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              และผู้อา่นทกุทา่น 

 วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคมุอตัโนมตัิ  (Farm Engineering and Automation 
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ความรู้ และแก้ไขปัญหาในการท างานด้านวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติได้  วารสารนี ้                    
มีก าหนดตีพิมพ์ทกุ 6 เดือน ปีละ 2 ฉบบั ซึ่งบทความทกุบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคณุวุฒิ
อย่างน้อย 3 ท่าน ทัง้จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฉบับนี ้มีบทความวิจัยจ านวน                          
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เพื่อใช้ในการผลิตอาหารแห้งเชิงพาณิชย์ 
Design and Development of Rotating Tray Hot Air Oven for Dried-foods  

Commercial Production 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนีเ้ป็นการออกแบบและสร้างตู้ อบลมร้อนแบบถาดหมุนต้นแบบเพ่ือใช้ในการอบแห้งและพัฒนา
ผลติภณัฑ์อาหารแห้งในเชิงพาณิชย์ วตัถปุระสงค์ของการออกแบบคือ ตวัเคร่ืองท าด้วยสแตนเลสทัง้ภายในและ
ภายนอก รวมทัง้ใช้อปุกรณ์สแตนเลสในการวางผลิตภณัฑ์เพื่อน าเข้าเคร่ืองอบ เพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน 
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GMP การท างานให้ความร้อนด้วยระบบไฟฟ้าและควบคุมอุณหภูมิ ด้วยชุดควบคุมอุณหภูมิระบบดิจิทัล  
มีระบบไหลเวียนลมร้อนและปลอ่ยความชืน้ มีชุดถาดแขวนแบบลอยตวัและหมนุได้ด้วยก าลงัขบัมอเตอร์เกียร์
ไฟฟ้าทดรอบ ผลการทดสอบสามารถอบแห้งผลิตภัณฑ์วัตถุดิบได้มาตรฐานการท าแห้งด้วยลมร้อนและมี
ประสทิธิภาพในการท าเวลาอบแห้งดีกว่าตู้อบลมร้อนแบบถาดทัว่ไปโดยเฉลี่ย 25.6% และอตัราการสิน้เปลือง
พลงังานไฟฟา้อยูท่ี่ 17.5 บาท ตอ่ชัว่โมง ซึง่ประหยดักว่าเตาอบลมร้อนแบบถาดทัว่ไปอยู่ที่ 10.57% เมื่อเทียบ
กบัปริมาณการอบแห้งที่เทา่กนั โดยสามารถพฒันาก าลงัการผลติตู้อบลมร้อนแบบถาดหมนุให้เป็นอตุสาหกรรม
การผลติจ านวนมาก ตอบสนองการพฒันาผลติภณัฑ์อบแห้งของแตล่ะชมุชน เป็นการเพิ่มศกัยภาพในการสร้าง
ผลติภณัฑ์ท้องถ่ินให้มีคณุภาพและมาตรฐาน น าไปสูก่ารพฒันาทางด้านเศรษฐกิจตอ่ไป 

ค าส าคัญ : ตู้อบลมร้อน ถาดหมนุ ระบบไหลเวียนลมร้อน  
 

Abstract 

This research aims to design and develop baking oven with rotating tray and enhance dried 
food products for commerce. The objective is to create stainless steel oven with also stainless 
steel trays according to the GMP standard. The heating system is electric with digital 
temperature control unit. The oven had hot-air circulation system with humidity expellant. 
There are free-rotating trays driven by a transmission of an electric motor. The baking 
performance when baking food ingredients reaches the standard of hot air baking activity and 
is 25% faster than normal baking oven. The rate of electric power consumption is less than a 
dollar per hour (17.5 Baht). This is 10.57% more economic than normal oven when the same 
amount of food ingredients is being baked. The oven can handle mass-production activity 
and fulfill dried food industry of each community. It can enhance capability in producing high 
quality local products that reach the standard for better community economy.  
  

Keywords : Hot-air oven rotating tray Hot-air circulation system 
_______________________________________ 
*ติดตอ่: wiroonnnn@gmail.com, 094-0548321 
 
1. บทน า 

การอบแห้ง ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการปัจจัยหลกัของ
เกือบทกุการแปรรูปผลติภณัฑ์อาหารที่ส าคญัโดยเป็น
ประเด็นเปา้หมายของทางกลุม่วิจยั ซึง่การอบแห้งเป็น

ตัวก าหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ความชืน้
ระหว่างกระบวนการผลิต หรือเพื่อการใช้พัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยการควบคุมและขจัด
ป ริ ม าณคว าม ชื ้น ขอ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ ลดล ง ใ น
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กระบวนการ อาศยัปัจจัยคืออุณหภูมิ ความเร็วและ
การกระจายลม ระยะเวลาในการอบ ซึ่งปริมาณความชืน้
ที่ เหมาะสมของวัตถุดิบจะสามารถน าไปต่อยอด 
เพิ่มมูลค่าและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ 
ได้อีกต่อไป ซึ่งในปัจจุบันตลาดสินค้าเกษตรและ 
อาหารมีการขยายตัวมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ย  
6-7% ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีที่ผ่านมา 
(2556-2560) [1] ดงันัน้แล้ว การพฒันาระบบอบแห้ง
ด้วยลม ร้อน  โดยวิ ธี กา รผสมผสาน เพื่ อท า ใ ห้
ประสทิธิภาพอปุกรณ์ หรือกระบวนการอบแห้งดียิ่งขึน้
ก็จะสามารถช่วยให้พัฒนาศักยภาพการแปรรูป
อาหารแห้งได้ ทางผู้วิจยัได้ท าการพฒันาตู้อบลมร้อน 
ที่สามารถหมุนถาดรับลมร้อนได้ทั่วถึงพร้อมกับ 
การออกแบบช่องปล่อยลมร้อนให้มีความสม ่าเสมอ
ทั่วถึงเท่ากัน จะเป็นทิศทางการพัฒนาตู้ อบลมร้อน
แบบถาดที่เหมาะสมส าหรับโครงการวิจยันี ้   
 

2. ทฤษฎีพืน้ฐานการท าแห้ง 
 

     การท าแห้ง (Drying) หมายถึงการใช้ความร้อน
ภายใต้สภาวะควบคุมเพื่อก าจัดน า้ส่วนใหญ่ที่อยู่ใน
อาหารโดยการระเหยน า้หรือการระเหิดของแข็ง 
ในการอบแห้งแบบระเหิด (Freeze drying) ค าจ ากดั
ความนีจ้ะไม่รวมถึงการก าจดัน า้ออกจากอาหารด้วย
วิธีอื่นๆ โดยการลดความชืน้ของผลิตผลจนถึงระดบัที่
สามารถระงบัการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ นัน้คือ
มีค่าวอเตอร์แอกทิวิตี ้( wa ) ต ่ากว่า 0.70 ท าให้เก็บ
ผลผลติไว้ได้นาน ผลผลติแห้งแตล่ะชนิดจะมีความชืน้
ในระดับที่ปลอดภัยไม่เท่ากัน การก าจัดความชืน้
เพ่ือให้ได้ผลิตภณัฑ์แห้ง ส่วนใหญ่จะท าให้แห้งด้วย
กระบวนการให้ความร้อนซึ่ง เป็นกระบวนการที่ 
ให้ความร้อนเพื่อก าจัดความชืน้ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ 
[2-3] 

      ความรู้เ ร่ืองปริมาณความชืน้ในอาหารเพียง 
อย่างเดียวไม่เพียงพอในการคาดคะเนคุณภาพ 
ของอาหาร อาหารบางชนิดจะมีคุณภาพไม่คงตัวที่
ปริมาณความชืน้ต ่า เช่น น า้มนัถัว่ลิสงซึ่งจะเสื่อมเสีย
ที่ปริมาณความชืน้ต ่ากวา่ 0.6% ในขณะท่ีอาหารชนิด
อื่นๆ จะคงตวัที่ปริมาณความชืน้สงู เช่น แป้งมนัซึ่งมี
ความคงตวัที่ความชืน้ 20% [4] ค่าวอเตอร์แอคทิวิตี ้
ของอาหารเป็นปริมาณน า้ซึ่งจุลินทรีย์ เอนไซม์หรือ
ปฏิกิริยาทางเคมีน าไปใช้ได้หรือหมายถึงน า้อิสระที่
กลา่วมาแล้วนัน้เอง น า้ในอาหารจะท าให้เกิดความดนั
ไอ ขนาดของความดนัไอจะขึน้กบั  

       1) ปริมาณของน า้ที่มีอยู ่ 
       2) อณุหภมูิ  
       3) ความเข้มข้นของตวัถกูละลาย โดยเฉพาะ

เกลอืและน า้ตาลในน า้ 
ค าจ ากัดความของ  wa  คือ อัตราส่วนของ 

ความดนัไอของน า้ในอาหารต่อความดนัไออิ่มตวัของ
น า้ที่อณุหภมูิเดียวกนั 

 

w
O

Pa
P


                                      (1) 

หรือ 

       wa =  ความชืน้สมัพทัธ์         (2) 
 
P  (Pa)    = ความดนัไอของอาหาร 

OP  (Pa)  = ความดนัไอของน า้บริสทุธ์ิท่ีอณุหภมูิ 
                    เดียวกนั 
หากความชืน้รอบๆ อาหารต ่ากว่าความชืน้ใน

อาหารจะท าให้ wa ที่ผิวหน้าของอาหารลดลง และ
ในทางกลบักนั wa ที่ผิวหน้าของอาหารจะเพิ่มขึน้ถ้า
ความชืน้รอบๆ อาหารสูงกว่าในอาหาร ดังนัน้ใน 
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การทดลองเพื่อหา wa  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท า
ในภาชนะท่ีปิดสนิทและจะต้องหาความชืน้สมัพัทธ์ 
เหนืออาหารด้วย ค่าที่หาได้นี เ้ รียกว่า ความชืน้
สมัพทัธ์ (equilibrium relative humidity, ERH) เมื่อ
น า ERH หารด้วย 100 ก็จะเป็นค่าของ wa ค่า wa   
ของน า้บ ริสุท ธ์ิ เท่ากับ 1.00 และจุลินทรีย์จะไม่
สามารถเจริญได้ตามปกติในน า้บริสทุธ์ิ [5] 

 

 
 

ภาพที่  1 การเคลื่อนที่ของความชืน้ระหว่างการท า
แห้ง [6] 
 

เคร่ืองอบแห้งแบบถาด (Tray dryers) 
 เคร่ืองอบแห้งแบบถาดประกอบด้วยถาดเตีย้ๆ  

ที่มีช่องตาข่ายอยู่ด้านล่างและบุเคร่ืองด้วยฉนวน  
ในแต่ละถาดจะบรรจุอาหารชิน้บางๆ ขนาด 2-6 
เซนติเมตร อากาศร้อนไหลหมุนเวียนอยู่ ในตู้ ที่
ความเร็วลม 0.5-5เมตร/วินาทีต่อตารางเมตร ของ
พืน้ที่ผิวของถาด มีระบบท่อหรือแบฟเฟิล เพื่อน า 
ลมร้อนขึน้ไปด้านบนผ่านแต่ละถาดเพื่อให้ลมร้อน
กระจายอย่างสม ่าเสมอ อาจมีการติดตัง้ เค ร่ือง 
ท าความร้อนเพิ่มด้านบนหรือด้านข้างของถาดเพื่อ
เพิ่มอตัราการท าแห้ง นิยมใช้เคร่ืองอบแห้งแบบถาด
ในการผลติอาหารในปริมาณต ่า [2] 

 

 
 

ภาพที่ 2 หลกัการท างานของเคร่ืองอบแห้งแบบถาด
ทัว่ไป 

 
พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 

คือการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เก่ียวกบัการไหล
ต่างๆ การถ่ายเทความร้อน การแพร่กระจายของ
อนุภาค รวมถึงการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆ โดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยหาผลเฉลยและจ าลองพฤติกรรมที่
เกิดขึน้ หรืออาจจะเรียกได้ว่าซีเอฟดีคือ วิธีเชิงตวัเลข
ส าหรับการไหล พืน้ฐานของซี เอฟดี  คือ สมการ 
นาเวียร์-สโตกส์ มีการประยกุต์ใช้กันอยา่งแพร่หลาย
ในการวิ เคราะห์ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมและ
งานวิจัยต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการไหลและ 
การถ่ายเทความร้อน [7-8] 
 

3. ขัน้ตอนการทดลอง 
1) ศึกษากระบวนการและทฤษฎีในการท าแห้ง

และลดความชืน้ของผลติภณัฑ์  
2) ออกแบบเคร่ืองอบแห้งแบบตู้ โดยใช้อากาศ

ร้อนแบบถาดหมนุเพื่อใช้ในการอบแห้งผลติภณัฑ์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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3) ท าการสร้างเคร่ืองอบแห้งถาดหมุนต้นแบบ
และทดสอบประสิทธิภาพโดยการน าไปอบแห้งผลิตภณัฑ์
เพื่อหาจดุคุ้มทนุและความคุ้มคา่ในการใช้งาน 

 

3.1 ออกแบบและสร้างเคร่ืองอบแห้ง 
 

เคร่ืองอบแห้งด้วยลมร้อนแบบถาดหมุนส าหรับ
การอบแห้งนัน้ระบบจะแบง่ออกเป็น 3 สว่น หลกั ก็คือ 
ตู้ อบ ระบบน าพาและหมุนเวียนลมร้อน และชุด
ควบคมุตู้อบ ดงัแสดงในภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพที่  3  ส่วนประกอบเคร่ืองอบแห้งลมร้อนแบบ 
ถาดหมนุ 1. ชุดควบคมุ (Control Unit ) 2. ท่อน าลม 
(Air delivery duct) 3. ประตูฉนวนกันความร้อน  
4. ชัน้วางถาดแบบหมนุได้ (Rotation tray) 5. ท่อกระจาย
ลมร้อน (Hot air distribution duct) 6. ตวัเรือนตู้อบ
พร้อมบฉุนวน (Oven insulated housing) 7. พดัลมดดู
ลม (Centrifugal fan) 8, 9 มอเตอร์ควบคมุการหมนุ
ถาด (Rotation tray motor) 10. ฐานล้อ (Base wheels) 
11. แผน่เปิด-ปิดควบคมุปริมาณลมระบาย 
 

การออกแบบตู้อบจะออกแบบให้มีขนาดเท่ากับ 
120cm x 80cm x 220cm เพื่อให้สามารถน าไปผลิต
ผลิตภัณฑ์อบแห้งได้เพียงพอและเหมาะสมกับกลุ่ม
ชุมชนและธุรกิจขนาดย่อม เป้าหมายเค ร่ืองอบ

สามารถควบคุมความร้อนในช่วง 50 ถึง  120oC  
การท างานให้ความร้อนด้วยระบบไฟฟ้าและควบคุม
อุณหภูมิด้วยชุดควบคุมอุณหภูมิระบบดิจิทัลที่ฝัง 
เทอร์โมคัปเปิลอยู่ในตู้ อบ มีระบบไหลเวียนลมร้อน
และปรับปริมาณอากาศเข้าได้ด้วย shutter และปลอ่ย
ความชืน้มีชุดถาดแขวนแบบลอยตวัและหมุนได้ด้วย
ก าลงัขบัมอเตอร์เกียร์ไฟฟา้ 

ทัง้นีก้ารออกแบบยงัได้มีการจ าลองการไหลของ
อากาศที่ไหลวนภายในตู้อบเพื่อหาปริมาณความเร็ว
อากาศ การกระจายอุณหภูมิ และขนาดของพัดลม
โดยการวิเคราะห์แบบสภาวะคงตวั (steady state) 
[9, 10] โดยเพิ่มเติมสมการพลงังาน และมีการสร้าง
พลงังานภายในโดเมนของอากาศ (heat generation) 
จะได้สมการท่ีใช้ในการวิเคราะห์การไหลของอากาศ
และอตัราการถ่ายโอนพลงังาน เพื่อจะท าให้การดูด
และระบายความร้อนรวมถึงความชืน้ในตู้ อบได้มี
ประสทิธิภาพดงั ภาพท่ี 4 
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      ภาพที่ 4 การจ าลองการไหลของลมและการกระจาย
อุณหภูมิในตู้ อบระบบด้วยโปรแกรม Ansys CFX        
version 14.5  

 

    สร้างเคร่ืองต้นแบบ 
       เมื่อได้แบบและตัวแปรจากการออกแบบแล้ว  
จึงด าเนินการสร้างโดยโครงสร้างหลักถูกน ามา
ประกอบกนัดงัภาพท่ี 5 
 

 
 

  
 

ภาพที่ 5 การสร้างตู้อบ 

 

   
 

ภาพที่  6 การวัดอุณหภูมิ ความเร็วลม ณ จุดต่างๆ
ของตู้อบ 
 

การทดสอบอบแห้ง 
        วิ ธีการทดสอบการอบจะท าการอบพืชผล
การเกษตร และอาหารเปียก เช่น มะม่วง ปลาร้า โดย
จะเก็บความชืน้ทกุๆ 10 นาทีโดยผลผลิตดงักล่าวจะ
ถกูอบภายในตู้อบลมร้อนแบบถาดหมนุและแบบถาด
ทัว่ไป ในเวลาเดียวกนัเพ่ือท าการเปรียบเทียบการอบ
ของระบบ โดยจะเก็บตวัอย่างไปหาความชืน้ในทุกๆ 
10 นาที เช่นเดียวกนั การวิเคราะห์หาปริมาณน า้หรือ
ความชื น้มีหลายวิ ธี  วิ ธีการที่นิยมใช้คือ  Drying 
method ซึง่มี 3 แบบคือ 
       - Hot air oven method  : Water Activity ( wa ) 
  - Vacuum oven method  
  - การใช้สารดดูความชืน้ 
 

วิธีการที่ใช้ในงานวิจยันีค้ือ Hot air oven method 
โดยมีหลกัการคือหาค่า wa  คือค่าความชืน้ที่มีผลต่อ
อตัราการเจริญของจลุนิทรีย์ 

 

การอบแห้งปลาร้า 
     การทดสอบการอบนัน้จะใช้ปลาร้าสดในการอบ 
ซึ่งปลาร้าสดได้มาจากผู้ประกอบการ ซึ่งมีค่า Water 
Activity ( wa ) เบือ้งต้นที่ 0.83 ซึ่งการอบทดสอบนัน้ 
จะอบในตู้อบลมร้อนแบบถาดหมนุและแบบถาดทัว่ไป 
เพื่อเปรียบเทียบประสทิธิภาพ 
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ภาพที่ 7 ทดสอบการอบปลาร้าสด 
 

การอบมะม่วงแช่แข็ง 
      การทดสอบการอบนัน้จะใช้มะม่วงน า้ดอกไม้ 
แช่แข็งโดยท าการฝานเป็นแผ่นและจัดเรียงเข้าตู้อบ 
ซึ่งมีค่า  Water Activity ( wa ) เบื อ้ง ต้นที่  0.76 ซึ่ง 
การอบทดสอบนัน้ จะอบในตู้อบลมร้อนแบบถาดหมนุ
และแบบถาดทัว่ไป เพื่อเปรียบเทียบประสทิธิภาพ 

 

  
 

ภาพที่ 8 ทดสอบการอบมะมว่งฝานแผน่ 
 

4. ผลการทดลอง 
    4.1 การด าเนินงานด้านออกแบบโครงสร้าง
และอุปกรณ์ตู้อบลมร้อนแบบถาดหมุน 

    จากการใช้กระบวนการออกแบบด้วยซอฟต์แวร์ 
Solid works และทดสอบการกระจายอณุหภมูิ และ
ลม ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ท าให้ได้ โครงสร้าง
ตู้อบลมร้อนแบบถาดหมนุท่ีมีน า้หนกัโครงสร้าง 447 
กิโลกรัม ให้ความร้อนในตู้ อบด้วย ฮีทเตอร์ ขนาด 
1,000 วัตต์  จ านวน 4 ชุด  ต่ออนุกรม ชุดพัดลม 
สง่ผ่านปริมาณลม 360 cfm ขบัเคลื่อนด้วยมอเตอร์

ไฟฟ้า 250 วัตต์ สามารถปรับลดปริมาณลมได้ด้วย 
ความเร็วการหมนุมอเตอร์ไฟฟา้ และถาดหมนุควบคมุ
ด้วยมอเตอร์เกียร์ไฟฟ้าขนาด 125 วัตต์ ควบคุม
ความเร็วรอบด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ และสามารถท า
อณุหภมูิได้สงูสดุ 115 องศา โดยการกระจายลมตาม
ช่องลมปลอ่ยหลงัผา่น ฮีทเตอร์ โดยความเร็วลมเฉลี่ย
อยูท่ี่ 1-1.6 m/s ดงัแสดงในภาพท่ี 9 

 

 
 

ภาพที่ 9 ความเร็วลมโดยเฉลีย่จากการวดัทดสอบ 
 

4.2 ผลการทดสอบการอบ 
     การอบปลาร้าสด 

     จากผลการทดสอบการอบปลาร้าสด พบว่า 
ณ อณุหภมูิการอบที่ได้ก าหนดไว้ ท่ี 70 80 และ 90 oC 
อตัราการลดลงของ Aw ของผลิตภณัฑ์ปลาร้าสด จะ
เกิดขึน้ที่ตู้ อบลมร้อนแบบถาดหมุนเร็วกว่าตู้ อบลม
ร้อนแบบถาดในทุกอุณหภูมิกรณีศึกษา โดย ณ ที่
อณุหภมูิอบทดสอบ 70 oC  ค่า Aw จะถึงค่าประมาณ 
0.5 หรือ ต ่ากว่า ณ ช่วงเวลานาทีที่ 270 ส าหรับตู้อบ
ลมร้อนแบบถาดหมุน และ ณ ช่วงเวลานาทีที่ 320 
ส าหรับตู้ อบลมร้อนแบบถาด และ ณ ที่อุณหภูมิอบ
ทดสอบ 80 oC 90 oC ค่า Aw จะถึงค่าประมาณ 0.5 
หรือ ต ่ากวา่ ณ ช่วงเวลานาทีที่ 200, 150 ส าหรับตู้อบ
ลมร้อนแบบถาดหมุน และ ณ ช่วงเวลานาทีที่ 250, 
190 ส าหรับตู้อบลมร้อนแบบถาดตามล าดบั 
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(a) 
 

 
 

(b) 
 

 
 

(c) 
 

ภาพที่ 10 กราฟแสดงคา่ Aw ที่ได้จากการทดสอบอบ
ปลาร้าสดเปรียบเทียบระหว่างตู้อบลมร้อนแบบถาด
หมุนและ ตู้ อบลมร้อนแบบถาด ณ อุณหภูมิการอบ 
ที่ได้ก าหนดไว้ ท่ี (a) 70 oC , (b) 80 oC , (c) 90 oc 
 

    การอบมะม่วง 
            จากผลการทดสอบการอบมะม่วง พบว่า ณ 
อณุหภมิูการอบที่ได้ก าหนดไว้ ที่ 70 80 90 oC อตัรา
การลดลงของ Aw ของผลิตภณัฑ์ มะม่วงแช่แข็ง จะ
เกิดขึน้ที่ตู้ อบลมร้อนแบบถาดหมุนเร็วกว่า ตู้ อบ 
ลมร้อนแบบถาดในทุกอุณหภมูิกรณีศึกษา โดย ณ ท่ี

อณุหภมูิอบทดสอบ 70 oC ค่า Aw จะถึงค่าประมาณ 
0.5 หรือ ต ่ากว่า ณ ช่วงเวลานาทีที่ 220 ส าหรับตู้อบ
ลมร้อนแบบถาดหมุน และ ณ ช่วงเวลานาทีที่ 290 
ส าหรับตู้ อบลมร้อนแบบถาด และ ณ ที่อุณหภูมิอบ
ทดสอบ 80 oC 90 oC ค่า Aw จะถึงค่าประมาณ 0.5
หรือ ต ่ากวา่ ณ ช่วงเวลานาทีที่ 210, 140 ส าหรับตู้อบ
ลมร้อนแบบถาดหมุน และ ณ ช่วงเวลานาทีที่ 270, 
170 ส าหรับตู้อบลมร้อนแบบถาดตามล าดบั 
 

 
 

(a) 
 

 
 

(b) 
 

 
 

 

(c) 
ภาพที่ 11 กราฟแสดงคา่ Aw ที่ได้จากการทดสอบอบ
มะม่วง เปรียบเทียบระหว่าง ตู้ อบลมร้อนแบบถาด
หมนุและ ตู้อบลมร้อนแบบถาด ณ อุณหภูมิการอบที่
ได้ก าหนดไว้ ท่ี (a) 70 oC, (b) 80 oC, (c) 90 oC 
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4.3 การทดสอบสมรรถนะการใช้งาน 
การทดสอบประสทิธิภาพตู้อบลมร้อนได้ผลด าเนินการดงัแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสทิธิภาพตู้อบลมร้อน 

หวัข้อทดสอบ 
ผลการทดสอบ 

ตู้อบลมร้อนแบบถาดหมนุ ตู้อบลมร้อนแบบถาด ผลท่ีได้ 
1. เวลาการอบแห้งปลาร้าสดท่ีอณุหภมูิ  70 oC 270 นาที 320 นาที อบเร็วกว่า 18.52% 
2. เวลาการอบแห้งปลาร้าสดท่ีอณุหภมูิ 80 oC 200 นาที 250 นาที อบเร็วกว่า 25% 
3. เวลาการอบแห้งปลาร้าสดท่ีอณุหภมูิ 90 oC 150 นาที 190 นาที อบเร็วกว่า 26.67% 
4. เวลาการอบแห้งมะม่วงท่ีอณุหภมูิ 70 oC 220 นาที 290 นาที อบเร็วกว่า 31.81% 
5. เวลาการอบแห้งมะม่วงท่ีอณุหภมูิ 80 oC 210 นาที  270 นาที อบเร็วกว่า 28.57% 
6. เวลาการอบแห้งมะม่วงท่ีอณุหภมูิ 90 oC 140 นาที 170 นาที อบเร็วกว่า 21.43% 
7. ปริมาณบรรจผุลติภณัฑ์สงูสดุ 10 kg 10 kg  
8. การบริโภคไฟฟ้า  14.5 amp 

(4,500W) 
13.6 amp 
(4,350W) 

อปุกรณ์ของระบบ
ถาดหมนุมีมากกวา่ 

9. การสิน้เปลือง  17.5 บาทตอ่ชัว่โมง 19.35 บาทตอ่ชัว่โมง ประหยดัมากกว่า 
10.57% 

 
5. สรุปและวิจารณ์ 
     จากการออกแบบและสร้างตู้อบลมร้อนแบบถาด
หมุน และการทดสอบประสิทธิภาพเบือ้งต้น จาก 
ผลการทดลองการอบปลาร้าสดและมะม่วงสกุ พบว่า
การอบปลาร้าสด สามารถใช้ตู้ อบลมร้อนแบบถาด
หมุนอบปลาร้าสด ที่ค่า Aw 0.5 ซึ่งอยู่ในช่วงค่าที่
ตลาดต้องการ (ไม่เกิน 0.5 Aw) ขณะที่ค่า Aw ของ
ตวัอย่างปลาร้าท่ีอยู่เตาอบลมร้อนแบบถาด 35.02% 
ซึง่ตู้อบลมร้อนแบบถาดหมนุสามารถท าให้ปลาร้าสด
แห้งตามความค่ามาตรฐานท่ีต้องการภายใน 4.30 
ชัว่โมง ที่ 70 oC, 3.20 ชัว่โมง ที่ 80 oC, 2.3 ชัว่โมง ที ่
90oC ซึ่งแตกต่างจากปลาร้าสดที่อบกับเตาอบ 
ลมร้อนแบบถาดซึ่งต้องใช้เวลา 5.20 ชัว่โมง ที่ 70oC, 
4.10 ชัว่โมง ที ่80 oC และ 3.10 ชัว่โมง ที่ 90 oC   
 เช่นเดียวกนักบัการอบมะมว่งสกุ ตู้อบสามารถอบ
มะม่วงสุกแช่แข็ง ให้แห้งที่  Aw 0.5 ภายใน 3.40 

ชัว่โมง ที่ 70 oC, 3.30 ชัว่โมง ที่ 80 oC, 2.20 ชัว่โมง ที่ 
90 oC ในขณะท่ีคา่ Aw ที่ต้องการของตวัอยา่งที่อบกบั
เตาอบลมร้อนแบบถาด เท่ากบั 4.50 ชัว่โมง ที่ 70 oC, 
4.30 ชั่วโมง ที่  80oC, 2.50 ชั่ว โมง ที่  90oC ซึ่งใน 
การอบในตู้อบลมร้อนแบบถาดนัน้ ยงัพบปัญหาของ
การแห้งไม่เท่ากันในบางชัน้วางของตู้อบ โดยการใช้
ถาดหมุนร่วมกับการปรับการกระจายลมร้อนให้
เท่ากันใน ทิศทางใด ทิศทางหนึ่ งสามารถ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการอบแห้งผลติภณัฑ์ ท าให้ผลผลิต
แห้งเร็ว ลดเวลาในการผลิตได้ อีกทัง้ได้ทัง้คุณภาพ 
ไมว่า่จะเป็นส ีหรือ ความสะอาด เมื่อเทียบกบัการอบแห้ง
ลมร้อนด้วยตู้อบแบบถาดโดยทัว่ไป 
  ความคุ้มค่าในการลงทุน 

      จากกรณีศึกษาของการอบแห้งปลาร้าสด และ
มะม่วงสุก เพื่อแปรรูปเป็นอาหารแห้งพบว่า ต้นทุน 
การแปรรูปจากการใช้เคร่ืองอบแห้งและค่าไฟฟ้า 
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จะขึน้อยู่กบัมลูค่าต้นทนุก่อนและมลูค่าหลงัการอบแห้ง
ของวตัถดุิบว่ามีมากน้อยเพียงใด ส าหรับการอบแห้ง
ปลาร้า และมะม่วงสุก พบว่า อัตราการคืนทุนของ
เคร่ืองจกัรอยู่ที่ 0.75 ปี และ 0.72 ปี ตามล าดบั โดย
ใช้เกณฑ์ราคาเคร่ืองต้นแบบในมลูคา่สงูสดุ (340,000 
บาท) ซึง่อยูเ่หนือเกณฑ์คา่เฉลี่ยของการลงทนุเคร่ืองจกัร
แปรรูปโดยทัว่ไป ดงัแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 การค านวณหาจดุคุ้มทนุของเคร่ืองอบแห้ง
โดยใช้อากาศร้อนแบบถาดหมนุ 

หวัข้อทดสอบ 

ผลการทดสอบ 
อบแห้งปลาร้าสด
ท่ีอณุหภมูิ 70 oC 
(270 นาที) 

อบแห้งมะม่วง 
ฝานแผ่นท่ีอณุหภมูิ 
70 oC (220นาที) 

น า้หนกัผลติสด  10kg 10kg 
น า้หนกัหลงัการอบแห้ง 3.5kg 4.2kg 
ราคาผลติภณัฑ์สด 4,821 4,937 
ราคาผลติภณัฑ์แห้ง 600 บาท/kg 500 บาท/kg 
การบริโภคไฟฟ้า  78.75 บาท 64.2 บาท 
ก าไรจากการแปรรูป 1,700 บาท 1,750 บาท 
รายได้ตอ่วนั 2,269.58 บาท 2,360.12 บาท 
ระยะเวลาคืนทนุ
เคร่ืองจกัร 

150 วนั  144 วนั 

 

ความส าเร็จและความคุ้ มค่าท่ีได้ รับคื อ 
ได้ตู้ อบลมร้อนแบบถาดหมุนต้นแบบที่สามารถ
ประยกุต์ใช้กบัการอบแห้งด้วยลมร้อนเข้ากบัประเภท
ของผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ โดยเฉพาะการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ที่ มี มูลค่ าสูง ที่ ต้ อ ง ใ ช้ม าตรฐานใน 
การอบแห้งที่แม่นย าเพื่อลดปัญหาเร่ืองคณุภาพและ
การสญูเสียในการแปรรูป โดยใช้เพ่ือเป็นเทคโนโลยีที่
ดีมี คุณภาพเหมาะสมในการใ ช้ งาน และเ ป็น 
การเผยแพร่ความรู้และองค์ความรู้สู่ภาครัฐและ
เอกชนและผู้สนใจทัว่ไป เพื่อการพฒันาศกัยภาพใน
การแปรรูปอาหารแห้ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางสงัคม 

ตลอดจนเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการท าการวิจยัระดบัสงู
ตอ่ไป 
        ผู้ วิจัยและคณะท างานหวังไว้ว่า งานวิจัยนีจ้ะ
เป็นการเปิดโอกาสและเป็นประโยชน์ในการตอ่ยอดให้
ผู้ประกอบการในประเทศได้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมและสามารถจับต้องได้ง่ายยิ่งขึน้เพื่อเป็น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองได้มีมาตรฐานและ
โอกาสทางการตลาดและเศรษฐกิจ ที่นบัวนัจะแข่งขนั
และถกูตีกรอบด้วยกฎ กติกาให้แคบลงทกุวนั ไม่มาก
ก็น้อย 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาการล้างและแยกผงถ่านหินในคอลมัน์ลอยแร่แบบไหลวน โดยใช้ผงถ่านหิน
ลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะท่ีมีขนาดเล็กกว่า 250 ไมครอน ล้างและแยกโดยใช้ฟองอากาศขนาดเล็กระดับ
ไมครอนที่สร้างจากหวัฉีดแบบอีเจ็คเตอร์ ซึ่งในการทดลองฟองอากาศที่ใช้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยอยู่
ในช่วง 54-57 ไมครอน และในการศึกษาล้างและแยกถ่านหิน พบว่าฟองอากาศขนาดเล็กสามารถจับกับผง  
ถ่านหินและลอยขึน้สู่ผิวน า้ได้ โดยที่เมื่อเทียบกับถ่านหินก่อนล้าง สามารถลดปริมาณเถ้าลงได้ 20.5% และ
สามารถเพิ่มคา่ความร้อนในถ่านหินให้สงูขึน้ 21.7% 
ค าส าคัญ : ฟองอากาศขนาดเลก็ การล้างถ่านหิน คอลมัน์ลอยแร่ หวัฉีดอีเจ็คเตอร์ 

Abstract 

The purpose of the research is to study the cleaning and separation of coal powder in circulation 
flotation column. The lignite coal from Mae Moh Mine with sizing smaller than 250 microns was 
studied and then cleaned and separated coal powder using the microbubbles, which generated  
by ejector nozzle. The average microbubble size was about 54-57 microns. In the cleaning process 
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for coal powder, small air bubbles can catch the coal powder and float to the water surface in the 
column. When compared to the coal powder before washing, the amount of ash can be decrease 
about 20.5% and the heating value of coal can be increased to 21.7%. 
Keywords : Microbubble Cleaning coal Column flotation Ejector nozzle  
_______________________________________ 
*ติดตอ่: chayut.n@psu.ac.th, โทรศพัท์ 0-7428-7035, โทรสาร 0-7455-8830 
 
1. บทน า 

     ปัจจบุนัประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง
หลักส าหรับการผลิตไฟฟ้า ซึ่งในอนาคตปริมาณ
เชือ้เพลิงส ารองของก๊าซธรรมชาติเหล่านีม้ีแนวโน้ม 
ที่ลดลงไม่เพียงพอต่อการใช้งานในประเทศ อาจ
จ าเป็นต้องใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิงแทน  เนื่องจากมี
ต้นทนุราคาถกูเมื่อเทียบกบัเชือ้เพลิงชนิดอื่น ถึงแม้ว่า
ถ่านหินยงัไม่เป็นที่ยอมรับจากสงัคม เนื่องจากส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเชือ้เพลิงชนิดอื่น แต่
ปัจจุบนัได้มีการพฒันาโดยน าถ่านหินมาใช้ควบคู่กับ
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean coal technology) 
เพื่อท าให้มลพิษที่เกิดจากการใช้ถ่านหินลดลง 

    เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด คือ เทคโนโลยีเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท าเหมืองถ่านหิน การจัดการ 
ถ่านหินก่อนน ามาใช้ และการใช้ประโยชน์ถ่านหินให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เทคโนโลยี
เหล่านีเ้ก่ียวข้องกับการลดหรือก าจัดมลพิษที่เกิดขึน้
จากการน าถ่านหินมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้ถ่านหินเป็นเ ชื อ้เพลิง  ซึ่ ง
โดยทัว่ไปเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดสามารถน ามาใช้
ได้ 3 ลกัษณะ ได้แก่ เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดก่อน
การเผาไหม้, ขณะเผาไหม้หรือเมื่อน ามาใช้ประโยชน์
และหลังการเผาไหม้ หรือเทคโนโลยีการป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม [1-2] ส าหรับเทคโนโลยี 
ถ่านหินสะอาดก่อนการเผาไหม้ เป็นการน าถ่านหินมา

ผ่าน กระบวนการเพื่อลดปริมาณก ามะถันและขีเ้ถ้า  
แบง่ออกเป็น 3 วิธี ได้แก่  
  (1) การท าความสะอาดโดยวิธีทางกายภาพ (Physical  
cleaning or Washing) เป็นการแยกสารท่ีไม่ต้องการ 
เช่น ฝุ่ นละออง ดิน หิน และสารประกอบอนินทรีย์ 
ออกจากเนือ้ถ่านหิน โดยใช้ความแตกต่างของความ
หนาแน่นของถ่านหินกับสารเหล่านี  ้นอกจากนี ้
คอลมัน์ส าหรับลอยแร่ (Flotation column) ยงัเป็นวิธี
ท าความสะอาดถ่านหินอีกวิธี ซึ่งอาศยัหลกัการที่ผง
ถ่านหินมีคุณสมบัติทางเคมี  คือ ความไม่ชอบน า้ 
(Hydrophobic) และสามารถยึดติดกบัฟองอากาศได้ 
โดยเมื่อให้ฟองอากาศเคลื่อนที่ผ่านผงถ่านหินและน า้
ที่บรรจุในคอลมัน์ ผงถ่านจะติดขึน้ไปกับฟองอากาศ 
ทิง้ให้สารประกอบอนินทรีย์และแร่ธาตุต่างๆ จมอยู่ 
ชัน้ลา่ง 
(2) การท าความสะอาดโดยวิธีทางชีวภาพ (Biological 
cleaning) ใช้สิ่งมีชีวิต เช่น แบคทีเรียและเชือ้รา ใน
การก าจดัก ามะถนัในถ่านหิน 
(3) การท าความสะอาดโดยวิธีทางเคมี (Chemical 
cleaning) เป็นการใช้สารเคมีที่มีคุณสมบัติชะล้าง 
แร่ธาตุและก ามะถันอินทรีย์ ซึ่งไม่สามารถก าจัดได้
โดยวิธีทางกายภาพ ในการท าปฏิกิริยากบัผงถ่านหิน
เพื่อก าจดัก ามะถนัและขีเ้ถ้า 

ส าหรับอุปกรณ์ในการล้างถ่านหินท่ีเรียกว่า
คอลัมน์ลอยแร่ (Flotation column) มีลักษณะเป็น 
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หอตะกอนลอย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนล่าง
ติดตัง้ตัวก าเนิดฟองและท่อระบายน า้ทิง้ ส่วนกลาง
เป็นคอลมัน์ท าหน้าที่ล้างผงถ่านหินและฟองอากาศ
จะลอยสู่ด้านบนพร้อมกับดักจับอนุภาคผงถ่านหิน 
สว่นบนสดุผงถ่านหินขนาดเล็กที่สะอาดจะรวมตวักนั
ก่อนที่จะล้นไหลออกนอกหอตะกอนลอย โดยด้านบน
จะมีการป้อนผงถ่านส่งคอลมัน์ ซึ่งขนาดและจ านวน
ของฟองอากาศจะมผีลตอ่ความสามารถดกัจบัผงถา่น
ขนาดตา่งๆ โดยฟองอากาศที่มีขนาดใหญ่จะสามารถ
ดกัจบัอนภุาคถ่านหินที่มีขนาดใหญ่ได้ แต่ไม่สามารถ
ดกัจบัผงถ่านท่ีมีขนาดเลก็ได้ 

ฟองอากาศขนาดเลก็ระดบัไมครอน (Microbubbles) 
คือ ฟองอากาศขนาดเล็กท่ีถูกสร้างขึน้ผสมอยู่ใน
ของเหลว โดยฟองอากาศมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เล็กกว่า 1,000 ไมครอน (1 มิลลิเมตร) ท าให้มีพืน้ที่
ผิวสมัผสัต่อปริมาตรของฟองที่ค่อนข้างสงู และมีแรง
ลอยตัวที่ต ่าท าให้สามารถไหลไปกับของเหลวที่อยู่
รอบได้นานกว่าฟองอากาศขนาดใหญ่ นอกจากนีผิ้ว
ของฟองอากาศขนาดเล็กระดบัไมครอนจะไม่รวมตวั
กนัเป็นฟองขนาดใหญ่ จึงท าให้ฟองอยู่ในของเหลวได้
นานกว่าปกติ และผิวของฟองที่มีประจุเป็นลบยังมี
คุณสมบัติดูดติดกับอนุภาคของแข็งได้  ส าหรับ
หลกัการในการสร้างฟองอากาศมีหลายรูปแบบ เช่น 
แบบใช้การไหลหมุนควงของน า้ตัดย่อยฟองอากาศ 
(Swirl liquid flow) แบบใช้การไหลผ่านตัวก าเนิด
ฟองอากาศแบบหัว ฉีดเวนทู ร่ี  (Venturi nozzle)  
แบบใช้ตัวก าเนิดฟองอากาศแบบหัวฉีดอีเจ็คเตอร์ 
(Ejector nozzle) และแบบใช้การอดัแก๊สด้วยความดนัสงู
และลดความดนักะทนัหนั (Pressurized dissolution) 
เป็นต้น [3-7] 

ปัจจุบนัถ่านหินที่ได้จากการขุดเหมืองต้องผ่าน
การล้างท าความสะอาดด้วยน า้เพื่อล้างสิ่งสกปรก 
ออกจากถ่านก่อนเข้าสู่กระบวนการเผาไหม้ ใน 
การบ าบัดน า้ทิง้ ถ่านหินที่ผสมอยู่ในน า้ทิง้ที่มีขนาด
คอ่นข้างหยาบจะสามารถกรองแยกออกจากน า้ได้งา่ย 
แต่ผงถ่านหินที่มีขนาดเล็กในช่วง 30-40 ไมครอน  
ไม่สามารถแยกออกจากน า้ทิง้ได้ จึงก่อให้เกิดปัญหา
สิง่แวดล้อม และการสญูเสยีถ่านหินท่ีผสมอยูใ่นน า้ทิง้ 

ดงันัน้ในงานวิจัยจึงสนใจการท าความสะอาด
โดยวิธีทางกายภาพ ซึ่งวิธีนีส้ามารถท าความสะอาด
ถ่านหินได้ในปริมาณมาก และใช้ระยะเวลาใน 
การก าจัดก ามะถันหรือสิ่งสกปรกน้อยกว่าการท า
ความสะอาดโดยวิธีทางเคมแีละวิธีทางชีวภาพ รวมทัง้
ยังสามารถลดต้นทุนการใช้สารเคมีส าหรับก าจัด
ก ามะถันได้อีกด้วย นอกจากนีใ้นงานวิจยัมีแนวคิดที่
จะประยุกต์ใช้ฟองอากาศขนาดเล็กระดับไมครอน 
โดยอาศัยการไหลของน า้ผ่านหัวฉีด  อีเ จ็คเตอร์ 
(Ejector nozzle) ซึ่งเป็นหวัฉีดที่มีรูปร่างไม่ซบัซ้อน 
และยังสามารถควบคุมขนาดและปริมาณของ
ฟองอากาศได้ ส าหรับการท าความสะอาดผงถ่านหิน
และแยกผงถ่านหินในคอลัมน์ลอยแร่  (Flotation 
column) นอกจากนีย้งัออกแบบให้คอลมัน์เป็นระบบ
น า้ไหลวน เพื่อเพิ่มระยะเวลาให้ฟองอากาศขนาดเล็ก
สามารถอยูใ่นน า้ได้นานขึน้ และเพิ่มความสามารถใน
การล้างและแยกผงถ่านหินที่มีขนาดอนุภาคเล็กได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

2. วิธีการวิจัย 

2.1 รายละเอียดตัวก าเนิดฟองอากาศขนาดเล็ก 
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รูปที่ 1 แสดงตัวก าเนิดฟองอากาศที่ใช้ใน

งานวิจัยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ วสัดุพรุนหรือ
หวัทรายแบบจาน (Porous stones) หัวฉีดแบบ 
อีเจ็คเตอร์ (Ejector nozzle) และใช้หวัฉีดแบบอีเจ็คเตอร์ 
คู่กบัถงัความดนั (Pressure tank) โดยหวัทรายแบบ
จานจะมีลกัษณะเป็นวสัดพุรุน เมื่ออดัอากาศผา่นวสัดุ
พรุนจะท าให้อากาศเกิดการแตกตวัเป็นฟองที่มีขนาด
ค่อนข้างใหญ่ ส่วนหัวฉีดแบบอีเจ็คเตอร์มีลักษณะ 
เป็นท่อท่ีมีการลดและขยายหน้าตัด ท าจากข้อลด 
พีวีซีขนาด 1 นิว้ x 1/2 นิว้ เจาะรูขนาด 1/4 นิว้ ไว้ตรง
ต าแหน่งท่ีมีการลดขนาดของพีวีซี (คอคอด) ส าหรับ
ให้ดดูอากาศเข้ามายงัหวัฉีด โดยฟองอากาศที่ได้จะมี
ขนาดเล็กกว่าท่ีได้จากแบบวสัดุพรุน นอกจากนีเ้มื่อ
น าหัวฉีดแบบอีเจ็คเตอร์มาใช้คู่กับถังความดัน โดย
การปรับเพิ่มความดนัในถงัท าให้อากาศละลายในน า้
ได้มากขึน้ และเมื่อน า้ไหลออกจากท่อความดนัน า้จะ
ลดลงสง่ผลให้เกิดฟองอากาศขนาดเลก็จ านวนมาก 

 

     
 

(ก) วสัดพุรุนหรือหวัทรายแบบจาน     
 

          
 

(ข) หวัฉีดแบบอีเจ็คเตอร์ 
 

รูปที่ 1 รูปแบบตวัก าเนิดฟองอากาศขนาดเลก็ 

2.2 รายละเอียดชุดทดลองส าหรับการล้างถ่านหิน 

รูปท่ี 2 แสดงแผนภาพชดุทดลองส าหรับการล้าง
และแยกผงถ่านหิน ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลกั คือ 
คอลมัน์ลอยแร่แบบไหลวนและชุดสร้างฟองอากาศ
ขนาดเล็ก ส าหรับคอลัมน์ลอยแร่เป็นตู้ สี่ เหลี่ยม 
ท าจากกระจกใส ขนาดความกว้าง 12.5 เซนติเมตร 
ยาว 30 เซนติเมตร และสงู 75 เซนติเมตร ตรงกลาง
ติดแผน่กัน้ขนาดความกว้าง 12.5 เซนติเมตร ไว้เหนือ
ฐานของคอลัมน์ 5 เซนติเมตร ด้านล่างของฐาน
คอลมัน์จะเจาะรู ขนาด 1 นิว้ จ านวน 2 รู ต่อเข้ากับ
ส าหรับทางเข้าและออกของน า้ที่เช่ือมต่อกับชุดสร้าง
ฟองอากาศขนาดเล็กระดับไมครอน เพื่อให้เกิด 
การไหลวนช่วยเพิ่มโอกาสที่ฟองอากาศสามารถจับ
กบัผงถ่านหินได้นานขึน้ 

 

 
 

รูปที่ 2 แผนภาพชดุทดลองส าหรับการล้างและแยก
ผงถ่านหิน 

35

 

 

 

 

 

 1

2

4

7 6

8

1               (Flotation Column)
2                  (Air Rotameter)
3                            

(Microbubble Generator)
4          (High Pressure Pump)
5              (Check Valve)
6            (Pressure Tank)
7          (Ball Valve)
8                 (Water Rotameter)
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ส าหรับชุดสร้างฟองอากาศขนาดเล็กประกอบ 
ด้วย หวัฉีดแบบอีเจ็คเตอร์ซึง่ท าหน้าที่ดงึอากาศเข้าใน
ระบบ โดยอตัราการไหลของอากาศสามารถควบคุม
โดยโรตามิเตอร์ที่มีวาล์วปรับอัตราการไหล ป๊ัมน า้ 
ท าหน้าที่เพิ่มความดนัน า้สะสมในถงัความดนั ก่อนที่
จะไหลผ่านโรตามิเตอร์ส าหรับวัดและควบคุมอัตรา
การไหลของน า้ 

รูปท่ี 3 แสดงเวคเตอร์ความเร็วและการกระจาย
ความเ ร็วของน า้ภายในคอลัมน์ลอยแร่ที่ ใ ช้ ใน
การศึกษา พบว่าเกิดการหมนุเวียนของน า้ในคอลมัน์ 
น า้บางสว่นจะไหลสูท่างออกของคอลมัน์ แต่บางสว่น
จะถูกดึงโดยการไหลของน า้จากท่อทางเข้าเกิด 
การไหลเวียนในคอลมัน์ตอ่ไป 

 

 
 

รูปที่ 3 ลกัษณะการไหลวนของน า้ในคอลมัน์ลอยแร่ 
 

2.3 ขัน้ตอนส าหรับล้างถ่านหนิ 

ในการทดลองล้างถ่านหินจะใช้คอลมัน์ลอยแร่
แบบไหลวน ซึ่งถ่านหินจะถกูป้อนจากต าแหน่งบนสดุ
ของคอลมัน์ เมื่อล้างได้ตามเวลาที่ก าหนดแล้ว จะเก็บ
ถ่านหินส่วนที่ลอยขึน้สู่ ผิวน า้ ด้านบนหรือหัวแร่ 

(Concentrate) และถ่านหินส่วนที่จมหรือหางแร่ 
(Tailings) ซึ่งอยู่ด้านล่างของคอลมัน์ โดยใส่ภาชนะ 
ที่เตรียมไว้ จากนัน้น าไปอบไล่ความชืน้ ถ่านหินที่
อบแห้งเสร็จแล้วไปชัง่น า้หนกัด้วยตาชัง่ดิจิทลั ส าหรับ
รายละเอียดในการทดลองล้างถ่านหิน จะแบ่งออก 
เป็น 3 ขัน้ตอน คือ 

 
(1)  การลดขนาดหรือการบดถ่านหิน 

ถ่านหินที่ใช้ทดสอบเป็นถ่านหินลิกไนต์จาก
เหมืองแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ถ่านหินที่ได้มาเป็น
ใหญ่และละเอียดปะปนกัน ต้องบดถ่านหินเพื่อให้มี
ขนาดเล็กลงเหมาะส าหรับการล้าง ซึ่งขัน้ตอนการบด
เร่ิมจากการป้อนถ่านหินขนาดใหญ่เข้าเคร่ืองย่อย 
(Crushing) และเคร่ืองบดแบบค้อนเหวี่ยง (Hammer 
mill) เพื่อได้ถ่านหินเป็นก้อนขนาดเล็ก จากนัน้ป้อน
ถ่านหิน เ ข้า เค ร่ืองบดแบบบอลมิล ล์  (Ball mill) 
ขัน้ตอนนีถ้่านหินท่ีได้จะมีขนาดละเอียดมาก (ผงแป้ง) 
น าถ่านหินละเอียดใส่ในตะแกรงคัดแยกขนาด 
(Standard sieve) และใช้เคร่ืองเขย่า (Sieve shaker) 
จนได้ถ่านหินขนาดเล็กกว่า 250 ไมครอน [8-11] ซึ่ง
ถ่ านหินที่มี ขนาดใหญ่กว่าที่ ต้องการ จะน าไป
บดละเอียดอีกครัง้  

 

(2)  การเตรียมสภาพถ่านหิน 
เร่ิมจากน าถ่านหินที่บดแล้วไปอบไล่ความชืน้ที่

อุณหภูมิ  70 องศาเซลเซียส เ ป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
จากนัน้ในการเตรียมของผสมโดยใช้ตวัอย่างถ่านหิน 
ที่ผ่านการอบแล้วหนกั 1 กิโลกรัม ผสมกับน า้ 2 ลิตร 
เทรวมกนัในถงัปรับสภาพ (Conditioning tank) เปิด
เคร่ืองกวนโดยใช้ความเร็วในการป่ันผสม 620 รอบ 
ต่อนาที ซึ่งใช้เวลาในการกวน 1 นาที จากนัน้เติม
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น า้มันก๊าดซึ่งเป็นสารเคลือบผิวแร่ปริมาณ 30 กรัม 
แล้วกวนตอ่อีก 2 นาที  

ส าหรับคอลมัน์ส าหรับการล้างถ่าน จะเติมน า้ใน
ระบบ 22.5 ลิตร จากนัน้เปิดเคร่ืองส าหรับสร้าง
ฟองอากาศขนาดเล็กไว้ประมาณ 2 นาที โดยควบคมุ
อตัราการไหลของน า้ที่ 20 ลิตรต่อนาที อตัราการไหล
ของอากาศที่  0.7 ลิตรต่อนาทีและความดันที่ถัง 
ความดันที่ 6 บาร์ จากนัน้เติมน า้มันสนซึ่งเป็นสาร
เคลอืบฟองปริมาณ 18 กรัม ลงไปในคอลมัน์ซึ่งมีน า้ที่
มีฟองอากาศขนาดเลก็ เพื่อให้ฟองเหนียวไมแ่ตกง่าย 

 

(3)  การล้างและแยกถ่านหิน 
รูปท่ี 4 แสดงขัน้ตอนการล้างและแยกผงถ่านหิน 

เร่ิมจากการน าถ่านหินที่ถกูปรับสภาพไว้แล้ว เทลงไป

ในคอลมัน์ท่ีมีฟองอากาศขนาดเล็กผสมอยู ่โดยจะเท
ของผสมผ่านท่อขนาด 1 นิ ว้  โดยต าแหน่งปาก
ทางออกของของผสมจะอยู่ต ่ากว่าระดับผิวน า้ 40 
เซนติเมตร สว่นระยะเวลาที่จะใช้ในการล้างถา่นหินจะ
เก็บตวัอยา่งถ่านหินท่ีเวลา 30, 60, 90, 120 และ 150 
นาที รูปที่ 5 แสดงลกัษณะถ่านหินที่ลอยหรือหัวแร่ 
(Concentrate) ที่ลอยด้านบนของคอลัมน์ลอยแร่  
และน าหวัแร่ไปอบแห้งที่อณุหภมูิ 110 องศาเซลเซียส  
เพื่อน าไปวิ เคราะห์หาปริมาณก ามะถัน (Sulfur) 
ปริมาณเถ้า (Ash) ปริมาณสารระเหย (Volatile 
matter) ปริมาณคาร์บอนคงที่ (Fixed Carbon) และ
คา่ความร้อน (Gross calorific value) 

 

 
 

รูปที่ 4 ขัน้ตอนการล้างและแยกถ่านหิน 
 

 
 

รูปที่ 5 ลกัษณะการลอยและการเก็บหวัแร่
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3. ผลการทดลอง 

3.1 ภาพถ่ายเปรียบเทียบลักษณะฟองอากาศที่
เกิดจากตัวก าเนิดฟอง 

ในการทดลองเปรียบเทียบลกัษณะฟองอากาศที่
เกิดจากตัวก าเนิดฟองอากาศ 3 รูปแบบ ได้แก่ หัว
ทรายแบบจาน, หวัฉีดแบบอีเจ็คเตอร์ และใช้หวัฉีด
แบบอีเจ็คเตอร์ร่วมกบัการเพิ่มความดนัในถงัความดนั 
โดยการทดลองจะควบคุมอตัราการไหลของน า้ที่ 20 
ลิตรต่อนาที อัตราการไหลของอากาศที่ 0.7 ลิตรต่อ
นาที รูปที่ 6 แสดงภาพถ่ายเปรียบเทียบลกัษณะของ
ฟองอากาศในคอลัมน์ พบว่าตัวก าเนิดฟองอากาศ 
แตล่ะรูปแบบ สามารถสร้างฟองอากาศให้มีขนาดเล็ก
ได้ แต่จะมีความแตกต่างกันในแง่ของขนาดและ
ปริมาณฟองอากาศ โดยการอดัอากาศผ่านวสัดพุรุน
หรือหวัทราย จะเกิดฟองอากาศที่มีขนาดใหญ่และจะ
มีอยู่เฉพาะบริเวณท่ีใกล้กับตัวก าเนิดฟองอากาศ
เทา่นัน้ ฟองอากาศจะไมส่ามารถไหลวนหรือสะสมอยู่
ในน า้เป็นเวลานานได้ สว่นฟองอากาศที่ได้จากหัวฉีด
แบบอีเจ็คเตอร์ จะมีขนาดเลก็และสามารถคงอยูใ่นน า้
ได้นานกว่าเมื่อเทียบกับการอัดอากาศผ่านหวัทราย 
นอกจากนีก้ารใช้หวัฉีดแบบอีเจ็คเตอร์คู่กับการเพิ่ม
ความดันภายในถังความดันที่  6 บาร์ จะช่วยให้
ฟองอากาศมีขนาดเล็กลงและมีปริมาณเพิ่มมากขึน้ 
ซึง่จะเห็นเป็นลกัษณะขุน่คล้ายกบัฟองน า้นม 

ส่วนการวัดขนาดของฟองอากาศที่ได้จากตัว
ก าเนิดรูปแบบต่างๆ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ พบว่า 
การอดัอากาศผ่านวสัดพุรุนหรือหวัทราย ฟองอากาศ
ที่ได้จะมีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางเฉลี่ย 385 ไมครอน 
ส่วนฟองอากาศที่ได้จากหัวฉีดแบบอีเจ็คเตอร์และ 
การใช้หวัฉีดแบบอีเจ็คเตอร์คู่กบัถังความดนั มีขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยอยู่ที่ 54 ไมครอน และ 57 
ไมครอน ตามล าดบั 

 

             

         
        (ก)                   (ข)                     (ค) 
 

รูปที่ 6 ลกัษณะการเกิดฟองจากตวัก าเนิดฟองอากาศ  
(ก) วสัดพุรุนหรือหวัทรายแบบจาน,  

(ข) หวัฉีดแบบอีเจ็คเตอร์  
และ (ค) หวัฉีดแบบอีเจ็คเตอร์คูก่บัถงัอดัความดนั 

 

3.2 การศึกษาลักษณะการลอยของถ่านหินที่
เงื่อนไขการปรับสภาพผิวต่างๆ 

ในส่วนนี จ้ ะทดลอง เป รียบเทียบลักษณะ 
การลอยของถ่านหินที่ เ ง่ือนไขการปรับสภาพที่
แตกต่างกัน โดยใช้ผงถ่านหินขนาด 250 ไมครอน 
ลอยในน า้ปริมาตร 200 มิลลิลิตร ที่เง่ือนไขการปรับ
สภาพผิวถ่านตามรายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 1 
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ตารางที่  1 รายละเอียดและเง่ือนไขที่ใช้เปรียบเทียบ
การลอยของถ่านหิน 
ตวัอย่าง การปรับสภาพผิวถ่าน น า้ท่ีใช้ลอยถ่าน 
ก ไม่ปรับสภาพ น า้เปลา่ 
ข ปรับสภาพด้วยสาร

เคลือบผิวแร่ 
น า้เปลา่ 

ค ปรับสภาพด้วยสาร
เคลือบผิวแร่ 

น า้ท่ีมีฟองอากาศ
ขนาดเลก็และเพิม่สาร
เคลือบฟอง 

 

จากการทดลองพบว่า เมื่อเทถ่านหินที่ไม่ผ่าน
การปรับสภาพลงไปในน า้เปลา่ รูปท่ี 7(ก) ถ่านจะลอย
อยู่บนผิวน า้ เนื่องจากผิวถ่านหินมีคณุสมบตัิไม่เปียก
น า้หรือความตึงผิวที่สงู ดังนัน้ถ่านหินจึงไม่สามารถ
จมและผสมกบัน า้ได้ สง่ผลให้จบักลุม่กนัลอยอยูเ่หนือ
ผิวน า้ สว่นในรูปที่ 7(ข) แสดงให้เห็นว่าถ่านหินที่ผ่าน
การปรับสภาพผิวด้วยสารเคลือบผิวแร่ (น า้มันก๊าด) 
จากนัน้น าไปลอยในน า้เปลา่ท่ีไม่มีฟองอากาศขนาด
เลก็ พบวา่ถ่านหินจะจมลงด้านลา่งภาชนะ เนื่องจาก
ไม่มีฟองอากาศเป็นตวัจบัและพยงุถ่านหินให้ลอยขึน้
บนผิวน า้ ส่วนถ่านหินท่ีผ่านการปรับสภาพด้วยสาร
เคลอืบผิวแร่ น าไปลอยในน า้ที่มีฟองอากาศขนาดเล็ก
และเพิ่มสารเคลือบฟอง (น า้มันสน) เพื่อช่วยให้
ฟองอากาศมีความเหนียวและไมแ่ตกง่าย แสดงในรูป
ที่ 7(ค) พบวา่ถ่านหินลอยขึน้สูผิ่วน า้ได้ เป็นผลมาจาก
ฟองอากาศขนาดเล็กสามารถจับกบัถ่านหินและช่วย
พยงุถ่านหินให้ลอยขึน้บนผิวน า้ 

ดงันัน้ในการทดลองล้างและแยกถ่านหินควรจะ
ปรับสภาพของผิวแ ร่ก่ อน  น า ไปลอยในน า้ที่ มี
ฟองอากาศขนาดเล็ก ถ่านหินซึ่งมีคณุสมบตัิไม่เปียก
น า้จะถกู ฟองอากาศขนาดเล็กจบัและพยงุตวัให้ลอย
ขึน้สู่ผิวน า้ นอกจากนีม้ลทินหรือขีเ้ถ้าที่มีคุณสมบัติ
เปียกน า้จะถกูแยกและจมอยูด้่านลา่ง 

 

  
 

(ก) ถ่านหินไมไ่ด้ปรับสภาพลอยในน า้เปลา่ 
 

  
 

(ข) ถ่านหินท่ีผา่นการปรับสภาพลอยในน า้เปลา่ 
 

  
 

(ค) ถ่านหินท่ีผา่นการปรับสภาพลอยในน า้ที่มี
ฟองอากาศขนาดเลก็ 

 

รูปที่  7 เปรียบเทียบลกัษณะการลอยของถ่านหินที่
เง่ือนไขสภาพผิวตา่งๆ 

 

3.3 เปรียบเทียบผลการล้างและแยกผงถ่านหิน 
โดยใช้ตัวก าเนิดฟองอากาศรูปแบบต่างๆ 
 

การทดลองล้างและแยกผงถ่านหิน โดยใช้ตัว
ก าเนิดฟองอากาศ 3 รูปแบบ ได้แก่ วสัดุพรุนหรือหวั
ทรายแบบจาน, หวัฉีดแบบอีเจ็คเตอร์ และใช้หวัฉีด
แบบอีเจ็คเตอร์คู่กับถังความดนั พบว่าฟองอากาศที่
ไ ด้ จ ากหัว ท รา ยมี ขน าด ใหญ่  แ ละมี ป ริ ม าณ
ฟองอากาศน้อยเมื่อเทียบกับการใช้หวัฉีดอีเจ็คเตอร์ 
ซึ่งฟองที่ได้จะมีขนาดที่เล็กกว่า นอกจากนีก้ารใช้
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หัวฉีดแบบอีเจ็คเตอร์คู่กับถังความดัน จะช่วยให้
ฟองอากาศมีปริมาณเพิ่มมากขึน้ สง่ผลให้ฟองอากาศ
ขนาดเลก็สามารถล้างสิ่งสกปรกออกจากถ่านหินและ
พยุงถ่านหินให้ลอยขึน้ผิวน า้ได้มากกว่า โดยปริมาณ
หวัแร่ท่ีได้จากหวัทรายแบบจาน, หวัฉีดแบบอีเจ็คเตอร์ 
และการใช้หวัฉีดแบบอีเจ็คเตอร์คู่กับถงัความดนั คือ 
83.7 กรัม, 197.8 กรัม และ 244.5 กรัม ตามล าดับ 
จากนัน้น าหวัแร่ไปวิเคราะห์หาปริมาณสว่นประกอบที่
เหลืออยู่หลงัจากผ่านการล้าง โดยตารางท่ี 2 แสดง
ปริมาณองค์ประกอบหลกัที่อยู่ในถ่านหิน ก่อน-หลงั

การล้างด้วยฟองอากาศที่ได้จากตวัก าเนิดฟองอากาศ
ทัง้ 3 รูปแบบ 

จากผลการวิเคราะห์ พบว่าฟองอากาศที่ได้จาก
ตวัก าเนิดทัง้ 3 รูปแบบ สามารถลดปริมาณเถ้าและ
สารระเหยในถ่านหินลงได้ โดยหลงัจากการล้างมี
ปริมาณเถ้าลดลงจากเดิมประมาณ 20% และสาร
ระเหยลดลงประมาณ 6.7% นอกจากนีป้ ริมาณ
คาร์บอนคงที่หลงัจากการล้างมีค่าเพิ่มขึน้จากเดิม
ประมาณ 37.4% 

 

ตารางที่ 2 ปริมาณองค์ประกอบในถ่านหิน ก่อน-หลงั การล้างด้วยฟองอากาศขนาดเลก็จากตวัก าเนิดรูปแบบตา่งๆ 
ถ่านหนิ เถ้า สารระเหย คาร์บอนคงที ่

(wt.% db) (wt.% db) (wt.% db) 
ผงถ่านหนิก่อนล้าง (Raw coal) 30.65 44.66 24.69 
วสัดพุรุนหรือหวัทรายแบบจาน (Porous stone) 26.29 41.63 32.08 
หวัฉีดแบบอีเจ็คเตอร์ (Ejector nozzle) 24.36 41.71 33.93 
หวัฉีดแบบอีเจ็คเตอร์คูก่บัถงัความดนั (Pressure tank) 25.22 41.83 32.95 
*dry basis (db) หมายถึง ความชืน้มาตรฐานแห้ง 
 

3.4 ผลของเวลาที่ใช้ในการล้างและแยกผงถ่านหิน 

      ในการทดลองล้างและแยกผงถ่านหิน ซึ่งใช้หวัฉีด
แบบอี เ จ็ค เตอ ร์คู่ กับถั งความดันส าห รับส ร้า ง
ฟองอากาศขนาดเล็ก  โดยการทดลองได้ เ พ่ิม
ระยะเวลาในการล้างถ่านหิน ดงันี ้30, 60, 90, 120 
และ 150 นาที พบวา่ปริมาณของหวัแร่ที่ชัง่ได้เมือ่ผา่น
การล้างและแยกมีแนวโน้มลดลง โดยที่ เวลาใน 
การล้าง 30 นาที จะได้ปริมาณหัวแร่ที่มากที่สดุ คือ 
495.6 กรัม โดยที่เวลาในการล้างยิ่งเพิ่มขึน้จาก 60 
ถึง 150 นาที ปริมาณถ่านหินลดลง ได้แก่ 432.4, 
375.2, 325.8 และ 242.8 กรัม ตามล าดับ ซึ่งเป็น 
ผลมาจากอิทธิพลของการไหล โดยน า้และฟองอากาศ

จะพาให้ถ่านหินที่ลอยอยู่บนผิวน า้เกิดการวกกลับ 
ลงด้านลา่งของคอลมัน์ นอกจากนีย้ิ่งเวลาในการล้าง
ถ่านหินเพิ่มขึ น้  จะส่งผลให้ถ่านหินที่ลอยค่อยๆ  
จมลงมากขึน้เช่นกนั  
      จากนัน้น าหวัแร่ไปวิเคราะห์หาปริมาณสว่นประกอบ
ที่เหลืออยู่หลังจากผ่านการล้าง ประกอบไปด้วย 
ปริมาณก ามะถัน (Sulfur), ปริมาณเถ้า (Ash), ปริมาณ
สารระเหย (Volatile matter), ปริมาณคาร์บอนคงที่ 
(Fixed Carbon) และค่าความร้อน (Gross calorific 
value) ที่อยูใ่นถ่านหิน ซึ่งผลการวิเคราะห์ดงัแสดงใน
ตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ปริมาณองค์ประกอบในถ่านหิน ก่อน-หลงั การล้างด้วยฟองอากาศขนาดเลก็ที่เวลาตา่งๆ 
ถ่านหนิ เวลา ก ามะถนั เถ้า สารระเหย คาร์บอนคงที่ คา่ความร้อน 

(นาที) (wt.% db) (wt.% db) (wt.% db) (wt.% db) (MJ/kg) 
Raw Coal - 7.91 42.11 43.00 14.89 15.09 
Concentrate 
(หวัแร่) 

30 7.54 36.30 44.45 19.25 17.25 
60 7.50 37.26 43.06 19.66 17.02 
90 7.68 37.82 43.78 18.40 16.72 
120 7.35 34.79 43.98 21.23 17.59 
150 7.73 33.49 44.47 22.04 18.37 

* dry basis (db) หมายถึง ความชืน้มาตรฐานแห้ง 
 

       ตารางท่ี 3 แสดงองค์ประกอบหลกัที่อยู่ในถ่านหิน
ตามเปอร์เซ็นต์มาตรฐานแห้ง ซึ่งผลการวิเคราะห์
ปริมาณก ามะถนั พบวา่ระยะเวลาในการล้างถ่านหินที่
เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ปริมาณก ามะถันมีค่าลดลงในทุก
กรณีและมีค่าท่ีใกล้เคียงกัน อาจกลา่วได้ว่าก ามะถัน
อาจอยู่ในรูปของสารประกอบที่ฝังอยู่ในเนือ้ถ่านหิน 
ท าให้ฟองอากาศขนาดเล็กไม่สามารถแยกก ามะถัน
ออกจากถ่านหินได้ โดยปริมาณมีคา่ลดลง 7.1%  

สว่นผลการวิเคราะห์ปริมาณเถ้าที่อยู่ในถ่านหิน 
พบว่าระยะเวลาในการล้างถ่านหินท่ีเพิ่มขึน้ ส่งผล 
ให้เถ้าลดลง ประมาณ 20.5% เนื่องจากระยะเวลาที่
ถ่านหินอยูใ่นน า้มีมากขึน้ ท าให้ฟองอากาศขนาดเล็ก
สามารถแยกมลทินหรือสิ่งเจือปนออกจากถ่านหินได้
มากขึน้เช่นเดียวกนั 

ส าหรับปริมาณสารระเหย พบว่าระยะเวลาใน
การล้างถ่านหินท่ีเพิ่มขึน้ มีผลให้ปริมาณสารระเหยใน
หวัแร่เพิ่มขึน้จากเดิม 3.4% 

นอกจากนีเ้มื่อเวลาในการล้างถ่านหินเพิ่มขึน้ 
ส่งผลให้ฟองอากาศขนาดเล็กสามารถก าจัดมลทิน
หรือสิ่งเจือปนออกจากถ่านหินได้มาก จึงได้หัวแร่ที่
สะอาดขึน้ ส่งผลให้มีปริมาณคาร์บอนคงที่เพิ่มขึน้ 
ประมาณ 48% นอกจากนีย้งัสง่ผลตอ่ค่าความร้อนใน

ถ่านหินที่เพิ่มขึน้เช่นเดียวกัน โดยมีปริมาณเพิ่มขึน้
จากเดิมถึง 21.7% 

 

4. สรุปผลการทดลอง 

(1) ขนาดของฟองอากาศที่เกิดจากการอดัอากาศผา่น
วัสดุพรุนหรือหัวทรายแบบจานจะมีขนาดใหญ่  
เมื่อเทียบกับขนาดฟองอากาศที่ได้จากหัวฉีดแบบ 
อีเจ็คเตอร์ นอกจากนีก้ารใช้หัวฉีดแบบอีเจ็คเตอร์คู่ 
กับการเพิ่มความดันในถังความดัน จะช่วยใ ห้
ฟองอากาศมีขนาดเลก็ลง 
(2) จ าเป็นต้องมีการปรับสภาพถ่านหินก่อนการล้าง 
ช่วยให้ฟองอากาศขนาดเลก็สามารถจบักบัถ่านหินได้
ง่ายขึน้ เหมาะแก่การลอย 
(3) เนื่องจากการอัดเพิ่มความดันในถัง ช่วยให้
ปริมาณฟองอากาศขนาดเลก็มีมากขึน้ ท าให้โอกาสที่
ฟองอากาศขนาดเล็กจะจับกับผงถ่านหินมีมากขึน้ 
ดงันัน้หวัแร่ที่ได้จากการใช้หวัฉีดแบบอีเจ็คเตอร์คู่กับ
การเพิ่มความดันในถังความดนั จะได้ปริมาณหวัแร่
มากท่ีสุด เมื่อเทียบกับการใช้วัสดุพรุนหรือหัวฉีด 
แบบอีเจ็คเตอร์ในการสร้างฟองอากาศ 
(4) ระยะเวลาที่ใช้ในการล้างและแยกผงถ่านหินด้วย
ฟองอากาศขนาดเล็ก พบว่ามีผลต่อการลดปริมาณ
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สิ่ง เ จือปนท่ีไม่ต้องการออกได้ เช่น เถ้า  เป็นต้น 
นอกจากนีย้งัสามารถเพิ่มค่าความร้อนในถ่านหินให้
สูงขึน้ โดยที่เมื่อเทียบกับถ่านหินก่อนล้าง สามารถ 
ลดปริมาณเถ้าลงได้ 20.5% และสามารถเพิ่มค่า 
ความร้อนในถ่านหินให้สงูขึน้ 21.7% 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาความสามารถในการก าจดัคาร์บอนไดออกไซด์จากแก๊สชีวภาพโดยวิธีการดดูซมึด้วยน า้ 
(water scrubber) ในการทดลองใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ผสมกับอากาศป้อนผ่านหัวฉีดสร้างฟอง  
ขนาดไมครอนแบบหมุนควง (swirl flow type) และให้ฟองแก๊สขนาดเล็กไหลผ่านน า้ในคอลัมน์เพื่อให้
คาร์บอนไดออกไซด์ในฟองแก๊สละลายในน า้ โดยการทดลองจะศึกษาที่เ ง่ือนไขความเข้มข้นของแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ 30% 40% และ 50% ก าหนดอตัราการป้อนแก๊สผ่านหวัฉีดที่ 0.1 ลิตร/นาที และเปลี่ยน
อตัราการไหลน า้ที่ปอ้นสูห่วัฉีดที่ 10, 15, 20, 25, 30 และ 35 ลติร/นาที จากผลการทดลองพบว่า การเพิ่มอตัรา
การไหลน า้มีผลให้ความเร็วน า้ในการตัดเฉือนฟองแก๊สเพิ่มสูงขึน้ท าให้ฟองแก๊สมีขนาดเล็กลง โดยขนาด  
เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของฟองแก๊สที่สร้างได้อยู่ในช่วง 50.44 - 116.04µm และความสามารถในการก าจัด
คาร์บอนไดออกไซด์จากการผสมคาร์บอนไดออกไซด์กับอากาศมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 92.46% ในขณะที่อัตรา 
การไหลน า้มีผลตอ่การล้างคาร์บอนไดออกไซด์เลก็น้อย 

ค าส าคัญ : ฟองอากาศขนาดไมครอน การท าบริสทุธ์ิแก๊สชีวภาพ หวัสร้างฟองแก๊สระดบัไมครอน การก าจดั CO2 

FEAT JOURNAL 
FARM ENGINEERING AND AUTOMATION TECHNOLOGY JOURNAL 
วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมัติ  
 



FEAT JOURNAL
July - December 2018 ; 4(2) : 71 - 80

72

  
Abstract 

The objective of the research aims to study carbon dioxide removal from biogas with water 
absorbance in water scrubber. In this experiment, the mixture between carbon dioxide gas and air 
was supplied to swirl type microbubble generator and generated microbubble gas then floated to 
the water column to absorb carbon dioxide gas in water. The experiment conditions consisted of 
carbon dioxide concentration at 30%, 40% and 50%, the flow rate of mixture gas at 0.1 litre/minute. 
The flow rate of water supplied to the generator was varied at 10, 15, 20, 25, 30 and 35 litre/minute. 
The results show that the increasing of water flow rate will increase the swirl velocity in the generator 
and increase the shear force on gas flow for reducing the size of gas bubble. The average diameter 
of generated bubble are in range of 50.44-116.04 µm. The carbon dioxide removal performance can 
reach to 92.46%. While the water flow rate has small effect on carbon dioxide removal.  
Keywords: Microbubble Biogas purification Microbubble generator CO2 removal  
 
_______________________________________ 
*ติดตอ่: chayut.n@psu.ac.th, โทรศพัท์ 0-7428-7035, โทรสาร 0-7455-8830 
 
 

1. บทน า 

แก๊สชีวภาพเป็นพลงังานหมุนเวียนที่มีศักยภาพ
สามารถใช้เป็นพลงังานทดแทนจากเชือ้เพลิงฟอสซิล 
ได้แก่ น า้มนั แก๊สธรรมชาติ และถ่านหินได้ เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ท าให้มีวตัถดุิบที่
สามารถน ามาผลิตแก๊สชีวภาพได้อย่างหลากหลาย 
เช่น ของเสียหรือน า้เสียจากภาคอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร ภาคอุตสาหกรรมน า้มันปาล์ม ภาคปศุสตั ว์ 
ภาคชุมชนและสถานประกอบการต่างๆ แม้แต่ของ
เหลอืทิง้ทางการเกษตรหรือจากพืชพลงังานตา่งๆ [1]  
     โดยทั่วไป แก๊สชีวภาพประกอบด้วยแก๊สมีเทน  
50-70% และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 20-50% สว่นท่ี
เหลอืเป็นแก๊สอื่น [2] และมีแก๊สบางชนิดเป็นอนัตราย
ต่อเคร่ืองยนต์  เช่น แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์มีฤทธ์ิ 
เ ป็นกรด จะเ ข้าไปกัดกร่อนส่วนที่ เ ป็นโลหะให้ 
สกึหรอ และไอน า้ที่มากบัแก๊สจะเข้าไปในเคร่ืองยนต์ 

ท าให้เคร่ืองยนต์ขัดข้อง ดังนัน้ก่อนที่จะน าแก๊ส
ชีวภาพไปใช้กบัเคร่ืองยนต์ต้องมีการดกัไอน า้และแยก
ไฮโดรเจนซัลไฟด์เสียก่อน แก๊สมีเทนเป็นแก๊สที่มี 
ค่าความร้อนสูง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีสดัส่วนของ
ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ผสมอยู่จะเป็นผลท า
ให้ค่าความร้อนรวมของแก๊สลดลง และส่งผล 
ท าให้ความเข้มข้นของแก๊สมีเทนไม่คงที่ ท าให้เกิด
ปัญหาการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เปลวไฟไม่นิ่ง หรือ
อาจจะเกิดปัญหาไฟดบั โดยปกติแก๊สชีวภาพจะต้อง 
มีแก๊สมีเทนอยู่มากกว่า 50% จึงสามารถน าแก๊ส
ชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในรูปของพลังงานได้ เช่น  
เผาเพื่อใช้ประโยชน์จากความร้อนโดยตรง ใช้เป็น
เชือ้เพลิงขับเคลื่อนเคร่ืองยนต์ หรือเป็นเชื อ้เพลิง 
ในการผลิตกระแสไฟฟ้า [3] ดังนัน้การปรับปรุง
คุณภาพแก๊ส ชีวภาพ ห รือการลดสัดส่วนแ ก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สชีวภาพลง จะสามารถ
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ลดปัญหาข้าง ต้นลงได้  และแก๊สชีวภาพที่ผ่าน 
การปรับปรุงคณุภาพแล้ว เรียกวา่ ไบโอมีเทน 
กระบวนการในการก าจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

ในแก๊สชีวภาพ โดยทัว่ไปมี 4 วิธี ได้แก่ วิธีการดกัจับ
ด้วยน า้ (Water Scrubber Technology) เป็นวิธีการ
ดดูซึมคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยน า้ ซึ่งได้แก๊สมีเทนที่มี
ความบริสุทธ์ิสูงแต่ต้องใช้ปริมาณน า้และความดัน
มาก วิธีการดูดซับโดยเปลี่ยนความดัน (Pressure 
Swing Adsorption) เพื่อควบคมุคณุสมบตัิของวสัดุ
ดูดซับ วิธีนีจ้ะมีการสูญเสียแก๊สมีเทนน้อยมาก แต่
ต้องใช้ความดันสูงและมีขัน้ตอนที่ซับซ้อน วิ ธีการ 
ดูดซึมด้วยสารเคมีโดยใช้สารละลายเอมีน (Amine 
Absorption Process) วิธีนีจ้ะมีระบบไม่ซบัซ้อนและ
มีขนาดเล็ก แต่จะสิน้เปลืองพลงังานความร้อนและมี
คา่ใช้จ่ายในการใช้สารเคมีสงู และวิธีการแยกด้วยเยื่อ
เลอืกผา่น (Membrane Separation) มีอายกุารใช้งาน
ยาวนานและประหยัดพลังงาน แต่มีต้นทุนสูงและ
ระบบท่ีซบัซ้อน [4] 
จากปัญหาท่ีพบจากการล้างแก๊สชีวภาพด้วย

วิธีการดูดซบัด้วยน า้ ระบบน า้ต้องใช้แรงดนัที่สงูมาก
จึงท าให้เกิดความไม่ปลอดภยัและต้องเพิ่มต้นทุนไป
กบัการสร้างความแข็งแรงให้กบัระบบ และแก๊สต้องใช้
แรงดันในการอัดเข้าสู่ระบบส่งผลให้สิ น้ เปลือง
พลงังาน 

ในงานวิจัยสนใจศึกษาระบบแบบการก าจัด
คาร์บอนไดออกไซด์จากแก๊สชีวภาพแบบใหม่ โดยวิธี
ดดูซบัด้วยน า้เป็นลกัษณะคอลมัน์น า้ทรงกระบอกสงู 
ปลอ่ยแก๊สชีวภาพผา่นทางหวัฉีดสร้างฟองขนาดเล็กที่
ติดตัง้ ด้านล่างของคอลัมน์น า้  เมื่อแก๊สผ่านน า้ 
คาร์บอนไดออกไซด์จะถูกละลายไปกบัน า้เหลือเพียง
แก๊สมี เทน แก๊สท่ีลอยผ่านน า้ออกคอลัมน์จะถูก

วิ เคราะห์องค์ประกอบเพื่ อหาประสิทธิภาพใน 
การก าจัดคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไป หวัฉีดสร้างฟอง
ขนาดเล็กที่น ามาประยุกต์ใช้กบัการทดลองเป็นแบบ
การไหลวน โดยน า้จะไหลเข้าหัวฉีดทรงกระบอกใน
แนวสมัผสัเพื่อสร้างการไหลวน ในขณะที่แก๊สจะไหล
เข้าทางด้านท้ายของหวัฉีด และที่บริเวณปากทางออก
ของหัวฉีด การไหลวนของน า้จะตัดเฉือนล าแก๊สให้
เป็นฟองขนาดเล็ก ซึ่งสามารถควบคมุขนาดของฟอง
แก๊สโดยการปรับอตัราการไหลของน า้และแก๊ส ข้อดี
ของหวัฉีดประเภทนี ้คือ มีโครงสร้างและการท างาน 
ไมซ่บัซ้อน และควบคมุการเกิดฟองได้ง่าย  
ในงานวิจยันีจ้ะศึกษาผลของอตัราการไหลน า้ที่มี

ต่อขนาดของฟองแก๊สเฉลี่ย และศึกษาประสิทธิภาพ
ในการก าจัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ เ ง่ือนไขอัตรา 
การไหลน า้หรือขนาดฟองแก๊สต่างๆ โดยการจ าลอง
อัต ราส่วนของแ ก๊ส ชี วภาพด้วยการผสมแ ก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์กับอากาศ ศึกษาผลที่ได้จาก
ความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต่างกัน ทดสอบ 
การก าจดัคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการล้างแก๊สชีวภาพ
จริง ผลท่ีได้จะถูกน ามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพใน 
การก าจัดคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อน าผลการทดลอง
ไปใช้ตอ่ยอดในระดบัอตุสาหกรรมตอ่ไป 

 

2. การด าเนินงานวิจัย 
    2.1 รายละเอียดชุดทดลองและตัวก าเนิด
ฟองอากาศขนาดเล็ก 

รูปที่  1 แสดงแผนภาพของชุดทดลองที่ใช้ใน
การศึกษา ชุดทดลองประกอบด้วยคอลมัน์น า้ที่ท า
จากทอ่อะคริลกิใส ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 200 mm 
สงู 1 m เพื่อให้สามารถเห็นลกัษณะการไหลของฟอง
ในคอลัมน์น า้ได้  และหัวฉีดสร้างฟองขนาดเล็ก 
ท าจากท่ออะคริลิกที่มีความหนา 3 mm ขนาดเส้น 
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ผา่นศนูย์กลาง 50 mm ยาว 150 mm น า้จะถกูสง่เข้า
หวัฉีดมาทางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 mm ที่
ถกูติดตัง้ในแนวสมัผสัของท่อทรงกระบอกดงัแสดงใน
รูปที่ 2 เพื่อสร้างการไหลแบบหมุนวนภายในหัวฉีด  
การหมนุวนของน า้สร้างความดนัต ่าบริเวณตรงกลาง
ของการหมนุวนท าให้แก๊สถกูดดูเข้ามาในหวัฉีดได้เอง
ผา่นทางทอ่ด้านลา่งขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 1.5 mm 
ที่อยู่ด้านหลงัของหัวฉีด ก่อนที่แก๊สจะไหลออกจาก
หวัฉีดทางแผน่เจาะรูขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 11 mm 
แก๊สจะถูกการไหลวนของน า้ตดัน้อยเป็นฟองขนาด
เลก็และไหลเข้าสูค่อลมัน์น า้จากด้านลา่ง ในหวัฉีดได้
ติดตัง้ท่อบงัคับการไหลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 
mm ติดกับผนังด้านทางออกของหัวฉีด เพื่ อเพิ่ม
ความเร็วของการไหลวนของน า้ น า้ที่ไหลเข้าหวัฉีดจะ
ถูกส่งจากป๊ัมน า้ผ่านโรตามิเตอร์เพื่อวัดและควบคุม
อตัราการไหล หลงัจากนัน้น า้จะไหลออกทางด้านข้าง
ของคอลมัน์ท่ีอยู่ด้านบนไหลกลบัสูป๊ั่มน า้ แก๊สที่ไหล
เข้าหวัฉีดจากถังแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะไหลผ่าน
โรตามิเตอร์เพื่อวดัและควบคมุอตัราการไหล  

 

 
 

รูปที่ 1 แผนภาพชดุทดลอง 

 
 

รูปที่ 2 รายละเอียดหวัฉีดสร้างฟองขนาดเลก็  
 

2.2 การวัดขนาดฟองแก๊สจากหัวฉีดสร้างฟอง
ขนาดเล็ก 

 รูปที่ 3 แสดงภาพถ่ายอุปกรณ์ในการวดัฟองแก๊ส
ขนาดเลก็ประกอบด้วย ห้องกกัฟองที่ท าจากกระจกใส
ขนาดกว้าง 120 mm ยาว 160 mm และสูง 2 mm 
ติดตัง้กล้องจุลทรรศน์แบบดิจิทลั ก าลงัขยาย 1,000 
เทา่ ท่ีด้านบนของห้องกกัฟองส าหรับถ่ายภาพ 
 

 

รูปที่ 3 ภาพถ่ายอปุกรณ์ในการวดัฟองแก๊สขนาดเลก็ 

 

 น า้ในคอลมัน์จะถกูดดูผ่านทางวาล์วด้านลา่งของ
คอลัมน์น า้ดังแสดงในรูปที่ 1 ไหลเข้าห้องกักฟอง  
เมื่อน า้ไหลผา่นห้องกกัฟองจนเต็ม วาล์วตรงทางออก
ของห้องกักฟองจะถูกปิด เพื่อบนัทึกภาพด้วยกล้อง
จลุทรรศน์แบบดิจิทลั แล้วน าภาพไปหาขนาดฟองด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์ภาพต่อไป ในแต่ละเง่ือนไข 
 

Water inlet

Gas inlet
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การทดลองจะใช้การเก็บตวัอย่างภาพ 20 ภาพ ทุกๆ  
5 นาที ขนาดของแต่ละฟองในแต่ละภาพจะถกูน ามา
เฉลี่ย ในการทดลองก าหนดอตัราการไหลน า้ 10, 15, 
20, 25, 30 และ 35 ลิตร/นาที และอตัราการไหลแก๊ส
ของคาร์บอนไดออกไซด์ 0.1 ลิตร/นาที เพื่อเปรียบเทียบ
ขนาดของฟองแก๊สที่ทกุอตัราการไหลของน า้ 

2.3 การศึกษาการก าจัดคาร์บอนไดออกไซด์
ในน า้โดยใช้หัวฉีดสร้างฟองขนาดเล็ก 
      แก๊สท่ีใ ช้ในการทดลองเป็นแก๊สที่ ไ ด้จาก 

การผสมระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์กับอากาศ 
เพื่อจ าลองแก๊สชีวภาพจริงโดยอัตราส่วนก าหนดที่ 
ความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ 30%, 40% และ 
50% รูปที่  4 แสดงชุดทดลองศึกษาการก าจัด
คาร์บอนไดออกไซด์ในน า้โดยใช้หวัฉีดสร้างฟองขนาด
เลก็ แก๊สและอากาศจะถกูผสมที่ห้องผสมที่ท าจากท่อ
และฝา PVC ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 25.4 mm ยาว 
300 mm อตัราการไหลของแก๊สและอากาศจะวดัและ
ควบคุมด้วยโรตามิเตอร์ เพ่ือก าหนดความเข้มข้น
คาร์บอนไดออกไซด์ในการทดลอง หลงัจากผ่านห้อง
ผสม แก๊สผสมจะถกูก าหนดอตัราการไหลที่ 0.1 ลิตร/
นาที และทดลองที่เง่ือนไขอัตราการไหลน า้ 10, 15, 
20, 25, 30 และ 35 ลติร/นาที และระหวา่งการทดลอง
จะควบคุมอุณหภูมิของน า้ที่ทางเข้าหัวฉีดที่ 25°C 
เพื่อลดอิทธิพลของอุณหภูมิที่มีต่อความสามารถใน
การละลายคา ร์บอนไดออกไซด์  ใ ห้คงที่ตลอด 
การทดลอง โดยได้ เพิ่มชุดท าความเย็นและชุด 
ท าความร้อนในชุดทดลอง แก๊สที่บริเวณที่ออกชุด
ทดลองจะถกูเก็บไว้ในถงุเก็บแก๊สแล้วน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบด้วยเคร่ืองวิเคราะห์แก๊สชีวภาพ (Biogas 
analyzer) รุ่น Biogas check Geotech ใช้หลกัการ

ดดูกลืนรังสีอินฟราเรดในการวิเคราะห์แก๊ส ดงัแสดง
ในรูปท่ี 4 

       ส าหรับการหาประสิทธิภาพในการก าจัด
คาร์บอนไดออกไซด์ สามารถค านวณได้จากสมการ 

(%) =   (𝐶𝐶𝑟𝑟 𝐶𝐶𝑝𝑝)𝐶𝐶𝑟𝑟
𝑥𝑥   %      (1) 

 

โดยที ่ 𝐶𝐶𝑟𝑟  คือ ความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ 
                       ที่ทางเข้าหวัฉีด 

 𝐶𝐶𝑝𝑝 คือ ความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ 
                     ที่ออกจากคอลมัน์น า้ 

 
 

 รูปที่ 4 ชดุทดลองศกึษาการก าจดัคาร์บอนไดออกไซด์ 
ในน า้โดยใช้หวัฉีดสร้างฟองขนาดเลก็ 

1                       , 2                ,
3                    , 4           ,5           ,
6        , 7                       ,
              ,                ,

                               , 11   คอลมัน์น า้

1 : เครื่องวัดแก๊สชีวภาพ, 2 : ชุดทดความเย็น
3 : ชุดควบคุมอุณหภูมิ, 4 : ฮีตเตอร์, 5 : ปั๊มน�้า,
6 : อากาศ, 7 : แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์,
8 : ห้องกักฟอง, 9 : โรตามิเตอร์,
10 : หัวฉีดสร้างฟองขนาดเล็ก, 11 : คอลัมน์น�้า
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3. ผลการทดลอง 
 

   3.1 ลักษณะการไหลของน า้ในชุดทดลอง 
      รูปท่ี 5 แสดงความเร็วและเส้นทางการไหลของ

น า้ในหวัฉีดสร้างฟองขนาดเล็กและคอลมัน์น า้ที่ได้มา
จากการจ าลองการไหลด้วยโปรแกรม ANSY Ver.15 
(Fluent) โดยใช้แบบจ าลองการไหลป่ันป่วน SST k-ω 
ที่เง่ือนไขอตัราการไหล 35 ลติรตอ่นาที  

      จากรูปพบการไหลหมนุวนของน า้ภายในหวัฉีด
มีลกัษณะเป็นเกลยีวไมส่มมาตร บริเวณปากทางออก
ของหวัฉีดสามารถสงัเกตล าน า้ที่มีความเร็วสูง และ
การไหลวนรอบล าเจ็ทที่บริเวณด้านล่างของคอลมัน์
น า้  ซึ่งเกิดการหมุนควงของล าเจ็ท แต่เหนือจาก
บริเวณด้านล่างของคอลมัน์ น า้จะไหลขึน้สู่ด้านบน
ของคอลัมน์และไหลออกจากคอลัมน์ที่ต าแหน่ง
ทางออก 

      รูปที่ 6 แสดงภาพถ่ายของล าอากาศภายใน
หวัฉีดและภาพการเกิดฟองขนาดเล็กที่ทางออกของ
หวัฉีดที่บริเวณด้านลา่งของคอลมัน์น า้ 

 

 
 

รูปที่ 5 แสดงเส้นทางการไหลและความเร็วของน า้ 
ในหัวฉีดและคอลัมน์น า้ที่เง่ือนไขอัตราการไหลน า้  
35 ลติรตอ่นาที 

      
 

รูปที่  6 ภาพถ่ายของล าอากาศภายในหัวฉีดและ
ฟองอากาศขนาดเลก็ที่ด้านลา่งของคอลมัน์น า้ 

3.2 ขนาดฟองแก๊สจากหัวฉีดสร้างฟองขนาด
เล็ก 
           รูปที่ 7 แสดงภาพถ่ายฟองแก๊สโดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์แบบดิจิทลัที่เง่ือนไขอตัราการไหลน า้ต่างๆ 
จากภาพถ่ายในแต่ละอัตราการไหลพบว่าสามารถ
ผลิตฟองที่มีขนาดเล็กออกมาได้  ในภาพฟองมี
ลกัษณะกลมมีขนาดของฟองแก๊สและปริมาณฟอง
แก๊สที่แตกต่างกัน ซึ่งที่เง่ือนไขอัตราการไหลน า้ 10 
และ 15 ลิตร/นาที แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกดูด
เข้ามาจะไมค่งที่ ท าให้มีขนาดฟองที่ใหญ่และปริมาณ
ฟองน้อย ส าหรับอตัราการไหลน า้ 20 ลิตร/นาที ขึน้ไป 
ขนาดฟองแก๊สจะเร่ิมเล็กลงและมีปริมาณมากขึน้ ที่
อตัราการไหลน า้ 35 ลติร/นาที จะมีขนาดฟองแก๊สเลก็
ที่สดุและมีปริมาณฟองมากที่สุด โดยภาพถ่ายขนาด
ฟองที่เกิดขึน้ในแตล่ะอตัราการไหลน า้แสดงดงัรูปท่ี 7 

ล าแก๊สภายใน
หวัฉีด 

ฟองแก๊สขนาด
เลก็ที่ด้านลา่ง
ของคอลมัน์น า้ 
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รูปที่ 7 ภาพถ่ายฟองแก๊สโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบ
ดิจิทัลท่ีเ ง่ือนไขอัตราการไหลแก๊ส 0.1 ลิตร/นาที 
ทีอ่ตัราการไหลน า้ตา่งๆ 

 

รูปที่ 8 เปรียบเทียบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย
ของฟองแก๊สที่เง่ือนไขอตัราการไหลน า้ตา่งๆ 

    รูปที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ยของฟองแก๊สที่เง่ือนไขอัตราการไหล 
น า้ต่างๆ จากการใช้เทคนิควิเคราะห์ภาพโดยเฉลี่ย 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของฟองแก๊สที่บันทึกได้ 
ทัง้หมดในแต่ละเง่ือนไขพบว่า เมื่ออัตราการไหลน า้
เพิ่มขึน้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยฟองแก๊สจะ 
เล็กลง โดยท่ีอัตราการไหลน า้ 10 ลิตร/นาที มีขนาด 
เส้นผ่านศนูย์กลางฟองเฉลี่ยที่ 116.04 µm แต่สงัเกต
ได้ว่า เม่ืออตัราการไหลน า้สงูขึน้ ความแตกต่างของ

ขนาดฟองแก๊สจะเร่ิมลดลง โดยขนาดของฟองแก๊ส
เฉลี่ยที่อัตราการไหลน า้ 30 และ 35 ลิตร/นาที  มี 
ความแตกตา่งเพียง 6.39 µm เทา่นัน้ การลดขนาดของ
เส้นผ่านศูนย์กลางของฟองแก๊สมีผลให้พืน้ที่สัมผัส
ระหว่างผิวฟองแก๊สและน า้เพิ่มขึน้ ส่งผลให้การละลาย 
ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในน า้เพิ่มสงูขึน้ 

3.3 การท าละลายคาร์บอนไดออกไซด์ ในน า้
โดยใช้หัวฉีดสร้างฟองขนาดเล็ก 
           รูปที่ 9 แสดงการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของ 
ความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต าแหน่ง
ทางออก เมื่อก าหนดให้ความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ 
เท่ากับ 30% จะเห็นว่าในทุกอัตราการไหลของน า้ 
ความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หลงัการล้าง
จะเพิ่มขึน้ตามเวลาและมีความแตกตา่งเพียงเล็กน้อย 
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาจะเพิ่มขึน้เวลา 
เนื่องจากการละลายคาร์บอนไดออกไซด์ท าให้
ความสามารถในการดูดซบัแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ลดลง  ใน เวลา  15 นาทีแรกหลังการทดลองมี 
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ทางออกสูงสุด 0.9%  
โดยอตัราการไหลของน า้ 10 ลิตร/นาที จะมีปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากที่สุด ซึ่งมีปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์สงูสดุท่ีเวลา 2 ชั่วโมง 4.9% มี
ความแตกตา่งกบัท่ีเง่ือนไขอตัราการไหล 15 ลติร/นาที 
เพียง 0.3% 

100 µm 100 µm 100 µm

100 µm100 µm100 µm

10 litre/min 15 litre/min 20 litre/min

25 litre/min 30 litre/min 35 litre/min
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รูปที่ 9 การเปลีย่นแปลงความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์
ที่ต าแหนง่ทางออกที่ความเข้มข้น 30% 

          รูปที่ 10 แสดงการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของ
ความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต าแหน่ง
ทางออก เมื่อก าหนดให้ความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์
เท่ากับ 40% พบว่า อัตราการไหลน า้ 10 ลิตร/นาที 
ยงัคงมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตรงทางออก
สูงสุด 6.3% ที่เวลา 2 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับ
อัตราการไหลอื่นๆ จะเห็นว่าความแตกต่างของ
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทางออกขึน้อยู่กบัอตัรา
การไหลของน า้ 

 
รูปที่  10 การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นคาร์บอน 
ไดออกไซด์ที่ต าแหนง่ทางออกที่ความเข้มข้น 40% 

 
รูปที่  11 การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นคาร์บอน 
ไดออกไซด์ที่ต าแหนง่ทางออกที่ความเข้มข้น 50% 

  กรณีก าหนดค่าความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอน 
ไดออกไซด์ 50% ที่ทางเข้าหวัฉีดดงัแสดงในรูปที่ 11 
พบว่าที่เวลา 2 ชั่วโมง ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่
ทางออกในแต่ละอตัราการไหลน า้มีค่าไม่แตกต่างกัน 
โดยอตัราการไหลของน า้ที่ 15 ลติร/นาที 
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รูปที่  12 แสดงความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ที่
ทางออกที่เวลา 2 ชั่วโมงตามความเข้มข้นของแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ทางเข้าหัวฉีดที่เง่ือนไขอัตรา 
การไหลของน า้ตา่งๆ 
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จากการทดลองทัง้ 3 กรณีท่ีกล่าวมาข้างต้นจะ
พบว่า เมื่อก าหนดค่าความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอน 
ไดออกไซด์ท่ีทางเข้าหัวฉีดสูงขึน้  ปริมาณแก๊สที่
ทางออกจะเพิ่มขึน้ตามไปด้วยและท าให้ความแตกต่าง 
ในแตล่ะอตัราการไหลลดลง ซึง่แสดงดงัรูปท่ี 12 

รูปที่ 13 แสดงการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของ
ความสามารถในการก าจัดคาร์บอนไดออกไซด์ 
ที่ความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ทางเข้า 30%  
พบว่ าแนว โ น้มของความสามา รถกา รก า จัด
คาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละอัตราการไหลของน า้ 
ไม่มีความแตกต่างกนัมาก โดยที่อตัราการไหลน า้ 10 
ลิต ร /นา ที  มี ค วามสามารถในการก าจัดแ ก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ต ่าสดุ ส าหรับประสิทธิภาพใน
การก าจดัคาร์บอนไดออกไซด์เฉลีย่คือ 91.77% 

 
รูปที่ 13 การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของความสามารถ 
ในการก าจัดคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีความเข้มข้น
คาร์บอนไดออกไซด์ทางเข้า 30% 

ความสามารถการก าจดัแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ที่ความเข้มข้น 40% ดงัแสดงในรูปที่ 14 จะเห็นว่า
อัต ร า ก า ร ไหลขอ งน า้  10 ลิ ต ร / นา ที  ยั ง ค งมี
ประสิทธิภาพต ่าสุด 85% ที่เวลา 2 ชั่วโมงหลังเร่ิม 
การทดลอง โดยมีประสิทธิภาพในการก าจัดแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์เฉลีย่ 91.87% จะเห็นได้ว่าอตัรา
การไหลของน า้ที่ 20-35 ลิตร/นาที มีประสิทธิภาพใน
การก าจดัคาร์บอนไดออกไซด์มีความแตกต่างน้อยลง
เมื่อเปรียบเทียบกบัรูปท่ี 13 

 

รูปที่ 14 การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของความสามารถ 
ในการก าจัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ความเข้มข้น
คาร์บอนไดออกไซด์ทางเข้า 40% 

รูปที่ 15 แสดงการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของ
ความสามารถในการก าจัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่
ความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ทางเข้า 50% จะเห็น
ว่าผลการก าจดัคาร์บอนไดออกไซด์มีค่าใกล้เคียงกัน
มากเมื่อเทียบกบัรูปที่ 10 และ 11 โดยมีประสิทธิภาพ
ในการก าจดัคาร์บอนไดออกไซด์เฉลีย่ 92.46% 

 
 

รูปที่ 15 การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของความสามารถ 
ในการก าจัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ความเข้มข้น
คาร์บอนไดออกไซด์ทางเข้า 50% 
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 จากค่าความสามารถในการก าจัดคาร์บอน 

ไดออกไซ ด์ โดยก าหนดความเ ข้ม ข้ นคา ร์บอน 
ไดออกไซด์ก่อนการทดลองที่กลา่วมาข้างต้นจะเห็นวา่
เ ม่ือเพิ่มความเ ข้มข้นคา ร์บอนไดออกไซด์ก่อน 
การทดลองจะท าให้ความสามารถในการก าจัด
คาร์บอนไดออกไซด์สูงขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Yong Xiao [6] โดยประสิทธิภาพในการก าจัด
คาร์บอนไดออกไซด์สูงสุด  98% ท่ีความเข้มข้น
คาร์บอนไดออกไซด์ 50% โดยใช้พลงังานของป๊ัมเพียง
อย่างเดียวเนื่องจากตัวหัวฉีดสามารถดูดแก๊สเข้าสู่
ระบบได้ เองและความแตกต่างของการก าจัด
คาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละอัตราการไหลน า้ลดลง 
แต่เน่ืองจากอัตราการไหลของคาร์บอนไดออกไซด์ 
ที่ใช้ในการทดลองเพียง 0.1 ลิตร/นาที ท าให้เห็น 
ความแตกต่างไม่มากนัก ระยะเวลาในการก าจัด
คาร์บอนไดออกไซด์จะส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลง
เนื่องจากสภาพน า้ ท่ีมีความเป็นกรดมากขึน้จาก 
การท าละลายของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

 

4. สรุปผลการทดลอง 
 

    อัตราการไหลของน า้มีผลต่อการเกิดขนาดและ
ปริมาณฟองแก๊ส ซึ่งอัตราการไหลของน า้ที่เพิ่มขึน้ 
แปรผันตรงกับขนาดฟองที่เล็กลงและปริมาณฟองที่
มากขึน้ โดยขนาดฟองที่เล็กที่สดุ 50.44 µm ที่อตัรา 
การไหลของน า้ 35 ลิตร/นาที ได้ประสิทธิภาพใน 
การก าจดัคาร์บอนไดออกไซด์ 98.2% ที่เวลา 15 นาที
หลงัการทดลอง 
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บทคดัย่อ 
 

งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาปริมาณสดัสว่น Titanium dioxide (TiO2) ในแผ่นฟิล์ม Poly (lactic acid) 
(PLA) ที่เหมาะสม และศึกษาประสิทธิภาพในการย่อยสลายของสาร Methylene blue (MB) ด้วยกระบวนการ 
Photocatalysis โดยใช้แผ่นฟิล์ม TiO2/PLA ที่มีความเข้มข้นของ TiO2 เท่ากบั 1 (F1), 3 (F2) และ 5 (F3) % 
(w/w) ร่วมกบัแสง UVC ผลการศกึษาพบวา่ สามารถก าจดัสาร MB ได้ที่ 43, 50 และ 37% ภายในระยะเวลา 60 
นาทีเมื่อใช้แผ่นฟิล์ม F1, F2 และ F3 ตามล าดบั เมื่อน าน า้ตวัอย่างจาก F1, F2 และ F3 ไปวดัค่า TOC พบว่า 
คา่ TOC ลดลง 29, 35 และ 19% ตามล าดบั ซึ่งบ่งชีว้่ากระบวนการนีส้ามารถย่อยสลายสาร MB ให้กลายเป็น 
CO2 และ H2O  การยอ่ยสลายสาร MB เป็นไปตาม pseudo-first order โดยมีคา่คงที่อตัราการเกิดปฏิกิริยา (k) 
เท่ากบั 8.9, 11.0 และ 8.0 (10-3 นาที-1) ซึ่ง k มีค่าเพิ่มขึน้เมื่อสดัสว่นของ TiO2 เพิ่มขึน้จนถึง 3% (w/w) (F2) 
และเมื่อมีปริมาณ TiO2 ในแผน่ฟิล์มเพิ่มมากขึน้คา่ k กลบัลดลง ดงันัน้เผน่ฟิล์ม TiO2/PLA ที่มีปริมาณ TiO2 3% 
เป็นปริมาณที่เหมาะสมในการใช้ก าจดัสย้ีอมในน า้เสยี 
ค าส าคัญ : โฟโตคะตะไลซิส เมธทิลลนีบล ูสย้ีอม ฟิล์ม PLA ไททาเนียมไดออกไซด์ 
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Abstracts  
 

This research aimed to study the optimal amount of Titanium dioxide (TiO2) in Poly(lactic acid) (PLA) 
film and to study the removal efficiency of methylene blue (MB) by photocatalytic process using 
TiO2/PLA film. The TiO2/PLA films containing TiO2 about 1 (F1), 3 (F2) and 5 (F3) %(w/w) were 
operated coupling with UVC. The result showed that MB can be degraded about 43, 50 and 37% 
within 60 min of reaction time when using F1, F2 and F3, respectively. The TOC in the water samples 
from F1, F2 and F3 were reduced 29, 35 and 19%, respectively. This result indicated that MB can be 
mineralized to CO2 and H2O by using TiO2/PLA in photocatalytic process. The degradation of MB 
was following the pseudo-first order kinetic. The degradation rate constants (k) were 8.9, 11.0 and 
8.0 (10-3 min-1) as using F1, F2 and F3, respectively. The k value increased when the amount of TiO2 
increased as 3% (w/w) and reduction of k value occurred when the weight of TiO2 higher than 3% 
(w/w). Therefore, the optimal TiO2 in TiO2/PLA film that used to remove dye in wastewater was 3% 
(w/w). 
Keywords : Photocatalysis: Methylene blue: Dye: PLA film: Titanium dioxide 
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1. บทน า 
 

     ในอตุสาหกรรมฟอกย้อมมีการใช้สารเคมี ปริมาณ
มากทัง้สารก าจัดสิ่งสกปรก สารฟอกขาว และสีย้อม
ซึ่งส่งผลให้น า้เสียมีสารดงักล่าวปนเปือ้นปริมาณสูง 
โดยเฉพาะสฟีอกย้อมจะก าจดัได้ค่อนข้างยากท าให้สี
ตกค้างในน า้ทิง้ปริมาณมากในรูปของคอลลอยด์ เมื่อ
น า้ที่มีสีตกค้างถกูปลอ่ยลงแหลง่น า้ตามธรรมชาติจะ
ท าให้บดบงัแสงอาทิตย์ส่องลงสู่ใต้ผิวน า้ท าให้พืชน า้
ไม่สามารถสงัเคราะห์แสงได้ และท าให้ออกซิเจนใน
น า้ลดต ่าลง อีกทัง้สีในน า้ทิง้ยงัเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้
พบเห็น นอกจากนีย้งัพบว่าสีฟอกย้อมบางชนิดย่อย
สลายได้ยาก และสีย้อมบางตัวถูกย่อยสลายด้วย

กระบวนการทางชีวภาพกลายเป็นสารก่อมะเร็ง เช่น  
สกีลุม่ azo dye เป็นต้น  
     กา รบ า บัดน า้ เ สี ย ที่ มี สี ย้ อ มปน เ ปื ้อ นมี ทั ้ง
กระบวนการทางชีวภาพ และกระบวนการทางเคมี-
กายภาพ แต่กระบวนการทางชีวภาพพบว่ามีอัตรา
การบ าบัดที่ช้า และก่อให้เกิดสารผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็น
สารก่อมะเร็ง ส่วนการบ าบัดทางเคมี-กายภาพ เช่น 
การดูดซับการตกตะกอนไฟฟ้า  การกรองด้วยเยื่อ  
การใช้โอโซน เป็นต้น มีประสิทธิภาพในการบ าบดัสี
ย้อมสูง  แต่มีการใช้สารเคมีปริมาณมาก  และมี
ค่าใช้จ่ายสูง แต่อย่างไรก็ตามได้มีการประยุกต์ใช้ 
กระบวนการ Photocatalysis โดยน าสารกึ่งตัวน า 
เช่น TiO2 มากระตุ้นด้วยพลงังานแสงท าให้เกิดสาร 
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ไฮดรอกซิลเรดิคอล (OH) สามารถท าลายพนัธะของ
สารปนเปือ้น งานวิจยัที่ผ่านมาพบว่า การใช้ nano-
TiO2 ในรูปอนภุาคมีประสิทธิภาพในการบ าบดัสีได้ดี
แต่ต้องมีกระบวนการในการดึงอนุภาคดงักล่าวออก
หลงับ าบดัเสร็จซึ่งท าได้ยาก และท าให้สญูเสยีตวัเร่ง
ปฏิกิริยาจ านวนมากสง่ผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึน้ 
จึงได้มีการพัฒนาโดยน า nano-TiO2 ตรึงลงบนวัสดุ
ยึด เกาะ เช่น แก้ว เหล็ก และปิโตรเลียม โพลิเมอร์ 
เป็นต้น แต่วตัถุดงักล่าวเมื่อใช้งานเสร็จก็อาจถกูทิง้ 
ท าให้เพิ่มปริมาณขยะ แต่อย่างไรก็ตามได้มีงานวิจยั 
ที่น า nano-TiO2 ผสมกบั Polylactic acid (PLA) ซึ่ง
เป็นพลาสติกท่ีย่อยสลายได้ตามธรรมชาติมาขึน้รูป 
เป็นแผ่น nano-TiO2 (10% w/w)/PLA ใช้บ าบัดสาร 
Dichloromethane ในอากาศ ซึ่งบ าบดัได้ 63.4% [1] 
แต่งานวิจัยที่น าวัสดุดังกล่าวมาใช้ในการบ าบดัสาร
ปนเปือ้นในน า้เสียยังมีอยู่จ ากัด  ดังนัน้งานวิจัยนี ้ 
จึงมุ่ง เ น้นในการประยุกต์ใ ช้  nano-TiO2/PLA ใน 
การบ าบัดสีย้อม  Methylene blue (MB) ในน า้ เสีย 
รวมทัง้ศกึษาปริมาณสดัสว่นของ TiO2 ที่เหมาะสมใน
แผ่นฟิล์ม PLA ที่ให้ประสิทธิภาพในการบ าบดัสีย้อม 
MT ได้มากที่สดุ 

 

2. วิธีการด าเนินงานวจิัย 
 

   2.1 สารเคมี 
          สาร MB ความบริสทุธ์ิ > 82% (ยี่ห้อ sigma-
aldrich) น ามาเตรียมในน า้กลั่นให้มีความเข้มข้น
เร่ิมต้น 0.2 mg/L หรือเทียบเทา่กบั 400 ADMI   
 

   2.2 ถงัปฏิกิริยา  
           ถงัปฏิกิริยาเป็นถงัแก้วขนาด 2 ลิตร ตัง้อยู่บน
เคร่ืองกวนผสม ภายในบรรจุหลอด UVC ใสไ่ว้ภายใน
หลอดควอทซ์ (ความเข้มแสงประมาณ 1.927 mW/cm2) 
ถงัปฏิกิริยาหุ้มด้วยแผ่นอะลมูิเนียมฟอยล์รอบถงัเพื่อ

ป้องกันการสัมผัสแสงที่ เ ป็นอันตราย และเพิ่ม 
การสะท้อนของแสง UVC  
 

    2.3 การทดลอง 
 การทดลองแบง่ออก 2 ชุด ได้แก่ ชุดควบคมุ
ซึ่งมีการให้แสง UVC เพียงอย่างเดียว (photolysis) 
และชุดทดลองโดยมีการใส่แผ่นฟิล์ม  TiO2/PLA 
แผ่นฟิล์ม TiO2/PLA ถูกเตรียมขึน้มาจากส่วนผสม
ระหว่าง เม็ด PLA, Bacterial cellulose (BC) และ 
TiO2 แล้วน ามาขึน้รูปด้วย Blow film machine (Lab 
Tech รุ่น LE20-30/C & LF-250) และตดัให้มีขนาด  
5 x 15 cm จ านวน 3 แผน่ โดยแผน่ F1, F2 และ F3 มี
สดัสว่น TiO2 อยู ่1, 3 และ 5% (w/w) ตามล าดบั 

น า้ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นน า้เสีย
สงัเคราะห์ที่มีความเข้มข้นเร่ิมต้นของสาร MB อยู่ที่ 
0.2 mg/L (400 ADMI) ปริมาตรน า้ตวัอย่าง 1.5 ลิตร 
ระหว่างท าการทดลองจะท าการเก็บตัวอย่างทุก  5 
นาที จ านวน 2 ซ า้ แล้วน าไปวดัความเข้มข้นของสีที่
เหลอือยูด้่วยเคร่ือง UV-Vis spectrophotometer และ
วิเคราะห์คา่ TOC ด้วยเคร่ือง TOC analyzer 

 

    2.4 การวิเคราะห์สี MB ในหน่วย ADMI 
                น าน า้ตัวอย่างมาวัด% Transmission   
ด้วยเคร่ือง UV-Vis spectrophotometer (Thermo 
Fisher Scientific, Genesys 10s, USA) ที่ความยาว
คลืน่ 590 540 และ 438 nm ตามล าดบั จากนัน้น ามา
ค านวณค่า ADMI ตามวิธี Method 110.1 Colorimetric, 
ADMI 

 

    2.5 การวิเคราะห์ค่า TOC 
             น า้ตวัอยา่งถกูกรองด้วยกระดาษกรอง GF/C 
ขนาดรูพ รุน 0.45 µm ก่อนน าไปวิ เคราะห์ ด้วย 
เคร่ือง TOC analyzer (Shimadzu, TOC-L, Japan)  



FEAT JOURNAL
July - December 2018 ; 4(2) : 81 - 87

84
 

โดยตัง้อณุหภมูิเคร่ืองที่ 680 ๐C ปริมาตรน า้ตวัอย่างที่
ใช้ในการวิเคราะห์ 30 mL  
 

3. ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล 
   3.1. การดูดซบัของสาร MB บนแผ่นฟิล์ม 
           ในการทดลองนี ไ้ด้ท าแผ่นฟิล์ม TiO2/PLA  
ใสไ่ว้ในถังปฏิกิริยาที่มีสารละลาย MB ความเข้มข้น 
400 ADMI ในสภาวะที่ไมม่ีแสง UVC เพื่อดคูวามสามารถ
ในการดูดซับของสาร MB บนแผ่นฟิล์ม โดยใ ช้
ระยะเวลาในการทดสอบ 60 นาที ผลการทดสอบ

พบว่า ความเข้มข้นของ สาร MB ลดลงและคงที่หลงั
นาทีที่  30 เป็นต้นไป (รูปที่  1) ซึ่ง เป็นจุดที่สมดุล
ระหว่างการดูดซับและการคายของสาร MB โดย 
สาร MB ถกูดดูซบับนแผ่นฟิล์ม TiO2/PLA ทัง้ 3 ชนิด 
(F1, F2 และ F3) เพียง 6 - 8% เท่านัน้  ดังนัน้ใน 
การทดสอบประสิทธิภาพการก าจัดสาร MB ด้วย
กระบวนการ  Photocatalysis โ ด ย ใ ช้ แ ผ่ น ฟิ ล์ ม 
TiO2/PLA จะต้องแช่แผน่ฟิล์มทิง้ไว้ในน า้ตวัอย่างเป็น
ระยะเวลา 30 นาทีก่อนท าการเปิดแสง UVC  

 

 
รูปที่ 1 การดดูซบัของสาร MB บนแผน่ฟิล์ม TiO2/PLA 

 

   3.2 ประสิทธิภาพการบ าบัดสาร MB   
          ในการทดลองนีป้ระกอบด้วย 2 ชุดทดลอง 
ได้แก่ ชุดควบคุมซึ่งมีการให้แสง UVC เพียงอย่าง
เดียว (photolysis) และชุดทดลองซึ่งมีแผ่นฟิล์ม 
TiO2/PLA พร้อมทัง้เปิดแสง UVC (photocatalysis) 
ผลการทดลองพบว่าในกระบวนการ Photolysis สาร 
MB ลดอย่ า งต่อ เ น่ื อ ง  และมีประสิท ธิภาพใน 
การก าจัดสาร MB อยู่ที่ 34% ภายในระยะเวลา 60 
นาที ในขณะที่ชุดทดลองสามารถก าจัดสาร MB  

ได้ที่ 43, 50 และ 37% เมื่อใสแ่ผ่นฟิล์ม F1, F2 และ 
F3 ตามล าดบั (ดงัรูปท่ี 2)  
           การใส่แผ่นฟิล์ม  TiO2/PLA ร่วมกับการให้ 
แสง UVC ในการบ าบัดน า้เสียสังเคราะห์ท าให้มี
ปร ะสิ ท ธิภาพในกา รก า จัดสา ร  MB ไ ด้ ดี ก ว่ า
กระบวนการ Photolysis เพียงอย่างเดียวเนื่องจาก 
สาร MB ถกูก าจดัจากสองกลไก คือการยอ่ยสลายเมื่อ
ได้รับแสง UVC โดยตรง [2] และ เมื่อ TiO2 ได้รับ
พลังงานแสงที่มากกว่าพลังงาน Band-gap ท าให้
อิเลก็ตรอนที่ Valence band (VB) ถกูกระตุ้นให้ขึน้ไป
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อยู่ที่ Conduction band (CB) ท าให้ VB เกิด hole 
ประจุบวก (h+) (Eq. 1) ซึ่งสามารถออกซิไดซ์สาร MB 
ได้โดยตรง  (Eq. 2) หรือออกซิไดซ์น า้ให้ผลิต  OH 

(Eq. 3) ในขณะที่อิเล็กตรอนใน CB ท าหน้าที่รีดิวซ์ 
ออกซิเจนที่มาเกาะติดผิวของ TiO2 ให้เป็น O2

- (Eq. 4) 
[3] สารอนุมูลอิสระที่ เ กิดขึ น้  (OH, O2

-) และ  h+  
ก็จะไปท าปฏิกิริยากับสาร MB ท าให้สาร MB เกิด 
การยอ่ยสลายเป็นสารที่มีโมเลกุลเล็กลง เช่น อนพุนัธ์

ของ Peroxy และ Hydroxylate [4] หรือย่อยสลาย
อยา่งสมบรูณ์กลายเป็น CO2 และ H2O  

 

TiO2 + UVC  e- + h+  (1) 
h+ + MB  CO2 + H2O  (2) 
h+ + H2O  H+ + OH  (3) 
e- + O2  O2

-   (4) 

 

 
รูปที่ 2 การเปรียบเทยีบประสทิธิภาพก าจดั MB ด้วยกระบวนการ Photocatalysis ด้วยแผน่ฟิล์ม TiO2/PLA 

 

    3.3. ประสิทธิภาพการบ าบดั TOC   
             การตรวจวัด  TOC ในน า้ ตัวอย่ า ง เพื่ อ
วิเคราะห์การย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ของสาร MB  
ผลการทดลองพบว่าค่า TOC ลดลงอย่างต่อเนื่องใน 
 
 

ทกุฟิล์ม (F1-F3) ภายในระยะเวลา 60 นาที (ดงัรูปที่ 
2) ซึง่แสดงให้เห็นว่าสาร MB ถกูย่อยสลายกลายเป็น 
CO2 และ H2O อยู่ที่ 29, 35 และ 19% เมื่อใช้ฟิล์มมี 
TiO2 ผสมอยู ่1, 3 และ 5% (w/w) ตามล าดบั 
 

 
รูปที่ 3 ประสทิธิภาพการก าจดั TOC ด้วยแผน่ฟิล์มที่มีสดัสว่น TiO2 ตา่งกนั 
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    3.4 จลนพลศาสตร์ของการย่อยสลายสาร MB 
ด้วยกระบวนการ Photocatalysis  
            ในการค านวณจลนพลศาสตร์ของการย่อย
สลายสาร MB ด้วยกระบวนการ Photocatalysis  
โดยใช้ฟิล์ม TiO2/PLA ร่วมกบัแสง UVC จะใช้สมการ 
Eq. 5 [5]  
 

ln C0/C = kt   (5) 
 

            เมื่อ C0 และ C เป็นความเข้มข้นของสาร MB 
ที่เร่ิมต้น และที่เวลาใดๆ ตามล าดับ และค่า k เป็น
ค่ า ค งที่ อัต รากา รย่ อยสลายสา ร  MB ซึ่ ง จ าก 
ผลการทดลอง (รูปที่ 2) การย่อยสลายสาร MB ด้วย 
TiO2/PLA ร่วมกบัแสง UVC เป็นไปตาม pseudo-first 
order จากตาราง 1 ค่า k จะเพิ่มขึน้เมื่อสดัส่วนของ 
TiO2 เพิ่มขึน้ จนถึง 3% (w/w) (F2) เนื่องจากมีพืน้ที่
ในการท าปฏิกิริยากับ TiO2 เพิ่มมากขึน้ และเมื่อมี
ปริมาณ TiO2 ในแผน่ฟิล์มเพิ่มมากขึน้คา่ k กลบัลดลง 
เน่ืองจากแผ่นฟิล์มมีความหนาเพียง 50 ไมโครเมตร 
ท าให้มีพืน้ที่จ ากัดถึงแม้จะเพิ่มปริมาณ TiO2 ให้มาก
ขึน้ [6] ดังนัน้เผ่นฟิล์ม TiO2/PLA ที่มีปริมาณ TiO2 
3%(w/w) เป็นปริมาณที่เหมาะสมในการก าจดัสีย้อม
ในน า้เสยีได้ 

 

ตารางที่ 1 จลนพลศาสตร์ของการยอ่ยสลายสาร MB 
ตวัอยา่ง F1 F2 F3 
ประสิทธิภาพการบ าบดั 
(%) 

43 50 37 

คา่คงที่อตัราการ
เกิดปฏิกิริยา (k),  
(10-3 นาที-1) 

8.9 11.0 8.0 

R2 0.9754 0.9728 0.9880 
 

 
 

4. สรุปผลการทดลอง 
 

     สาร  MB สามารถย่อยสลายไ ด้ ด้ วยการใ ช้
แผ่นฟิล์ม TiO2/PLA ร่วมกับแสง UVC โดยสดัส่วนที่
เหมาะสมของ TiO2 ในแผ่นฟิล์มอยู่ที่  3% (w/w) 
(แผ่นฟิล์ม F2) ซึ่งสามารถก าจัดสาร MB ได้ 50% 
ภายในระยะเวลา 60 นาที  และย่อยสลายอย่าง
สมบรูณ์ได้ 35% โดยมีคา่คงที่อตัราการเกิดปฏิกิริยาที่ 
11.0 x 10-3 นาที-1 ซึ่งสามารถน าแผ่นฟิล์ม F2 มาใช้
ในการบ าบดัสย้ีอมที่ตกค้างได้ แต่อยา่งไรก็ตามต้องมี
การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบ าบัด 
สย้ีอมในน า้เสยีเพิ่มเติม 
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บทคัดย่อ 

การศกึษานีไ้ด้ท าการศกึษาการสร้างกรดของน า้เสยีที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลกัในถงัปฏิกิริยากวนสมบรูณ์ 
(ซีเอสทีอาร์) น า้เสยีที่ใช้เป็นน า้เสยีสงัเคราะห์ที่เป็นตวัแทนของน า้เสยีจากกระบวนการผลติไอศกรีม น า้เสียจาก
กระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารเสริม และน า้เสียจากอุตสาหกรรมเวชส าอาง ที่มีค่าซีโอดีประมาณ 2,000
มก./ล. ถังปฏิกิริยาสร้างกรดเป็นถังปฏิกิริยาแบบซีเอสทีอาร์ระดับห้องปฏิบัติการขนาด 3 ลิตร เดินระบบ
แบบต่อเนื่องที่ระยะเวลากักเก็บน า้เท่ากับ 4 ชั่วโมง อตัราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ในช่วง 13.24 - 13.92 กก. 
ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน ภายใต้สภาวะท่ีไม่มีการควบคุมอุณหภูมิและค่าพีเอช จากการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพ  
การสร้างกรดของน า้เสียจากอุตสาหกรรมเวชส าอางมีค่าสูงสุด โดยมีร้อยละของการสร้างกรดและอัตรา  
การสร้างกรดเท่ากบั 36.5% และ 4.8 กรัมซีโอดี/ลิตร-วนั ตามล าดบั รองลงมาคือน า้เสียจากกระบวนการผลิต
ไอศกรีม (30.2% และ 3.9 กรัมซีโอดี/ลติร-วนั) และน า้เสียจากกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารเสริม (10.8% 
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และ 1.4กรัมซีโอดี/ลติร-วนั) ซีโอดีในน า้เสยีถกูเปลีย่นให้เป็นก๊าซชีวภาพน้อยมาก สภาวะที่ใช้ในการศกึษานีจ้ึงมี 
ความเหมาะสมตอ่การสร้างกรดของน า้เสยีที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลกั  
ค าส าคัญ : สร้างกรด น า้เสยีโปรตีน ซีเอสทีอาร์ แอนแอโรบิค 

Abstract 

The protein-containing wastewater acid-forming efficiency in an acidogenic completely stirred tank 
reactor (CSTR) was investigated in this study. A synthetic wastewater used as an influent was 
represented the ice cream wastewater, the food supplements wastewater, and the cosmetic effluent 
with COD of about 2,000 mg/l. A 3-l CSTR operated continuously at hydraulic retention time (HRT) of 
4 hr, organic loading rate (OLR) in the range of 13.24-13.92 kg COD/m3.d under ambient 
temperature and non-pH adjustment condition. The acidification efficiency and acid production rate 
of the cosmetic wastewater was 36.5% and 4.8 g COD/l.d respectively followed by the ice cream 
wastewater (30.2% and 3.9 g COD/l.d) and the food supplements effluent (10.8% and 1.4 g 
COD/l.d). Biogas production was suppressed. The operational conditions applied in this study are 
thus suitable for the acidification of protein-containing wastewater. 
Keywords : Acidification Protein-containing wastewater CSTR Anaerobic 
_______________________________________ 
*ติดตอ่: satawat.tanarat@gmail.com, เบอร์โทรศพัท์ 054-466666 ตอ่ 3401 
 
1. บทน า 
 

    ในปัจจุบนั การบ าบดัน า้เสียด้วยกระบวนการทาง
ชีวภาพแบบไมใ่ช้ออกซิเจน (Anaerobic process) ได้
ถกูน ามาใช้ในการบ าบดัน า้เสยีในโรงงานอตุสาหกรรม
หลายประเภท [1] โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบบ าบัด
แบบยเูอเอสบี (Upflow anaerobic sludge blanket: 
UASB) เป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด 
เ น่ืองจากให้ประสิทธิภาพการบ าบัดสูง มีความ
ซบัซ้อนและต้องการการดูแลรักษาต ่า [2]  สมรรถนะ
สูงของระบบบ าบัดแบบยูเอเอสบีนัน้ เช่ือมโยงกับ
ความสามารถในการกกัเก็บตะกอนจลุนิทรีย์ไว้ภายใน
ถงัปฏิกิริยา ตะกอนเหลา่นีจ้ะก่อตวัเป็นตะกอนเม็ดท่ี
มีความเข้มข้นสงู (Granular sludge) มีความสามารถ

ในการตกตะกอนและย่อยสลายสารอินทรีย์ในน า้เสีย
ได้ดี  
    แต่พบว่าในการบ าบัดน า้เสียที่มีไขมนัและโปรตีน
เป็นองค์ประกอบหลกัโดยใช้ระบบบ าบัดแบบยูเอเอสบี 
นัน้ ไขมันและโปรตีนในน า้เสียซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่
ย่อยสลายได้ช้า จะสะสมอยู่ในถังปฏิกิริยาจนท าให้
เกิดชัน้ฝา้ไขมนั (Scum formation) ปิดกัน้ทางน า้ออก
และท่อเก็บรวบรวมก๊าซชีวภาพ อีกทัง้ยังน าพา
ตะกอนจุลินทรีย์ที่มีน า้หนักเบาชะล้างหลดุออกจาก
ถงัปฏิกิริยา (Sludge wash-out) ท าให้ประสิทธิภาพ
การบ าบดัลดต ่าลงอย่างต่อเนื่องและเป็นผลให้ระบบ
ล้มเหลวในที่สดุ [3] Vidal et al. ได้ศึกษาการบ าบดั
น า้เสียผลิตภัณฑ์นมโดยระบบบ าบัดแบบยูเอเอสบี 
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และพบวา่อตัราการผลติและคณุภาพของก๊าซชีวภาพ
ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากขัน้ตอนการย่อยสลายของ
ไขมนัเป็นไปอยา่งเช่ืองช้าจนท าให้เกิดการสะสมในชัน้
ตะกอนจุลินทรีย์ [4] Kim et al. ได้ศึกษาการบ าบดั 
น า้เสียที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักด้วยระบบ
บ าบดัแบบยเูอเอสบี และพบว่ามีการสะสมตวัของชัน้
ฝ้าไขมันในถังปฏิกิริยา เป็นผลให้ประสิทธิภาพของ
ระบบลดลงเป็นล าดับ แม้จะเดินระบบภายใต้อตัรา
ภาระบรรทุกสารอินทรีย์ที่มีค่าต ่าก็ตาม (1.38 กก. 
ซีโอดี/ลบ.ม.-วนั) [5]  
       เพื่อลดปัญหาดังกล่าวและเพิ่มเสถียรภาพของ
ระบบในระยะยาว ระบบบ าบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
สองขัน้ตอน (Two-phase anaerobic process) ซึ่ง
เป็นระบบที่กระบวนการสร้างกรด (Acidification) 
และกระบวนการสร้างมีเทน (Methanogenesis) จะ
เกิดขึน้แยกกันในถังปฏิกิริยาแต่ละถัง เป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกที่น่าสนใจในการบ าบดัน า้เสียมีไขมันและ
โปรตีนเป็นองค์ประกอบหลัก เนื่องจากไขมันและ
โปรตีนในน า้เสียบางส่วนสามารถถูกก าจัดได้ในถัง
ปฏิกิริยาสร้างกรด ช่วยลดการก่อตวัของชัน้ฝ้าไขมนั
และการชะล้างของตะกอนจุลินทรีย์ในถังปฏิกิริยา
สร้างมี เทนได้ดี  [6] Sponza and Demirden ไ ด้
ท าการศึกษาเก่ียวกับการบ าบัดน า้ เสียโรงงาน 
เภสชักรรม และพบวา่ระบบบ าบดัแบบไมใ่ช้ออกซิเจน
สองขัน้ตอนให้ประสิทธิภาพสงูในการก าจดัซีโอดีและ
สารประกอบทางเคมีที่ส าคญัเท่ากบั 84% และ 97% 
ตามล าดบั [7] Yu ยงัชีใ้ห้เห็นว่าถงัปฏิกิริยาสร้างกรด
ในระบบบ าบดัแบบไม่ใช้ออกซิเจนสองขัน้ตอนนัน้ มี
สว่นส าคญัในการช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิต
ก๊าซมีเทนของตะกอนจุลินทรีย์ในถังปฏิกิริยาสร้าง
มีเทน เพิ่มสดัสว่นของมีเทนในก๊าซชีวภาพ และท าให้

ประสิทธิภาพในการบ าบดัน า้เสียโปรตีนสงูขึน้อย่าง
เห็นได้ชดั [8]  

 จะเห็นได้ว่า การศึกษากระบวนการสร้างกรด
ของน า้เสียที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักนัน้ มี
ประโยชน์อย่างมากต่อการได้มาซึ่งค่าการออกแบบ
และเดินระบบที่ส าคัญในการบ าบัดน า้เสียดังกล่าว 
เท่าที่ผ่านมาการศึกษากระบวนการสร้างกรดใน 
น า้ เสียส่วนใหญ่จะมุ่ง เน้นไปท่ีค่าการเดินระบบ
พื น้ฐาน เ ช่น  ระยะเวลากัก เ ก็บน า้  (Hydraulic 
retention time: HRT) อตัราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ 
(organic loading rate: OLR) และรูปแบบของถัง
ปฏิกิริยา เป็นต้น โดยพบว่าระยะเวลากักเก็บน า้ที่
เ ห ม า ะสมส า ห รั บ ก า ร ส ร้ า ง ก ร ดขอ งน า้ เ สี ย
อุตสาหกรรมท่ีมีองค์ประกอบซับซ้อน  (Complex 
wastewater) จะอยู่ระหว่าง 4 - 24 ชัว่โมง [9-11] และ
ถังปฏิกิริยาแบบกวนสมบูรณ์ (Completely stirred 
tank reactor: CSTR) มีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นถงั
ปฏิกิริยาสร้างกรดมากกว่าถังปฏิกิริยาแบบไหลตาม
กัน (Plug flow reactor) แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ยัง 
ไม่มีการศึกษากระบวนการสร้างกรดของน า้เสีย
อุตสาหกรรมหลากหลายประเภทเพียงพอ ประกอบ
กับอุตสาหกรรมท่ีเป็นแหล่งก าเนิดของน า้เสียท่ีมี
โปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักนัน้ก าลังเติบโตอย่าง
รวด เ ร็ ว ในประ เทศ ไทย  จ า เ ป็นที่ จ ะ ต้องมี ค่ า 
การออกแบบส าหรับระบบบ าบดัน า้เสยีที่มีประสิทธิภาพ
และเสถียรภาพสูง เพื่อมารองรับปริมาณน า้เสียที่
เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องจากอตุสาหกรรมเหลา่นีต้่อไปใน
อนาคต  

การศึกษาในครัง้นีจ้ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา
กระบวนการสร้างกรดของน า้เสียท่ีมีโปรตีนเป็น
องค์ประกอบหลกัในถังปฏิกิริยาสร้างกรดแบบกวน
สมบูรณ์ ที่ระยะเวลากักเก็บน า้ เท่ากับ 4 ชั่วโมง 
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ภายใต้สภาวะที่ไมม่ีการควบคมุอณุหภมูิและค่าพีเอช 
ใช้น า้เสียสังเคราะห์ท่ีเป็นตัวแทนของน า้เสียจาก
กระบวนการผลิตไอศกรีม น า้เสียจากกระบวนการ
ผลติผลติภณัฑ์อาหารเสริม และน า้เสียจากอตุสาหกรรม
เวชส าอาง โดยประสิทธิภาพของการสร้างกรดนัน้จะ
ประเมินจากร้อยละของการสร้างกรด (acidification 
efficiency) และอั ตราของการส ร้ างก ร ด (Acid 
production rate) เป็นหลกั 
 

2. วิธีการวิจัย 
 

    2.1 น า้เสียและตะกอนหัวเชือ้ 
   น า้เสียท่ีใช้ในการศึกษาเป็นน า้เสียสงัเคราะห์

ที่เตรียมขึน้จากเวย์ผง สารสกัดยีสท์ และผงไข่แดง 
เพื่ อ ใ ช้ เ ป็นตัวแทนของน า้ เ สี ยที่ มี โปรตี น เ ป็น
องค์ประกอบหลกัจากกระบวนการผลิตไอศกรีม (เวย์
ผง+สารสกัดยีสท์) จากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม (สารสกัดยีสท์+ผงไข่แดง) และจาก
อตุสาหกรรมเวชส าอาง (เวย์ผง+ผงไข่แดง) โดยมีค่า 
ซีโอดีประมาณ 2,000 มก./ล. ส าหรับตะกอนหวัเชือ้ 
(Seed sludge) ที่บรรจุในถังปฏิกิริยาสร้างกรดนัน้  
ใช้ตะกอนจากถังย่อยตะกอนแบบไม่ใช้ออกซิเจน 
(Anaerobic digester) ของระบบบ าบัดน า้ เสีย
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซึ่งมีความเข้มข้นของของแข็ง
แขวนลอยและของแข็งแขวนลอยระเหยเท่ากับ 
20,500 และ 18,000 มก./ล. ตามล าดบั โดยเติมลงใน
ถงัสร้างกรดให้มีความเข้มข้นของของแข็งแขวนลอย
ในช่วง 8,000-10,000 มก./ล. ของถงัปฏิกิริยา ซึ่งเป็น
ค่าที่แนะน าส าหรับช่วงเร่ิมต้นระบบบ าบดัแบบไม่ใช้
ออกซิเจน [12] 

 

    2.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
   ใช้ถังสร้างกรดเป็นถังปฏิกิ ริยาแบบกวน

สมบรูณ์ระดบัห้องปฏิบตัิการจ านวน 3 ถงั แต่ละถงัมี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิว้ สงู 20 ซม. (ความสงู
ระดับน า้ 16.5 ซม.) ปริมาตรใช้งาน 3 ลิตร ติดตัง้
อุปกรณ์เ ก็บก๊าซโดยวิ ธีแทนที่น า้และป๊ัมสูบน า้
หมุนเวียนเพื่อให้เกิดการกวนภายในถังปฏิกิริยา 
อย่างทั่วถึง ไดอะแกรมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการศกึษา แสดงในรูปท่ี 1  

 
 

รูปที่ 1 ไดอะแกรมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การศกึษา 
 

    2.3 การทดลอง 
            น า้เสียสงัเคราะห์ที่เป็นตวัแทนของน า้เสียที่มี
โปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักแต่ละชนิด จะถูก
ปอ้นเข้าสูถ่งัสร้างกรดแบบกวนสมบรูณ์อย่างต่อเนื่อง
ด้วยอัตราการไหล 18 ลิตรต่อวนั (ระยะเวลากักเก็บ
น า้เท่ากบั 4 ชัว่โมง) ภายใต้สภาวะที่ไม่มีการควบคมุ
อณุหภมูิและค่าพีเอช โดยในช่วงเร่ิมต้นระบบ (Start-
up) จะปรับเพิ่มอัตราการไหลแบบค่อยเป็นค่อยไป
จาก 6 ลิตรต่อวัน (ระยะเวลากักเก็บน า้เท่ากับ 12 
ชั่ว โมง)  ไปเ ป็นที่  9, 12, 15 และ 18 ลิตรต่อวัน 
(ระยะเวลากกัเก็บน า้เท่ากบั 8, 6, 4.8 และ 4 ชัว่โมง
ตามล าดบั) 
          ในการประเมินประสิทธิภาพของการสร้างกรด 
จะพิจารณาจากทัง้ปริมาณของกรดไขมนัระเหยง่าย 
(Volatile fatty acids: VFAs) ที่ผลิตได้ การเกิดก๊าซ
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ชีวภาพและมี เทน ค่า ร้อยละของการสร้างกรด 
(Acidification efficiency) และอตัราของการสร้าง
กรด  (Acid production rate) ซึ่ ง ไ ด้จากปริมาณ 
ที่แท้จริงของซีโอดีที่ถูกย่อยสลายและถูกใช้ต่อโดย
จุลินทรีย์สร้างมีเทน (CODacid) ซึ่งเป็นผลรวมของ 
ซีโอดีท่ีถูกย่อยสลายกลายเป็นกรดไขมนัระเหยง่าย 
(CODVFA) และมี เทน (CODCH4) ดังสมการที่  (1)  
และ (2) [13]  
 

CODacid = effluent CODVFA – influent CODVFA +   
CODCH4                                                             (1) 
Acidification efficiency  
=  (CODacid / CODnon-VFA,influent) x 100                 (2)   
                   

เมื่อ CODVFA = ซีโอดีที่อยู่ในรูปของกรดไขมนัระเหย
ง่าย โดยค านวณจากปริมาณของกรดไขมนัระเหยง่าย
ในน า้เสียและค่าซีโอดีเทียบเท่าของกรดไขมนัระเหย
ง่ายแตล่ะชนิด (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1 คา่ซีโอดเีทียบเทา่ของกรดไขมนัระเหยงา่ย
ชนิดตา่งๆ [14]  
 

ชนิดของ 
กรดไขมนัระเหยงา่ย 

คา่ซีโอดีเทียบเทา่  
(กรัมซีโอดี/กรัมของกรดไขมนั

ระเหยงา่ย) 
อะซติกิ 1.066 

โพรไพโอนิก  1.512 
บิวทริิก  1.816 
วาเลริก  2.036 
คาโพรอิก  2.204 

  

CODnon-VFA  = COD - CODVFA 
CODCH4     = ซีโอดีเทียบเท่าก๊าซมีเทนที่ผลิตได้ โดย
ค านวณจากปริมาณของก๊าซมีเทนที่ผลิตได้และ 
ค่าซีโอดีเทียบเท่าของก๊าซมี เทนที่อุณหภูมิต่างๆ 
(ตารางที่ 2) 
 

    2.4 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ 
   การวิเคราะห์พารามิเตอร์พืน้ฐาน ได้แก่ พีเอช, 

อุณหภูมิ, ซีโอดี, กรดไขมันระเหยง่าย, อลัคาไลนิตี,้ 
ของแข็งแขวนลอยและของแข็งแขวนลอยระเหย,  
เจห์ดาลไนโตรเจน และฟอสฟอรัสรวม อ้างอิงตาม
มาตรฐานของ APHA [15] ปริมาณและองค์ประกอบ
ก๊าซชีวภาพ วัดโดยวิธีแทนที่น า้และแก๊สโครมาโต 
กราฟี ตามล าดบั 
 

ตารางที่  2 ค่าซีโอดีเทียบเท่าของก๊าซมีเทนที่อณุหภูมิ
ตา่ง  ๆ[16]  

อณุหภมูิ (C) 
คา่ซีโอดีเทียบเทา่  

(มล.ของมีเทน/กรัมซีโอดี) 
20 385 
25 394 
30 405 
35 418 
40 433 

 

3. ผลการวิจัยและอภปิราย  
 

     ประสิทธิภาพการท างานของถังสร้างกรดได้ถูก
ประเมินภายหลงัจากที่แต่ละถงัปฏิกิริยาด าเนินเข้าสู่
สภาวะคงที่ ดงัแสดงในตารางที่ 3 พบว่าปริมาณของ
กรดไขมนัระเหยง่ายในน า้ออกมีคา่สงูกวา่น า้เข้าในทกุ
ถงัปฏิกิริยา โดยมีค่าเท่ากบั 755, 874 และ 266 มก./
ล.เทียบกบักรดอะซิติก ร้อยละของการสร้างกรดเป็น 
30.2%, 36.5% และ 10.8% ขณะท่ีอัตราการสร้าง
กรด เท่ากับ 3.9, 4.8 และ 1.4 กรัมซีโอดี/ลิตร-วัน 
ส าหรับน า้ เสียกระบวนการผลิตไอศกรีม น า้ เสีย
กระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารเสริม และน า้เสีย
อตุสาหกรรมเวชส าอาง ตามล าดบั (รูปท่ี 2)    
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รูปที่ 2 ประสทิธิภาพของการสร้างกรดส าหรับน า้เสยี
ที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลกั 
 

กรดอะซิติกเป็นผลติภณัฑ์หลกัของกระบวนการ
สร้างกรดซึ่งพบได้ในช่วง 35-46% ของกรดไขมัน
ระเหยง่ายทัง้หมด รองลงมาคือกรดบิวทิริก (24-34%) 
ขณะท่ีกรดโพรพิโอนิกพบในช่วง 12-19% ในขณะที่
กรดไอโซบิวทิริค ไอโซวาเลริค และวาเลริค ถกูพบใน
ปริมาณน้อยกวา่มาก 

ส าหรับประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของถัง
ปฏิกิริยาสร้างกรด พบว่าซีโอดีในน า้เสียทัง้สามชนิด
ถูกก าจัดไปบางส่วน (28.8-37.7%) แสดงให้เห็นว่า 
ซีโอดีสว่นใหญ่ยงัอยู่ในรูปของสารละลาย สอดคล้อง
กับก๊าซชีวภาพและมีเทนที่เกิดขึน้น้อยมาก ในขณะ 
ที่ของแข็งแขวนลอยก็ถูกก าจัดไปบางส่วนในถัง
ปฏิกิริยาสร้างกรดเช่นเดียวกนั  

สภาวะที่ใช้ในการสร้างกรดในการศึกษาในครัง้
นีค้ือ ระยะเวลากกัเก็บน า้เทา่กบั 4 ชัว่โมง อตัราภาระ 
บรรทุกสารอินทรีย์ในช่วง 13.24-13.92 กก.ซีโอดี/ 
ลบ.ม.-วนั ภายใต้สภาวะที่ไมม่ีการควบคมุอณุหภมูิและ
ค่าพีเอช มีความเหมาะสมต่อการสร้างกรดส าหรับ 
น า้เสียที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลัก เนื่องจาก 
ซี โอดีส่วนใหญ่ยังอยู่ ใน รูปของสารละลายและ
กระบวนการสร้างมีเทนเกิดขึน้อย่างจ ากดั สอดคล้อง
กบัสภาวะท่ีใช้ในงานวิจยัก่อนหน้า Guerrero et al. 

รายงานว่าร้อยละของการสร้างกรดของน า้เสียจาก
กระบวนการแปรรูปอาหารท่ีได้จากปลาอยู่ที่  6.6-
15.6% ภายใต้ระยะเวลากักเ ก็บน า้ในช่วง 4-12 
ชั่วโมง [17]  Demirel and Yanigun พบว่าร้อยละ
ของการสร้างกรดและอตัราการสร้างกรดของน า้เสีย
จากนมเพิ่มขึน้สงูสดุเทา่กบั 56% และ 3.1 กรัมซีโอดี/
ลติร-วนั เมื่อระยะเวลากกัเก็บน า้ต ่ากว่า 12 ชม. และ
ไมม่ีการควบคมุคา่พีเอช [15]  
      สารอินทรีย์ในน า้ เสียถูกย่อยสลายได้ดีและ
ผลิตภัณฑ์หลักที่ ไ ด้คือกรดอะซิติก โพรไพโอนิก  
และบิวทิริก เหมาะสมส าหรับกระบวนการสร้างมีเทน 
ที่จะเกิดขึน้ภายหลังจากกระบวนการสร้างกรด
องค์ประกอบของกรดไขมันระเหยง่ายในการศึกษา
ครัง้นีม้ีแนวโน้มแบบเดียวกับที่พบในงานวิจัยอื่นๆ ที่
ศึกษาการบ าบดัน า้เสียที่มีองค์ประกอบซบัซ้อนและ
ได้ประสทิธิภาพท่ีนา่พอใจ [12][18]   
       วัตถุประสงค์หลกัของการสร้างกรด คือ การยับยัง้
กระบวนการสร้างมีเทน (Methanogenic activity 
suppression) ซึ่งพิจารณาจากประสิทธิภาพการก าจัด 
ซีโอดี การผลิตก๊าซชีวภาพ และปริมาณก๊าซมีเทนใน
ก๊าซชีวภาพ ในทางทฤษฎีในกระบวนการไฮโดรไลซิส
และการสร้างกรดของการย่อยสลายแบบไม่ใ ช้
ออกซิเจนนัน้ สารอินทรีย์จะถกูย่อยสลายโดยเอนไซม์
ภายในเซลล์ที่ผลิต โดยจุลินทรี ย์ส ร้างกรด ใ ห้ 
เ ป็นกรดไขมันระ เหยง่ ายและผลิตภัณฑ์ อ่ืนๆ  
ที่ยงัคงอยู่ในรูปของสารละลาย ท าให้ไม่มีการก าจดัซี
โอดีเกิดขึน้ ซึ่งในการศึกษาครัง้นีพ้บว่า การก าจัด 
ซีโอดีเกิดขึน้บางส่วนในน า้เสียแต่ละชนิด เป็นผล 
ให้สามารถกลา่วได้วา่กระบวนการสร้างกรดเกิดขึน้ได้
ดี เนื่องจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในรูปของ
สารละลาย 
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ตารางที่ 3 ประสทิธิภาพของถงัปฏิกิริยาสร้างกรดส าหรับน า้เสยีที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลกั 

 

ประสิทธิภาพของการสร้างกรดจะแตกต่างกัน
ตามคณุลกัษณะและองค์ประกอบของสารอินทรีย์ใน
น า้เสีย น า้เสียจากกระบวนการผลิตไอศกรีมและ 
น า้เสยีจากอตุสาหกรรมเวชส าอาง จะมีประสิทธิภาพ
ของการสร้างกรดที่สูงกว่าน า้เสียจากกระบวนการ
ผลิตผลิตภณัฑ์อาหารเสริม เนื่องจากมีสว่นประกอบ
ของโปรตีนในรูปที่ย่อยสลายได้เ ร็วกว่าโปรตีน 
หรือส่วนประกอบในน า้เสียจากกระบวนการผลิต
ผลติภณัฑ์อาหารเสริม 
      ร้อยละของการสร้างกรดและอตัราการสร้างกรด
ของน า้ เสียที่มี โปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักที่ได้
สอดคล้องกับงานวิจัยอื่นๆ ที่ ได้ท าการศึกษาถึง 
การสร้างกรดของน า้เสียที่มีไขมนัหรือโปรตีน Kim et 
al. ท าการศกึษาการสร้างกรดของน า้เสยีที่มีกรดไขมนั

แบบโซ่ยาว (long chain fatty acid) ในถงัสร้างกรด
แบบซีเอสทีอาร์ และรายงานว่า 15-20% ของกรด
ไขมันแบบโซ่ยาวถูกย่อยกลายเ ป็นกรดไขมัน 
ระเหยง่าย ที่ระยะเวลากกัเก็บน า้ต ่ากวา่ 12 ชม. [5]  
Bengtsson et al. ศึกษาเก่ียวกบักระบวนการสร้าง
กรดของน า้เสียผลิตภัณฑ์จากเนยแข็ง โดยพบว่า 
ที่ระยะเวลากักเก็บน า้ต ่ากว่า 8 ชม. ร้อยละของ 
การสร้างกรดและอัตราการสร้างกรดเท่ากับ 57% 
และ 1.32 กรัมซีโอดี/กรัมของมวลจลุนิทรีย์-วนั [19]  
       น อกจ ากนั น้  ใ น ปั จ จุ บัน ก า รสั ง เ ค ร า ะ ห์ 
พลาสติกชีวภาพกลุ่มโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอท 
(polyhydroxyalkanoates: PHAs) ซึ่งเป็นพลาสติกที่
สามารถช่วยสลายได้ทางชีวภาพ และสามารถใช้
ทดแทนผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีสังเคราะห์ขึน้ด้วย

พารามิเตอร์ 
 

หน่วย เวย์ผง+สารสกดัยีสท์ 
(ไอศกรีม) 

เวย์ผง+ผงไข่แดง 
(เวชส าอาง) 

สารสกดัยสีท์+ผงไขแ่ดง 
(อาหารเสริม) 

OLR kg COD/m3.d 13.92 13.92 13.24 
อณุหภมิู  C 27.1 26.0 26.4 

pHinf 
pHeff 

- 
- 

5.83 
5.37 

5.03 
4.61 

6.70 
6.02 

CODinf 
CODeff 

COD removal 
(FCOD/COD)inf 
(FCOD/COD)eff 

mg/l 
mg/l 
% 
- 
- 

2,321 
1,446 
37.7 
0.84 
0.93 

2,321 
1,845 
20.5 
0.85 
0.87 

2,207 
1,590 
28.0 
0.85 
0.87 

VFAinf 
VFAeff 

mg/l CH3COOH 
mg/l CH3COOH 

140 
755 

126 
874 

48 
266 

SSinf 
SSeff 

mg/l 
mg/l 

738 
374 

1,635 
1,368 

806 
440 

Biogas yield 
CH4 content 

CH4 yield 

l/g CODremoved 
% 

l/g CODremoved 

0.013 
16 

0.005 

0.018 
12 

0.006 

0.004 
9 

0.001 
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กระบวนการปิโตรเคมี ก าลงัถูกศึกษาอย่างจริงจังใน
การน าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท
เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม มีงานวิจัยพบว่า
กรดไขมันระ เหยง่าย  (VFAs) ที่ ไ ด้จากขัน้ตอน 
การสร้างกรดในกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้
ออกซิเจนนัน้ สามารถใช้เป็นอาหารของแบคทีเรีย 
ที่ สัง เ ค รา ะ ห์  PHAs ไ ด้  [20] จ ากสัดส่ วนและ
องค์ประกอบของกรดไขมนัระเหยง่ายที่เป็นผลติภณัฑ์
หลัก ไ ด้แก่  กรดอะซิติก  (35-46%) กรดบิวทิ ริก  
(24-34%) และกรดโพรพิโอนิก (12-19%) ที่ได้จาก
การศึกษานี ้สอดคล้องกับงานวิจัยบางชิน้ที่ศึกษา
ชนิดและองค์ประกอบของกรดไขมนัระเหยง่ายจาก
กระบวนการสร้างกรดของน า้เสียอุตสาหกรรมที่ 
ใช้เป็นสารตัง้ ต้นในการสังเคราะห์ PHAs ได้ผล 
เป็นที่น่าพอใจ [21-23] จึงสามารถกล่าวได้ว่า มี 
ความเป็นไปได้ที่จะประยกุต์ใช้กระบวนการสร้างกรด
ของน า้เสียที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ เป็นขัน้ตอน
หนึง่ในการสงัเคราะห์ PHAs ได้ในอนาคต  

4. สรุปผลการวิจัย 
 

     4.1 ระยะเวลากักเก็บน า้เท่ากับ 4 ชั่วโมง อัตรา
ภาระบรรทุกสารอินทรีย์ในช่วง 13.24-13.92 กก. 
ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน ภายใต้สภาวะท่ีไม่มีการควบคุม
อณุหภูมิและค่าพีเอช มีความเหมาะสมต่อการสร้าง
กรดส าหรับน า้เสยีที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลกัใน
ถงัสร้างกรดแบบซีเอสทีอาร์ 
     4.2 ประสิทธิภาพการสร้างกรดของน า้เสียจาก
อุตสาหกรรมเวชส าอางมีค่าสงูสดุ โดยมีร้อยละของ
การสร้างกรดและอตัราการสร้างกรดเท่ากับ 36.5% 
และ 4.8 กรัมซีโอดี/ลิตร-วนั ตามล าดบั รองลงมาคือ
น า้เสียจากกระบวนการผลิตไอศกรีม (30.2% และ 
3.9 กรัมซีโอดี/ลิตร-วนั) และน า้เสียจากกระบวนการ

ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (10.8% และ 1.4 กรัม 
ซีโอดี/ลติร-วนั) 
     4.3 ผลติภณัฑ์หลกัที่ได้คือกรดอะซิติก โพรไพโอนิก 
และบิวทิริก 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีศ้ึกษาการเตรียมถ่านกัมมันต์จากเปลือกกระท้อนและก้านพริกโดยการกระตุ้นทางเคมีด้วยซิงค์  
คลอไรด์ กรดฟอสฟอริก เฟอริกคลอไรด์ และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ และการกระตุ้นทางกายภาพด้วยแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ โดยท าการวิเคราะห์พืน้ที่ผิวและสมบตัิรูพรุนของถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้ ผลการศึกษา
พบว่า ส าหรับเปลือกกระท้อน กรดฟอสฟอริกสามารถเตรียมถ่านกัมมันต์ที่มีพืน้ที่ผิวสงูที่สุด โดยมีพืน้ที่ผิว  
557 m2/g มีปริมาตรรูพรุนรวม 0.447 cm3/g และมีขนาดรูพรุนเฉลี่ย 3.10 nm โดยมีรูพรุนขนาดเล็ก 58.2% 
สว่นการกระตุ้นก้านพริกด้วยซิงค์คลอไรด์ได้ถ่านกมัมนัต์ที่มีพืน้ที่ผิวสงูที่สดุ คือ 400 m2/g โดยมีปริมาตรรูพรุน
รวม 0.270 cm3/g และมีขนาดรูพรุนเฉลี่ย 2.70 nm โดยเป็นถ่านกมัมนัต์ที่มีรูพรุนขนาดเล็กเป็นสว่นใหญ่ถึง 
70% ซึ่งเมื่อท าการเปรียบเทียบพืน้ที่ผิวของถ่านกัมมนัต์ที่เตรียมได้กบังานวิจัยอื่นๆ พบว่า ถ่านกัมมนัต์จาก
เปลือกกระท้อนและก้านพริกมีพืน้ที่ผิวสงูกว่าถ่านกมัมนัต์ท่ีเตรียมได้จากวตัถุดิบชนิดต่าง ๆ หลากหลายชนิด 
ดงันัน้ เปลือกกระท้อนและก้านพริกซึ่งเป็นวสัดุเหลือทิง้จากการเกษตร จึงมีศักยภาพที่จะใช้เป็นวตัถุดิ บใน 
การน ามาผลติเป็นถ่านกมัมนัต์  
ค าส าคัญ : ถ่านกมัมนัต์ เปลอืกกระท้อน ก้านพริก พืน้ท่ีผิว ปริมาตรรูพรุน 
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Abstract 

Preparation of activated carbons from santol peel and chili stem by chemical activation with 
zinc chloride, phosphoric acid, ferric chloride and potassium hydroxide and physical activation with 
carbon dioxide has been carried out in this study. The prepared activated carbons were 
characterized surface area and porosity analyses. It was found that activated carbon with highest 
surface area of 577 m2/g has been obtained by phosphoric acid activation of santol peel with the 
total pore volume of 0.447 cm3/g and average pore size of 3.10 nm with the micropore volume of 
58.2%. For activated carbons from chili stem, activation with zinc chloride exhibits the highest 
surface area of 400 m2/g with the total pore volume 0.270 cm3/g and average pore size of 2.70 nm 
with mainly micropore volume of 70%. The prepared activated carbons from santol peel and chili 
stem shows higher surface area values than many raw materials. Therefore, agricultural wastes such 
as santol peel and chili stem has potential as raw materials for production of activated carbon.  
Keywords : Activated carbon: santol peel: chili stem: surface area: pore volume 
 
1. บทน า 

 ถ่านกัมมนัต์ (activated carbon) เป็นตัวดูดซับ 
(adsorbent) ชนิดหนึ่ ง  ที่ ใ ช้กันอย่างแพ ร่หลาย 
เนื่องจากมีรูพรุนและพืน้ที่ผิวในการดูดซับสูง และ
สามารถใช้ดูดซบัสารทัง้ในสถานะของเหลวและแก๊ส 
เช่น ใช้ในการดดูซบัโลหะหนกัหรือสีย้อมจากน า้เสีย 
หรือ ใช้ในการดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่ายออกจาก
แก๊สเสยี เป็นต้น โดยถ่านกมัมนัต์สามารถผลิตได้จาก
วัตถุดิบทุกชนิดที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ เช่น 
ถ่านหิน หรือ วสัดุชีวมวลต่าง ๆ ได้แก่ กะลามะพร้าว 
กะลาปาล์ม และไม้ เป็นต้น อยา่งไรก็ตาม ได้มีความ
พยายามหาวสัดุทางเลือกใหม่ ๆ ท่ีมีราคาต ่า หาได้
ง่าย หรือเป็นวัสดุเหลือทิง้  มาใช้ในการผลิตถ่าน       
กมัมนัต์ เพื่อลดต้นทนุการผลติ เช่น ชานอ้อย ฟางข้าว 
เปลือกถั่วพิทาชิโอ เปลือกถั่วแมคคาเดเมีย ยาง
รถยนต์ หรือ กากตะกอนน า้เสยี เป็นต้น [1]  

ถ่านกัมมันต์ผลิตได้จากการน าวัตถุดิบมาผ่าน
ก ร รม วิ ธี ก ร ะ ตุ้ น  ( activation process) จน ไ ด้
ผลิตภัณฑ์สีด า มีโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นรูพรุน 
(porosity) มีพืน้ที่ผิวสงู ซึ่งการกระตุ้นแบ่งออกเป็น  
2  วิ ธี  ได้แก่  การกระตุ้ นทางกายภาพ(physical 
activation) และการกระตุ้ นทาง เคมี  ( chemical 
activation) โดยการกระตุ้นทางกายภาพ เป็นการผลติ
ถ่านกัมมันต์ที่ท าการกระตุ้ นโดยการใช้แก๊ส เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกซิเจน (O2) อากาศ 
(air) หรือไอน า้ (steam) ที่อณุหภมูิ 800–1,100°C ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่พื น้ ผิวของ
คาร์บอน ซึง่จะเพิ่มความสามารถในการดดูติดผิวของ
ถ่านกัมมันต์ให้สูงขึน้ และมีพืน้ที่ ผิวมากขึน้ ส่วน 
การกระตุ้นทางเคมีเป็นการเติมสารเคมีหรือสารกระตุ้น 
เช่น ซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) กรดฟอสฟอริก (H3PO4) 
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) หรือโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ (NaOH) เป็นต้น ลงไปผสมกบัวตัถดุิบ จากนัน้ 
น าตัวอย่างไปเข้าสู่กระบวนการคาร์บอไนเซชัน 
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(carbonization) ที่อุณหภูมิ 400–800°C เพื่อให้ได้
ผลิตภณัฑ์ถ่านกัมมนัต์ โดยในปัจจุบนัได้มีงานวิจยัที่
เตรียมถ่านกมัมนัต์จากการกระตุ้นทัง้สองวิธีร่วมกนั 

ผู้วิจยัจึงได้มีความสนใจที่จะผลิตถ่านกมัมนัต์โดย
ใช้วัสดุเหลือทิง้ที่ไม่มีมูลค่าและไม่ได้ถูกน ามาใช้
ประโยชน์ใดๆ ได้แก่ เปลือกกระท้อนและก้านพริก ซึ่ง
หาได้ง่ายตามร้านอาหารและร้านขายผลไม้ โดยยงัไม่
มีงานวิจยัใดที่เตรียมถ่านกมัมนัต์จากวตัถดุิบทัง้สอง
ชนิด และหากวัตถุดิบทัง้สองสามารถน ามาเตรียม
ถ่านกัมมันต์ที่มีรูพรุนได้ ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งใน 
การผลติถ่านกมัมนัต์ในระดบัอตุสาหกรรมตอ่ไป    

 

2. วิธีการวิจัย 

    2.1 การเตรียมและวิเคราะห์วัตถุดิบ 
    เปลือกกระท้อนได้จากร้านขายผลไม้แห่งหนึ่ง 

สว่นก้านพริกได้จากร้านอาหารอีกแห่งหนึ่ง ในจงัหวดั
ขอนแก่น น าวตัถดุิบทัง้สองมาล้างให้สะอาด จากนัน้
อบให้แห้งที่อณุหภมูิ 120oC จะได้ตวัอย่างดงัแสดงใน
รูปที่ 1 จากนัน้น าวตัถดุิบมาบดด้วยเคร่ืองป่ันอาหาร 
ร่อนด้วยตะแกรงขนาด 20 mesh (850 µm) น า
ตวัอย่างมาวิเคราะห์การสลายตวัทางความร้อนด้วย
เคร่ือง Thermogravimetric Analyzer หรือ TGA 
(TGA–50, Shimadzu) ภายใต้บรรยากาศของแก๊ส
ไนโตรเจน ที่อุณหภูมิห้องจนถึง 700°C ด้วยอตัรา 
การให้ความร้อน 10°C/minw เพื่อน าข้อมูลที่ได้มา
ก าหนดอณุหภมูิในการเตรียมถ่านกมัมนัต์ตอ่ไป 

ท าการหาสมบัติแบบประมาณ (proximate 
analysis) ของวัตถุดิบ ได้แก่  คาร์บอนคงตัว สาร
ระเหย เถ้า และความชืน้ โดยปริมาณสารระเหยใช้
วิธีการ ASTM D5832-98 ซึ่งท าโดยการให้ความร้อน
ที่อุณหภูมิ  950°C เป็นเวลา 30 นาที ส่วนการหา

ปริมาณความชืน้ ท าตามวิธีการของ ASTM D2867 
ซึง่ท าโดยการให้ความร้อนท่ีอณุหภมูิ 150°C เป็นเวลา  
3 ชั่วโมง การหาปริมาณเถ้าท าโดยให้ความร้อนที่
อุณหภูมิ  800°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และปริมาณ
คาร์บอนคงตัวหาจากความแตกต่างของสารระเหย 
เถ้า และความชืน้ ที่มีอยูใ่นตวัอยา่ง  

 
รูปที่ 1 เปลอืกกระท้อนและก้านพริกที่ใช้ในการเตรียม 

  ถ่านกมัมนัต์ 
 

    2.2 การเตรียมและวิเคราะห์สมบัติถ่านกัมมันต์ 

ท าการเตรียมถ่านกมัมนัต์โดยการกระตุ้นทัง้ทาง
เคมีและทางกายภาพ ส าหรับการกระตุ้ นทางเคมี  
น าวัตถุดิบปริมาณ 20 กรัม มาท าการกระตุ้ นด้วย 
ซิง ค์คลอไรด์  (ZnCl2) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 
(KOH) กรดฟอสฟอริก (H3PO4) และไอร์รอน ( III) 
คลอไรด์ (FeCl3) ความเข้มข้นร้อยละ 30 โดยน า้หนกั 
โดยใช้อตัราส่วนระหว่างวตัถุดิบและสารกระตุ้น 1:2 
โดยน า้หนกั เป็นเวลา 1 ชัว่โมง เมื่อครบก าหนดเวลา 

เปลือกกระท้อน 
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น าตัวอย่างใส่ลงในเตาปฏิกรณ์แบบเบดน่ิง ( fixed-
bed reactor) ท่ีท าจากเหล็ก โดยมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ความยาว 30 เซนติเมตร 
จากนัน้น าไปคาร์บอไนซ์ด้วยเตาเผาไฟฟ้าภายใต้
บรรยากาศของแก๊สไนโตรเจน อัตราการไหล 200 
ลกูบาศก์เซนติเมตรตอ่นาที อณุหภมูิ 500°C เป็นเวลา 
1 ชัว่โมง น าถ่านกมัมนัต์ที่ได้มาล้างด้วยน า้ซ า้หลาย ๆ 
ครั ง้  เพื่อก าจัดสารเคมีที่ตกค้างอยู่ ในตัวอย่าง 
จนกระทัง่ค่า pH ของน า้ที่ผ่านการล้างมีค่าเท่ากบัค่า 
pH ของน า้ที่ใช้ล้าง จากนัน้น าถ่านกมัมนัต์ที่ได้ไปอบ
ที่อุณหภูมิ 120°C จนแห้ง ก็จะได้ตัวอย่างส าหรับ
วิเคราะห์สมบตัิตอ่ไป  

ส าหรับการกระตุ้ นทางกายภาพ น าวัตถุดิบ
ปริมาณ 20 ก รัม  มาท าการคา ร์บอไนซ์ภายใต้
บรรยากาศของแก๊สไนโตรเจน อัตราการไหล 200 
ลกูบาศก์เซนติเมตรตอ่นาที อณุหภมูิ 400°C เป็นเวลา 
1 ชัว่โมง จะได้ผลิตภณัฑ์ถ่านชาร์ (char) จากนัน้น า
ถ่านชาร์ไปกระตุ้นด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
อัตราการไหล 200 ลูกบาศก์เซนติ เมตรต่อนาที 
อณุหภมูิ 800°C เป็นเวลา 1 ชัว่โมง ก็จะได้ผลติภณัฑ์
ถ่านกัมมันต์ โดยในขัน้ตอนการคาร์บอไนซ์และ 
การกระตุ้ นจะใช้ เตาปฏิกรณ์และเตาเผาไฟฟ้า
เช่นเดียวกนักบัการกระตุ้นทางเคมี 

น าถ่านกัมมันต์ท่ีเตรียมได้มาท าการวิเคราะห์
สมบัติ รูพรุน โดยใช้การดูดซับแก๊สไนโตรเจนที่
อณุหภูมิ –196°C หรือ 77 K ด้วยเคร่ืองวิเคราะห์ 
Surface Area and Porosimetry Analyzer (ASAP 
2020) ซึง่สมบตัิรูพรุนท่ีท าการวิเคราะห์ ได้แก่ พืน้ท่ีผิว 
(SBET) ค า น วณ โด ย ใ ช้ สม ก า ร ข อ ง  Brunauer–
Emmett–Teller (BET) ที่ความดนัสมัพทัธ์ (P/P°) = 
0.05-0.3 ป ริ ม าต ร รูพ รุนขนาด เล็ ก  (micropore 

volume, Vmic) ใช้สมการของ Dubinin–Radushkevich 
ที่ความดนัสมัพทัธ์ (P/P°) = 0.05-0.3 ปริมาตรรูพรุน
รวม (total pore volume, VT) วัดที่ค่าความดัน
สมัพทัธ์ (P/P°) = 0.99 ปริมาตรรูพรุนขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ (mesopore and macropore volume, 
Vme+ma) ค านวณโดยการลบปริมาตรรูพรุนรวมด้วย
ปริมาตรรูพรุนขนาดเล็ก และขนาดรูพรุนเฉลี่ย (pore 
diameter, DP) ค านวณจากสมการ (4×VT)/SBET   

 

3. ผลการวิจัยและการอภปิรายผล 

   3.1 การวิเคราะห์สมบัตขิองวัตถุดบิ 

     รูปที่ 2 แสดงกราฟการสลายตวัทางความร้อน
ของเปลือกกระท้อนและก้านพริก พบว่า กราฟ 
การสลายตัวของวัตถุดิบทัง้สองชนิดเหมือนกับ 
ก า รสลา ยตั ว ข อ ง วัส ดุ ชี ว ม ว ล ชนิ ด อื่ น ๆ  ที่ มี
องค์ประกอบหลกั คือ เฮลิเซลลูโลส เซลลูโลส และ
ลิกนิน โดยน า้หนักของตัวอย่างทัง้สองลดลง 2 ช่วง 
กล่าวคือ ในช่วงแรกที่อุณหภมูิ 120°C ซึ่งน า้หนกัที่
หายไปในช่วงอณุหภมูินี ้คือ ความชืน้ที่อยู่ในตวัอย่าง 
โดยมีประมาณ 12% และการลดลงของน า้หนกัในช่วง
ที่ 2 คือที่อณุหภมูิระหว่าง 150–400°C โดยน า้หนกั
ของตัวอย่างทัง้สองลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นช่วง
อุณหภูมิ ที่ สา ร ระ เหยต่ า ง ๆ  เ กิดการสลายตัว  
โดยระเหยออกไปจากโครงสร้างเหลือเพียงแค่
องค์ประกอบเป็นคาร์บอน ดงันัน้ อณุหภมูิที่เหมาะสม
ในการเตรียมถ่านกัมมันต์คืออุณหภูมิตัง้แต่ช่วงนี  ้
เป็นต้นไป งานวิจัยนีจ้ึงท าการเตรียมถ่านกัมมันต์ 
โดยการกระตุ้ นทางเคมีท่ีอุณหภูมิ 500°C และใช้
อณุหภมูิในการคาร์บอไนซ์ 400°C ในการเตรียมถ่าน
ชาร์ก่อนเข้าสู่กระบวนการกระตุ้นทางกายภาพด้วย
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตอ่ไป 0.05-0.3 
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รูปที่ 2 กราฟการสลายตวัทางความร้อนของเปลอืก
กระท้อน (santol peel) และก้านพริก (chili stem) 
ด้วยเทคนิค TGA 
 

ตารางที่ 1 แสดงสมบตัิแบบประมาณของวตัถดุิบ
ทัง้ 2 ชนิด พบว่า ปริมาณความชืน้ที่หาได้โดยวิธี 
ASTM มีค่าใกล้เคียงกับปริมาณความชืน้ที่มีอยู่ใน
ตัวอย่างจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค TGA โดย
เปลอืกกระท้อนมีปริมาณเถ้าน้อยมาก สว่นก้านพริกก็
มีปริมาณเถ้าเทียบเท่ากับวัสดุชีวมวลชนิดอื่นๆ 
ส าหรับปริมาณคาร์บอนคงตัวนัน้  พบว่า เปลือก
กระท้อนและก้านพริกมีปริมาณเท่ากับร้อยละ 16.3 
และ 17.3 โดยน า้หนัก ตามล าดับ ซึ่งพบว่ามีค่า
ใกล้เคียงกับวัสดุชีวมวลชนิดอื่นๆ ที่น ามาใช้เป็น
วัตถุ ดิบในการน ามา เต รียมถ่ านกัมมัน ต์  เ ช่ น  
ซงัข้าวโพด (ร้อยละ 16.1 โดยน า้หนกั) [2] ชานอ้อย 
(ร้อยละ 16.2 โดยน า้หนกั) [3] กะลาปาล์ม (ร้อยละ 
16.4 โดยน า้หนัก) [4] หรือ ฟางข้าว (ร้อยละ 17.8 
โดยน า้หนัก ) [5] ดังนัน้  วัตถุดิบทัง้  2 ชนิด จึงมี
ศกัยภาพที่จะน าไปผลติเป็นถ่านกมัมนัต์ 

 
 

 

ตารางที่ 2 สมบตัิแบบประมาณของเปลอืกกระท้อน  
และก้านพริก 
องค์ประกอบ  

(%โดยน า้หนัก) 
เปลือกกระท้อน ก้านพริก 

คาร์บอนคงตวั 16.3 17.3 
สารระเหย 67.5 59.3 
เถ้า 1.2 10.2 
ความชืน้ 15.0 13.2 
 

3.2 สมบัติรูพรุนของถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้ 
รูปที่ 3 แสดงไอโซเทอมการดูดซบัและการคาย

ซับแก๊สไนโตร เจนที่อุณหภูมิ  –196°C ของถ่าน 
กมัมนัต์ที่เตรียมได้จากเปลือกกระท้อนและก้านพริก
โดยการกระตุ้นด้วย ZnCl2 H3PO4 และ FeCl3 (ไม่ได้
แสดงไอโซเทอมจากการกระตุ้นด้วย KOH และ CO2 
เนื่องจากมีปริมาณการดูดซบัค่อนข้างน้อย) จากรูป
พบว่า การกระตุ้นด้วย ZnCl2 และ H3PO4 มีลกัษณะ
ของไอโซเทอมการดูดซับเป็นแบบชนิดที่  IV ตาม 
การแบ่งของ IUPAC (International Union of Pure 
and Applied Chemistry) ซึ่งเป็นไอโซเทอมของตวั
ดูดซับที่มีรูพรุนขนาดกลาง (ขนาดรุพรุน 2–50 nm) 
โดยมีวงฮีสเทอไรซิสในช่วงของการคายซับอย่าง
เด่นชัด ซึ่งวงฮีสเทอไรซิสนีจ้ะเกิดขึน้กับตวัดูดซบัที่มี 
รูพ รุนขนาดกลางอยู่ ในโครงสร้าง  โดยส าหรับ 
การกระตุ้นด้วย FeCl3 มีการเกิดขึน้ของวงฮีสเทอไรซิส
เล็กน้อย โดยแสดงลักษณะของไอโซเทอมชนิดที่ I 
อย่างเด่นชัด ซึ่งเป็นลกัษณะของไอโซเทอมที่เป็นการ
ดดูซบัของตวัดดูซบัรูพรุนขนาดเล็ก (ขนาดรุพรุนน้อย
กว่า 2 nm) โดยขนาดรูพรุนของถ่านกัมมันต์ที่ได้  
จะแสดงในตารางที่ 1 ตอ่ไป 
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นอกจากนัน้ จะเห็นได้วา่ ส าหรับเปลือกกระท้อน 
การกระตุ้ นด้วย H3PO4 มีปริมาณการดูดซับแก๊ส
ไนโตรเจนสงูท่ีสดุ ส่วนก้านพริกมีปริมาณการดดูซับ
สงูที่สดุเมื่อใช้ ZnCl2 ในการกระตุ้น นัน่คือ ตัวอย่าง 
ทัง้สองมีความพรุนอยูใ่นโครงสร้างมากที่สดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ไอโซเทอมการดูดซับ (สญัลกัษณ์ทึบ) และ 
การคายซับ (สัญลักษณ์โปร่ง) ของแก๊สไนโตรเจน 
ที่อณุหภมูิ –196°C ของถ่านกมัมนัต์ที่เตรียมได้ 
 

ข้อมลูจากไอโซเทอมการดดูซบัดงัแสดงในรูปที่ 3 
สามารถน าไปค านวณพืน้ที่ผิวและสมบตัิรูพรุนต่างๆ 
ของถ่านกมัมนัต์ ได้ดงัรูปที่ 4 และตารางที่ 2 พบว่า 

ส าหรับเปลอืกกระท้อน กรดฟอสฟอริกสามารถเตรียม
ถ่านกัมมันต์ที่มีพืน้ที่ผิวสูงที่สุด โดยมีพืน้ที่ผิว 577 
m2/g รองลงมาได้แก่  ไอร์รอน (III) คลอไรด์  ซิงค์ 
คลอไรด์ และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ตามล าดับ 
โดย ไม่ สามารถ เต รี ยมถ่ านกัมมัน ต์จ ากแ ก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ ในขณะที่ซิงค์คลอไรด์สามารถ
ใช้ในการกระตุ้นก้านพริกให้ได้ถา่นกมัมนัต์ที่มีพืน้ท่ีผิว
สงูที่สดุ (400 m2/g) โดยไอร์รอน (III) คลอไรด์ และ
กรดฟอสฟอริกสามารถเตรียมถ่านกมัมนัต์ที่มีพืน้ที่ผิว
ใกล้เคียงกัน ซึ่งส าหรับก้านพริกสามารถใช้แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ในการกระตุ้นแล้วได้ถ่านกมัมนัต์
ที่มีรูพรุนสงูกว่าโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ดงัแสดงใน
รูปที่ 4 จะเห็นได้ว่า โดยภาพรวมแล้วการกระตุ้นด้วย
สาร เคมีจะ ใ ห้ถ่ านกัมมัน ต์ที่ มี พื น้ที่ ผิ วสูงกว่ า 
การกระตุ้นด้วยแก๊ส ซึ่งเป็นไปตามงานวิจัยอื่นๆ ที่
แสดงให้เห็นวา่ การกระตุ้นทางเคมีจะให้ถ่านกมัมนัต์
ที่มีความพรุนสงูกว่าการกระตุ้นทางกายภาพ แต่ก็มี
ข้อเสีย คือ ต้องท าการล้างสารเคมีก่อนน าถ่าน 
กัมมันต์ไปใช้ ส่วนการกระตุ้นทางกายภาพถึงแม้ว่า 
จะมีความพรุนน้อยกว่า แต่ก็มีข้อดีคือ สามารถน า
ถ่านกมัมนัต์ไปใช้ได้เลย โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ
ล้าง  

Activation agent

S
ur

fa
ce

 a
re

a 
(m

2 /g
)

0

100

200

300

400

500

600
Santol peel
Chili stem

ZnCl2

577

240

400

213

H3PO4 FeCl3 KOH CO2

274

221

56
11

51

   
 

รูปที่ 4 พืน้ท่ีผิว BET ของถ่านกมัมนัต์ที่เตรียมได้จาก 
สารกระตุ้นชนดิตา่ง ๆ 
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ส าหรับปริมาตรรูพรุนรวมของถ่านกัมมันต์ที่
เตรียมได้ พบว่า วัตถุดิบทัง้สองมีแนวโน้มเดียวกัน 
กลา่วคือ H3PO4 > ZnCl2 > FeCl3 > KOH > CO2 
โดยส าหรับเปลอืกกระท้อน สารเคมีที่ใช้ในการกระตุ้น
โดยสว่นใหญ่สามารถเตรียมถ่านกมัมนัต์ที่มีปริมาตร 
รูพรุนขนาดเล็กและปริมาตรรูพรุนขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ในสดัสว่นท่ีใกล้เคยีงกนั ยกเว้น FeCl3 ที่ได้
ถ่านกมัมนัต์ท่ีรูพรุนส่วนใหญ่เป็นรูพรุนขนาดเล็ก ซึ่ง
ผลการทดลองนี ส้อดคล้องกับขนาดของ รูพรุน 
กล่าวคือ เมื่อถ่านกัมมันต์มีปริมาตรรูพรุนขนาดเล็ก
มาก ก็จะมีขนาดรูพรุนเล็กๆ ในขณะที่เมื่อตวัอย่างมี
ปริมาตรรูพรุนขนาดกลางและขนาดใหญ่เพิ่มสูงขึน้ 
ขนาดรูพรุนก็จะใหญ่ขึน้ ส าหรับการกระตุ้นก้านพริก
ด้วย ZnCl2 FeCl3 และ CO2 จะได้ผลิตภัณฑ์ถ่าน 
กัมมันต์ที่มีปริมาตรรูพรุนขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ 
ในขณะที่การกระตุ้ นด้วย KOH และ H3PO4 จะได้
ถ่านกัมมนัต์ท่ีมีปริมาตรรูพรุนขนาดกลางและขนาด
ใหญ่เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการกระตุ้ นก้านพริก
ด้วย KOH ได้ผลิตภณัฑ์ถ่านกัมมนัต์ที่มีขนาดรูพรุน
กว้างถึง 27.25 nm ซึ่งถือว่ากว้างมากเมื่อเทียบกับ
การเตรียมถ่านกัมมันต์จากงานวิจัยอื่นๆ โดยถ่าน 
กัมมันต์ตัวอย่างนี ้มีพืน้ที่ผิวเพียง 11 m2/g (รูปที่ 4) 
ซึง่เป็นไปตามทฤษฎีที่วา่ เมื่อตวัดดูซบัมีขนาดรูพรุนที่
ใหญ่ก็จะมีพืน้ท่ีผิวน้อยกวา่กรณีที่ถ่านกมัมนัต์มีรูพรุน
ขนาดเล็กเป็นจ านวนมาก เมื่อเทียบต่อหนึ่งหน่วย
ปริมาตรท่ีเท่ากัน อย่างไรก็ตาม การที่ถ่านกัมมนัต์มี
พืน้ท่ีผิวน้อยแตม่ีขนาดรูพรุนท่ีใหญ่ ไมไ่ด้หมายความว่า
จะไม่สามารถน าถ่านกมัมนัต์นีไ้ปใช้ประโยชน์เป็นตวั
ดดูซบั โดยถ่านกมัมนัต์นีเ้หมาะกบัการน าไปใช้เป็นตวั
ดูดซับสารที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ เพราะถ้าสารที่เรา
ต้องการดดูซบัมีขนาดโมเลกลุใหญ่ แตรู่พรุนของตวั 

 

ดดูซบัเลก็กวา่ขนาดของโมเลกลุ โมเลกลุที่เราต้องการ
ดดูซบัก็จะไม่สามารถเคลื่อนย้ายเข้าไปในรูพรุนของ
ตวัดดูซบัได้ 

 

ตารางที่ 2 ปริมาตรรูพรุนและขนาดรูพรุนของถ่านกมัมนัต์ 
ที่เตรียมได้ 

ตัวอย่าง Vmic 
(cm3/g) 

Vme+ma 
(cm3/g) 

VT 
(cm3/g) 

DP 
(nm) 

เปลือกกระท้อน 
     ZnCl2 

 
     H3PO4 

 
     FeCl3 
 
     KOH 

 
0.107 

(50.5%) 
0.260 

(58.2%) 
0.130 

(74.7%) 
0.028 

(45.2%) 

 
0.105 

(49.5%) 
0.187 

(41.8%) 
0.044 

(25.3%) 
0.034 

(54.8%) 

 
0.212 

 
0.447 

 
0.174 

 
0.062 

 
3.53 

 
3.10 

 
2.54 

 
4.44 

     CO2 ไม่สามารถวดัได้ 
ก้านพริก 
     ZnCl2 
 
     H3PO4 
 
     FeCl3 
 
     KOH 
 
     CO2 

 
0.189 

(70.0%) 
0.094 

(30.6%) 
0.104 

(67.5%) 
0.008 

(10.7%) 
0.026 

(83.9%) 

 
0.081 

(30.0%) 
0.213 

(69.4%) 
0.050 

(32.5%) 
0.064 

(89.3%) 
0.005 

(16.1%) 

 
0.270 

 
0.307 

 
0.154 

 
0.072 

 
0.031 

 
2.70 

 
5.76 

 
2.78 

 
27.25 

 
2.39 

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบพืน้ที่ผิวของถ่านกมัมนัต์
ที่เตรียมได้จากงานวิจัยนีก้ับงานวิจัยอื่นๆ พบว่า 
ถ่านกัมมนัต์ที่เตรียมได้จากเปลือกกระท้อนและก้าน
พริกมีพืน้ที่ผิวสูงกว่าถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากดอก
ของต้นปาล์ม [6] ก้านของต้นวอลนทั [7] ไม้โอ๊ค [8] 
เ ป ลื อ ก ถั่ ว ลิ ส ง  [9] ย า ง ร ถ ย น ต์ ใ ช้ แ ล้ ว  [10]  
แร่ Shungite [11] กากตะกอน [12–13] เปลือกหุ้ม
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เม็ด macauba [14] เปลอืกลกูสน [14] และเส้นใยปอ
แก้ว [15] โดยถ่านกัมมันต์จากก้านพริกมีพืน้ที่ผิว
ใก ล้ เคี ย งกับถ่ านกัมมัน ต์จากใบปา ล์มแว็ ก ซ์ 
(carnauba palm) [14] โ ด ย เปลื อกก ระ ท้อน ใ ห้
ถ่านกัมมันต์ที่มีพื น้ที่ ผิวสูงกว่าแกนมะม่วง [16]  
และแหน [17] เล็กน้อย ดังนัน้ เปลือกกระท้อนและ
ก้านพริกจึงมีศักยภาพที่จะน ามาเป็นวัตถุดิบใน 
การผลติถ่านกมัมนัต์ 
 

ตารางที่ 3 พืน้ที่ผิวของถ่านกัมมนัต์ทีเ่ตรียมได้จาก  
งานวิจยันีเ้ทียบกบังานวิจยัอื่น ๆ 

วัตถุดบิ สารกระตุ้น พืน้ท่ีผิว 
(m2/g) 

เปลือกกระท้อน H3PO4 577 
ก้านพริก ZnCl2 400 
ดอกของต้นปาล์ม [6] H2SO4 9.57 
ก้านของต้นวอลนทั [7] HNO3 32 
ไม้โอ๊ค [8] HNO3 68 
เปลือกถัว่ลสิง [9] KOH 89 
ยางรถยนต์ใช้แล้ว [10] K2CO3 

NaOH 
 Na2CO3 

133 
128 
92 

แร่ Shungite [11]    ไอน า้    247 
กากตะกอน  
(sewage sludge) [12] 

    CO2    65–159 

กากตะกอน  
(sewage sludge) [13] 

H3PO4    230–296 

เปลือกหุ้มเม็ด macauba [14] CaCl2 
H3PO4 

265 
371 

เปลือกลกูสน (pine nut) [14] CaCl2 
H3PO4 

290 
296 

เส้นใยปอแก้ว 
(kenaf core fiber) [15] 

H3PO4 
 

299 
 

ใบปาล์มแว็กซ์ (carnauba 
palm) [14] 

H3PO4 
CaCl2 

402 
431 

แกนมะม่วง [16] H3PO4 490 
แหน (Lemna minor) [17] H3PO4 532 

4. สรุปผลการวิจัย 
    จากผลการวิจัยพบว่า สามารถน าเปลือกระท้อน
และก้านพริกมาเตรียมเป็นถ่านกัมมันต์ได้โดยผ่าน
การกระตุ้นทัง้ทางเคมีและทางกายภาพ โดยส าหรับ
เปลือกกระท้อน พืน้ที่ผิวของถ่านกัมมนัต์ที่เตรียมได้
เรียงตามสารกระตุ้นดงันี ้H3PO4 > ZnCl2 > FeCl3 > 
KOH โดยไม่สามารถเตรียมถ่านกัมมนัต์ที่มีรูพรุนได้
จากการใช้ CO2 ซึ่งถ่านกมัมนัต์ที่ได้มีพืน้ที่ผิวสงูที่สดุ 
คือ 577 m2/g ส่วนถ่านกัมมนัต์ที่เตรียมได้จากก้าน
พริกมีพืน้ที่ผิวเรียงตามล าดบัดงันี ้ZnCl2 > FeCl3 > 
H3PO4 > CO2 > KOH โดยพืน้ที่ผิวสงูที่สดุ คือ 400 
m2/g 

อย่างไรก็ตาม งานวิจยัต่อไปควรท าการศึกษาผล
ของตัวแปรอื่นๆ เช่น ความเข้มข้นของสารเคมี 
อุณหภูมิและเวลาในการคาร์บอไนซ์ เป็นต้น ซึ่ง 
ตวัแปรเหลา่นีม้ีผลตอ่สมบตัิรูพรุนของถ่านกมัมนัต์ 
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ข้อแนะน าในการส่งต้นฉบับบทความเพื่อพจิารณาตีพมิพ์ 

        วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีควบคมุอตัโนมตัิ (FEAT Journal) มีกําหนดออกเป็นราย 6 เดือน คือ 
มกราคม - มิถนุายน และกรกฎาคม - ธันวาคม ของทุกปี จัดพิมพ์โดยกลุม่วิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยี
ควบคมุอตัโนมตัิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เพื่อเป็นการสง่เสริมและเผยแพร่ความรู้ ผลงาน
ทางวิชาการ งานวิจยัทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมทัง้ยงัจดัสง่  เผยแพร่ตามสถาบนัการศึกษา
ต่างๆ ในประเทศด้วย บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร FEAT ทุกบทความนัน้จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้ทรงคณุวฒุิในสาขาที่เก่ียวข้องและสงวนสทิธ์ิตาม พ.ร.บ. ลขิสทิธ์ิ พ.ศ. 2535 

ต้นฉบับบทความ 

โปรดปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์อย่างเคร่งครัด จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word for Window  
ชนิดตวัอกัษรในบทความฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ จะต้องใช้ตวัอกัษร Cordia New ทัง้หมด ความยาว 
ของต้นฉบบั ไมเ่กิน 10 หน้า รวมรูปภาพและตารางตา่งๆ หรือมีจํานวนคําไมเ่กิน 10,000 คํา  

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

โครงสร้างบทความ 

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

ตวัอย่างการจัดพิมพ์เอกสารต้นฉบับส าหรับตีพิมพ์ในวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลยัขอนแก่น ควรปฏิบตัิตาม
ค าแนะน าอยา่งเคร่งครัด บทคดัยอ่ควรมีเพียงยอ่หน้าเดียวที่อธิบายถึง วตัถปุระสงค์ วิธีการศกึษา ผลการศึกษา 
และสรุป ไมค่วรเกิน 300 ค า ค าหลกัที่เป็นภาษาองักฤษให้ตวัอกัษรค าแรกเป็นตวั พิมพ์ใหญ่ ค าในล าดบัถดัไป
เป็นตวัพิมพ์เลก็ 
ค าส าคัญ : จ านวน 4 ถึง 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
ต้นฉบับของคุณ เพื่ อ ตี พิ ม พ์ ใ นวิ ศ วก ร รมสา ร 
มหาวิ ทยาลัยขอนแก่ น  และ โปรดปฏิบัติ ต าม
หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Word for Window ความยาวของต้นฉบบั
จะต้องไมเ่กิน 10 หน้า มีจ านวนค าไมเ่กิน 10,000 ค า 

 

1.1 ขนาดกระดาษและระยะขอบ  

กรุณาใช้กระดาษขนาด A4 ปรับเค้าโครงขนาด
กระดาษ ความกว้าง 7.5 นิว้ ความสงู 10.5 นิว้ และ
รูปแบบหน้าเป็น 2 คอลมัน์ ระยะห่าง 0.19 นิว้ กรอบ
ของบทความก าหนดดงันี ้ขอบด้านบน 0.88 นิว้ ขอบ
ด้านลา่ง 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 สถาบนัและข้อมูลติดต่อใช้ตัว
ธรรมดาขนาด 12 จุด หัวเร่ืองและหัวเร่ืองย่อยใช้
อกัษรธรรมดาขนาด 14 จุด การบรรยายและเนือ้หา 
ใ ช้ตัวธรรมดาขนาด 14 จุด ค าในวงเล็บที่ เ ป็น
ภาษาองักฤษให้เป็นตวัเลก็ทัง้หมด  

1.3 ส าหรับการล าดับหัวข้อย่อย   

  ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 จุด ตัวหนา ให้ชิดทาง
กรอบซ้าย แตล่ะหวัข้อยอ่ยจะเว้น 1 บรรทดั (ปรับให้ 

 

บรรทดัมีขนาดเท่ากับอกัษรขนาด 8 จุด) ส่วนหัวข้อ
ยอ่ยให้เขียนตามตวัอยา่ง ดงัรายการตอ่ไปนี ้
1. รายการแรกในรายการนี ้
2. รายการท่ีสอง 

2.1 รายการยอ่ย 

3. รายการสดุท้าย  
 

1.4 โครงสร้างบทความ 

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

2. ชื่อบทความ 

ช่ือบทความให้เร่ิมต้นบทความที่บรรทดัแรก โดย 
ใช้ตัวอักษรขนาด 16 จุด และเป็นตัวหนา จัดช่ือ
บทความชิดทางกรอบซ้าย 

3. ชื่อผู้แต่งและสถานที่ติดต่อ 

ช่ือผู้แต่งให้พิมพ์ใต้ช่ือบทความ จดัช่ือผู้แต่งให้อยู่
ชิดทางกรอบซ้าย ใช้ตวัอกัษรธรรมดาขนาด 14 จดุ ใน
กรณีมีผู้ ท าวิจัยหลายท่านจากหน่วยงานต่างกันให้
ก ากบัตวัยก  1), 2) ไว้หลงัช่ือ ส าหรับ Corresponding 
ให้ใสเ่คร่ืองหมาย *ก ากบัไว้ท้ายช่ือ สถานที่ติดต่อ ให้
พิมพ์ท่ีอยู่หน่วยงาน รหสัไปรษณีย์ ประเทศ พิมพ์ใต้
ช่ือผู้แต่งใช้ตวัธรรมดาขนาด 12 จุด จดัชิดทางกรอบ
ซ้าย  



 
 

4. บทคัดย่อ 

      บทความภาษาไทยจะต้องมีบทคดัย่อภาษาไทย
และภาษาองักฤษ ให้เว้น 1 บรรทดัจากสถานที่ติดต่อ 
พิม พ์บทคัดย่อ ใ ต้หัว ข้ อ  “บทคัดย่อ /Abstract” 
เนือ้ความของบทคัดย่อไม่ควรเกิน 15 บรรทัด หรือ 
300 ค า สว่นบทความภาษาองักฤษไมต้่องมีบทคดัย่อ
ภาษาไทย  

5. ค าส าคัญ  

      บทความแต่ละเร่ืองควรจะมีค าส าคัญ 4 -6 ค า 
เพื่อระบหุวัข้อส าคญัที่กลา่วถึงในบทความ ควรใสค่ า
ส าคญัตอ่จากบทคดัยอ่โดยไมต้่องเว้นบรรทดั  

6. เนือ้ความ 

      เมื่อขึน้ย่อหน้าใหม่ ไม่ต้องเว้นบรรทัดเมื่อจะ
เร่ิมต้นพิมพ์ย่อหน้าใหม่ ให้พิมพ์บทความบนด้าน
เดียวของกระดาษ A4 โดยไม่ต้องใส่หมายเลขหน้า
เวลาพิมพ์บทความ 

7. ผลการวิจัย 

     เสนอผลการวิจัยอย่างชัดเจน ตรงประเด็น ควรมี 
รูปภาพ หรือตารางประกอบ ซึ่งเมื่อมีรูปหรือตาราง
ประกอบต้องระบุเ ช่ือมโยงในเนื อ้หาบทความ  
การอธิบายไม่ซ า้ซ้อนกัน ส าหรับการระบุหน่วยต่างๆ 
ใช้ภาษาไทยและใช้การอธิบายเปอร์เซ็นต์ด้วยค าว่า  
ร้อยละ ในกรณีที่ก าหนดหน่วยเป็นภาษาองักฤษให้
ระบแุบบเดียวกนัทัง้หมด 

 

 

 
ตารางที่ 1  
ตัวอย่างการเขียนตารางที่ 1 
 

 
ตารางที่ 2 
ตัวอย่างการเขียนตารางที่ 2 
 

 

    7.1 การล าดับตัวเลข 

           การล าดับตัวเลขเพื่ออ้างถึง รูปภาพ ตาราง
และสมการจะต้องเป็นเลขอารบิก ทกุสมการจะต้องมี
วงเลบ็วางไว้ชิดขอบขวา ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้ 

  (       
   )       (1) 

ตวัอกัษรในสมการให้ใช้ Cambria Math ขนาด 11 ตวั
สญัลกัษณ์ให้ใช้ Symbol ขนาด 10 ใช้ Math Type 
หรือ Equation Editor ในการเขียนสมการ 

    7.2 รูปภาพและตาราง 

           รูปภาพและตารางจะต้องมีความกว้างเพียงพอ 
ที่จะลงในหนึ่งคอลัมน์ได้ หรือในกรณีจ าเป็น เพื่อ 
การรักษารายละเอียดในภาพอาจยอมให้กว้างเต็ม
หน้ากระดาษ ผู้แต่งจะต้องรับผิดชอบในการจัดภาพ
ให้อยู่ในขนาดท่ีก าหนดนี ้โดยสามารถมองเห็น
รายละเอียดและอ่านตัวหนังสือในภาพได้ชัดเจน 
โดยตวัอกัษรท่ีใช้อธิบายรูปจะต้องไมต่ ่ากวา่ขนาด 10 

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

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 



  
 

รูปภาพลายเส้นจะต้องใช้เส้นหมึกสีด าวาด ด้วย
โปรแกรมเช่น Visio, Adobe Illustrator, Macromedia 
Freehand หรือโปรแกรมวาดรูปอื่นๆ ส่วนภาพถ่าย
ควรเป็นภาพท่ีมีความคมชดั 

รูปภาพควรมีรายละเอียดเท่าที่จ าเป็น รูปภาพ
ทุกรูปจะต้องมีหมายเลขและค าบรรยายภาพก ากับ 
ใต้ภาพ โดยให้ 

เรียงตามล าดบัที่ปรากฏ จาก รูปที่ 1, รูปที่ 2, 
... พิมพ์หมายเลขและช่ือรูปไว้ใต้รูปภาพ จะต้อง
ก าหนดให้อยู่ตรงกลางเอกสาร ให้เว้นช่องว่าง 1 
บรรทดั หลงัค าบรรยายรูป รูปภาพทุกรูป และตาราง
ทกุตารางท่ีปรากฏในบทความจะต้องมีการอ้างอิงใน
เนือ้หา  

ในกรณีที่เป็นตารางจะต้องมีค าบรรยายก ากบั
ตารางไว้เหนือตารางโดยให้เรียงตามล าดบัที่ปรากฏ 
จาก 1, 2, 3,... ตารางจะต้องก าหนดให้ชิดขอบซ้าย
ของเอกสาร ให้เว้นช่องว่าง 1 บรรทดัก่อนค าบรรยาย
ตารางและหลงัตาราง ตามตวัอยา่งตารางดงันี ้ 

8. การอภปิรายผล 

 การอภิปรายผลวิจัย เพื่อให้ผู้ อ่านมีความเห็น
คล้อยตามเพื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้ อื่น 
เพื่อเสนอลู่ทางที่จะใช้ประโยชน์ หาข้อยตุิในการวิจัย
บางอย่าง ฯลฯ ผลการวิจัยและการอภิปรายผลอาจ
น ามาเขียนไว้ในตอนเดียวกนั 

9. สรุป 

 สรุปประเด็นและสาระส าคญัของงานวิจยั ไมค่วรมี
ความยาวมากเกินไป โดยบทความของท่านควรได้รับ
การตรวจสอบจากผู้ ร่วมเขียนทุกท่านก่อนท าการส่ง
บทความ 

 

10. กิตติกรรมประกาศ 

  เพื่อเป็นการแสดงความขอบคณุผู้ ให้ทนุสนบัสนนุ
สรุปประเด็นและสาระส าคัญของงานวิจัย ไม่ควรมี
ความยาวมากเกินไป โดยบทความของท่านควรได้รับ
การตรวจสอบจากผู้ ร่วมเขียนทุกท่านก่อนท าการส่ง
บทความ 

11. เอกสารอ้างอิง 

       การเขียนเอกสารอ้างอิงใช้ระบบแวนคูเวอร์ 
(vancuvour style) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

       ทัง้นีเ้พื่อความสมบูรณ์และความน่าเช่ือถือของ
บทความท่านควรใช้เอกสารอ้างอิงจากวารสารที่อยู่ 
ในฐาน TCI (Thai Journal Citation Index Centre)  
ที่สามารถตรวจสอบได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 70 และควร
ใช้การอ้างอิงจากรายงานผลการวิจัย  เอกสาร
ประกอบการประชมุ และหรือวิทยานิพนธ์เทา่ที่จ าเป็น 

11.1 การอ้างอิงในเนือ้หา  

              แบบการอ้างอิ ง เอกสารในเนื อ้หาของ
บทความ ใช้ระบบตวัเลข ให้เรียงล าดบัเลขตามล าดบั
ของเอกสารที่มีการอ้างถึงในเนือ้หาและหมายเลขที่
อ้างถึงในเนือ้เ ร่ืองนัน้จะต้องตรงกับหมายเลขที่มี 
การก ากับไว้ในส่วนเอกสารอ้างอิงด้วย  ให้ใช้ตวัเลข
อารบิกในวงเล็บต่อท้ายข้อความที่น ามาอ้างอิงใน
บทความ เช่น [1] หรือ [2-4, 8, 10] หมายถึงอ้างถึง
ล าดบัผู้แต่งที่ 1 หรือ ล าดบัที่ 2, 3, 4, 8, 10 โดย
เรียงล าดับจากหมายเลข 1, 2, 3,... ไปจนถึงเลขที่
สดุท้าย ตามการอ้างอิงการเขียนเอกสารอ้างอิง  

 



 

   11.2 ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายเร่ือง  

            เขียนอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์ และใส่อ้างอิงใน
ท้ายเร่ืองเฉพาะที่มีปรากฏในเนือ้หาบทความหรือ
บทความวิจยัเทา่นัน้ 

1. การเขียนอ้างอิงจากหนงัสอื 

[1] Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi 
GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 
4th ed. St. Louis: Mosby; 2002. 

[2]  จ ารูญ ตนัติพิศาลกุล. การออกแบบชิน้สว่น
เ ค ร่ื อ ง จัก ร กล  1.  เ ม็ ดท ร ายพ ริ ้นติ ง้ : 
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): 321-328. 

[4] สกุญัญา หงส์ทอง และ สมใจ ขจรชีพพนัธุ์
งาม. การผลิตไบโอดีเซลจากน า้มนัร าข้าว
ด้วยกระบวนการใช้ตวัเร่งปฏิกิริยาและไม่ใช้ 
ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเมทานอลภาวะเหนือ
วิกฤต. วารสารมหาวิทยาลยันเรศวร 2553; 
18 (3): 20-26. 

 
 
 
 
 
 

3. การเขียนอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ 

[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. 

4. การเขียนอ้างอิงจากบทความจากการประชุม
วิชาการ 

 [7] Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent 
Advances in Clinical Neurophysiology. 
Proceedings of The 10th International 
Congress of EMG and Clinical 
Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; 
Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 
1996. 

[8] นครินทร์ เทอดเกียรติกล พชัรี หอวิจิตร และ 
สมุนา ราษฎร์ภกัดี. การจัดการการใช้น า้
ส าหรับกระบวนการย้อม ในอุตสาหกรรม
ผลิตพรมตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาด. 
การประชมุวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครัง้
ที่ 14, 27-29 พฤษภาคม 2558, จังหวัด
เชียงใหม;่ 2558. 

 
 



  
5. การอ้างอิงเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์  

[9] Foley KM, Gelband H, editors. 
Improving palliative care for cancer 
[Internet]. Washington: National 
Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 
9]. Available from: http://www.nap.edu/ 
books/0309074029/html/. 

[10]  ทานตะวนั. (สื่อออนไลน์) [เข้าถึงเมื่อ วนัที่  
16 กรกฎาคม 2550]. เข้าถึงได้จาก:                            
http://.www.doae.go.th.html.detail.sunfl
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