็นแหล่งความร้อนเส ริมใน
กระบวนการแก๊สซิฟิ เคชั่น จะสามารถแก้ปัญหา 
ความแปรปรวนด้านกายภาพในชีวมวลท่ีมีความชืน้
สูงได้ เน่ืองจากพลาสมาสามารถสร้างอุณหภูมิได้
มากกว่า 1,500 ๐C ท าให้ช่วยในการรักษาอณุหภมูิสงู
ไว้ได้ และยังช่วยเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยา อีกทัง้ 
ช่วยชดเชยความร้อนท่ีสูญ เสียไปจากระบบ [4]  
และสามารถลดปริมาณทาร์ในแก๊สชีวมวล [5]  
ด้วยเหตุนีจ้ึงท าให้ระบบแก๊สซิฟิเคชั่นมีเสถียรภาพ  
และมีประสิทธิภาพสูงในการสลายองค์ประกอบ 
ของเชื อ้ เพลิ ง ชีวมวล  ซึ่ ง เราเรียกว่า เทคโน โล ยี 
พลาสมาแก๊สซิฟิเคชั่น (Plasma Gasification) ทัง้นี ้ 
เทคโนโลยีพลาสมาอาร์คกับการน ามาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการทางความร้อนเพ่ือผลิตพลงังานส าหรับ
ระบบแก๊สซิฟิเคชั่น ยงัถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ และยัง
เป็นการวิจัยและพัฒนาในระดับห้องปฏิบัติการ 
[5],[6] อย่างไรก็ดี งานวิจัยเหล่านีก็้ได้สนับสนุนว่า 
การน าพลาสมาเข้ามาใช้ในกระบวนแก๊สซิฟิชั่น มี
ความเป็นไปได้เชิงเทคนิค ในการน ามาประยกุต์ใช้กบั
เชือ้เพลิงท่ีมีความชืน้สงู และยังสามารถเพิ่มผลผลิต
แก๊สไฮโดรเจนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในแก๊ส
เชือ้เพลิงได้ และมีความเป็นไปได้ท่ีจะพัฒนาและ
น าไปใช้ประโยชน์ในระดบัอตุสาหกรรม 
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การศกึษาในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการใช้

พลาสมาช่วยในระบบแก๊สซิ ฟิ เคชั่นในการผลิต
พลังงานจากเชือ้เพลิงไม้กระถินยักษ์สับท่อน ท่ีมี
ความชืน้สงู (>15% w.b.) ซึ่งการเลือกกระถินยกัษ์ใน
การทดสอบ เน่ืองจากเป็นไม้โตเร็วท่ีมีศักยภาพใน 
การปลูกทดแทนและใช้เป็นเชือ้เพลิงเชิงพาณิชย์ได้ 
โดยการประเมินสมรรถนะของระบบพลาสมาแก๊ส 
ซิฟิเคชั่น ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพของแก๊สเชือ้เพลิง 
และประสทิธิภาพโดยรวมของระบบ ซึง่ผลการศกึษานี ้
น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับเทคโนโลยีการผลิต
พลงังานจากชีวมวลในอนาคตได้ 

 
2. วธีิการวจิัย 
 
2.1 ตัวอย่างเชือ้เพลงิ 
      งานวิจัยนี ้จะใช้ไม้กระถินยกัษ์เป็นเชือ้เพลิง โดย
ผ่านกระบวนการลดขนาด โดยใช้เคร่ืองเลื่อยไม้ท่ี
พฒันาขึน้ส าหรับเตรียมไม้ทอ่นโดยเฉพาะ และท าการ
ลดความชืน้ด้วยวิธีการตากลาน เพื่อให้ได้ความชืน้ใน
ระดับต่างๆ ท่ีใช้ในการทดสอบ ในการสับท่อนไม้
กระถินยักษ์ซึ่งมีขนาดล าต้นแตกต่างกัน ซึ่งจะเลือก
เอาท่อนไม้กระถินยกัษ์ท่ีมีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางอยู่
ในช่วงประมาณ 25-60 mm และเลื่อยเป็นท่อนขนาด
ความยาวอยู่ในช่วงประมาณ 50-70 mm ทัง้นีเ้พ่ือให้
ได้ท่อนเชือ้เพลิงท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน ดงัแสดงในรูป 
ท่ี 1 

 

รูปที่ 1 เชือ้เพลิงไม้กระถินยกัษ์สบัทอ่น 

ส าหรับการปรับระดับความชืน้ของเชือ้เพลิง จะใช้
วิธีการตากลานหลงัจากสบัเป็นทอ่นแล้ว โดยเชือ้เพลิง
ความชืน้ต ่า (16%  w.b.) ได้จากการตากลานเป็น
ระยะเวลาประมาณ 1 สปัดาห์ ส่วนท่ีระดับความชืน้
ปานกลาง ได้จากการเตรียมไม้สดและตากจนเหลือ
ความชืน้ประมาณ 28%  w.b. และเชือ้เพลิงท่ีระดับ
ความชืน้สงูสดุ จะใช้ไม้ท่ีได้จากการตดัต้นสดและหัน่
เป็นท่อน แต่เน่ืองจากกระบวนการเตรียมเชือ้เพลิงใน
ปริมาณมาก จ าเป็นต้องใช้เวลา ท าให้ความชืน้
บางส่วนหายไป จึงท าให้การเตรียมเชือ้เพลิงท่ีระดับ
ความชืน้สงูสดุ มีความชืน้เฉล่ียประมาณ 34% w.b. 

การหาองค์ป ระกอบประมาณ  (Proximate 
Analysis) ได้แก่  ความชืน้ เถ้า (Ash) ปริมาณสาร
ระเหย (Volatile mater) และปริมาณคาร์บอนคงตัว 
(Fixed carbon) โดยใช้วิ ธีการตามมาตรฐานของ 
ASTM D1762-84 และ การหาค่ าความ ร้อนของ 
การเผาไหม้ตวัอย่างโดยใช้เคร่ือง Bomb Calorimeter 
ตามมาตรฐานของ ASTM D 2015-77 

ส่ วนการวิ เค ราะ ห์แบบแยกธาตุ  (Ultimate 
Analysis) เพ่ือหาปริมาณธาตุ คาร์บอน ไฮโดรเจน 
ไนโตรเจน ซลัเฟอร์ โดยใช้เคร่ืองวิเคราะห์ปริมาณธาต ุ
(CHNS Elemental Analyzer) รุ่น  Analyzer CHNS-
932 EDXRF (เค ร่ืองมือวิ เคราะห์ นี มี้ ค่ า  Limit of 
Detection 5 ppm) ณ ห้องปฏิบตัิการของอาคารศนูย์
เคร่ืองมือ 1 (F1) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่ง
เป็นเค ร่ืองมือวิ เคราะห์แบบอัตโนมัติส าห รับหา
ปริมาณของธาตุท่ีเป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์ 
ส่วนธาตุออกซิ เจนใช้วิ ธีการค านวณโดยหาจาก
ผลตา่งของธาต ุ
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2.2 อุปกรณ์ในการทดลอง 
ในงานวิจัยนี ้อาศัยหัวพลาสมาแบบกระแสตรง 

(DC Plasma Torch) ภายใต้การพัฒนาโดย บริษัท 
High Temperature Technologies Corp. (HTTC) 
ประเทศแคนาดา เพ่ือใช้เป็นแหล่งความร้อนเสริมใน
กระบวนการผลิตแ ก๊สจากชีวมวล ชุดอุปกรณ์
ประกอบ ด้วย  หั วพลาสมาขนาด  50 kW, High 
Voltage Oscillator, High Power Supply และระบบ
น า้หล่อเย็น โดยอาร์คไฟฟ้าจะเกิดขึน้ระหว่างขัว้
อิเล็คโทรดซึ่งท าจากทงัสเตนและขัว้อาโนดซึ่งท าจาก
ทองแดง การเดินระบบพลาสมาจะใช้ความต่างศกัย์ 

300 V และกระแสไฟฟ้า 120 A แก๊สตัวกลางจะใช้
อากาศท่ีแรงดนั 700 kPa ไหลผ่านไปยงัระหว่างขัว้ทัง้
สองซึง่เกิดอาร์คไฟฟ้าอยู่ ท าให้อากาศเกิดการแตกตวั
กลายเป็นพลาสมาอุณหภูมิสูง ความร้อนท่ีเกิดขึน้
บริเวณชุดหัวพลาสมาจะใช้น า้เย็นท่ีอุณหภูมิ 10 ºC 
ในการหล่อเย็น และควบคุมอุณหภูมิน า้หล่อเย็นขา
ออกไม่ให้เกิน 50 ºC เพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีจะ
เกิดขึน้กบัชิน้ส่วนอปุกรณ์หวัพลาสมา แผนผงัของหวั
พลาสมาและคุณลักษณะเฉพาะของหัวพลาสมา
แสดงดงัรูปท่ี 2 และตารางที่ 1 ตามล าดบั 

  

 
 

รูปที่ 2 แผนผงัของหวัพลาสมา 
 
ตารางท่ี 1 ลกัษณะเฉพาะของหวัพลาสมา (Model: 
Gas Plasma Arc Torch AK-1-50DC) 

Parameter Value 
Power 50 kW 

Voltage (max) 300 V 
Current (max) 250 A 

Air 2.8 g s-1 
Water (max) 500 g s-1 

Life time of electrodes 200 h 
Efficiency 65 % 

Diameter of nozzle 25 mm 
Sizes 30 × 60 mm 

Weight 10 kg 

  
      ในการพัฒนาเตาปฏิกรณ์พลาสมาแก๊สซิฟิเคชั่น
ส าห รับ ใช้ทดสอบในงานวิจัย นี  ้จะใช้ ต้นแบบ 
โรงไฟฟ้าชีวมวลเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น ท่ีพัฒนา 
ขึ น้ โด ยมห าวิ ท ย าลั ย เท ค โน โล ยี สุ รน า รี  แล ะ  
Satake corporation Co., Ltd., ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็น 
เตาป ฏิกรณ์ ช นิด ไหลลง (Fixed-bed Downdraft 
Gasifier) ตัวเตามีขนาดความสูง 3.11 m และเส้น
ผ่านศูนย์กลางภายใน 0.75 m ท าจากเหล็กกล้าและ
ภายในติดตัง้ฉนวนความร้อนซึ่งท าจากเซรามิคทน
ความร้อนสงู หวัพลาสมาถกูติดตัง้บริเวณโซนเผาไหม้
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(Combustion Zone) หรือท่ีต าแหน่งประมาณ 2.28 m 
จากด้านบนสดุของตวัเตา ด้านลา่งสดุของตวัเตามีชดุ
สกรู ส าหรับล าเลียงถ่านออก รอบตัวเตาบริเวณโซน
การเผาไหม้มีท่ออากาศขนาด 10 cm จ านวน 9 ท่อ 

ระบบท าความสะอาดแก๊สและลดอุณหภูมิแก๊ส 
ประกอบด้วย Cyclone, Water Scrubber, Chilled 
Water Scrubber, และ Bag Filter โดยรูปท่ี 3 แสดง
ผงักระบวนการของระบบพลาสมาแก๊สซิฟิเคชัน่ 

 

 
 

รูปที่ 3 ผงักระบวนการของระบบพลาสมาแก๊สซิฟิเคชัน่ 
 
2.3 วธีิการทดลอง 

เชือ้เพลิงไม้กระถินยักษ์สบัท่อนจะถูกป้อนทาง
ด้านบนของเตาจนถึงระดับท่ีก าหนดไว้ วาล์วท่ีท่อ
อากาศจะถูกเปิดทัง้หมดเพ่ือให้อากาศไหลเข้าไปใน
เตา เปิดระบบสครับ เบอร์เพ่ือเร่ิม ต้นเดินระบบ 
เชือ้เพลิงจะถูกจุดติดด้วยหวัพลาสมาท่ีติดตัง้บริเวณ
โซนเผาไหม้ เม่ือกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นเกิดขึน้
อย่างสมบรูณ์แล้ว จะท าให้เกิดแก๊สสงัเคราะห์ออกมา
จากเตาและไหลผ่านไปยงัระบบท าความสะอาดและ
ลดความร้อน โดยฝุ่ นและทาร์ รวมถึงไอน า้ท่ีปนเปือ้น
อยู่ในแก๊สสังเคราะห์จะถูกก าจัดออกโดยไซโคลน 
ตามด้วยชุด Water Scrubber และ Chilled Water 
Scrubber จากนัน้แก๊สสงัเคราะห์จะไหลผ่านถงุกรอง 
เพ่ือดักอนุภาคต่างๆ ซึ่งมีขนาดประมาณ 0.1 mm 

เป็นขัน้ตอนสุดท้ายก่อนท่ีจะไหลไปยังชุดทดสอบ 
การลุกไหม้ อตัราการไหลของแก๊สสงัเคราะห์ส าหรับ
การศึกษานีย้ึดตามความสามารถสูงสุดของ Blower 
ซึ่งมีค่าประมาณ 220 m3/hr โดยใช้เคร่ืองวัดอัตรา 
การไหลของแก๊สแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Model : DIG-
SIDO-O, Nippon Flow Cell Co., Ltd, Tokyo, 
Japan) ซึง่จะติดตัง้ระหวา่งชดุถงูกรองและชดุทดสอบ
การลกุไหม้ การทดสอบเดินระบบแต่ละครัง้จะใช้เวลา 
4 ชั่วโมง อัตราการใช้เชือ้เพลิงสามารถวัดได้จาก
ปริมาณเชือ้เพลิงท่ีเติมเข้าในเตาเทียบกับเวลา และ
ท าการควบคุมการดึงเถ้าออกอยู่ท่ีประมาณ 5% ใน
ทกุๆ การทดลอง 

ส าหรับการวดัอณุหภูมิภายในเตาปฏิกรณ์ จะใช้
เทอร์โมคัป เปิลชนิด K (Typ K) ซึ่ งติดตั ง้ ท่ี ระดับ 
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ความสูง 0.66 m, 1.06 m, 1.46 m, 1.86 m, 2.28 m, 
และ 2.70 m จากด้านบนสดุของเตา ค่าของอณุหภูมิ
ภายในเตาจะถูกบันทึกทุกๆ 10 นาที เพ่ือสังเกต 
การเปลี่ยนแปลงของโซนปฏิกริยาต่างๆ คือ Drying, 
Pyrolysis, Combustion, and Reduction 

แก๊สสงัเคราะห์ท่ีได้จะถูกวิเคราะห์องค์ประกอบ
ด้วยเค ร่ือง Online Infrared Gas Analyzer (Model 
Gasboard-3100, Wuhan Cubic Optoelectronics 
Co., Ltd., Wuhan, China) ซึ่ ง จ ะ วั ด ท่ี ต า แ ห น่ ง
หลังจากแก๊สออกจากชุดถุงกรองทุกๆ 10 นาที 
ส าหรับปริมาณทาร์และฝุ่ น จะท าการตรวจวัดทุกๆ  
30 นาที โดยการสุ่มตัวอย่างแก๊สประมาณ 300 L 
ด้วยการดดูแก๊สผ่านกระดาษกรอง (GF/B) และน าไป
วิเคราะห์ [7] 
 สมรรถนะของระบบแก๊สซิฟิเคชัน่จะถกูประเมิน
โดยใช้สมการของ [8] 
 

ηcg=(Vg x LHVg)/(mfuelxLHVfuel)+Ptorch     (1) 
 

ηcg = the cold-gas efficiency (%) 
mfuel = the waste reject consumption rate 

(kg/h) 
LHVg = the calorific value of the gas        

produced (MJ/Nm3) 
LHVfuel = the low heating value of the 

rejected waste (MJ/kg) 
Vg = 

the volume flow rate of the gas 
produced (Nm3/ h) 

Ptorch = 
the power input for the plasma 
torch 

3. ผลการวจิัยและอภปิรายผล 
 
3.1 คุณสมบัตขิองไม้กระถนิยักษ์ 
 ผลการวิเคราะห์ค่าความร้อนด้วยเคร่ืองบอมพ์
แคลอร่ีมิเตอร์ของเชือ้เพลิงไม้กระถินยักษ์ท่ีระดับ
ความชืน้ 16%w.b., 28%w.b. และ 34%w.b. พบว่า 
มีค่าความร้อนสูง (Higher Heating Value) เท่ากับ 
16.02, 13.73 และ 12.59 MJ/kg ตามล าดับ ส าหรับ
ค่ าความ ร้อนต ่ า  (Lower Heating Value) เท่ ากับ 
14.54, 12.12 และ 10.92 MJ/kg ซึง่ค่าความร้อนต ่านี ้
สามารถค านวณ ได้จากค่าความร้อนสูงโดยใช้
ความสัมพัน ธ์  LHV = HHV – 0.02395(9H + MCt) 
[9] จากผลการวิเคราะห์ค่าความร้อนของเชือ้เพลิงไม้
กระถินยักษ์ดังกล่าวถือว่ามีค่าเทียบ เคียงและ
สอดคล้องกบัรายงานของ [10],[11] ซึ่งได้รายงานค่า
ความ ร้อนของเชื อ้ เพลิ งไม้กระถินยัก ษ์ ว่า มีค่ า 
ความ ร้อนสูง (Higher Heating Value) อยู่ ในช่วง 
17.92-19.67 MJ/kg (น ้าห นั กม วลแ ห้ ง ) จ ากค่ า 
ความร้อนของเชือ้เพลิงดังกล่าว จะเห็นได้ว่าค่า 
ความร้อนของเชือ้เพลิงจะมีค่าลดลง เม่ือเชือ้เพลิงมี
ความชืน้เพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัค าอธิบายของ [12] 
ว่ า ใน เชื อ้ เพ ลิ ง ท่ี มี ค วาม ชื น้ สู ง  จ ะ มี น ้า อ ยู่ ใน
ส่วนประกอบของเชือ้เพลิงในสดัส่วนท่ีสงูขึน้ จึงท าให้
องค์ประกอบท่ีเผาไหม้ได้ (Combustible Matter) ใน
เชื อ้ เพลิงมีสัดส่วนลดลง ส่งผลให้ค่าความร้อน 
ลดลงตามไปด้วย  

จากการวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบแบบประมาณ 
(Proximate Analysis) ของเชือ้เพลิงไม้กระถินยักษ์ 
ซึ่ ง เ ป็ น ค่ า สั ด ส่ ว น ร้ อ ย ล ะ โด ย น ้า ห นั ก แ ห้ ง 
ประกอบด้วยปริมาณสารระเหย (Volatile Matter), 
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ปริมาณคาร์บอนคงตวั (Fixed Carbon) และปริมาณ
เถ้า (Ash) เท่ากับ 80.94% , 17.53% และ 1.53% 
ตามล าดับ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถ
เปรียบเทียบได้กบัข้อมลูของ [13] 

ส่วนการวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบแบบแยก
ป ริมาณ ธาตุ  (Ultimate Analysis) ของเชื อ้ เพ ลิ ง 
ไม้กระถินยักษ์ ซึ่งเป็นค่าสดัส่วนร้อยละโดยน า้หนัก
แห้ง (ไม่คิดรวมปริมาณเถ้า) ประกอบด้วย คาร์บอน 
(C) 49.2%, ไฮโดรเจน (H) 6.05%, ไนโตรเจน (N) 
0.47%, ซัล เฟอ ร์  (S) 0.03% และ ออก ซิ เจน  (O) 
42.74% ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวพบว่ามีค่า
สอดคล้องกบั [12]  
 
3.2 การกระจายตัวของอุณหภูมภิายในเตา 

จากการเดินระบบโดยใช้เชือ้เพลิงไม้กระถินยกัษ์
สับท่อนท่ีความชืน้ 16% w.b., 28% w.b. และ 34% 
w.b. พบว่าระบบสามารถเดินได้ปกติและต่อเน่ือง 
โดยลกัษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในเตา
ปฏิกรณ์ แสดงดังรูปท่ี 4 ซึ่งยังคงรูปแบบเหมือนกับ
ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ก๊ ส ซิ ฟิ เค ชั่ น จ า ก เ ชื ้อ เพ ลิ ง 
ชีวมวลโดยทั่ ว ไป  และสามารถอ ธิบายชั น้ ของ 
การเกิดปฏิ กิ ริยาในเตาตามต าแหน่งของการวัด
อุณหภูมิได้ดังนี ้คือ ต าแหน่ง 0.66 - 1.46 m ช่วงนีมี้
อณุหภูมิน้อยกว่า 200 °C ซึ่งแสดงถึงช่วงการอบแห้ง 
ความชืน้ท่ีมีอยู่ในเชือ้เพลิงจะถูกความร้อนพาและ
ระเหยออกไปในโซนนี ้ หลังจากนัน้อุณหภูมิของ 
เตาปฏิ กรณ์ เพิ่ มขึ น้ อย่างรวดเร็วจากต าแหน่ ง  
1.46 - 2.28 m จะเป็นการกลัน่สลายของเชือ้เพลิงแข็ง 
หรือกระบวนการไฟโรไลซิสในช่วงนี ้และมีการปด
ปล่อยสารระเหย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น กลุ่มแก๊สไฮโดร 
คาร์บอน คาร์บอนไดออกไซด์ และทาร์ เหลือไว้เฉพาะ

ส่ วน ท่ี เป็ นถ่ านแข็ ง  ห รือ  (Char) ไว้  [14] ส่ วน ท่ี
ต าแหน่ง 1.86 - 2.28 m ซึ่งเป็นต าแหน่งท่ีมีการป้อน
อากาศและความร้อนจากพลาสมาอาร์คเพิ่มเข้าไป 
จะเป็น โซนการเผาไห ม้  ห รือ  Combustion Zone 
จากนัน้ช่วงสุดท้ายของเตาเป็นช่วงท่ีอุณหภูมิลดลง
เน่ืองจากปฏิกิริยาดดูความร้อน ซึ่งเป็นช่วงท่ีมีการท า
ปฏิกิริยาระหว่างแก๊สท่ีผลิตจากโซนด้านบนกบัถ่านท่ี
เห ลื อ  ห รือ ท่ี เ รี ย ก ว่ า  Reduction Zone ท า ใ ห้ มี 
การผลิ ตคา ร์บอนมอนอกไซ ด์  (CO) และ  (H2) 
โดยทั่วไปอุณหภูมิในช่วงนีค้วรท่ีจะสูงกว่า 500 °C 
[15] 

ผลการกระจายตัวของอุณหภูมิในเตาปฏิกรณ์ 
(Temperature Profile) พบ ว่ า  ค วาม ชื น้ มี ผ ลต่ อ
กระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน่ โดยความชืน้ท่ีเพิ่มขึน้ท าให้
ระดับของอุณหภูมิภายในเตาลดลง แต่ยังคงอยู่ใน
ระดบัท่ีระบบสามารถด าเนินต่อไปได้ ซึ่งในความเป็น
จริง การป้อนวัตถุดิบท่ีมีความชืน้สูงแทบจะเป็นไป
ไม่ได้ส าหรับกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น เน่ืองจากมี 
การสูญเสียความร้อนไปกับการระเหยน า้มากเกินไป
จนท าให้อุณหภูมิ ไม่สูงเพียงพอส าห รับการท า
ปฏิกริยาแก๊สซิฟิเคชัน่ ดงักลา่วแสดงให้เห็นว่า การใช้
แหล่งความร้อนภายนอกจากพลาสมาท าให้ข้อจ ากดั
ด้านความชืน้ของวตัถดุิบลดลงได้ 

 

 
 

รูปที่ 4 ผลการกระจายตวัของอณุหภมูิ 

92 FEAT JOURNAL
July - December 2017; 3(2) : 85-98



 

 

3.3 คุณสมบัตขิองแก๊สสังเคราะห์ 
จากผลการทดสอบ พบว่า ความชืน้ของเชือ้เพลิง

ชีวมวลที่เพิ่มขึน้ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลองค์ประกอบ
ของแก๊สเชือ้เพลิง คือ CO, H2 และ CH4  โดยปริมาณ 
CO จะมีค่าลดลง อยู่ในช่วงประมาณ 3.83% และ 
5.5% เม่ือเชือ้เพลิงมีความชืน้สูงขึน้เป็น 28%  w.b. 
และ 34% w.b. ตามล าดบั   

ส าหรับปริมาณ H2 พบว่า จะมีค่าเพิ่มขึน้ตามค่า
ความ ชื น้ของเชื อ้ เพลิ ง ซึ่ ง เป็น ไปตาม ท่ีคาดไว้
เน่ืองจากมีน า้มากพอส าหรับกระบวนการผลิต H2 
โดยพบว่าปริมาณของ H2 เพิ่มขึน้ อยู่ในช่วงประมาณ 
2.41% และ 3.53% เม่ือเชือ้เพลิงชีวมวลมีความชืน้
สูงขึน้เป็น 28%w.b. และ 34%w.b. ตามล าดับ   ซึ่ง
โดยปกติองค์ประกอบของ H2 ท่ีได้จากกระบวนการ
แก๊สซิฟิเคชัน่ของเชือ้เพลิงชีวมวลความชืน้ 15% w.b.
จะมีค่าไม่เกิน 20% [3] การเพิ่มขึน้และลดลงของ H2 
และ CO สอดคล้องกับผลการทดลองของ [16] และ 
[17] ดั งกล่ าว  จะ เห็ นว่าองค์ประกอบของแ ก๊ส
เชือ้ เพลิงท่ีได้จะมีความแปรปรวนตามความชืน้ 
ในขณะท่ีเม่ือพิจารณาถึงค่าความร้อน (Calorific 
Value: LHV) ของแก๊สเชือ้เพลิง พบว่าจะมีค่าลดลง
เม่ือความชืน้เชือ้เพลิงเพิ่มขึน้ แต่ก็ยังสูงเพียงพอ
ส าหรับน าไปใช้กับเคร่ืองยนต์แก๊ส ซึ่งต้องการค่า
ความร้อนอย่างน้อยประมาณ 4.2 MJ/Nm3 [12] ซึ่ง
คุณภาพของแก๊สเชือ้เพลิงท่ีได้จากการใช้เชือ้เพลิง
ความชืน้สงู ยงัคงอยู่ในระดับท่ีดีได้นัน้ น่าจะเป็นผล
มาจากอณุหภมูิภายในเตาปฏิกรณ์เป็นหลกั เน่ืองจาก
การใช้พลาสมาท าให้สามารถรักษาระดับอุณหภูมิ
ภายในเตาไม่ให้ต ่าเกินไป อีกทัง้การใช้พลาสมา
อุณหภูมิสูงสามารถท าลายพันธะทางเคมีของ

เชือ้เพลิงท าให้เกิดปริมาณอิเล็กตรอน ไอออน และ
โมเลกุลท่ีถูกกระตุ้ นเป็นจ านวนมาก ส่งผลต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาท่ีสูงขึน้และผลิตแก๊สเชือ้เพลิงท่ีมี
คณุภาพ [8] 
 
3.4 ปริมาณทาร์และฝุ่น 

ปริมาณของทาร์และฝุ่ นในแก๊สเชือ้เพลิงท่ีได้ 
จากการทดสอบ เชื อ้ เพลิ ง ชี วมวลความ ชื น้ สู ง  
พบว่าป ริมาณทาร์มีค่ าใก ล้ เคียงกันอยู่ ในช่ วง  
2.97-3.32 mg/Nm3 ในทุกระดับความชืน้เชือ้เพลิ ง 
ส่วนปริมาณฝุ่ นพบว่ามีค่าค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับ
รายงานของ [3] แต่หากพิจารณาปริมาณทาร์และฝุ่ น
รวม ในทกุระดบัความชืน้เชือ้เพลิง พบวา่ยงัคงมีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการน าแก๊สเชือ้เพลิงไปใช้
ประโยชน์ ซึ่งโดยทั่วไปปริมาณทาร์และฝุ่ นท่ีได้จาก
ระบบแก๊สซิฟิเคชัน่แบบไหลลงจะมีค่าเท่ากบั 50-500 
mg/Nm3 [18] ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัลกัษณะของวตัถุดิบ การ
ออกแบบสภาวะการท างาน และวิธีการเก็บตัวอย่าง
และวิเคราะห์ [19] อีกทัง้ประสิทธิภาพการก าจดัทาร์
และฝุ่ น  ขึ น้อยู่กับอุปกรณ์ ท าความสะอาดแก๊ส
เชือ้เพลิงท่ีเลือกใช้งาน [20] โดยผลการวิเคราะห์
ปริมาณทาร์และฝุ่ นแสดงดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ปริมาณทาร์และฝุ่ นในแก๊สเชือ้เพลงิ 

MC Impurity (mg/Nm3) 
(%w.b.) Tar Dust Total 

16 3.11 85.27 88.38 
28 2.97 62.56 65.53 
34 3.32 68.88 72.20 
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3.5 การประเมนิสมรรถนะของระบบ 

จากการทดสอบการผลิตพลังงานจากเชือ้เพลิง 
ไม้กระถินยักษ์สับท่อน ท่ีความชืน้เฉลี่ย 16% w.b., 
28%  w.b. และ 34% w.b. ด้วยระบบพลาสมาแก๊ส 
ซิ ฟิ เคชั่น  และได้ท าการวิ เคราะห์ประสิท ธิภาพ 
การผลิตแก๊สเชือ้เพลิง (Cold-Gas Efficiency: ηcg) 
แสดงดงัตารางท่ี 3 พบว่า เม่ือความชืน้ของเชือ้เพลิง
ชีวมวลเพิ่มขึน้เป็น 28% w.b. ประสิทธิภาพการผลิต
แก๊สจะมีค่าลดลง 9.03% แต่เม่ือเพิ่มระดับความชืน้
เชือ้เพลิงชีวมวลเป็น 34% w.b. พบว่า ประสิทธิภาพ
การผลิตแก๊สเชือ้เพลิงมีค่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกับท่ี 

16% w.b. คือมีค่าประมาณ 71.34% ซึ่งน่าจะเป็นผล
มาจากค่าความร้อนของเชือ้เพลิงต่อน า้หนักเปียก ท่ี
ใส่เข้าไปในระบบน้อยกว่า เน่ืองจากมีส่วนประกอบ
ของความชืน้หรือน า้เป็นจ านวนมาก อีกทัง้น า้ใน
เชือ้เพลิงยงัมีส่วนในการเพิ่มองค์ประกอบของแก๊ส H2 
ในแก๊สเชือ้ เพลิง  จึงท าให้ค่าความร้อนของแก๊ส
เชือ้เพลิงท่ีได้ยังคงอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างสูงอยู่ (>5 
MJ/Nm3) ท าให้ระบบผลิตพลังงานจากเชือ้เพลิง
ความ ชื น้สู ง ด้ วยระบบพลาสมาแ ก๊สซิ ฟิ เคชั่น 
ยงัคงประสิทธิภาพอยู่ในระดบัเดียวกันกับท่ีความชืน้ 
16% w.b. ได้ 

 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบเดินระบบพลาสมาแก๊สซิฟิเคชัน่                                    

Parameter 
  

Unit 
  

%MC of Fuel (% w.b.) 
16 28 34 

Syngas flow rate Nm3/h 216.40 215.50 218.00 
LHV of Fuel MJ/kg 14.54 12.12 10.92 
Consumption rate kg/h 109.90 132.35 129.60 
Ash discharge rate kg/h 5.52 5.53 5.51 
  % 5.02 4.17 4.25 
CO % 19.34 14.51 13.84 
H2 % 20.30 22.71 23.83 
CH4 % 3.30 2.37 2.08 
O2 % 0.61 0.48 0.63 
CO2 % 13.03 15.10 14.80 
LHV MJ/Nm3 5.80 5.12 5.05 
Plasma Power Input MJ/h 129.60 129.60 129.60 
Cold-gas efficiency (ηcg) % 72.66 63.63 71.34 

 
นอกจากนัน้ หากท าการวิเคราะห์สมรรถนะของ

ระบบผลิตพลังงานเชิงเปรียบเทียบ ระหว่างระบบ 
พลาสมาแก๊สซิฟิเคชั่นท่ีใช้เชือ้เพลิงชีวมวลความชืน้ 
34%  w.b. กับระบบแก๊สซิ ฟิ เคชั่นแบบเดิมซึ่ งใช้ 

 
เ ชื ้อ เพ ลิ ง ชี ว ม ว ล ค ว าม ชื ้น  16%  w.b. แ ต่ ท า 
การวิเคราะห์รวมพลงังานในการอบแห้งด้วย โดยค่า
พลงังานท่ีใช้ในการอบแห้งชีวมวลที่จะน ามาวิเคราะห์ 
จะใช้ข้อมูลจากรายงานการวิจัยของ [21] ท่ี ได้ มี
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การศึกษาเร่ืองการอบแห้งเชือ้เพลิงไม้กระถินยักษ์ 
สับท่อน โดยใช้เค ร่ืองอบแห้งแบบโรตาร่ี ซึ่ งท า 
การทดสอบอบแห้งไม้กระถินยักษ์สับท่อนท่ีระดับ
ความชืน้เร่ิมต้น 42% w.b. ให้เหลือความชืน้สุดท้าย 
15%  w.b. โดยใช้พลังงานจ าเพาะในการระเหยน า้ 
(Specific Energy Consumption, SEC) เท่ากับ 13.89 
MJ/kgevaporated water 

จากผลการวิเคราะห์สมรรถนะของทัง้ 2 ระบบ 
จะเห็น ได้ว่า  หากมีการคิดรวมพลังงาน ท่ี ใช้ใน 
ก า รอ บ แ ห้ ง เ ชื ้อ เพ ลิ ง ชี ว ม ว ล ด้ ว ย  จ ะ ท า ใ ห้
ประสิท ธิภาพของระบบพลาสมาแก๊สซิ ฟิ เคชั่น
ได้เปรียบระบบแก๊สซิฟิเคชั่นแบบดัง้เดิมอย่างเห็นได้
ชดั คือ 71.34% (ส าหรับระบบพลาสมาแก๊สซิฟิเคชัน่) 
และ 55.62% (ส าหรับระบบแก๊สซิฟิเคชั่นแบบเดิม) 
ดงันัน้ การใช้ระบบพลาสมาแก๊สซิฟิเคชัน่ในการผลิต
พลงังานจากเชือ้เพลิงชีวมวล จะช่วยลดขัน้ตอนและ
พลงังานในกระบวนการเตรียมเชือ้เพลงิชีวมวลได้ 

 
4. สรุป 
 
     การศึกษานีใ้ช้ไม้กระถินยักษ์สบัท่อนความชืน้สูง
เป็น เชื อ้ เพลิ งในการทดสอบผลิตพลังงาน ด้วย
เทคโนโลยีพลาสมาแก๊สซิฟิเคชัน่ ผลการทดสอบท าให้
เห็นว่าความชืน้ส่งผลต่ออณุหภูมิภายในเตาปฏิกรณ์ 
คือ เม่ือความชืน้เชือ้เพลิงสงูขึน้ท าให้ระดบัอณุหภมูิใน
เตาลดลง นอกจากนัน้ความชืน้ในเชือ้เพลิงยงัมีผลต่อ
คุณภาพของแก๊สเชือ้เพลิงท่ีผลิตได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งองค์ประกอบของ H2 ในแก๊สเชือ้เพลิงเพิ่มสูงขึน้ 
เม่ือความชืน้ของเชือ้เพลิงสงูขึน้ และได้ค่าความร้อน 
ของแก๊สเชือ้เพลิงสูงอยู่ในระดับ >5 MJ/Nm3 ส่วน

ปริมาณทาร์และฝุ่ นอยู่ในระดับมาตรฐาน สามารถ
น าไปใช้เป็นเชือ้เพลิงในเคร่ืองยนต์แก๊สได้ ส าหรับ
สมรรถนะของระบบพลาสมาแก๊สซิฟิเคชั่น ในแง่ของ
ประสิทธิภาพของระบบผลิตพลังงานพบว่า ท่ีระดับ
ความชืน้ของเชือ้เพลิงเท่ากับ 34% w.b. สามารถคง
ประสิท ธิภาพ ได้ ใก ล้ เคียงกับ ท่ี ระดับความ ชื น้  
16% w.b. แสดงให้เหน็วา่ระบบพลาสมาแก๊สซิฟิเคชัน่
สามารถลดข้อจ ากัดด้านความชืน้ของเชือ้ เพลิง  
อีกทั ง้ เป็ นการช่ วยลดขั น้ ตอนและพลังงานใน
กระบวนการเตรียมเชือ้เพลงิชีวมวลได้ 
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บทคัดย่อ 
 
งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาความแตกต่างของซิลิกาท่ีได้จากเถ้าแกลบของ 3 พันธุ์ ข้าว ได้แก่ ข้าวเหนียว (กข 6) 
ข้าวเหนียวเขาวง และข้าวหอมมะลิ (กข 105) ด้วยเทคนิคท่ีไม่ผ่านการรีฟลักซ์และผ่านการรีฟลักซ์ จากนัน้ 
น าไปผ่านกระบวนการทางความร้อนท่ีอณุหภูมิ 650°C เป็นระยะเวลา 1, 3, 5 และ 7 ชัว่โมง พบว่า เถ้าแกลบ 
ข้าวเหนียว (กข 6) ท่ีผ่านกระบวนการทางความร้อนเป็นระยะเวลา 7 ชั่วโมง ท่ีไม่ผ่านการรีฟลักซ์  และผ่าน 
การรีฟลักซ์ จะให้ปริมาณซิลิกามากท่ีสุดท่ี 93.249 wt% และ 99.086 wt% ตามล าดับ จากนัน้เถ้าแกลบ
ดังกล่าวจะถูกน าไปวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วย SEM วิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของสารประกอบ 
โดยเทคนิค XRF และวิเคราะห์โครงสร้างผลกึโดยเทคนิค XRD  
ค าส าคัญ: ซิลิกาจากแกลบ ไม่ผ่านการรีฟลกัซ์และผา่นการรีฟลกัซ์ 
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Abstract 
 
This research investigated the difference of silica from rice husk ash which come from three varieties 
of rice; Sticky rice (RD 6), Kaowong sticky rice and jasmine rice (RD 105) by non-reflux and reflux 
techniques. Then heat treatment at 650°C for 1, 3, 5 and 7 hrs. The result showed that that the Sticky 
rice (RD 6) that heat treatment for 7 hrs. by non-reflux and reflux techniques gave the highest 
amount of silica 93.249 wt% and 99.086 wt%, respectively. Then the rice hush ash was be analyzed 
microstructure by SEM, elemental and quantitative analysis by XRF technique and crystal structure 
by XRD technique. 
Keywords: Silica from rice husk ash Non-reflux and reflux techniques 
 
_____________________________________________________ 
*ติดต่อ: อีเมล: teera@kku.ac.th, โทรศพัท์: 091-0605412
 
1. บทน า 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาเถ้าแกลบได้ถูกน ามาใช้เป็น
วัต ถุ ดิ บ ท่ี ส าคัญ ส าห รับ การท าแผ งพ ลั งงาน
แสงอาทิตย์ เน่ืองจากมีสารประกอบซิลิกาโดยมี
โครงสร้างเป็น Polycrystalline [1-3] และถูกน ามา
ประยุกต์ใช้เป็นซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC) [4-5] และ
ซิลิกอนไนไตรเซรามิก (Si3N4) [6] นอกจากนีย้ังถูก
น ามาใช้ในงานคอนกรีตและพืน้ซีเมนต์ [7] เปลือก
ข้าวจะเกิดขึน้ในช่วงการเจริญเติบโตของเมล็ดข้าวใน
ขัน้ตอนการพัฒนาการเจริญ เติบโตของพืชซึ่งมี
องค์ประกอบของเซลลูโลส ลิกนิน ท่ีมีขนาดเล็กของ
โปรตีนและวิตามินของสารอนินทรีย์ท่ีอุดมไปด้วย
ซิลิกอนและองค์ประกอบของธาตุอ่ืนๆ [8] ประเทศ
ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม โดยข้าวจดัเป็นผลผลิต
ทางเกษตรท่ีส าคัญเป็นอันดับหนึ่งของประเทศทัง้ 
การส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ มีการปลกู
ข้าวอยู่ทัว่ทัง้ภมิูภาคของประเทศ โดยเฉพาะเขตพืน้ท่ี
ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [9] ใน 

 
การแปรรูปข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารจะมีส่วนท่ีเหลือ 
คือ แกลบข้าว ซึ่งมีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบ  
80 wt% มีซิลิกา (Silica) หรือ SiO2 (Silicon dioxide) 
เป็นองค์ประกอบประมาณ 19 wt% และมีธาตอ่ืุนเจือ
ปนประมาณ 1 wt% เม่ือแกลบข้าวผ่านการเผาจะได้
เถ้าแกลบซึง่มีซิลิกาเป็นองค์ประกอบประมาณ 87 ถึง 
99 wt% ของเถ้าแกลบ ขึน้อยู่กับกระบวนการเตรียม
แกลบ ข้าว ก่อนน า ไป เผา  วัต ถุดิ บ ในการผลิ ต 
ซิลิกาส่วนใหญ่มาจาก ทราย แต่ต้องเป็นทรายท่ีมี 
ความบริสุทธ์ิค่อนข้างสูง ท าให้มีจ านวนจ ากัดและ
ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตซิลิกาเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับ
การผลิตซิลิกาโดยใช้แกลบข้าวเป็นวัตถุดิบ จาก
การศึกษางานวิจยัการแยกซิลิกาจากแกลบข้าวท่ีผ่าน
มาพบว่า การเผาแกลบข้าวเพ่ือให้ได้ซิลิกาจากแกลบ
ข้าว ไม่ได้บ่งบอกว่าใช้พันธ์ุข้าวชนิดใดในการแยก 
ซิลิกา ท าให้ผู้วิจยัสนใจวา่พนัธุ์ข้าวนัน้มีผลต่อปริมาณ
ซิลิกาท่ีได้ด้วยหรือไม่ ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงได้ให้ความสนใจ
เก่ียวกับเร่ืองพันธุ์ ข้าว วิธีการเตรียม และเวลาใน 
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การเผา โดยศึกษาจากข้าวทัง้ 3 สายพันธุ์  ซึ่งได้แก่ 
ข้าวเหนียว (กข 6) มีแหล่งเพาะปลูกมากอยู่ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ข้าวเหนียวเขาวง (กข 6) มีแหลง่
เพาะปลูกท่ี อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์  และข้าวหอมมะลิ 
(กข 105) มีแหล่งเพาะปลกูมากอยู่ในภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือและภาคกลาง วิธีการในการเตรียมแกลบ
ข้าว คือ ไม่ผ่านการรีฟลกัซ์ และผ่านการรีฟลกัซ์ด้วย
กรดไฮโดรคลอริกแล้วน าไปเผาท่ีอุณหภูมิ 650 องศา
เซลเซียส และเวลาในการเผาท่ีแตกต่างกนั คือ 1, 3, 5 
และ 7 ชัว่โมง  
 
2. วธีิการการวจิัย 
 
     เตรียมแกลบจากข้าวทัง้ 3 สายพันธุ์  ได้แก่ ข้าว
เหนียว (กข 6) ข้าวเหนียวเขาวง และข้าวหอมมะลิ 
(ก ข  1 0 5 )ส ายพั น ธุ์ ล ะ  1  กิ โล ก รัม ม า ล้ า งท า 
ความสะอาดสิ่งเจือปนด้วยน า้กลั่น แล้วกรองแยก
เฉพาะส่วนของแกลบข้าวน าไปตากให้แห้ง จากนัน้
แบ่งแกลบข้าวออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเป็น
แกลบข้าวท่ีล้างเฉพาะน า้กลั่น และกลุ่มท่ี 2 เป็น
แกลบข้าวท่ีผ่านการรีฟลักซ์ด้วยกรดไฮโดรคลอริก
ความเข้มข้น 3 โมลาร์  ที่อณุหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนัน้น าไป ล้างด้วยน า้กลั่น
จนกระทั่งมีค่า pH เท่ากับ 7±0.5 [10] จึงน าแกลบ
ข้าวไปตากให้แห้ง จากนัน้น าแกลบข้าวทัง้ 2 กลุ่มไป
ผ่านกระบวนการทางความร้อน โดยแต่ละตวัอย่างจะ
ใช้แกลบข้าวน า้หนกั 15 กรัม โดยทดลองจ านวน 3 ซ า้ 
แล้วหาค่าเฉลี่ยและในการแยกซิลิกาจากแกลบข้าว มี
ขัน้ตอนการทดลองดงันี ้

 2.1 น าแกลบข้าวท่ีชั่งน า้หนักแล้วไปเผาท่ี
อุณหภูมิ  650 องศาเซลเซียส [11] โดยให้อัตรา 
ความร้อน 5°C/นาที เป็นเวลา 1, 3, 5 และ 7 ชั่วโมง 
แล้วปลอ่ยให้เยน็ตวัภายในเตา 

 2.2 น าเถ้าแกลบท่ีผ่านการเผาในข้อ 2.1 มา
สังเกตความแตกต่างของสีของเถ้าแกลบ จากนัน้ 
ท าการเลือกเถ้าแกลบท่ีมีลักษณะสีท่ีขาวท่ีสุด ไป
วิ เคราะห์หาชนิดและปริมาณของสารประกอบ 
ด้ วย  เท ค นิ ค เอกซ เร ย์ฟ ลู อ อ เรส เซน ต์  (X-Ray 
Fluorescence: XRF) ด้ ว ย เค ร่ื อ ง  PaNalytical รุ่ น 
Axios-Max วิเคราะห์โครงสร้างผลึกของเถ้าแกลบ 
โดย เทคนิคการเลี ย้ ว เบนของรังสี เอ็ก ซ์  (X-Ray 
Diffraction: XRD) ด้วยเคร่ือง BRUKER รุ่น D8 โดย
ใช้อัตราการสแกน 2.4 º2θ/นาที และเพิ่มขึน้ครัง้ละ 
0.02º2θ/นาที ด้วยแหล่งก าเนิด CuKα และวิเคราะห์
สัณ ฐานของเถ้ าแกลบโดยใช้ก ล้องจุลทรรศ น์
อิ เล็ กต รอนแบบส่อ งกราด  (Scanning Electron 
Microscope: SEM) ด้วยเคร่ือง LEO รุ่น Leo 1430 
SEM/EDS 

 
3.ผลการวจิัยและอภปิราย 
 
3.1 อิทธิพลของการรีฟลักซ์ด้วยกรดไฮโดร 
คลอริก 

ผลการทดลองการเตรียมซิลกิาจากแกลบข้าวทัง้ 
3 สายพนัธุ์ซึง่ไม่ผ่านการรีฟลกัซ์และผา่นการรีฟลกัซ์ 
แสดงดงัภาพท่ี 1 
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(ก)                     (ง) 

 

 

(ข)         (จ) 

 

 

(ค)      (ฉ) 

ภาพ ท่ี  1 แกลบข้าวท่ี ไม่ผ่านการรีฟลักซ์  (ก ) กข 6        
(ข ) ข้าวเห นียวเขาวง  (ค ) กข 105 แกลบข้าวท่ีผ่าน 
การรีฟลกัซ์ (ง) กข 6 (จ) ข้าวเหนียวเขาวง (ฉ) กข 105 
 

จากภาพท่ี 1 พบว่า แกลบข้าวท่ีไม่ผ่านการรีฟลกัซ์นัน้
มีความเข้มของสีน้อยกว่าแกลบข้าวท่ีผ่านการรีฟลกัซ์ ซึ่ง
แกลบนัน้มีองค์ประกอบโดยทั่วไป คือ ซิลิกา ไฮโดร 
คาร์บอน และสารประกอบออกไซด์  คือ CaO, Al2O3, 
MgO, SO3, และ Fe2O3 สารประกอบออกไซด์เหลา่นี ้เม่ือ
ท าปฏิ กิ ริยากับกรดไฮโดรคลอ ริกจะอยู่ ใน รูปของ
สารประกอบคลอไรด์ เช่น  MgCl2, CaCl2 เป็นต้น จะ
เป็นไปตามสมการดงันี ้ 

 SO3(s) + 6HCl(l)          SCl6(aq) + 3H2O (l) (1) 
 K2O(s) + 2HCl(l)          2KCl (aq) + H2O (l) (2) 
CaO(s) + 2HCl(l)         CaCl2(aq) + H2O (l)  (3) 
Fe2O3(s) + 6HC(l)       2FeCl3(aq) + 3H2O(l) (4) 

MgO(s) + 2HCl(l)      MgCl2(aq) + H2O (l)  (5) 
Al2O3(s) + 6HCl(l)        2AlCl3(aq) + 3H2O (l)(6) 

 
3.2 อิทธิพลของระยะเวลาในการเผาเถ้าแกลบ      
      จากการน าแกลบข้าวทัง้ 3 สายพันธุ์ซึ่งไม่ผ่าน 
การรีฟลักซ์และผ่านการรีฟลักซ์  ไปเผาท่ีอุณหภูมิ  
650 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 1, 3 และ 5 ชั่วโมง  
เถ้าแกลบยังเป็นสีด าและสีเทา และเม่ือเพิ่มเป็น
ระยะเวลา 7 ชั่วโมง พบว่า แกลบข้าว กข 6 ท่ีผ่าน 
การรีฟลกัซ์จะให้สีที่ขาว ดงัภาพท่ี 2 สาเหตเุน่ืองจาก 
สีของเถ้าแกลบจะจางลงจนกลายเป็นสีขาว โดยท่ี
สารประกอบคาร์บอนในแกลบจะเผาไหม้สมบรูณ์มาก
ขึน้ เม่ือเวลาเพิ่มขึน้  และเม่ือน าไปวิเคราะห์ด้วย
เทคนิคเอกซเรย์ฟลอูอเรสเซนต์ (XRF) จะพบว่าแกลบ
ข้าว กข 6 ท่ีผ่านการรีฟลกัซ์ให้ปริมาณซิลกิามากท่ีสดุ 
 

 
           กข 6                 ข้าวเหนียวเขาวง                กข 105 

ภาพที่  2 เถ้าแกลบข้าวท่ีผ่านการรีฟลักซ์และน าไป
เผาท่ีอณุหภมูิ 650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 ชัว่โมง 
 
       จากการน าแกลบข้าวทัง้ 3 สายพันธุ์  ท่ีไม่ผ่าน
การรีฟลักซ์และผ่านการรีฟลักซ์ มาเผาท่ีอุณหภูมิ 
650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 ชั่วโมง ไปวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรส
เซนต์ (XRF) พบว่า เถ้าแกลบทัง้ 3 สายพันธุ์ ท่ีผ่าน
การรีฟลักซ์จะให้ปริมาณซิลิกามากกว่าเถ้าแกลบ 
ท่ี ไม่ผ่านการรีฟลักซ์ โดยเถ้าแกลบ กข  6 ท่ีผ่าน 
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การรีฟลกัซ์จะมีปริมาณซิลิกาสงูสดุ คือ 99.086 wt% 
ซึ่งสาเหตุท่ีท าให้เถ้าแกลบ  กข 6 มีปริมาณซิลิกา
แตกต่างจากแกลบข้าวสายพนัธุ์ อ่ืนอาจเป็นเน่ืองจาก
แหล่งพืน้ท่ีเพาะปลกูท่ีแตกต่างกนั และสาเหตท่ีุท าให้
ปริมาณ  ซิลิกาเพิ่มมากขึน้อันเน่ืองมาจากปริมาณ
สารประกอบท่ีอยู่ภายในเถ้าแกลบลดลงเม่ือผ่าน 
การรีฟลักซ์ [1] โดยเถ้าแกลบท่ีผ่านการรีฟลักซ์ทัง้  
3 สายพนัธุ์มีปริมาณซิลกิาท่ีไมแ่ตกตา่งกนั ดงัภาพท่ี 3 
 

 
 
ภาพที่ 3 แสดงกราฟปริมาณ SiO2 ท่ีได้จากเถ้าแกลบ
ข้าวแตล่ะสายพนัธุ์ 
 

จากนัน้ น าแกลบข้าวทัง้ 3 สายพันธุ์  ท่ีไม่ผ่าน
การรีฟลกัซ์และผ่านการรีฟลกัซ์ จ านวน 15 กรัม มา
เผาท่ีอุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 3, 5 
และ 7 ชั่วโมง พบว่า เถ้าแกลบท่ีผ่านการรีฟลักซ์จะ 
ได้น า้หนักเถ้าแกลบมากกว่าเถ้าแกลบท่ีไม่ผ่าน 
การรีฟลกัซ์ เน่ืองจากกรดไฮโดรคลอริกจะท าปฏิกิริยา
กับคาร์บอนในเถ้าแกลบ (Activated carbon) และ
เม่ือได้รับความร้อนสูงขึน้ คาร์บอนจะสลายตัวเป็น
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึง่จะได้ผลิตภณัฑ์สดุท้าย
คือ ซิลิกา [1] จากผลการทดลองเถ้าแกลบท่ีมีน า้หนกั

มากท่ีสุดคือ เถ้าแกลบของข้าวพันธ์ุ กข  6 ท่ีผ่าน 
การรีฟลกัซ์ หนกั 2.163 กรัม ดงัแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 น า้หนกัของเถ้าแกลบท่ีเผาอณุหภมูิ 650 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 ชัว่โมง 
 

 
 
 

ไมผ่่านการรีฟลกัซ์ ผ่านการรีฟลกัซ์ 
กข6 ข้าว

เหนียว
เขาวง 

กข105 กข6 ข้าว
เหนียว
เขาวง 

กข105 

น า้หนกัเถ้า
แกลบ (กรัม) 

2.027 1.946 1.953 2.163 2.114 2.113 

 
3.3 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของ
เถ้าแกลบ 
     ผลของภาพถ่าย SEM ท่ีก าลงัขยาย 500 เท่า โดย
เผาแกลบท่ีอุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา  
7 ชั่ว โมง พบว่า  พื น้ ผิ วของเถ้าแกลบ ท่ี ไม่ ผ่ าน 
การรีฟลักซ์และผ่านการรีฟลักซ์มีลักษณะสัณฐาน 
เป็นผงและมีรูพรุนขนาดเล็ก โดยมีรูปร่างท่ีไม่แน่นอน 
พื น้ผิวของเถ้าแกลบ ท่ี ไม่ผ่ านการรีฟลัก ซ์นั น้  มี
ลักษณะผิวท่ีไม่เรียบ ขรุขระ ซึ่งผิวขรุขระนัน้เป็น
สารประกอบออกไซด์ท่ีมีอยู่ในเถ้าแกลบ ส่วนเถ้า
แกลบท่ีผ่านการรีฟลกัซ์นัน้มีลกัษณะเป็นผิวเรียบกว่า
เถ้าแกลบท่ีไม่ผ่านการรีฟลกัซ์ เน่ืองจากสารประกอบ
ออกไซด์บางส่วนถูกก าจัดและเถ้าแกลบท่ีผ่าน 
การรี ฟลักซ์นัน้มีความบริสุทธ์ิของซิลิกามากขึน้ ดัง
แสดงในภาพท่ี 4 
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(ก)                                (ง) 

 

(ข)         (จ) 

 

 

(ค)                      (ฉ) 

ภ าพ ท่ี  4  ภ าพ  SEM ขอ ง เถ้ าแกลบ ท่ี ไม่ ผ่ า น 
การรีฟลักซ์ (ก) กข 6 (ข) ข้าวเหนียวเขาวง (ค) กข 
105 เถ้าแกลบเผาท่ีผ่านการรีฟลักซ์ (ง) กข  6 (จ)  
ข้าวเหนียวเขาวง (ฉ) กข 105 

จากภาพท่ี 5 แสดงรูปภาพการเลีย้วเบนของรังสี
เอ็ ก ซ์ ขอ ง เถ้ าแกลบ ข้ าว  กข 6 ท่ี เผ าอุณ หภู มิ  
650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 ชั่วโมง ท่ีไม่ผ่าน 
การรี ฟลกัซ์และผ่านการรีฟลกัซ์ พบว่าค่า Intensity 
ของเถ้าแกลบข้าว กข 6 ทัง้สองเส้นนัน้ไม่ปรากฏพีค
ของสารประกอบ อ่ืน  ซึ่ งแสดงให้ เห็นว่าซิลิกา ท่ี
สงัเคราะห์ได้นัน้มีโครงสร้างผลึกของอสญัฐาน และ
นอกจากนีเ้ม่ือน าไปเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ด้วย
เทคนิค XRF จะพบว่าในเถ้าแกลบข้าว กข  6 จะมี
ปริมาณซิลกิามากท่ีสดุ 

 
ภาพท่ี 5 แสดงภาพ XRD ของเถ้าแกลบข้าวเหนียว 
กข 6 ท่ีเผาอุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  
7 ชัว่โมง 
 
4. สรุป 
 
   4.1 แกลบข้าวท่ีผ่านการรีฟลักซ์ด้วยกรดไฮโดร
คลอริก จะให้ปริมาณซิลิกาในแกลบข้าวสงูกว่าแกลบ
ข้าวที่ไมผ่่านการรีฟลกัซ์ 
   4.2  เถ้ าแกลบจากข้าวกข6 ท่ี ผ่ านกระบวน 
การรีฟลกัซ์และเผาด้วยอณุหภูมิ 650 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 7 ชัว่โมงจะให้ปริมาณซิลกิาสงูสดุ 

   4.3 ซิลิกาท่ีสังเคราะห์ได้นัน้ยังไม่ เหมาะสม
ส าหรับน าไปประยุกต์ใช้ในโซล่าเซลล์เน่ืองจาก 
มีความเป็นอสญัฐานสงู
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บทคัดย่อ  
 
โพรฟีโนฟอสเป็นสารก าจดัศตัรูพืชในกลุม่ออร์แกโนฟอสเฟตท่ีได้รับถกูใช้อย่างแพร่หลายซึ่งท าให้มีโอกาสตรวจ
พบการปนเปือ้นในสิ่งแวดล้อมในปริมาณท่ีสงู การย่อยสลายโฟรพีโนฟอสด้วยวิธีทางชีวภาพภายในพืน้ท่ีนัน้
ต้องอาศัยสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการท างานของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทคโนโลยีการตรึงเซลล์นัน้ช่วย
ปรับปรุงการท างานของจลุินทรีย์ได้ ดงันัน้ในงานวิจยันีจ้ึงได้มีการศกึษาผลกระทบของเกลืออนินทรีย์ท่ีปนเปือ้น

FEAT JOURNAL 
FARM ENGINEERING AND AUTOMATION TECHNOLOGY JOURNAL 
วารสารวศิวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัต ิ 
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ในสิ่ งแวด ล้อม ท่ี มี ผลต่ อการย่อยสลายสารโพ รฟี โนฟอส  โดยจุลิ นท รีย์สายพัน ธ์ุ  Pseudomonas 
plecoglossicida strain PF1 (PF1) และ  Acinetobacter baylyi strain GFJ2 (GFJ2) ใน รูปแบบเซลล์ต รึง 
การศึกษานีเ้ลือกสารแคลเซียมแอลจิเนตเป็นวัสดุตรึง ส่วนเกลืออนินทรีย์ท่ีศึกษา ได้แก่ โซเดียมคลอไรด์ 
แมกนีเซียมซัลเฟต และแคลเซียมคาร์บอเนต ท่ีความเข้มข้น 0  - 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร จากผลการทดลอง
ปรากฏวา่เซลล์ตรึงทัง้ 2 ชนิดสามารถยอ่ยสลายสารโพรฟีโนฟอสได้ดีกวา่เซลล์อิสระโดยมีประสทิธิภาพการย่อย
สลายจาก 40-70% เป็น 50-90%  ส่วนการทดลองการย่อยสลายสารโพรฟีโนฟอสของเซลล์ตรึงทัง้สองชนิด
หลังจากท่ีมีการเติมเกลืออนินทรีย์  พบว่าเกลือมีส่วนท าให้ประสิทธิภาพการย่อยสลายนั น้ลดลงในทุก 
การทดลอง  
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Abstract 
 
Profenofos commonly used in organophosphate pesticides has been detected and contaminated in 
environment. The in situ biodegradation of profenofos required suitable environmental conditions to 
support microorganisms. The cell immobilization technique has been initiated to improve 
biodegradation. The study aimed to investigate on the influence of environmental conditions 
(inorganic salts) on profenofos biodegradation by immobilized microbial cells. Pseudomonas 
plecoglossicida strain PF1 (PF1) and Acinetobacter baylyi strain GFJ2 (GFJ2) in calcium alginate 
immobilization matrices were selected. The inorganic salts including NaCl, MgSO4, and CaCO3 with 
the concentrations of 0 to 1,000 mg/L were applied. The result showed that profenofos 
biodegradation by the immobilized PF1 and GFJ2 (50-90%) was better than that by the free cells 
(40-70%). Profenofos biodegradation by immobilized PF1 and GFJ2 under presence of inorganic 
salts obviously decreased.  
Keywords: Profenofos Oganophosphate pesticide Immobilization technique Inorganic salt  
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*ติดต่อ: อีเมล: sumana.r@kku.ac.th, โทรศพัท์: 043-202571, โทรสาร: 043-202571 
 
1. Introduction 
 

 Profenofos (C11H15BrClO3PS), O-4-bromo-2-
chlorophenyl O-ethyl S-propyl phophorothioate 
is  one  o f  the  most  w ide ly  used  

organophosphorus insecticides in many  
countries such as Thailand (3,892 t/y), Malaysia 
(2,826 t/y), Myanmar (476 t/y), and India (16,922 
t /y) [1]. This situation led to profenofos  
contamination in environment and agricultural 
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products. For example, Harnpicharnchai et al. 
(2013) reported the profenofos-contaminated 
concentrations in water and soil during  
summer of up to 0.95 mg/L and 41.81 mg/kg, 
respectively [2]. Another example is profenofos 
of 0.5-183,000 µg/L contaminating in Chinese 
kale (Maximum residue limits by Codex 
Alimentarius Commission of 50 µg/L) [3].  
This compound has been known as  
acetylcholinesterase inhibitors and toxic to 
organisms [4]. Based on this information, 
profenofos remediation technology is required.  

It was reported environmental factors 
influencing the microbial degradation in the 
contaminated sites, such as pH, temperature, 
inorganic salts [5]. Previously, it was found that 
bacterial species including Pseudomonas  
plecoglossicida strain  PF1 (PF1) and 
Acinetobacter baylyi strain GFJ2 (GFJ2) 
successfully degraded profenofos [6]. So far, 
there was no published report on influence of 
inorganic salts which typically found in 
groundwater on profenofos biodegradation. 

Cell immobilization technique by entrapping 
microbial cells in polymeric materials could 
lessen the problem described previously. 
Advantages of the cell immobilization include 
the cell protection from toxic substances and 
environmental stresses, high cell density and 
retention, and ease of cell preparation and  
reuse [7].  

This study aimed to investigate the influence 
of profenofos biodegradation by the immobilized 
PF1 and GFJ2 under different types and 
concentration of inorganic salts . Calcium 
alginate was selected as the immobilization 
material. It is noted that the types and 
concentrations of inorganic salts (NaCl, MgSO4, 
and CaCO3 at concentrations of 100-1000 mg/L) 
were chosen based on typical salt types  
and concentrations present in groundwater.  
The study by the free cells was performed along 
with the test by the immobilized cells for 
comparative purpose. 

 
2. Methodology 
 
2.1 Chemicals and bacterial cultivation 

 Commercial profenofos emulsifiable  
concentrate (50% w/v) applied in the experiments 
was purchased from a local distributer 
(Syngenta Crop Protection Co., Thailand).  
The chemicals used for bacterial medium and 
chemical analysis were laboratory and analytical 
grades obtained from Himedia (India), Ajax 
(Australia), and RCI Labscan (Australia). Alginic 
acid sodium salt (ACROS Organics, Singapore) 
was used for cell immobilization.  

Pseudomonas plecoglossicida strain PF1 
was previously isolated from profenofos-
contaminated chili farm soil [6]. The strain was 
subcultured in minimal salt medium (MSM) every 
4 days for 2 weeks before used. The formulation 
of MSM (pH of 7.0) was followed Siripattanakul-
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Ratpukdi et al. (2014) [6]. For biodegradation 
assay, the activated culture (10%) was enriched 
by transferring into 1 liter of MSM medium with 
0.1% yeast extract (MSMY) with incubation time 
for 15h at shaking condition of 120 rpm and 
30 °C. The PF1 suspended cells were used to 
prepare the immobilized cells. 

Acinetobacter baylyi strain GFJ2 was 
isolated from herbicide-contaminated soils 
(Hongsawat and Vangnai, 2011). The GFJ2 cells 
from Luria-Bertani (LB) agar plate was 
inoculated into LB broth with shaking condition 
at 200 rpm and 30 °C for overnight. To enrich 
GFJ2 for the experiment, the active GFJ2 culture 
of 1% was transferred into 1 liter of minimal 
medium (called MMSAY) with incubation time for 
12 h at 30 °C and 120 rpm. Formulation of 
MMSAY was modified from Hongsawat and 
Vangnai (2011) by adding 4 mM of succinic 
acid, 1 mM of ammonium sulfate and 0.1% (w/v) 
of yeast extract.  

The filtered sterile profenofos (the 
concentration of 20 mg/L in bacterial medium) 
was applied as the main carbon source on  
the enrichment process for both strains. After 
enrichment, the strains were harvested by 
centrifugation (5,000 rpm, 30 min, and 4 °C). 
The pellets were washed and resuspended with 
0.85% NaCl. The cells of approximately 1.5×1012 

CFU/mL were used for the profenofos 
biodegradation assay by the free and 
immobilized cells.      
 

2.2 Cell immobilization procedure 
 The suspension of PF1 and GFJ2 were 

separately added and mixed into 90 mL of a 
sterile sodium alginate solution (3% (w/v)). The 
cell-alginate mixture was dropped by a 
peristaltic pump with tube at 2.76 mm into a 
CaCl2 solution of 3.5% (w/v). The 4- mm 
immobilized PF1 and GFJ2 (based on 
biodegradation performance described later) 
were selected. The beads were hardened in the 
CaCl2 solution for 2 h with gentle agitation.  
The hardened beads were washed before used. 
The washing solution containing Tris-HCl (10 
mM, pH 7.0) (designated as TSM) was applied 
to avoid de-entrapment of the immobilized cells.   

 
2.3 Profenofos biodegradation 

 The inorganic salt types and concentrations 
(NaCl, MgSO4, and CaCO3 at 100-1000 mg/L) 
were selected. The experiments by the free PF1 
and GFJ2 cells were run along with ones by  
the immobilized cells. All experiments were 
carried out in duplicate.  

The cells (PF1 and GFJ2) of 3 mL and 10 g 
for the free and immobilized cells, respectively 
was inoculated into 27 mL of TSM in 125 mL 
serum bottles. The filtered sterile profenofos was 
added to obtain the initial concentration of 20 
mg/L in the serum bottle (except the tests  
with variation of profenofos concentrations).  
The batch tests were conducted on rotary 
shaker at 150 rpm and 30 °C for 4 days.  
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The profenofos concentration remaining in  
the reactors was monitored continuously. 

 
2.4 Analysis 

 To analyze profenofos remaining, the 
sample was extracted using liquid / liquid 
extraction technique . The samples from  
the batch reactors were added (ratio 1:1) with  
n-hexane plus 0.01% acetic acid. The mixtures 
was vigorously mixed by vortex mixer for 20 min 
and centrifuged at 10,000 rpm for 5 min.  
The organic phase (the extract) was filtered with 
a nylon filter (0.22 µm). A gas chromatography 
(GC) with electron captures detector (model 
GC-2014, Shimazu) with a DB-5 column (30-m 
length, 0.32-mm i.d., and 0.25-µm film 
thickness) was used. A microliter of the filtered 
extract was injected into GC with conditions of 
splitless injection, injection temperature of 
240°C, and helium gas flow of 37.4 mL/min.  
The GC temperature program started at 180 °C 
and hold for 3 min, increased to 240 °C with the 
rate of 30 °C/min and hold for 4 min. The total 
run time was 9 min. The peak retention time of 
profenofos was 7.9 min.   

 
3. Results and discussion 
 

Inorganic salts as NaCl, MgSO4, and CaCO3 
in range of 0 to 3,000 mg/L are mostly found in 
groundwater and surface water on agricultural 
area [9-11]. The existence of these inorganic 
salts might influence on profenofos degradation. 

In this study, types (NaCl, MgSO4, and CaCO3) 
and concentrations (0, 100, and 1,000 mg/L) of 
inorganic salt were varied.  

 
3.1 Influence of inorganic salts on profenofos 
biodegradation by free cells 

The biodegradation performance of the free 
PF1 under presence of low salt concentration 
(100 mg/L) was slight better (18-28%) than  
the test without salt (Table 1 and Figure 1).  
It indicated that the adaptation of the cell 
occurred under the low concentration of 
inorganics [12]. For the tests with salts at 1,000 
mg/L, the biodegradation performance was 
depended on salt types. The tests under 
presence of high MgSO4 and CaCO3 still 
achieved good biodegradation performance. 
This could be because PF1 was used to the 
environment with these salts. This culture 
originated from northeastern area of Thailand 
where high hardness in groundwater was 
reported.  Conversely, in the test with high NaCl,  
the utilization rate reduced.  

From Table 1, the different types of 
inorganic salts influenced on the biodegradation 
of free GFJ2 in similar manner. Profenofos 
removal from the tests with salts (both low and 
high concentrations) was lower (almost 19%). 
The result showed different trend of influence by 
salts for PF1 and GFJ2. This may be because 
GFJ2 which was isolated from soil in central of 
Thailand. Most location in the area did not report 
about hardness and salt in groundwater.  
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The culture may not be able or take longer time 
for adaptation leading to lower biodegradation 
performance. 

 
 
Figure 1 Profenofos biodegradation of free cells 
at the different types and concentrations of 
inorganic salts 
 

Table 1 Profenofos biodegradation of free cells   

Strains 
Salt 

Types 
Concentration of 

salt (mg/L) 

Profenofos 
utilization 

rate (mg/L/h) 

PF1 

No salt 0.08 
NaCl 100 0.15 

 1,000 0.06 
MgSO4 100 0.12 

 1,000 0.10 
CaCO3 100 0.10 

 1,000 0.11 

GFJ2 
No salt 0.10 

NaCl 100 0.07 
 1,000 0.07 

Strains 
Salt 

Types 
Concentration of 

salt (mg/L) 
Profenofos 
utilization 

rate (mg/L/h) 

GFJ2 

MgSO4 100 0.08 
 1,000 0.07 

CaCO3 100 0.08 
 1,000 0.11 

 
3.2 Influence of inorganic salts on profenofos 
biodegradation by immobilized cells 

From Figure 2, the biodegradation trend of 
immobilized cell by PF1 and GFJ2 were similar. 
Under absence of salt, the immobilization 
material could accelerate biodegradation ability. 
It was found that the free PF1 and GFJ2 
removed profenofos for 50 and 60% while 
profenofos of 88 and 71% was reduced by  
the immobilized PF1 and GFJ2, respectively.  
It could say that the immobilization material 
provided better environment (slow releasing 
toxic substance) leading to higher biodegradation 
ability. However, under presence of salt, 
profenofosremoval by the immobilized PF1 and 
GFJ2 were much lower in all tests. This may be 
about the substrate diffusion. However, the clear 
mechanism of salt influence was inconclusive. 
The continued work on substrate diffusion in 
porous material under presence of salt should 
be performed. The immobilized cells are able to 
apply to the profenofos-contaminated area by 
cost effective production. 
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Figure 2 Profenofos biodegradation of  
immobilized cells at the different types and 
concentrations of inorganic salt 
 
Table 2 Profenofos biodegradation of 
immobilized cells 

Strains 
Salt 

Types 
Concentration of 

salt (mg/L) 

Profenofos 
utilization rate 

(mg/L/h) 

PF1 

No salt 0.26 
NaCl 100 0.04 

 1,000 0.06 
MgSO4 100 0.15 

 1,000 0.12 
CaCO3 100 0.07 

 1,000 0.07 

GFJ2 

No salt 0.13 
NaCl 100 0.08 

 1,000 0.06 
MgSO4 100 0.12 

 1,000 0.06 
CaCO3 100 0.05 

 1,000 0.05 

4. Conclusion 
 

 The free and immobilized PF1 and GFJ2 well 
removed profenofos (40-90%). Profenofos 
biodegradation in free PF1 increased the 
performance after adding the inorganic salts 
(MgSO4 and CaCO3). While the performance of 
GFJ2 was reduced in all tests under presence of 
inorganic salts.  For the immobilized cell, trend 
of the biodegradation by PF1 and GFJ2 were 
similar. The inorganic salts reduced the 
biodegradation performance in all tests.  

However, the clear mechanism of salt 
influence was inconclusive. The continued work 
on substrate diffusion in porous material under 
presence of salt should be performed. 
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บทคัดย่อ  
 
โครงงานนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการดูดซับสีแอซิดด้วยถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟท่ีกระตุ้นด้วยโซเดียม 
คลอไรด์ (NaCl) นอกจากนีไ้ด้ศึกษาระยะเวลาท่ีเข้าสู่สมดุลของการดูดซบัและได้ท าการศึกษาไอโซเทิร์มของ  
การดดูซบัโดยใช้ตวัดดูซบั 2 ชนิดคือ ถ่านจากกากกาแฟ และถ่านกมัมนัต์จากกากกาแฟ การทดลองทัง้หมดจะ
ท าการทดสอบการดดูซบัสารละลายสีแอซิดสีแดง ในการเตรียมถ่านกมัมนัต์จากกากกาแฟ กากกาแฟแห้งจะถกู
เผาท่ี 600 องศาเซลเซียส เพื่อให้ได้ถ่านกากกาแฟ และหลงัจากนัน้ถ่านกากกาแฟจะถกูกระตุ้นด้วยสารละลาย
โซเดียมคลอไรด์ ในอตัราสว่น 1:1 โดยน า้หนกั แล้วน าไปเผาท่ีอณุหภมูิ 800 องศาเซลเซียส การศกึษาระยะเวลา
ท่ีเข้าสู่สมดลุ พบว่าระยะเวลาในการดดูซบัท่ีเข้าสูส่มดลุของถ่านจากกากกาแฟและถ่านกมัมนัต์จากกากกาแฟ
คือ 210 และ 300 นาที ตามล าดบั ค่า pH ของสารละลายสีแอซิดภายหลงัการดูดซบัด้วยถ่านจากกากกาแฟ
และถ่านกมัมนัต์จากกากกาแฟมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ เม่ือศึกษาไอโซเทิร์มของการดดูซบัพบว่ารูปแบบการดดูซับ
สอดคล้องกบัแบบฟรุนดิชทัง้ถ่านจากกากกาแฟและถ่านกมัมนัต์จากกากกาแฟ  
ค าส าคัญ: กากกาแฟ ถ่านกมัมนัต์ สีแอซิด ไอโซเทอร์ม   
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Abstract 
 
The aim of this study was to prepare activated carbon from spent coffee grounds by chemical 
activation with sodium chloride (NaCl). Moreover, this research investigated the equilibrium time of 
adsorption and adsorption isotherm of the adsorbents which were coffee grounds black carbon and 
coffee grounds activated carbon. All adsorption experiments were tested with red acid dye solution. 
To prepared coffee grounds activated carbon, dried coffee grounds was carbonized at 600 oC to 
obtain coffee grounds black carbon and then the coffee grounds black carbon was activated using 
1:1 NaCl by weight and followed by carbonization at 800 oC. The equilibrium time study shown that 
coffee grounds black carbon and coffee grounds activated carbon reached equilibrium time at 210 
and 300 minute, respectively. The pHs of red acid dye solution tend to be higher after the 
adsorption. Isotherm adsorption study elucidated that coffee grounds black carbon and coffee 
grounds activated carbon was fitted with Freundlich model.  
Keywords: Spent coffee grounds Activated carbon Acid dye Adsorption isotherm  
____________________________ 
*ติดตอ่: อีเมล: kulyakorn@kku.ac.th 

1. บทน า 
 
    เมล็ดกาแฟเป็นหนึ่งในสินค้าทางการเกษตรซึ่งมี
การซือ้ขายกันมากในปัจจุบัน ในเมล็ดกาแฟมีสาร
คาเฟอีนซึ่งจะออกฤทธ์ิกระตุ้นให้สมองต่ืนตัว ดังนัน้
การด่ืมกาแฟจะท าให้รู้สกึสดช่ืน ปัจจบุนักาแฟจึงเป็น
เคร่ืองด่ืมท่ีได้ รับความนิยมมากท่ีสุดในโลก จาก
กระบวนการผลิตกาแฟส าเร็จรูป หรือการชงกาแฟสด
ในร้านขายกาแฟทั่วไป จะมีกากกาแฟเหลือทิง้จาก
กระบวนการดงักล่าว หากสามารถน ากากกาแฟมาใช้
ประโยชน์จะเป็นการช่วยลดของเสียจากกระบวนการ
ผลิตกาแฟส าเร็จรูป หรือจากการชงกาแฟสดได้ 
ปัจจบุนัได้มีงานวิจยัท่ีน ากากกาแฟมาใช้ประโยชน์คือ 
ผลิตไบโอดีเซล ตัวดูดซับ  ปุ๋ ย เป็นต้น  [1-4] จาก
งานวิจยัต่างๆ ท่ีพยายามน ากากกาแฟมาใช้ประโยชน์ 
การน ากากกาแฟมาผลิตเป็นตวัดูดซบัเป็นวิธีท่ีได้รับ

ความนิยมมากท่ีสุด เพราะกากกาแฟมีลกัษณะเด่น
คือ มีองค์ประกอบของคาร์บอนสงูในระดบัท่ีสามารถ
น ามาใช้ เป็ น วัตถุดิ บ ในการผลิ ต ถ่ านกัมมัน ต์ 
(Activated Carbon; AC) ซึง่การน ามาใช้ประโยชน์ใน
รูปของตวัดดูซบัเป็นวิธีท่ีน่าสนใจและสามารถน าไปใช้
ในการบ าบดัน า้เสียอตุสาหกรรมได้  

อตุสาหกรรมการย้อมผ้าไหมในระดบัครัวเรือนจดั
ได้ ว่ า เป็ นแหล่ งก า เนิ ดน า้ เสี ย ท่ี มักจะไม่ ได้ รับ 
การบ าบดัท่ีถกูต้อง ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้ประกอบการอาจ
ขาดความรู้ในการเลือกใช้เทคโนโลยีท่ี เหมาะสม 
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบ าบัดท่ีอาจจะสูงเกินกว่า
อุตสาหกรรมขนาดเล็กในระดับครัวเรือนจะสามารถ
รองรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้หากน า้เสียเหล่านีไ้ม่ได้รับ
การบ าบัดท่ีถูกต้องอาจเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้ มี 
การปนเปือ้นของน า้เสียจากการย้อมผ้าไหมปนเปือ้น
ในแหล่งน า้ธรรมชาติ ซึ่งการปนเปือ้นของสีย้อมเพียง 
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1 mg/l ส่งผลให้เกิดภาพท่ีไม่น่าดู เสียทัศนียภาพ  
มีผลต่อการส่องผ่านของแสงในน า้ และอาจส่งผล
กระทบตอ่สิง่แวดล้อม [5] 

อุตสาหกรรมระดับครัวเรือนท่ีมีอย่างแพร่หลาย
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือการประกอบการผลิต
ผ้าไหม อุตสาหกรรมดังกล่าวใช้สีแอซิดในการย้อม
ไหม ซึ่งสีแอซิดเป็นสารประกอบท่ีย่อยสลายได้ยาก 
หากน า้ เสีย ท่ีมาจากกระบวนการผลิตไม่ ได้ รับ 
การบ าบัดอย่างถูกต้องและเหมาะสม และได้มี 
การปนเปือ้นในแหล่งน า้ธรรมชาติจะท าให้เกิดสีท่ีไม่
พึ งป ระสงค์ ในแหล่ งน า้ ธ รรมชาตินั น้  ปั จจุบัน
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการบ าบัดน า้เสียจากอุตสาหกรรม
ฟอกย้อมมีทัง้กระบวนการทางชีวภาพ กระบวนการ
ทางเคมี และกระบวนการทางกายภาพ ซึ่งแต่ละ
กระบวนการก็จะมีข้อจ ากัด เช่น ระบบบ าบัดน า้เสีย
ทางชีวภาพซึ่ ง ต้ องใช้จุล ชีพ ในการย่ อยสลาย
สารอินทรีย์ของสีย้อม ซึ่งสีย้อมอาจเป็นพิษต่อจุลชีพ
ในระบบบ าบัด ส่วนกระบวนการทางเคมี หากใช้
กระบวนการตกตะกอนอาจมีความสิน้เปลืองสารเคมี
ท่ีใช้ในการตกตะกอนและอาจได้ประสิทธิภาพท่ีไม่ดี
นกักบัน า้เสียท่ีมีความเข้มข้นของของเสียต ่า แนวทาง
หนึ่ ง ท่ี ใช้ในการบ าบัดน า้ เสียจากสี ย้อมไหมคือ
กระบวนการดดูซบัทางกายภาพ โดยการใช้วสัดดุดูซบั
ท่ีมีพืน้ท่ีผิวสูงซึ่งวิธีการนีมี้จุดเด่นคือสามารถบ าบัด 
น า้ เสียได้ ดี  ทั ง้ ท่ีอยู่ ใน รูปของสารอนินทรีย์และ
สารอินทรีย์ท่ียอ่ยสลายได้ยาก  

ถ่านกัมมันต์ (Aactivated Carbon) เป็นวสัดุดูด
ซบัท่ีมีองค์ประกอบหลกัคือคาร์บอน และมีคณุสมบตัิ
พิ เศษคือมี พื น้ ท่ีผิวสูงมาก เพราะโครงสร้างทาง
กายภาพมีรูขนาดเล็กจ านวนมาก ซึ่งรูพรุนเหล่านี ้
สามารถกระตุ้นให้เกิดขึน้ได้ 2 วิธีคือ (1) การกระตุ้น
ทางเคมี (Chemical Activation) โดยใช้กรดสมัผสักบั

วัสดุเร่ิมต้นคือถ่านเพ่ือ ท่ีจะกัดสิ่ งสกปรกออกท่ี
เหลืออยู่ในถ่านหลงัการการเผาครัง้แรก หลงัจากนัน้
ถ่านจะถกูน าไปเผาครัง้สองถ่านท่ีได้จะมีพืน้ท่ีผิว และ
รูพรุนเพ่ิมมากขึน้ (2) การกระตุ้ นด้วยไอน า้ (Steam 
Activation) ถ่านคาร์บอนจะถูกท าให้สมัผัสกับไอน า้ 
และ/หรือ ก๊าซท่ีอณุหภมูิสงู เพื่อกระตุ้นให้มีคณุสมบตัิ
เป็นถ่านกมัมนัต์  

วัต ถุป ระสงค์ ในการวิ จั ยค รั ง้ นี เ้ พ่ื อศึ กษ า 
การเตรียมถ่านกมัมนัต์จากกากกาแฟโดยการกระตุ้น
ด้วยวัสดุท่ีหาได้ง่ายในท้องตลาด คือ เกลือแกง 
(NaCl) วัสดุดูดซับ ท่ี ผลิ ต ได้ จะน ามาศึ กษ าหา
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการดูดซับ  และหารูปแบบ
การดูดซบั (Isotherm) ของตัวดูดซับ ท่ีเป็นถ่าน และ
ถ่านกมัมนัต์จากกากกาแฟ 

 
2. วธีิการทดลอง 
 
2.1 วิธีการเตรียมถ่านและถ่านกัมมันต์จากกาก
กาแฟ 
(ก)  การเตรียมถ่านจากกากกาแฟ 

น ากากกาแฟมาล้างให้สะอาดจากนัน้น ามาผึง่ให้
แห้ง และอบไล่ความชืน้ท่ีอุณหภูมิ 103 °C เป็นเวลา 
24 ชัว่โมง น ากากกาแฟที่อบไลค่วามชืน้แล้วใสใ่นถ้วย
กระเบื อ้งปิดฝาและห่อด้วยกระดาษอลูมิ เนียม 
จากนัน้น าไปเผาในท่ีอับอากาศ ท่ีอุณหภูมิ 600 °C 
เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และทิง้ให้เย็นตัว หลังจากนัน้น า
ถ่านกากกาแฟท่ีท่ีได้จากการเผาท่ีอุณหภูมิ 600 °C 
ไปบดและร่อนด้วยตะแกรง (Sieve) เบอร์ 35 ขนาด 
125 ไมครอน และเบอร์ 120 ขนาด 500 ไมครอน 
จะน ากากกาแฟท่ีอยู่ระหว่างการร่อนของตะแกรง
เบอร์ 35 และเบอร์ 120 ไปท าการศกึษา 
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(ข) การเตรียมถ่านกมัมนัต์จากกากกาแฟ  
      น าถ่านกากกาแฟท่ีผ่านกระบวนการเผาด้วย
อุณหภูมิ 600°C แช่ด้วยน า้เกลือท่ีเตรียมจากเกลือ
แกง (รูปท่ี 1 (ก)) ที่อตัราส่วน ถ่าน : เกลือ (น า้หนัก : 
น า้หนกั) คือ 1 : 1 เป็นเวลา 24 ชัว่โมง หลงัจากนัน้น า
ถ่านกากกาแฟที่ได้ไปใสใ่นถ้วยกระเบือ้งปิดฝาและห่อ
ด้วยกระดาษอลูมิ เนียมแล้วน าไป เผากระตุ้ น ท่ี
อุณหภูมิ 800 °C เป็นเวลา 2 ชม. และทิง้ให้เย็นตัว 
และล้างด้วยน า้กลั่นหลายๆ ครัง้ จนไม่มีคลอไรด์
หลงเหลือในถ่าน ขัน้ตอนสดุท้ายให้น าถ่านกมัมนัต์ท่ี
ได้ไปอบไล่ความชืน้ท่ีอุณหภูมิ 103 °C เป็นเวลา 24 
ชัว่โมง 

 
2.2 การศึกษาหาระยะเวลาที่ เข้าสู่สมดุลการดูด
ซับของถ่านจากกากกาแฟและถ่านกัมมันต์จาก
กากกาแฟ 
       เต รียมน ้า เสี ยสั ง เค ราะ ห์ ด้ วยการละลาย 
สี แอซิ ด (สี แด ง ) ในน า้ ก ลั่ น  ( รูป ท่ี  1 (ข )) ใ ห้ มี 
ความเข้มข้น 20 mg/l แล้วแบ่งใส่ บีกเกอร์ขนาด  
500 ml จ านวน 2 ใบ ส าหรับเติมถ่านจากกากกาแฟ
และถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟ ปริมาณ 1 กรัม 
ระหวา่งการทดลองจะกวนผสมวสัดดุดูซบัให้สมัผสักบั 
สีย้อมโดยเคร่ืองกวนสารละลาย (Magnetic Stirrer) 
เก็บตัวอย่ างน า้ เสี ย ท่ีสัมผัสกับตัวดูดซับอย่ าง 
ต่อเน่ือง ท่ีเวลาต่างๆ คือ 15 30 45 60 90 120 150 
180 210 240 270 300 และ 330 นาที ท าการกรอง
แยกน า้ เสีย ท่ีผ่ านการดูดซับออกจากตัวดูดซับ 
ด้วยกระดาษกรองก่อนท าการวิเคราะห์ปริมาณสี 
ด้วยเคร่ืองยูวีวิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-Vis 
Spectrophotometer)  
 
 

2.3 การศึกษารูปแบบการดูดซับสีแอซิดของถ่าน
จากกากกาแฟ และถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟ     
     เตรียมน า้เสียสังเคราะห์ด้วยสารละลายสีแอซิด 
(สีแดง) ให้มีความเข้มข้น 5 10 20 40 60 80 120 160 
200 mg/l แล้วแบ่งใส่ขวดแก้วขวดละ 50 ml เติมถ่าน
กากกาแฟ หรือถ่านกัมมันต์กากกาแฟ ปริมาณ  
0.1 กรัม ลงในแต่ละขวด จากนัน้ปิดฝาให้สนิท เขย่า
ด้วยเคร่ืองเขย่าแนวราบ 200 รอบ /นาที ควบคุม
อณุหภมูิไว้ท่ี 25 °C ใช้ระยะเวลาเท่ากบัระยะเวลาเข้า
สู่สมดุลการดูดซับ หลงัจากนัน้เก็บตัวอย่างน า้เสียท่ี
สัมผัสกับตัวดูดซับ  และกรองแยกน า้ เสีย ท่ีผ่าน 
การดูดซบัออกจากตัวดูดซบัด้วยกระดาษกรอง และ
น าน า้ท่ีผ่านการกรองไปวิเคราะห์ความเข้มข้นของ 
สีด้วยเคร่ืองยวีู-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-Vis 
Spectrophotometer)  แ ล ะ น า ค่ า ท่ี ไ ด้ แ ส ด ง
ความสัมพันธ์ของกราฟไอโซเทอมของวัสดุดูดซับ 
ทัง้สอง 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
   รูปที่ 1 แสดง (ก) เกลือแกง และ (ข) สีแอซิดสีแดง 
 
3. ผลการทดลอง 
 
3.1 ผลการศึกษาการเตรียมถ่านกัมมันต์จากกาก
กาแฟโดยการกระตุ้นด้วย NaCl และหาระยะ 
เวลาที่เหมาะสมในการดูดซับ 
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(ก) ถ่านกากกาแฟและถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟ 
โดยการกระตุ้นด้วย NaCl 

จากการศึกษาการเตรียมตวัดดูซบัจากกากกาแฟ
มีลกัษณะเป็นผงสีน า้ตาลเข้ม (รูปท่ี 2 (ก)) โดยน ามา
เผาท่ีอุณหภูมิ 600°C จะได้ถ่านจากกากกาแฟท่ีมี
ลักษณะผงละเอียดสีด า (รูปท่ี  2 (ข)) เม่ือน าถ่าน 
กากกาแฟมากระตุ้นโดยแช่น า้เกลือเวลา 24 ชั่วโมง 
และน าไปเผาท่ี  800°C จะได้ผงถ่านกัมมันต์จาก 
กากกาแฟท่ีมีลกัษณะผงละเอียดสีด า (รูปท่ี 2 (ค)) 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค)

รูปที่ 2 แสดง (ก) กากกาแฟ (ข) ถ่านกากกาแฟ และ  
(ค) ถ่านกมัมนัต์กากกาแฟ 

(ข) ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการดดูซบั  
จากการศึกษาการหาระยะเวลาท่ีเหมาะสมใน 

การดูดซับสีของตัวดูดซับ โดยใช้สีย้อมไหมสีแดง ท่ี
ความเข้มข้น 20 mg/l ปริมาตร 500 ml โดยใช้ตัว 
ดดูซบั 1 กรัม พบว่าถ่านจากกากกาแฟเร่ิมเข้าสูส่มดลุ
ท่ีเวลา 210 นาที และถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟจะ

เร่ิมเข้าสู่จุดสมดลุท่ีเวลา 300 นาที (รูปท่ี 3) ดงันัน้ใน
ขัน้ตอนการศึกษาหาไอโซเทิ ร์มของตัวดูดซับจึง
เลื อกใช้ เวลาสูงสุด ท่ี  300 นาที  เพ่ื อให้แน่ ใจว่า 
ถ่านจากกากกาแฟและถ่านกมัมนัต์จากกากกาแฟจะ
ไมมี่การดดูซบัอีก 
      นอกจาก นี ห้ าก เป รียบ เทียบประสิท ธิภ าพ 
การดูดซับ ท่ี เวลาดังกล่าวพบว่า ถ่านกากกาแฟ
สามารถดดูซบัสีย้อมได้ถึง 54.27 %และถ่านกมัมนัต์
จากกากกาแฟสามารถดูดซับสี ย้อมได้  81.33% 
ตามล าดบั 
 

 
 

รูปที่ 3 แสดงระยะเวลาการดดูซบัของวสัดดุดูซบั
 
(ค) ค่า  pH ของน า้ เสียสังเคราะห์ ก่อนและหลัง 
การดดูซบั  
      จากการวิเคราะค่า pH ของน า้เสียสงัเคราะห์จาก
สีแอซิดสีแดง ที่ใช้ในการทดลองพบว่าท่ี pH เร่ิมต้นมี
ค่าเท่ากับ 5.95 และเม่ือสิน้สุดการทดลองพบว่า 
ค่า pH ของน า้เสียสังเคราะห์จากสีแอซิดสีแดงมี 
ค่า pH สูงขึน้ เป็น 7.45 และ 7.57 ส าหรับถ่านจาก
กากกาแฟ และถ่านกมัมนัต์จากกากกาแฟตามล าดบั    
      ทัง้นีเ้น่ืองจากสีแอซิดจะสามารถละลายน า้ได้ดีใน
สภาวะท่ีเป็นกรด (Acid dye) ดงันัน้เม่ือละลายน า้จึง
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มีแนวโน้มท่ีจะมีค่าช่วง pH เป็นกรด และเม่ือผ่าน
กระบวนการดูดซบัประจุท่ีแสดงคุณสมบัติให้ค่า pH 
เป็นกรด จะถกูดดูซบัด้วยตวัดดูซบั ดงันัน้ค่า pH ของ
น า้สีแอซิดจงึมีคา่สงูขึน้เลก็น้อยแสดงดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 แสดงค่า pH ของน า้เสียสังเคราะห์เม่ือ
เร่ิมต้นและสิน้สดุการทดลอง  

ตวัดดูซบั pH เร่ิมต้น pH สิน้สดุ 
ถ่านกากกาแฟ 5.95 7.45 

ถ่านกมัมนัต์กากกาแฟ 5.95 7.57 

3.2 การศึกษาพฤติกรรมการดูดซับสีแอซิดสีแดง
ของถ่านกากกาแฟและถ่านกัมมันต์กากกาแฟ 

จากการทดลองโดยใช้  ใช้ป ริมาณตัวดูดซับ  
0.1 กรัม เวลาท่ีใช้ในการดูดซับ 300 นาที ควบคุม
อณุหภูมิการดดูซบัท่ี 25 °C จากนัน้น าผลการทดลอง
ท่ีได้มาศึกษา ตามสมการไอโซเทิร์มของการดูดซับ 
โดยใช้แบบจ าลองไอโซเทิร์มของฟรุนดิช (Freundlich 
model) ดังสมการท่ี (1) และแลงเมียร์ (Langmaiur 
model) ดงัสมการ (2) 

 
สมการฟรุนดริช (Freundlich Isotherm) 

Log (X/M) = logKf + (1/n)logCe        (1) 
 

ก าหนดให้   
Ce = ความเข้มข้นของตัวถูกละลายท่ีเหลือ  

หลงัการดดูซบั (mg/L) 
X/M = ปริมาณของตวัถกูละลายท่ีถกูดดูซบั 

   ตอ่น า้หนกัของตวัดดูซบั (mg/g) 
Kf , n = คา่คงท่ีสมดลุในการดดูซบั 

สมการแลงเมียร์ (Langmuir Isotherm) 
 

Ce/(X/M) = (Ce/Xm)+(1/(KLXm))        (2) 
 
ก าหนดให้   
Xm = ปริมาณของสารท่ีถกูดดูซบัสงูสดุ 
X/M = ปริมาณของตวัถกูละลายท่ีถกูดดูซบั 

   ตอ่น า้หนกัของตวัดดูซบั (mg/g) 
Ce  = ความเข้มข้นของตัวถูกละลายท่ีเหลือ 
                หลงัการดดูซบั (mg/L) 
KL  = คา่คงท่ีสมดลุในการดดูซบั 
 

จากรูปท่ี 4 (ก) และ (ข) แสดงผลการศึกษา 
Freundlich Isotherm และ  Langmuir Isotherm ใน
การดดูซบัสีแอซิดสีแดง ด้วยถ่านจากกากกาแฟ พบว่า 
การดู ดซั บจะสอดคล้ องกั บ  Freundlich Isotherm 
มากกว่ า  Langmuir Isotherm เน่ื อ งจาก มี ค่ า  R2 
เท่ ากับ  0.9936 ซึ่ งสู งกว่ าค่ า  R2 ขอ ง  Langmuir 
Isotherm โดยมีค่าเท่ากบั 0.7914 ดงันัน้จึงสรุปได้ว่า
พฤติกรรมการดดูซบัของถ่านกากกาแฟสอดคล้องกบั 
Freundlich Isotherm 

 

 

(ก) 
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(ข) 

 
 

(ค) 

 
 

(ง) 
 

รูปที่  4 แสดงผลการทดลองของ (ก) Freundlich 
Isotherm ของถ่านกากกาแฟ (ข) Langmuir Isotherm 
ของถ่านกากกาแฟ (ค) Freundlich Isotherm ของถ่าน 
กัมมันต์กากกาแฟและ (ง) Langmuir Isotherm ของ
ถ่านกมัมนัต์กากกาแฟ

จากรูป ท่ี  4 (ค) และ (ง) ผลการศึกษา 
Freundlich Isotherm และ  Langmuir Isotherm ใน

การดูดซับสีแอซิดสีแดง ด้วยถ่านกัมมันต์จากกาก
กาแฟ พบว่าการดูดซับจะสอดคล้องกับ Freundlich 
Isotherm มากกว่า Langmuir Isotherm เน่ืองจากมี 
ค่า R2 เท่ากับ 0.9968 ซึ่งสูงกว่าค่า R2 ของ Langmuir 
Isotherm โดยมีค่าเท่ากบั 0.9400 ดงันัน้จึงสรุปได้ว่า
พฤติกรรมการดูดซับของถ่านกัมัน ต์กากกาแฟ
สอดคล้องกบั Freundlich Isotherm แต่อย่างไรก็ตาม
ถ่ าน กั ม มั น ต์ ก ากก าแฟ ก็ มี แ น ว โน้ ม รูป แบ บ 
การดดูซบัแบบ Langmuir Isotherm ด้วย 
 
3.3 การศึกษาค่าคงที่ สมการของ Freundlich 
Isotherm และ Langmuir Isotherm 

 เม่ือน าข้อมูล Adsorption Isotherm การดูดซับ 
สีแอซิดสีแดง ด้วยถ่านจากกากกาแฟ และถ่าน 
กัมมัน ต์จากกากกาแฟ  มาค านวณ หาค่ าคง ท่ี 
ของสมการ Freundlich ซึ่งได้แก้ค่า n และ Kf โดย 
หาได้จากความชันและจุดตัดแกน y ในการพล็อต
กราฟระหว่าง LogCe และ Log(X/M) ความหมาย
ของค่าคงท่ี n จะแสดงถึงความแข็งแรงของการดดูซบั 
(Strength of Adsorption) ถ้ามีค่ามากกว่า 1 แสดง
ว่า การดดูซบัจะเกิดขึน้ได้ไม่ดี ถ้าค่า n มีค่าน้อยกว่า 
1 หรือใกล้เคียง 1 หมายถึง การดูดซับจะเกิดขึน้ได้ดี 
ท่ีความเข้มสูงและแสดงค่าความเข้มข้นมีบทบาท 
ต่ อค วามสามารถในการดูด ซั บ ของตั วดูด ซับ 
มาก นัน่คือ ถ้าสารท่ีถกูดดูซบัมีความเข้มข้นสงูตวัดดู
ซับมีแนวโน้มในการดูดซับสารนัน้ได้ดี ส่วนค่า Kf  
คือ ค่าคงท่ีของการดูดซับซึ่งจะใช้แสดงถึงความจุ 
ในการดูดซับ (mg/g) ถ้าค่า Kf สูงแสดงว่าตัวดูดซับ 
มีความจใุนการดดูซบัสงูด้วย  

ค่าคงท่ีของสมการ Langmuir ซึ่งได้แก่ค่า Xm 
และค่า KL โดยหาได้จากความชันและจุดตัดแกน y 
ในการพล็อตกราฟระหว่าง Ce และ Ce(X/M) ค่าคงท่ี 
Xm บอกถึ งป ริมาณ ท่ีถูกดูดซับ เพ่ื อ ให้ เกิด เป็ น 
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ชัน้เดียวท่ีอิ่มตัว (mg/g) ส่วนค่า KL คือ สัมประสิทธ์ิ 
ขอ งก ารดู ด ซับ  (ml/mg)  จ ะแสด งถึ งพ ลั ง งาน 
ยึดเหน่ียวสมัพนัธ์ (Relative binding energies) และ 
ความแข็งแรงในการดูดซับ ถ้าค่า K สูงแสดงถึง
พลังงานในการยึด เห น่ียวและความแข็งแรงใน 
การดดูซบัสงู [6] 

 
ตารางท่ี  2 ค่าคงท่ีของ Freundlich Isotherm ใน 
การดูดซับของถ่านกากกาแฟและถ่านกัมมันต์กาก
กาแฟ 
 

 
ตารางท่ี  3 ค่าคงท่ีของ Langmuir Isotherm ใน 
การดูดซับของถ่านกากกาแฟและถ่านกัมมัน ต์ 
กากกาแฟ 

 
จากตาราง ท่ี  2 แสดงค่ าคง ท่ี ของสมกา ร

Freundlich ในการดูดซบัสีแอซิดสีแดง ด้วยถ่านกาก
กาแฟและถ่านกมัมนัต์กากกาแฟ ค่าคงท่ี Kf ซึ่งแสดง

ถึง ความจุในการดูดซับ (mg/g) พบว่า ถ่านกัมมันต์
กากกาแฟมีค่าสงูกว่าถ่านกากกาแฟ ตามล าดบั ทัง้นี ้
อาจเน่ืองมาจากขนาดรูพรุนของถ่านกัมมันต์กาก
กาแฟ นัน้มีขนาดท่ีเหมาะสมกับขนาดโครงสร้าง
โม เล กุ ล ข อ งสี แ ด ง  ส า ห รับ ค่ า ค ง ท่ี  n พ บ ว่ า  
ถ่านกมัมนัต์กากกาแฟมีค่ามากกว่า 1 ในการดดูซบัสี
แอซิดสีแดง แสดงว่า การดูดซับเกิดขึน้ได้ไม่ ดี ท่ี 
ความเข้มข้นสูง ทัง้นีอ้ย่างไรก็ตามถ่านกัมมันต์กาก
กาแฟมีแนวโน้มมีรูปแบบการดูดซับแบบ  Langmuir 
ซึ่งจากค่าคงท่ีท่ีได้จากการค านวณแสดงดังตาราง 
ท่ี  3 สามารถวิเคราะห์ได้ว่า  Xm ของถ่านกัมมันต์ 
กากกาแฟมีค่าสงูกว่าถ่านกากกาแฟมากซึ่งแสดงให้
เห็นว่าถ่านกัมมันต์กากกาแฟมีความสามารถใน 
การดูดซับมากกว่า ตลอดจนมีค่า KL ท่ีสูงกว่าจึงมี
พลงังานยดึเหน่ียวในการดดูซบัสงูกวา่ด้วยเช่นกนั 

 
4. สรุปผลการทดลอง 
 
  ถ่านกากกาแฟและถ่านกมัมนัต์กากกาแฟมีระยะ

เข้าสู่สมดลุการดดูซบัท่ีเวลา 210 นาที และ 300 นาที 
ตามล าดับ จาการศึกษารูปแบบการดูดซับพบว่า  
ตัวดูดซับจากถ่ านกากกาแฟ มีแนวโน้ม ท่ี จะมี 
รูปแบบการดูดซับแบบ Freundlich Isotherm ส่วน
ถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟ พบว่าการดูดซับจะ
สอดคล้องกับ  Freundlich Isotherm มากกว่า 
Langmuir Isotherm แต่อย่างไรก็ตามถ่านกัมมันต์
กากกาแฟก็ มีแนวโน้ม รูปแบบการดูดซับแบบ 
Langmuir Isotherm ด้วย  
การการศึกษาค่าคงท่ีของสมการ Freundlich  

ในการดูดซับสีแอซิดสีแดง ด้วยถ่านกากกาแฟและ
ถ่านกัมมัน ต์กากกาแฟ  ค่ าคงท่ี  Kf ซึ่ งแสดงถึ ง  
ความจุในการดูดซบั (mg/g) พบว่า ถ่านกมัมนัต์กาก
กาแฟมีค่าสงูกว่าถ่านกากกาแฟ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก

ตวัดดูซบั Freundich 
ค่าคงท่ีของสมการ 

n R2 
Kf 

(mg/g) 
ถ่านกาก
กาแฟ 

y = 1.4829x - 
0.1016 

0.67 0.9936 0.79 

ถ่านกมัมนัต์
กากกาแฟ 

y = 0.4997x + 
0.4109 2.00 0.9968 2.58 

ตวัดดูซบั Langmuir 
ค่าคงท่ีของสมการ 

Xm 
(mg/g) 

R2 
KL 

(mg/g) 
ถ่าน 

กากกาแฟ 
y = 38.43x – 

53.418 
0.03 0.7914 -0.72 

ถ่านกมัมนัต์
กากกาแฟ 

y = 0.0298x + 
0.8531 33.56 0.9400 0.03 
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ขนาดรูพรุนของถ่านกัมมันต์กากกาแฟ นัน้มีขนาดท่ี
เหมาะสมกับขนาดโครงสร้างโมเลกุลของสีแดง 
ส าหรับค่าคงท่ี n พบว่าถ่านกัมมันต์กากกาแฟมีค่า
มากกว่า 1 ในการดูดซับสีแอซิดสีแดง แสดงว่า 
การดดูซบัเกิดขึน้ได้ไม่ดีท่ีความเข้มข้นสงู ทัง้นีอ้ย่างไร
ก็ตาม ถ่านกัมมันต์กากกาแฟมีแนวโน้มมีรูปแบบ 
การดูดซับแบบ  Langmuir ซึ่งจากค่าคงท่ีท่ีได้จาก 
การค านวณ สามารถวิเคราะห์ได้ว่า  Xm ของถ่าน 
กัมมันต์กากกาแฟมีค่าสูงกว่าถ่านกากกาแฟมากซึ่ง
แสดงให้เห็นวา่ถ่านกมัมนัต์กากกาแฟมีความสามารถ
ในการดดูซบัมากกว่า ตลอดจนมีค่า KL ท่ีสงูกว่าจึงมี
พลงังานยดึเหน่ียวในการดดูซบัสงูกวา่ด้วยเช่นกนั 
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ของต้นฉบบั ไมเ่กิน 10 หน้า รวมรูปภาพและตารางตา่งๆ หรือมีจํานวนคําไมเ่กิน 10,000 คํา  

กรุณาใช้กระดาษขนาด A4 ปรับเค้าโครงขนาดกระดาษ ความกว้าง 7.5 นิว้ ความสงู 10.5 นิว้ และ
รูปแบบหน้าเป็น 2 คอลัมน์ ระยะห่าง 0.19 นิว้ กรอบของบทความกําหนดดังนี ้ขอบด้านบน 0.88 นิว้ ขอบ
ด้านลา่ง 0.75 นิว้ ด้านซ้าย 1 นิว้ และด้านขวา 0.75 นิว้ 

โครงสร้ำงบทควำม 

เนือ้เร่ืองของบทความต้องประกอบด้วยหวัข้อตามลําดบั ดงันี ้
1. บทนํา 
2. วิธีการวิจยั 
3. ผลการวิจยัและอภิปราย 
4. สรุป 
5. กิตติกรรมประกาศ 
6. เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 

ตัวอย่างการจัดพิมพ์เอกสารต้นฉบับส าหรับตีพิมพ์ในวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลยัขอนแก่น ควรปฏิบัติตาม
ค าแนะน าอย่างเคร่งครัด บทคดัย่อควรมีเพียงย่อหน้าเดียวท่ีอธิบายถึง วตัถปุระสงค์ วิธีการศกึษา ผลการศกึษา 
และสรุป ไม่ควรเกิน 300 ค า ค าหลกัท่ีเป็นภาษาองักฤษให้ตวัอกัษรค าแรกเป็นตวั พิมพ์ใหญ่ ค าในล าดบัถดัไป
เป็นตวัพิมพ์เลก็ 
ค าส าคัญ: จ านวน 4 ถงึ 6 ค า ภาษาไทยแตล่ะค าเว้นวรรค 1 จดุ ไมต้่องมีจลุภาค (,) 

Abstract

This is an instruction for manuscript preparation for Publication KKU Engineering Journal.  Please 
follow this guideline strictly.  The abstract should contain a single paragraph describing objectives, 
methodology and a summary of important results and its length should not exceed 300 words.  
Keywords: 4-6 keywords, separated by colons. and the first letter of each keyword must be capital 
letter 

_______________________________________ 
*ตดิต่อ: E-mail, เบอรโ์ทรศพัท,์ เบอรโ์ทรสาร 
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1. บทน า 

บทความนีแ้สดงตัวอย่างแนวทางการเตรียม
ต้นฉบั บ ขอ งคุณ เพ่ื อ ตีพิ ม พ์ ใน วิ ศ วก รรมสาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และโป รดปฏิ บัติ ต าม
หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Word for Window ความยาวของต้นฉบับ
จะต้องไมเ่กิน 10 หน้า มีจ านวนค าไมเ่กิน 10,000 ค า 

 

1.1 ขนาดกระดาษและระยะขอบ 

กรุณาใช้กระดาษขนาด A4 ปรับเค้าโครงขนาด
กระดาษ ความกว้าง 7.5 นิว้ ความสูง 10.5 นิว้ และ
รูปแบบหน้าเป็น 2 คอลมัน์ ระยะห่าง0.19 นิว้ กรอบ
ของบทความก าหนดดังนี  ้ขอบด้านบน 0.88 นิ ว้  
ขอบด้านล่าง 0.75 นิว้. ด้านซ้าย 1 นิว้ และด้านขวา 
0.75 นิว้ ให้เว้น 1 บรรทดัระหวา่งหวัเร่ืองทกุครัง้  

 

1.2 ชนิดตัวอักษร 

ในบทความฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จะต้องใช้ตวัอกัษร Cordia New ทัง้หมด ช่ือบทความ
ใช้ตัวอักษรขนาด 16 จุด ตัวหนา ผู้ แต่งใช้ตัวอักษร
ธรรมดาขนาด 14 จุด สถาบันและข้อมูลติดต่อใช้ 
ตัวธรรมดาขนาด 12 จุด หัวเร่ืองและหัวเร่ืองย่อย 
ใช้อกัษรธรรมดาขนาด 14 จดุ การบรรยายและเนือ้หา 
ใช้ตัวธรรมดาขนาด 14 จุด  ค าในวงเล็บ ท่ี เป็น
ภาษาองักฤษให้เป็นตวัเลก็ทัง้หมด 

1.3 ส าหรับการล าดับหัวข้อย่อย   

  ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 จุด ตัวหนา ให้ชิดทาง
กรอบซ้าย แต่ละหวัข้อย่อยจะเว้น 1 บรรทดั (ปรับให้ 

บรรทัดมีขนาดเท่ากับอักษรขนาด 8 จุด) ส่วนหัวข้อ
ยอ่ยให้เขียนตามตวัอยา่ง ดงัรายการต่อไปนี ้
1. รายการแรกในรายการนี ้
2. รายการท่ีสอง 

2.1. รายการย่อย 

3. รายการสดุท้าย 
 

1.4 โครงสร้างบทความ 

  เนือ้เร่ืองของบทความต้องประกอบด้วยหัวข้อ
ตามล าดบัดงันี ้
1. บทน า 
2. วิธีการการวิจยั 
3. ผลการวิจยัและอภิปราย 
4. สรุป 
5. กิตติกรรมประกาศ 
6. เอกสารอ้างอิง 

2. ช่ือบทความ 

ช่ือบทความให้เร่ิมต้นบทความท่ีบรรทดัแรก โดยใช้
ตัวอักษรขนาด 16 จุด  และเป็นตัวหนา จัด ช่ือ
บทความชิดทางกรอบซ้าย 

3. ช่ือผู้แต่งและสถานที่ตดิต่อ 

ช่ือผู้แต่งให้พิมพ์ใต้ช่ือบทความ จดัช่ือผู้แต่งให้อยู่
ชิดทางกรอบซ้าย ใช้ตวัอกัษรธรรมดาขนาด 14 จดุ ใน
กรณีมีผู้ ท าวิจัยหลายท่านจากหน่วยงานต่างกันให้
ก ากับตัวยก  1), 2) ไว้หลงัช่ือ ส าหรับ Corresponding 
ให้ใส่เคร่ืองหมาย *ก ากบัไว้ท้ายช่ือ สถานท่ีติดต่อ ให้
พิมพ์ท่ีอยู่หน่วยงาน รหัสไปรษณีย์ ประเทศ พิมพ์ใต้
ช่ือผู้แต่งใช้ตัวธรรมดาขนาด 12 จุด จัดชิดทางกรอบ
ซ้าย  
 



 

4. บทคัดย่อ 

     บทความภาษาไทยจะต้องมีบทคัดย่อภาษาไทย
และภาษาองักฤษ ให้เว้น 1 บรรทดัจากสถานท่ีติดต่อ 
พิ ม พ์ บทคัดย่ อ ใต้ หั ว ข้ อ  “บทคัดย่ อ /Abstract” 
เนือ้ความของบทคัดย่อไม่ควรเกิน 15 บรรทัด หรือ 
300 ค า สว่นบทความภาษาองักฤษไม่ต้องมีบทคดัย่อ
ภาษาไทย 

5. ค าส าคัญ 

     บทความแต่ละเร่ืองควรจะมีค าส าคัญ 4 -6 ค า  
เพ่ือระบุหัวข้อส าคัญท่ีกล่าวถึงในบทความ ควรใส่ 
ค าส าคญัตอ่จากบทคดัย่อโดยไมต้่องเว้นบรรทดั  

6. เนือ้ความ 

     เม่ือขึน้ย่อหน้าใหม่  ไม่ ต้องเว้นบรรทัดเม่ือจะ
เร่ิม ต้นพิ ม พ์ย่ อห น้าใหม่  ให้พิ ม พ์บทความบน 
ด้านเดียวของกระดาษ  A4 โดยไม่ต้องใส่หมายเลข
หน้าเวลาพิมพ์บทความ 

7. ผลการวจิัย 

    เสนอผลการวิจัยอย่างชัดเจน ตรงประเด็น ควรมี 
รูปภาพ หรือตารางประกอบ ซึ่งเม่ือมีรูปหรือตาราง
ประกอบ ต้องระบุ เช่ือม โยงใน เนื อ้หาบทความ  
การอธิบายไม่ซ า้ซ้อนกัน ส าหรับการระบุหน่วยต่างๆ 
ใช้ภาษาไทยและใช้การอธิบายเปอร์เซ็นต์ด้วยค าว่า 
ร้อยละ ในกรณีท่ีก าหนดหน่วยเป็นภาษาอังกฤษให้
ระบแุบบเดียวกนัทัง้หมด 

 

 

 

7.1. การล าดับตัวเลข 

การล าดับตวัเลขเพ่ืออ้างถึง รูปภาพ ตารางและ
สมการจะต้องเป็นเลขอาราบิค ทุกสมการจะต้อง 
มีวงเลบ็วางไว้ชิดขอบขวา ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

D = (1.27FRCSGR ) 0.5   (1) 

           ตัวอักษ รในสมการให้ ใ ช้  Cambria Math 
ขนาด 11 ตัวสัญลักษณ์ให้ใช้ Symbol ขนาด 10 ใช้ 
Math Type หรือ Equation Editor ในการเขียนสมการ 

7.2. รูปภาพและตาราง 

รูปภาพและตารางจะต้องมีความกว้างเพียง
พอท่ีจะลงในหนึ่งคอลมัน์ได้ หรือในกรณีจ าเป็น เพ่ือ
การรักษารายละเอียดในภาพอาจยอมให้กว้างเต็ม
หน้ากระดาษ ผู้ แต่งจะต้องรับผิดชอบในการจัดภาพ
ให้อยู่ ในขนาดท่ีก าหนดนี  ้โดยสามารถมองเห็น
รายละเอียดและอ่านตวัหนังสือในภาพได้ชดัเจนโดย
ตัวอักษรท่ี ใช้อธิบายรูปจะต้องไม่ต ่ ากว่าขนาด  
10 รูปภาพลายเส้นจะต้องใช้ เส้นหมึกสีด าวาด 
ด้ ว ย โป รแ ก รม เช่ น  Visio, Adobe Illustrator , 
Macromedia Freehand หรือโปรแกรมวาดรูปอ่ืนๆ 
สว่นภาพถ่ายควรเป็นภาพท่ีมีความคมชดั 

รูปภาพควรมีรายละเอียดเทา่ท่ีจ าเป็น รูปภาพทกุ
รูปจะต้องมีหมายเลขและค าบรรยายภาพก ากับใต้
ภาพ โดยให้เรียงตามล าดับท่ีปรากฏ จาก รูปท่ี 1,  
รูปท่ี 2 , ... พิมพ์หมายเลขและช่ือรูปไว้ใต้รูปภาพ 
จะต้องก าหนดให้อยู่ตรงกลางเอกสาร ให้เว้นช่องว่าง 
1 บรรทดั หลงัค าบรรยายรูป รูปภาพทกุรูป และตาราง
ทกุตารางท่ีปรากฏในบทความจะต้องมีการอ้างอิงใน
เนือ้หา  



  
ในกรณีท่ีเป็นตารางจะต้องมีค าบรรยายก ากับ

ตารางไว้เหนือตารางโดยให้เรียงตามล าดับท่ีปรากฏ 
จาก 1, 2, 3,... ตารางจะต้องก าหนดให้ชิดขอบซ้าย
ของเอกสาร ให้เว้นช่องว่าง 1 บรรทดัก่อนค าบรรยาย
ตารางและหลงัตาราง ตามตวัอยา่งตารางดงันี ้

ตารางที่ 1  
ตัวอย่างการเขียนตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 2 
ตัวอย่างการเขียนตารางที่ 2 

 

8. การอภปิรายผล 

 การอภิปรายผลวิจัย เพ่ือให้ผู้ อ่านมีความเห็น
คล้อยตามเพ่ือเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้ อ่ืน 
เพ่ือเสนอลู่ทางท่ีจะใช้ประโยชน์ หาข้อยุติในการวิจัย
บางอย่าง ฯลฯ ผลการวิจัยและการอภิปรายผลอาจ
น ามาเขียนไว้ในตอนเดียวกนั 

9. สรุป 

     สรุปประเด็นและสาระส าคญัของงานวิจยั ไม่ควรมี
ความยาวมากเกินไป โดยบทความของท่านควรได้รับ
การตรวจสอบจากผู้ ร่วมเขียนทุกท่านก่อนท าการส่ง
บทความ 

10. กติตกิรรมประกาศ 

  เพ่ือเป็นการแสดงความขอบคณุผู้ให้ทนุสนบัสนนุ
สรุปประเด็นและสาระส าคัญของงานวิจัย ไม่ควรมี
ความยาวมากเกินไป โดยบทความของท่านควรได้รับ
การตรวจสอบจากผู้ ร่วมเขียนทุกท่านก่อนท าการส่ง
บทความ 

11. เอกสารอ้างองิ 

       การเขียนเอกสารอ้างอิงใช้ระบบแวนคูเวอร์ 
(Vancuvour Style) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

       ทัง้นีเ้พ่ือความสมบูรณ์และความน่าเช่ือถือของ
บทความท่านควรใช้เอกสารอ้างอิงจากวารสารท่ีอยู่ 
ในฐาน TCI (Thai Journal Citation Index Centre) 
ท่ีสามารถตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และ 
ควรใช้การอ้างอิงจากรายงานผลการวิจัย เอกสาร
ประกอบการประชุม และหรือวิทยานิพนธ์เท่าท่ี
จ าเป็น 

11.1. การอ้างองิในเนือ้หา 

                แบบการอ้างอิงเอกสารในเนื อ้หาของ
บทความ ใช้ระบบตวัเลข ให้เรียงล าดบัเลขตามล าดบั
ของเอกสารท่ีมีการอ้างถึงในเนือ้หาและหมายเลขท่ี
อ้างถึงในเนือ้เร่ืองนัน้จะต้องตรงกบัหมายเลขท่ีมีการ
ก ากับไว้ในส่วนเอกสารอ้างอิงด้วย  ให้ใช้ตัวเลขอา
รบิกในวงเล็บต่อท้ายข้อความท่ีน ามาอ้างอิงใน
บทความ เช่น [1] หรือ [2-4, 8, 10] หมายถึงอ้างถึง
ล าดับผู้ แต่งท่ี  1 หรือ ล าดับ ท่ี  2 , 3, 4, 8, 10 โดย
เรียงล าดับจากหมายเลข 1, 2, 3,... ไปจนถึงเลขท่ี
สดุท้าย ตามการอ้างอิงการเขียนเอกสารอ้างอิง  

 

Redox 
moiety 

Diluent  Method k0 (s-1) 

R1 D1  ILIT 3.4 x 104 

   CV 3.3 x 104 

R2 D2  ILIT 6.0 x 104 

x  /r ra m  2 r r   
0.1 2.7470e+01 2.7483e+01 
0.5 3.5352e+01 3.5360e+01 



 

11.2. ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 
ท้ายเร่ือง 

                   เขี ย น อ้ า งอิ งแบ บ แวน คู เวอ ร์  แ ล ะ 
ใส่อ้างอิงในท้ายเร่ืองเฉพาะท่ีมีปรากฏในเนือ้หา
บทความหรือบทความวิจยัเทา่นัน้ 

1. การเขียนอ้างอิงจากหนงัสือ 

[1] Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi 
GS, Pfaller MA.  Medical microbiology. 
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[2]  จ ารูญ ตนัติพิศาลกุล. การออกแบบชิน้ส่วน
เค ร่ื อ งจั ก รก ล  1. เม็ ด ท รา ยพ ริ ้น ติ ้ง : 
กรุงเทพฯ; 2540. 

 

2. การเขียนอ้างอิงจากวารสาร 

[3] Ramazan B, et al.  A Water Pumping 
Control System with A Programmable 
logic controller ( PLC)  and Industrial 
Wireless Modules for Industrial                   
Plants - An Experimental Setup.  ISA 
Transactions 2011; 50(1): 321-8. 

[4] สกุัญญา หงส์ทอง และ สมใจ ขจรชีพพันธุ์
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18 (3): 20-6. 
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[5]  Promma K, Thong - In W.  Algae  
Cultivation  for  Biofuel  Using  Effluent  
Wastewater [MEn Thesis] .  Khon Kaen: 
Khon Kaen University; 2013. 

[6] สิริประภา แพงค าแหง. การลดปริมาณสี
ย้อมผ้าไหมโดยการประยุกต์ใช้หลักการ
เทคโนโลยีสะอาดส าหรับอตุสาหกรรมสิ่งทอ
ขนาดเล็ก. [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรม
ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ] .  ข อ น แ ก่ น : 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น; 2553. 
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Proceedings of The 10th International 
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1996. 
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