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Production of Particleboard from Lemongrass Leaves and Rice Straws 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีO มีวตัถุประสงคเ์พืRอศึกษาการผลิตแผ่นชิOนไมอ้ดัจากใบตะไคร้ร่วมกบัฟางขา้วจาํนวน 3 สัดส่วน 
ไดแ้ก่ ใบตะไคร้ 100% , ใบตะไคร้ 50% ผสมฟางขา้ว 50% และ ฟางขา้ว 100%  โดยนํOาหนกั พร้อมทัOงวิเคราะห์
สมบติัทางกายภาพและทางกล กระบวนการผลิตใชก้าว pMDI เป็นตวัประสานในปริมาณ 7% โดยนํOาหนกัของ
วสัดุแหง้ ซึR งทาํการอดัร้อนดว้ยเครืRองอดัไฮโดรลิกทีRความดนั 147 bar อุณหภูมิ 120°C เป็นเวลา 5 นาที ภายใตก้าร
ควบคุมใหแ้ผ่นมีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 400-900 kg/m3 และมีขนาด 450 mm × 450 mm × 10 mm เพืRออธิบาย
ลกัษณะของแผน่ชิOนไมอ้ดัทีRไดจึ้งทาํการวิเคราะห์สมบติัทางกายภาพ (ความหนาแน่น ความชืOน การดูดซึมนํOา และ
การพองตวัตามความหนา) และสมบติัทางกล (ความตา้นทานแรงดดัและโมดูลสัความยืดหยุ่น) เปรียบเทียบกบั
มาตรฐาน มอก. 876-2547 ผลการวิจยัพบว่า แผ่นชิOนไมอ้ดัทีRไดไ้ม่มีกลิRนหรือสีของการไหม ้ผิวของแผ่นเนียน
เรียบ ไม่มีการกระจุกตวัของวสัดุ ไม่มีการโก่งตวัหรือบิดงอ ผลการวิเคราะห์สมบติัทางกายภาพของแผ่นเทียบกบั
มาตรฐาน พบว่า สมบติัทางกายภาพ ไดแ้ก่ ความหนาแน่น ความชืOน การดูดซึมนํO า และการพองตวัตามความหนา 
มีค่าผ่านเกณฑ์ทีRมาตรฐานกาํหนดทุกสัดส่วน และผลการวิเคราะห์สมบัติทางกล ไดแ้ก่ ความตา้นแรงดดัและ
โมดูลสัความยืดหยุ่น มีค่าผ่านเกณฑที์Rมาตรฐานกาํหนดทุกสัดส่วน ยกเวน้สัดส่วนทีRขึOนรูปดว้ยฟางขา้ว 100%  
พบว่ามีค่าโมดูลสัความยืดหยุ่นเฉลีRยไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ดงันัOนจากผลการวิจยัจึงบ่งชีO ไดว่้าใบตะไคร้และ 
ใบตะไคร้ผสมฟางขา้วสามารถเป็นทางเลือกของวสัดุในการผลิตแผ่นชิOนไมอ้ดัในเชิงอุตสาหกรรมได้ 
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คําสําคัญ: แผน่ชิOนไมอ้ดั, ใบตะไคร้, ฟางขา้ว 
 
Abstract 

The aim of this research was to study the particleboard production from lemongrass leaves and rice 
straw. They were produced in the following proportions: 100% lemongrass leaves; 50% lemongrass leaves and 
50% rice straw; and 100% rice straw. Also, the physical-mechanical properties of particleboards were assessed. 
For production of particleboard, pMDI was used as binder at 7% based on the dry weight. The press conditions 
and production plan of particleboards were as follows; 120°C pressing temperature, 147 bar pressure, and 5 min 
of pressing time. The particleboards were produced at 400-900 kg/m3 density and 450 mm × 450 mm × 10 mm 
dimension. In order to characterize the manufactured particleboards, their physical (density; moisture content; 
water absorption and thickness swelling) and mechanical properties (modulus of rupture and modulus of 
elasticity) were assessed and performed according to Thai Industrial Standard (TIS 876-2547) standards. The 
results showed that, the panel was odorless and colorless of burning, smooth surface, not bent or twisted shape 
and not noticed a cluster of material. Physical properties were determined average density, moisture content, 
water absorption, thickness swelling and has met the requirements of standards. Also, mechanical properties 
were determined average modulus of rupture and modulus of elasticity and has met the minimum requirements 
of standards, except with the proportion of 100% rice straw. Thus, the results of the study demonstrate that 
lemongrass leaves and lemongrass leaves with rice straw can be an alternative raw material source for 
particleboard industry. 
 
Keywords: Particleboard, Lemongrass leaves, Rice straws 
 
1.  บทนํา 

สืบเนืRองจากการขยายตัวของประชากรโลกทําให้ความต้องการในการใช้ไม้เพิRมมากขึO น ส่งผลให้
ทรัพยากรป่าไมที้Rมีอยู่อย่างจาํกดัลดปริมาณนอ้ยลงอย่างมาก เพืRอให้สามารถใชท้รัพยากรป่าไมที้Rมีอยู่อย่างจาํกดั
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดประกอบกบัปัจจุบนัเทคโนโลยีทางการใชป้ระโยชน์จากเศษไมเ้พืRอผลิตเป็นอุตสาหกรรมมี
ความเจริญกา้วหนา้อย่างมาก จึงไดมี้การคิดคน้แผ่นชิOนไมอ้ดัทดแทนไมธ้รรมชาติ (wood-based panels) เช่น การ
ผลิตแผน่ชิOนไมอ้ดั (particleboard) ซึR งแผ่นชิOนไมอ้ดั หมายถึง ผลิตภณัฑที์RทาํจากชิOนไม ้หรือวสัดุลิกโนเซลลูโลส 
(lignocellulose material) อดัดว้ยเครืR องอดัร้อนในทิศทางตัOงฉากกบัระนาบของแผ่น มีคุณสมบติัใกลเ้คียงไม้
ธรรมชาติทุกประการ ปัจจุบนัมีการใชแ้ผ่นชิOนไมอ้ดัอย่างแพร่หลายเพืRอทดแทนไมแ้ปรรูป เพืRอผลิตเครืRองเรือนทีR
ใชก้นัโดยทัRวไป ไมที้Rใชเ้ป็นวตัถุดิบจะเป็นไมข้นาดเลก็หรือเศษเหลือจากการแปรรูปไม ้นอกจากวตัถุดิบจาํพวก
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ไมแ้ลว้ จากการสืบคน้ผลงานทางวิชาการพบว่ายงัมีการคิดคน้และพฒันาอยา่งต่อเนืRองเพืRอสรรหาวสัดุชนิดอืRนๆ ทีR
สามารถนํามาเป็นวตัถุดิบในการผลิตแผ่นชิOนไมอ้ดัได้ ดว้ยวตัถุประสงค์หลกัทีRแตกต่างกัน อาทิ ใบสนทะเล  
ใบหญา้สลาบหลวง ตน้ธูปฤาษี เส้นใยหญา้คา [1-4] ไดมี้การนาํมาผลิตเป็นแผ่นชิOนไมอ้ดัทัOงนีO เพืRอเป็นแนวทางใน
การเพิRมมูลค่าให้กบัวตัถุดิบจาํพวกวชัพืชและวสัดุจากธรรมชาติ หรือจาํพวก เปลือกขา้วโพด เปลือกหมาก  
ฟางขา้ว  ไดน้าํมาเป็นวตัถุดิบเช่นกนั นอกจากเป็นแนวทางในการกาํจดัวสัดุเหลือทิOงหรือเศษเหลือทางการเกษตร 
แลว้ยงัช่วยลดการทาํลายดว้ยการเผาไหมที้Rส่งผลต่อมลพิษทางอากาศไดอี้กดว้ย [5-6] วตัถุดิบจาํพวก ขีO เลืRอยจาก
โรงไม ้เศษเหลือไมก้ฤษณาจากกระบวนการกลัRนนํO ามนัหอมระเหย กากใบชาจากอุตสาหกรรมเครืR องดืRม เศษ
กระดาษจากอุตสาหกรรมกระดาษ [7-10] สามารถนาํมาขึOนรูปเป็นแผ่นชิOนไมอ้ดัไดเ้ช่นกนัซึR งนอกจากช่วยกาํจดั
ขยะแลว้ยงัช่วยเพิRมมูลค่าให้กับวสัดุเหลือทิOงจากกระบวนการต่างๆ ในอุตสาหกรรมอีกทางหนึR ง นอกจาก
วตัถุประสงค์เพืRอนํามาผลิตแผ่นชิOนไมอ้ดัแลว้ยงัพบการศึกษาชนิดและปริมาณของตวัประสานทีRเหมาะสมกบั
วตัถุดิบจาํพวก ผกัตบชวา เศษเหลือทิOงของไมเ้สมด็ขาว [11-12] ซึR งทัOงชนิดและปริมาณของตวัประสานลว้นส่งผล
ต่อสมบติัทางกายภาพและทางกลของแผน่เป็นอย่างมาก รวมถึงการจดัเรียงชิOนวสัดุต่างส่งผลต่อสมบติัของแผ่นอดั
ทีRไดเ้ช่นกนั [13] การพฒันาอย่างต่อเนืRองของการผลิตแผ่นชิOนไมอ้ดัมิไดมุ่้งเนน้เพียงการสรรหาวตัถุดิบใหม่ๆ 
เท่านัOน ยงัพบการวิจยัทีRทาํการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึOน เช่น การปรับปรุงความร้อน
ใหก้บัไมไ้ผ่ซึR งพบวา่มีคุณสมบติัโดยรวมต่อแผน่ชิOนไมอ้ดัดีกวา่ไมไ้ผที่Rไม่ผา่นการปรับปรุงดว้ยความร้อน [14] 

ตะไคร้เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึR งทีRผูกพนักบัวิถีชีวิตของคนไทยเรามาตัOงแต่อดีต ลาํตน้ของตน้ตะไคร้
เป็นส่วนทีRนาํมาใชป้ระโยชนไ์ดโ้ดยเป็นส่วนหนึRงของเครืRองแกงเพืRอการบริโภคเป็นอาหาร หรือนาํไปแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑอ์าหารและสมุนไพร ส่วนใบของตน้ตะไคร้นัOนมิไดมี้การนาํมาใชป้ระโยชนเ์ท่าใดนกั เกษตรกรจึงตดัใบ
ทิOงตัOงแต่เริRมตน้กระบวนการเกบ็เกีRยวผลิตผล อีกทัOงตอ้งหาทางกาํจดัโดยวิธีการต่างๆ เช่น เผาทาํลายหรือปล่อยทิOง
ใหเ้ป็นปุ๋ยตามธรรมชาติ ซึR งวิธีการเหล่านีOลว้นเป็นการสร้างมลภาวะใหแ้ก่สภาพแวดลอ้มทัOงสิOนโดยเฉพาะการเผา
ทาํลายซึR งเป็นการก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ เศษเหลือทางการเกษตรทีRนิยมกาํจดัดว้ยการเผาเช่นกนัอีกชนิด
หนึR งคือ ตอซังขา้วและฟางขา้ว จากสถานการณ์และภาวะปัจจุบนั การทาํนาของเกษตรกรในเขตชลประทานภาค
กลาง สามารถทาํนาต่อเนืRอง 2-3 ครัO งต่อปี ทาํใหมี้รอบการผลิตค่อนขา้งรวดเร็วประมาณ 12 ถึง 21 วนั เพืRอให้ทนั
ต่อฤดูการผลิต ทาํให้เกษตรกรเกือบทุกรายเผาฟางก่อนฤดูทาํนา โดยไถกลบเศษฟางทีRเหลือจากการเผากบัตอซัง
ขา้วลงไปในดินทีRมีการระบายอากาศไม่ดีขาดออกซิเจน เกิดก๊าซมีเทน (CH4) บางชนิด ปลดปล่อยสู่ชัOนบรรยากาศ 
ซึR งมีผลเสียต่อสภาวะแวดลอ้มของโลก ทาํใหจุ้ลินทรียดิ์นบางชนิดมีอตัราการเจริญเติบโตตํRา การย่อยสลายเป็นไป
อย่างชา้ๆ ทาํให้ขา้วทีRปลูกใหม่แสดงอาการขาดไนโตรเจนชัRวคราว ดงันัOนเกษตรกรไม่ควรเผาฟางขา้วหลงัเก็บ
เกีRยวเพราะจะทาํใหสู้ญเสียคาร์บอนทีRเป็นอาหารของจุลินทรียดิ์น ทีRจะนาํไปก่อใหเ้กิดกิจกรรมทีRเป็นประโยชน์ต่อ
พืช ทาํให้ดินเสืRอมคุณภาพขาดความสมบูรณ์ ทัOงนีOประเทศไทยยงัตอ้งมีความรับผิดชอบในการช่วยลดภาวะโลก
ร้อนและเร่งสรรหาวิธีการหยุดสร้างมลพิษจากการเผาฟางและบริหารจดัการองค์ความรู้นวตักรรม สิRงประดิษฐ ์
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ทรัพยากร ภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์โดยชุมชน ท้องถิRนและ
สาธารณะ ตลอดจนสู่การพฒันาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคต่์อสิRงแวดลอ้ม 

คณะผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นปัญหาทีRเกิดขึOนจึงมีแนวคิดในการนาํเศษเหลือจากการเกษตรทีRตอ้งกาํจดัทิOงเหล่านีO
มาสร้างใหเ้กิดประโยชนแ์ละคุม้ค่าทางดา้นเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิRงแวดลอ้ม โดยการนาํใบตะไคร้ร่วมกบัฟาง
ขา้วมาผ่านกระบวนการบดและอดัขึOนรูปเป็นแผ่น พร้อมทัO งพิจารณาสมบัติต่างๆ ทางด้านเทคนิควิศวกรรม
เปรียบเทียบกบัมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมของแผ่นชิOนไมอ้ดัชนิดอดัราบ (มอก. 876-2547) เพืRอให้ไดซึ้R ง
คุณภาพและสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง ช่วยลดปัญหาการกาํจดัใบตะไคร้และฟางขา้วในพืOนทีR อีกทัOงเพืRอก่อให้เกิด
มลูค่าเพิRมกบัวสัดุเหลือทิOงทางการเกษตรไดอี้กทางหนึRง 

 
2.  วตัถุประสงค์ 

1.  เพืRอผลิตแผน่ชิOนไมอ้ดัจากใบตะไคร้ร่วมกบัฟางขา้ว 
2.  เพืRอวิเคราะห์และเปรียบเทียบสมบติัทางกายภาพและสมบติัทางกลของแผ่นชิOนไมอ้ดัจากใบตะไคร้

ร่วมกบัฟางขา้ว ตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมของแผ่นชิOนไมอ้ดัชนิดอดัราบ (มอก. 876-2547)  
 

3.  วธีิดําเนินงานวิจยั 

3.1  การขึ5นรูปแผ่นชิ5นไม้อดั 

กระบวนการขึOนรูปแผ่นชิOนไมอ้ดัเริR มตน้ดว้ยการทาํแห้งใบตะไคร้และฟางขา้วโดยวิธีการตากแดดตาม
ธรรมชาติใหมี้ความชืOนเหลือประมาณ 10% ซึR งตรวจวดัดว้ยเครืRองวดัความชืOน แลว้ทาํการชัRงใบตะไคร้ ฟางขา้ว
แห้งและตวัประสานให้ไดส้ัดส่วนตามทีRคาํนวณ ซึR งไดท้าํการอดัขึOนรูปแผ่นชิOนไมอ้ดัจาํนวน 3 สัดส่วน โดย
สัดส่วนทีR 1 มีปริมาณใบตะไคร้ 100% สัดส่วนทีR 2 มีปริมาณใบตะไคร้ 50% ผสมฟางขา้ว 50% และสัดส่วนทีR 3 มี
ปริมาณฟางขา้ว 100%  โดยสับย่อยวสัดุแลว้นาํไปผสมเขา้กบักาว Polymeric methylene diphenyl diisocyanate 
(pMDI) ดว้ยเครืRองผสมกาวแบบพ่นละออง แลว้จึงโรยใบตะไคร้และฟางขา้วทีRผสมกาวในแม่พิมพซึ์R งมีขนาด  
450 mm × 450 mm แลว้ทาํการอดัเยน็เพืRอไล่อากาศ จากนัOนจึงนาํเขา้เครืRองอดัร้อนดงัรูปทีR 1 ดว้ยการตัOงค่าอุณหภูมิ
ในการอดัไวที้R 120 °C และแรงดนัในการอดั 147 bar ใหไ้ดค้วามหนาของแผ่น 10 mm เป็นเวลา 5 นาที แลว้ปรับ
สภาพโดยวางแผ่นในแนวตัOงในตะแกรงระบายอากาศ ในสภาพแวดลอ้มทีRอุณหภูมิห้องปกติเป็นเวลา 24 ชัRวโมง 
ก่อนตดัยอ่ยเป็นชิOนทดสอบเพืRอนาํไปทดสอบสมบติัทางกายภาพและสมบติัทางกล 
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รูปทีR 1  เครืRองอดัร้อนไฮโดรลิก 3 เฟส กาํลงัอดั 30 ตนั 

3.2  การวเิคราะห์สมบัตทิางกายภาพและสมบัตทิางกลของแผ่นชิ5นไม้อดั [15] 
3.2.1 การวเิคราะห์สมบัตทิางกายภาพ  

การทดสอบปริมาณความหนาแน่น สามารถทาํไดโ้ดยตดัชิOนทดสอบขนาด 50 mm × 50 mm จาํนวน 
3 ชิOน ชัRงชิOนทดสอบใหไ้ดม้วลทีRแน่นอนถึง 0.01 g ดว้ยเครืRองชัRงดิจิตอลซึR งมีความละเอียดทศนิยม 4 ตาํแหน่ง ดงั
รูปทีR 2 แลว้จึงใชเ้วอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์วดัความหนาตรงจุดกึRงกลาง ความกวา้งและความยาวของชิOนทดสอบ โดย
วางเครืRองมือให้ทาํมุมกบัแนวระนาบของชิOนทดสอบ ประมาณ 45o โดยสามารถคาํนวณค่าความหนาแน่น ดงั
แสดงในสมการทีR (1) เมืRอ ρ คือ ความหนาแน่น (kg/m3), m คือ มวลของชิOนทดสอบ (kg) และV คือ ปริมาตรของ
ชิOนทดสอบ (m3)  
 

    m

V
ρ =                                                                             (1) 

 

     
(ก)                                                            (ข) 

รูปทีR 2  (ก) การชัRงมวลของชิOนทดสอบ และ (ข) การอบชิOนทดสอบในตูอ้บลมร้อน 
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การทดสอบปริมาณความชืOน สามารถทาํไดโ้ดยตดัชิOนทดสอบขนาด 50 mm × 50 mm จาํนวน 3 ชิOน ใช้
วิธี Oven Dry Method ชัRงชิOนทดสอบใหไ้ดม้วลทีRแน่นอนถึง 0.01 g เป็นมวลของชิOนทดสอบก่อนอบ แลว้ทาํการ
อบชิOนทดสอบในเตาอบทีRอุณหภูมิ 103 ± 2 °C จนไดม้วลคงทีR คือมวลของชิOนทดสอบ เมืRอชัRง 2 ครัO งทีRเวลาห่างกนั 
6 ชัRวโมง ตอ้งไมแ่ตกต่างกนัเกิน 0.1% ของมวลของชิOนทดสอบ แลว้นาํมาใส่ในเดซิเคเตอร์ปล่อยไวใ้หเ้ยน็ แลว้จึง
ทาํการชัRงชิOนทดสอบ เป็นมวลของชิOนทดสอบหลงัอบแห้ง โดยสามารถคาํนวณค่าปริมาณความชืOนไดจ้ากสมการ
ทีR (2) เมืRอ 

1
m คือ มวลของชิOนทดสอบก่อนอบ (g), 

2
m  คือ มวลของชิOนทดสอบหลงัอบ (g) 

 

( ) 1 2

2

% 100
m m

Moisture content
m

 −
= × 
 

                                                  (2) 

การทดสอบค่าการดูดซึมนํOา สามารถทาํไดโ้ดย ตดัชิOนทดสอบขนาด 50 mm × 50 mm จาํนวน 8 ชิOน ชัRง
มวลของชิOนทดสอบเป็นมวลของชิOนทดสอบก่อนแช่นํO า หลงัจากนัOนแช่ชิOนทดสอบในนํO าสะอาดทีR อุณหภูมิ 
20 ± 2 °C โดยตัOงชิOนทดสอบให้ไดฉ้ากกบัระดบัผิวนํO าให้ ขอบบนอยู่ใตร้ะดบัผิวนํO า ประมาณ 25 mm แต่ละชิOน
ตอ้งห่างจากกนั และตอ้งห่างจากผนงัและกน้ภาชนะทีRใส่ไม่นอ้ยกว่า 10 mm เมืRอแช่ชิOนทดสอบครบ 1 ชัRวโมง 
แลว้รีบนาํชิOนทดสอบขึOนมาซับนํOาทีRผิวออกใหห้มดดว้ยผา้หมาด แลว้ปล่อยไวที้Rอุณหภูมิห้อง โดยวางให้ขอบดา้น
ใดดา้นหนึR งอยู่บนแผ่นวสัดุทีRไม่ดูดซึมนํO า เช่น พลาสติก กระจก แลว้จึงปล่อยชิOนทดสอบไวอี้ก 1 ชัRวโมง นาํชิOน
ทดสอบขึOนมาชัRงเป็นมวลหลงัแช่นํO า โดยสามารถหาค่าการดูดซึมนํO าไดจ้ากสมการทีR (3) เมืRอ 

1
m คือ มวลของชิOน

ทดสอบก่อนแช่นํOา (g), 
2

m คือ มวลของชิOนทดสอบหลงัแช่นํOา (g) 
 

         ( ) 2 1

1

% 100
m m

Water Absorption
m

 −
= × 
 

                                                       (3) 

 
การทดสอบค่าการพองตวัตามความหนา สามารถทาํไดโ้ดยตดัชิOนทดสอบขนาด 50 mm × 50 mm จาํนวน 

8 ชิOน วดัความหนาของชิOนทดสอบเป็นความหนาก่อนแช่นํOา หลงัจากนัOนแช่ชิOนทดสอบในนํO าสะอาดทีRอุณหภูมิ  
20 ± 2 °C โดยตัOงชิOนทดสอบใหไ้ดฉ้ากกบัระดบัผิวนํOาใหข้อบบนอยู่ใตร้ะดบัผิวนํOา ประมาณ 25 mm แต่ละชิOนตอ้ง
ห่างจากกนั และตอ้งห่างจากผนงัและกน้ภาชนะทีRใส่ไม่นอ้ยกว่า 10 mm เมืRอแช่ชิOนทดสอบครบ 1 ชัRวโมง แลว้รีบ
นาํชิOนทดสอบขึOนมาซบันํOาทีRผิวออกให้หมดดว้ยผา้หมาด แลว้ปล่อยไวที้Rอุณหภูมิห้อง โดยวางใหข้อบดา้นใดดา้น
หนึR งอยู่บนแผ่นวสัดุทีRไม่ดูดซึมนํOา เช่น พลาสติก กระจก แลว้จึงปล่อยชิOนทดสอบไวอี้ก 1 ชัRวโมง นาํชิOนทดสอบ
ขึOนมาวดัความหนาตามตาํแหน่งเดิม เป็นความหนาหลงัแช่นํOา โดยสามารถหาค่าการพองตวัตามความหนาไดจ้าก
สมการทีR (4) เมืRอ 

1
t คือ ความหนาของชิOนทดสอบก่อนแช่นํO า (mm), 

2
t คือ ความหนาของชิOนทดสอบหลงัแช่นํOา  

(mm) 
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( ) 2 1

1

% 100
t t

Thickness Swelling
t

 −
= × 
 

                                                         (4) 

 
3.2.2  การวเิคราะห์สมบัตทิางกล  

การทดสอบความตา้นแรงดดัและโมดูลสัยืดหยุน่ สามารถทาํไดโ้ดย ตดัชิOนทดสอบขนาด 50 mm × L mm 
จาํนวน 12 ชิOน (L=15 เท่าของความหนาของชิOนทดสอบ) วางชิOนทดสอบบนแท่งรองรับซึR งมีระยะห่างกนั 15 เท่า
ของความหนาระบุของชิOนทดสอบ (ตวัเลขทีRไดใ้ห้ปัดเป็นเลขจาํนวนเต็มของ 10 mm) แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 150 mm 
ใหป้ลายชิOนทดสอบยืRนออกไปจากจุดทีRรองรับขา้งละประมาณ 25 mm ให้แรงกดลงทีRจุดกึRงกลางของชิOนทดสอบ 
โดยมีอตัราการเพิRมแรงกดอย่างสมํRาเสมอ เวลาทีRใช้ตัOงแต่เริR มกด จนกระทัRงชิOนทดสอบหักตอ้งไม่น้อยกว่า 30 
วินาที แต่ไม่มากกว่า 90 วินาที (ความเร็วในการกดประมาณ 10 (mm/min)) ซึR งจะทดสอบโดยใชเ้ครืR อง Universal 
Testing Machine(UTM) ดงัรูปทีR 3 ซึR งสามารถคาํนวณค่าความตา้นแรงดดัและค่าโมดูลสัยืดหยุ่นไดจ้ากสมการทีR 
(5) และ (6) ตามลาํดบั  เมืRอ

m
f คือ ความตา้นแรงดดั (MPa), 

maxf คือ แรงกดสูงสุดทีRชิOนทดสอบรับได ้(N), 
1
l  คือ 

ระยะห่างของแท่งรองรับ (mm), b คือ ความกวา้งทีRจุดกึRงกลางดา้นยาวของชิOนทดสอบ (mm), t  คือ ความหนาทีR
จุดกึRงกลางของชิOนทดสอบ (mm), mE คือ โมดูลสัยืดหยุ่น (MPa), ( )2 1

F F−  คือ แรงกดทีRเพิRมขึOนในช่วงทีR 
เสน้กราฟเป็นเสน้ตรง (N) และ ( )2 1

a a−  คือ ระยะแอ่นตวัทีRเพิRมขึOนในช่วงทีRเส้นกราฟเป็นเส้นตรง (mm) 
 

   
 

รูปทีR 3  การทดสอบค่าความตา้นแรงดดัและค่าโมดูลสัความยืดหยุ่น 
 

  1

2

3

2

max
m

f l
f

bt
=                                                                                 (5) 

 
( )

( )

3

1 2 1

3

2 1
4

m

l F F
E

bt a a

−
=

−
                                                                      (6) 
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4.  ผลการวจิยัและอภิปรายผล 

4.1  ผลการขึ5นรูปแผ่นชิ5นไม้อดัจากใบตะไคร้ร่วมกบัฟางข้าว 

จากการนาํเศษใบตะไคร้ร่วมกบัฟางขา้ว ทีRผ่านการบดสับแลว้มาขึOนรูปเป็นแผ่นชิOนไมอ้ดั ภายใตส้ภาวะ
ในการขึOนรูปดว้ยกาว pMDI เป็นตวัประสานในปริมาณ 7% ของนํOาหนกัวสัดุแห้ง โดยอดัดว้ยเครืRองอดัร้อนทีR
อุณหภูมิ 120 °C เป็นเวลา 5 นาที แรงดนัในการอดัร้อนมีค่าเป็น 147 bar ในแม่พิมพที์Rมีขนาด 450 mm × 450 mm 
ใหไ้ดค้วามหนาของแผน่มีค่า 10 mm ซึR งเป็นค่าความหนาของแผ่นทีRผลิตอา้งอิงตามความหนาของไมอ้ดัทีRวางขาย
เชิงพาณิชย ์หลงัการอดัขึOนรูปไดแ้ผน่ชิOนไมอ้ดัดงัรูปทีR 4 

 

 

รูปทีR 4  แผน่ชิOนไมอ้ดัจากใบตะไคร้ร่วมกบัฟางขา้วทีRไดจ้ากการอดัขึOนรูปร้อน 
 

จากรูปทีR 4 พบว่า หลงัการอดัขึOนรูปไดแ้ผ่นชิOนไมอ้ดัทีRไม่มีกลิRนหรือสีของการไหม ้ผิวมีลกัษณะทีRเรียบ 
ไม่มีการกระจุกตวัของวสัดุอยู่บริเวณจุดใดจุดหนึRงของแผน่ ภายหลงัการปรับสภาพพบว่า ไม่มีการโก่งตวั หรือบิด
งอ หรือผิวมีการโป่งพอง แผ่นชิOนไมอ้ดัทีRผลิตไดมี้ขนาด 400 mm × 400 mm ซึR งจะมีขนาดเลก็กว่าขนาดแม่พิมพ ์
เนืRองจากในขัOนตอนการอดัร้อน แผ่นควบคุมความร้อนดา้นบนและดา้นล่างของเครืR องอดัร้อนไม่มีขอบดา้นขา้ง
เพืRอป้องกนัการหลุดขอบของวสัดุ จึงตอ้งทาํการตดัตกแต่งขอบของแผ่นทิOงส่งผลให้แผ่นชิOนไมอ้ดัทีRผลิตไดมี้
ขนาดเลก็กวา่ขนาดของแม่พิมพ ์
 

4.2  ผลการวเิคราะห์สมบัตทิางกายภาพของแผ่นชิ5นไม้อัด 

4.2.1  ผลการวเิคราะห์ความหนาแน่น 

ผลการทดสอบค่าความหนาแน่นของแผ่นชิOนไมอ้ดั 3 สัดส่วน จาํนวน 9 ชิOนทดสอบ พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 
814-890 kg/m3 โดยมีค่าสัมประสิทธิ� ของการแปรผนั(coefficient of variation) เท่ากบั 3.79% ซึR งการแปรผนัมีค่า
นอ้ยมากจึงสามารถละทิOงผลเนืRองจากความผนัแปรของค่าความหนาแน่นของชิOนทดสอบทีRมีต่อสมบติัทางกายภาพ
และทางกลได ้[16]  โดยค่าความหนาแน่นเฉลีRยของสัดส่วนทีR 1  2 และ 3 มีค่าเป็น 845.73   863.23 และ 832.15 
kg/m3 ตามลาํดบั ซึR งมีค่าอยู่ในเกณฑที์Rมาตรฐานกาํหนดคือ ระบุให้มีค่าความหนาแน่นอยู่ในช่วง 400-900 kg/m3 
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นอกจากนีOจะสงัเกตไดว้า่ความหนาแน่นเฉลีRยของทุกสัดส่วนมีค่าใกลเ้คียงกนัเนืRองจากในขัOนตอนการอดัเยน็ไดท้าํ
การโรยชิOนวสัดุอย่างสมํRาเสมอและชิOนวสัดุกระจายเท่าๆ กนั 
4.2.2  ผลการวเิคราะห์ปริมาณความชื5น 

ผลการทดสอบค่าความชืOนของแผ่นชิOนไมอ้ดัสัดส่วนทีR 1  2 และ 3 พบว่ามีค่าความชืOนเฉลีRยเป็น 3.10  
3.12 และ 3.85% ตามลาํดบั เมืRอเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานทีRระบุใหมี้ค่าปริมาณความชืOนอยู่ในช่วง 3-14% พบว่า
แผ่นชิOนไมอ้ดัทุกชิOนทดสอบและทุกสัดส่วนมีค่าปริมาณความชืOนผ่านเกณฑม์าตรฐาน ทัOงนีO เนืRองจากในขัOนตอน
การผลิตแผ่นได้ควบคุมความชืOนของใบตะไคร้ทีRนาํมาผลิตในทุกขัOนตอน โดยความชืOนของวสัดุทีR เหมาะสม
สําหรับการผลิตแผ่นชิOนไมอ้ดั คือ วสัดุก่อนการผสมกาวควรมีความชืOนอยู่ในช่วง 3-6% และความชืOนของวสัดุ
หลังการผสมกาวควรมีความชืOนอยู่ในช่วง 8-14% ดังนัOน แผ่นชิOนไม้อัดทีRผลิตได้จึงมีความชืOนอยู่ในช่วงทีR
มาตรฐานกาํหนด 
4.2.3  ผลการวเิคราะห์การดูดซึมนํ5า 

ผลการทดสอบค่าการดูดซึมนํOาของแผ่นชิOนไมอ้ดัพบว่า สัดส่วนทีR 1  2 และ 3 มีค่าการดูดซึมนํOาเฉลีRยเป็น 
4.92  5.68 และ 9.04% ตามลาํดบั ซึR งผ่านเกณฑที์Rมาตรฐานกาํหนดคือ ระบุให้มีค่าการดูดซึมนํOาไม่เกิน 12% จาก
รูปทีR 5 สังเกตไดว่้าสัดส่วนทีR 3 ซึR งขึOนรูปจากฟางขา้วดว้ยสัดส่วน 100% มีค่าการดูดซึมนํOามากทีRสุด รองลงมาคือ
สดัส่วนทีR 2 ซึR งขึOนรูปจากการผสมฟางขา้วดว้ยสัดส่วน 50% และสัดส่วนทีR 1 ซึR งขึOนรูปจากใบตะไคร้ดว้ยสัดส่วน 
100% พบว่ามีค่าการดูดซึมนํO านอ้ยทีRสุด อธิบายไดจ้ากองคป์ระกอบทางเคมีของใบตะไคร้และฟางขา้วดงัแสดงใน
ตารางทีR 1 เนืRองจากเส้นใยของฟางขา้วประกอบไปดว้ยเซลลูโลส (Cellulose) และเฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) 
เป็นองคป์ระกอบทางเคมีมากถึงร้อยละ 32.15 และ 28 ตามลาํดบั โดยโครงสร้างของเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสมี
กลุ่มฟังกช์นันอลของไฮดรอกซิล (-OH) ซึR งทาํหนา้ทีRดึงดูดนํOาไดดี้เนืRองจากการสร้างพนัธะไฮโดรเจนกบันํOา [19] 
จึงส่งผลให้สัดส่วนทีRผสมฟางขา้วคือสัดส่วนทีR 2 และ 3 มีค่าการดูดซึมนํOามากกว่าสัดส่วนทีR 1 ซึR งการดูดซึมนํO า
ของวสัดุเชิงประกอบนอกจากเกิดจากการจบัตวักนัระหว่างพนัธะไฮโดรเจนของโมเลกุลนํO ากบัหมู่ไฮดรอกซิลทีR
อยูใ่นผนงัเซลลเ์ซลลโูลสแลว้ยงัเกิดจากการแพร่ของโมเลกุลนํOาเขา้สู่ผิวหนา้ระหวา่งเนืOอวสัดุอีกดว้ย [20] 
4.2.4  ผลการวเิคราะห์การพองตวัตามความหนา 

 ผลการทดสอบค่าการพองตวัตามความหนาของแผ่นชิOนไมอ้ดัพบว่า สัดส่วนทีR 1 2 และ 3 มีค่าการพองตวั
ตามความหนาเฉลีRยเป็น 9.15  9.45 และ 10.07% ตามลาํดบั ซึR งผ่านเกณฑที์Rมาตรฐานกาํหนดคือ ระบุให้มีค่าการ
พองตวัตามความหนาไม่เกิน 12%  จากรูปทีR 5 สังเกตไดว้่าแผ่นชิOนไมอ้ดัสัดส่วนทีR 2 มีค่าการพองตวัตามความ
หนามากกว่าสัดส่วนทีR 1 เนืRองจากเส้นใยของฟางข้าวทีRผสมในสัดส่วนทีR  2 นัOนมีหมู่ไฮดรอกซิลทําให้มี
ความสามารถในการดูดซึมนํOาไดดี้ ซึR งตน้ขา้วเป็นพืชทีRมีเนืOอเยืRอกลางลาํตน้(pith) เมืRอเก็บเกีRยวจะทาํใหเ้นืOอเยืRอใน
ลาํตน้นีOแหง้และสลายตวัไปกลายเป็นช่องกลางลาํตน้ส่งผลให้เมืRอมีฟางขา้วผสมมากขึOน อนุภาคของนํOาจึงเขา้ไป
แทรกอยู่ในเส้นใยของฟางขา้วไดม้าก การพองตวัจึงเกิดขึOนไดม้ากกว่า ซึR งสอดคลอ้งกบัสัดส่วนทีR 3 ซึR งมีค่าการ
พองตวัตามความหนามากทีRสุด เนืRองจากมีส่วนผสมของฟางขา้วเพียงชนิดเดียว ซึR งการบวมของวสัดุเชิงประกอบ
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หรือการพองตวัตามความหนามีค่าเพิRมขึOนตามปริมาณของเส้นใย ปริมาณการดูดซึมนํO าหรือความชืOน เมืRอชิOน
ทดสอบของแผ่นชิOนไมอ้ดัผ่านการแช่นํOาจะทาํใหเ้กิดการบวมและเมืRอนาํขึOนจากการแช่นํO าหรือสัมผสักบัความชืOน
ทีRลดลงจะทาํใหชิ้Oนทดสอบเกิดการแหง้และหดตวัไดไ้ม่เท่าเดิมเกิดเป็นช่องว่างทาํใหสู้ญเสียการยึดเกาะกนัภายใน
ชิOนงาน การแทรกซึมของนํOาเขา้สู่โครงสร้างวสัดุจะเป็นไปไดง่้ายขึOนและแทรกซึมไดลึ้กขึOนในเวลาทีRสัOนลงเพราะ
ความเสียหายในโครงสร้างทีRเกิดขึOนจากการแช่นํOาในครัO งแรก ทีRสร้างเสน้ทางการแทรกซึมของนํOา [20-22] 
 

 
รูปทีR 5 ผลการทดสอบและเปรียบเทียบสมบติัทางกายภาพของแผน่ชิOนไมอ้ดัทีRสัดส่วนต่างๆ 

 

ตารางทีR  1  องคป์ระกอบทางเคมีของใบตะไคร้และฟางขา้ว (%W)  [17-18] 

ชนิดของวัสดุ เซลลูโลส เฮมเิซลลูโลส ลกินิน 

ฟางขา้ว 32.15 28 19.64 
ใบตะไคร้ 29.9 28.5 7-11 

 
4.3  ผลการวเิคราะห์สมบัตทิางกลของแผ่นชิ5นไม้อดั 

4.3.1  ผลการวเิคราะห์โมดูลสัความยดืหยุ่น 

ผลการทดสอบค่าโมดูลสัความยืดหยุ่นของแผ่นชิOนไมอ้ดัพบว่า สัดส่วนทีR 1 2 และ 3 มีค่าโมดูลสัความ
ยืดหยุ่นเฉลีRยเป็น 1,827.93  1,856.03 และ 1,711.17  MPa ตามลาํดบั ซึR งตามเกณฑที์Rมาตรฐานกาํหนด คือระบุให้มี
ค่าไม่นอ้ยกว่า 1,800 MPa จึงผ่านเกณฑเ์พียง 2 สัดส่วนคือ สัดส่วนทีR 1 และ 2 เนืRองจากเป็นสัดส่วนทีRมีส่วนผสม
ของใบตะไคร้ ซึR งชิOนใบตะไคร้ทีRไดจ้ากการสับย่อยในงานวิจยันีO เป็นชิOนทีRมีความเพรียวหมายถึงมีความกวา้งของ
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เส้นใยนอ้ยเมืRอเทียบกบัความยาว เมืRอทาํการอดัขึOนรูปจะมีผิวสัมผสัระหว่างชิOนวสัดุไดม้ากจึงช่วยใหส้ามารถรับ
แรงไดดี้ ทัOงขนาดและรูปทรงของชิOนวสัดุต่างส่งผลต่อความแข็งแรงของแผน่ [23] และสังเกตพบว่าสัดส่วนทีR 2 มี
ค่าโมดูลสัความยืดหยุ่นมากกว่าสัดส่วนทีR 1 เพียงเล็กน้อยอาจเนืRองดว้ยสัดส่วนทีR 2 มีค่าความหนาแน่นมากกว่า 
เนืRองจากค่าโมดูลสัความยืดหยุ่นมีค่ามากขึOนตามค่าความหนาแน่น[24] เมืRอพิจารณาสัดส่วนทีR 3 ซึR งประกอบดว้ย
ฟางขา้ว 100% พบวา่มีค่าโมดูลสัความยืดหยุน่เฉลีRยนอ้ยทีRสุดและไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน ถึงแมฟ้างขา้วจะมีสมบติั
ยืดหยุ่นสูงเมืRอมีแรงกระทาํส่งผลให้แผ่นผิดรูปแต่สามารถคืนสู่สภาพเดิมไดอ้ย่างรวดเร็ว แต่เศษฟางขา้วทัOงส่วน
ของใบและลาํตน้ทีRผา่นการสับยอ่ยทาํใหไ้ดชิ้OนวสัดุทีRสัOนส่งผลใหเ้กิดการเรียงตวักนัแบบไม่แน่นอนและผิวสัมผสั
ระหว่างชิOนวสัดุมีค่านอ้ยลง จึงมีแนวโนม้ทีRวสัดุจะกระจายไม่สมํRาเสมอและจบัตวัเป็นกลุ่มทาํให้เกิดช่องว่างใน
เนืOอวสัดุไดม้ากขึOน ซึR งช่องว่างนีO ส่งผลใหเ้กิดความไม่เป็นเนืOอเดียวกนัของวสัดุทาํใหเ้กิดเป็นจุดอ่อนเมืRอไดรั้บแรง
จึงส่งผลใหส้ัดส่วนทีR 3 รับแรงไดน้อ้ยทีRสุด 

 

   
 

รูปทีR 6 ผลการทดสอบและเปรียบเทียบสมบติัทางกลของแผน่ชิOนไมอ้ดัทีRสัดส่วนต่างๆ 
 
4.3.2  ผลการวเิคราะห์ความต้านทานแรงดัด 

ผลการทดสอบค่าความตา้นทานแรงดดัของแผน่ชิOนไมอ้ดัพบว่า สัดส่วนทีR 1 2 และ 3 มีค่าความตา้นทาน
แรงดดัเป็น 30.03  31.48 และ 27.23 MPa ตามลาํดบั ซึR งผ่านเกณฑที์Rมาตรฐานกาํหนดคือ ระบุให้มีค่าไม่นอ้ยกว่า 
14 MPa จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบดงัรูปทีR 6 พบว่าสัดส่วนทีR 2 มีค่าความตา้นทานแรงดดัมากทีRสุด 
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รองลงมาคือสัดส่วนทีR  1 และน้อยทีRสุดคือสัดส่วนทีR 3 อธิบายไดว้่าสัดส่วนทีR  1 และ 2 นัOนมีส่วนผสมของใบ
ตะไคร้ ซึR งชิOนใบตะไคร้มีลกัษณะรูปร่างเพรียวและยาว พืOนทีRสัมผสัระหว่างชิOนวสัดุจึงมีค่ามากซึR งช่วยกระจาย
ความเคน้ทีRเกิดจากการดดัไดส้มํRาเสมอไปตลอดทัOงแผ่นจึงรับแรงทีRกระทาํไดดี้ ความแข็งแรงและความตา้นทาน
แรงดดัของสดัส่วนทีR 1 และ 2 จึงมีค่ามาก เมืRอพิจารณาสัดส่วนทีR 3 ซึR งมีค่าความตา้นทานแรงดดันอ้ยทีRสุด อธิบาย
ไดว้่าเนืRองจากสัดส่วนนีO ประกอบดว้ยฟางขา้ว 100% ซึR งเศษฟางขา้วมีลกัษณะเป็นชิOนทีRสัOนกว่าใบตะไคร้ทาํให้
เรียงตวักนัแบบไม่แน่นอนเกิดเป็นช่องว่างระหว่างชิOนวสัดุทีRมากขึOนส่งผลให้ความเคน้ไม่สามารถเคลืRอนทีRหรือ
กระจายตวัอย่างต่อเนืRองไดต้ลอดทัOงแผน่  จึงกระจายความเคน้ทีRเกิดจากการดดัไดไ้มส่มํRาเสมอตลอดทัOงแผน่ [25] 

ภายหลงัการทดสอบโดยออกแรงกดชิOนทดสอบจนกระทัRงเกิดการแตกหักแลว้ทาํการสังเกตบริเวณทีRรับ
ความเคน้ของชิOนทดสอบพบว่า เกิดความเคน้อดัทีRดา้นบนของแผน่ ความเคน้ดึงทีRดา้นล่าง และความเคน้เฉือนขึOน
ตรงแนวแกนกลาง (เป็นความเคน้ขนานเสีO ยน) เมืRอชิOนตัวอย่างไดรั้บนํO าหนักจนเกิดการแตกหัก ลกัษณะการ
แตกหกัจึงเกิดขึOนเนืRองจากความเคน้ทัOงสาม พบว่ารูปแบบของการเสียรูปหรือการวิบติัของชิOนตวัอย่างทดสอบดงั
รูปทีR 7 สอดคลอ้งกบัรูปแบบ splintering คือรอยแตกแบบฟันปลา ซึRงเป็นการเสียรูปเนืRองจากแรงดึงเสีO ยนประสาน 
ชิOนทดสอบทัOง 3 สดัส่วนจะขาดบริเวณส่วนล่างแต่ไม่ไดข้าดโดยแยกเป็นสองส่วน จากรูปแสดงให้เห็นว่าเนืOอวสัดุ
ของสัดส่วนทีR 1 และ 2 มีความเหนียวมากเนืRองจากมีการเรียงตวัของใบตะไคร้ทีRบางและยาวเมืRอเทียบกบัสัดส่วนทีR 
3 ซึR งขึOนรูปจากฟางขา้วทีRมีลกัษณะของชิOนทีRสัOน แมจ้ะรับแรงไดม้ากแต่ชิOนทดสอบมีความเปราะ 
 

 
 

รูปทีR 7  ลกัษณะการเสียรูปของชิOนทดสอบเมืRอทดสอบความตา้นทานแรงดดั 
 
5.  สรุป 

งานวิจยันีO มีวตัถุประสงค์เพืRอศึกษาความเหมาะสมของการผลิตแผ่นชิOนไมอ้ดัจากใบตะไคร้ร่วมกบัฟาง
ขา้ว พร้อมทัOงวิเคราะห์สมบติัทางกายภาพและทางกลเพืRอเป็นทางเลือกของวสัดุในการผลิตแผ่นชิOนไมอ้ดั จาํนวน 

สดัส่วนทีR 1 

สดัส่วนทีR 2 

สดัส่วนทีR 3 
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3 สัดส่วน ไดแ้ก่ ใบตะไคร้ 100% , ใบตะไคร้ 50% ผสมฟางขา้ว 50% และ ฟางขา้ว 100%  โดยนํO าหนกั ภายใต้
การควบคุมใหแ้ผน่มีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 400-900 kg/m3 ทีRความหนา 10 mm ตวัประสานทีRใชคื้อ กาว pMDI 
ในปริมาณ 7% โดยนํOาหนกัของวสัดุแหง้ และอดัร้อนดว้ยเครืRองอดัไฮโดรลิกทีRความดนั 147 bar อุณหภูมิ 120°C 
เป็นเวลา 5 นาที โดยทาํการวิเคราะห์สมบติัทางกายภาพ ไดแ้ก่ ความหนาแน่น ปริมาณความชืOน การดูดซึมนํOา การ
พองตวัตามหนา และสมบติัทางกล ไดแ้ก่ ความตา้นทานแรงดดัและโมดูลสัความยืดหยุ่น และเปรียบเทียบสมบติั
กบัมาตรฐาน มอก. 876-2547 (แผน่ชิOนไมอ้ดัชนิดอดัราบ)  

ผลการวิจยัพบว่าสามารถขึOนรูปแผ่นชิOนไมอ้ดัจากใบตะไคร้ร่วมกบัฟางขา้วได ้โดยแผ่นทีRไดไ้ม่มีกลิRน
หรือสีของการไหม ้ผิวเนียนเรียบ ไม่มีการกระจุกตวัของวสัดุอยู่บริเวณจุดใดจุดหนึR งของแผ่น ไม่มีการโก่งตวั บิด
งอ หรือโป่งพองภายหลงัการปรับสภาพ ผลการวิเคราะห์สมบติัทางกายภาพของสัดส่วนทีR 1 2 และ 3 พบว่ามีค่า
ความหนาแน่นเฉลีRยเป็น 845.73  863.23 และ 855.19 kg/m3 ความชืOนเฉลีRยมีค่าเป็น 3.10  3.12 และ 3.85% การดูด
ซึมนํO าเฉลีRยมีค่าเป็น 4.92  5.68 และ 9.04% และการพองตวัตามความหนาเฉลีRยมีค่าเป็น 9.15  9.45 และ 10.07% 
ตามลาํดบั โดยผ่านเกณฑต์ามมาตรฐานทุกสัดส่วน นอกจากนีO จากการวิเคราะห์สมบติัเชิงกลของสัดส่วนทีR 1 2 
และ 3 พบว่า ความตา้นแรงดดัเฉลีRยมีค่าเป็น 30.03  31.48 และ 27.23 MPa โมดูลสัความยืดหยุ่นเฉลีRยมีค่าเป็น 
1,827.93  1,856.03 และ 1,711.17  MPa ตามลาํดบั ซึR งทุกสดัส่วนผา่นเกณฑที์Rมาตรฐานกาํหนด ยกเวน้สัดส่วนทีR 3 
มีค่าโมดูลสัความยืดหยุน่ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน  
 
กติตกิรรมประกาศ 

ขอบพระคุณศูนยวิ์จยัและพฒันาวสัดุทดแทนไมเ้พืRอชุมชน จงัหวดัขอนแก่น ทีRให้ความอนุเคราะห์ใช้
เครืRองมือและเครืRองจกัรเพืRอการผลิตแผ่นชิOนไมอ้ดั  และขอบพระคุณสาขาวิชาฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ทีRใหค้วามอนุเคราะห์ใชเ้ครืR องทดสอบสมบติัเชิงกล 
UTM. (Universal Testing Machine) จนสาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
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บทคัดย่อ 

ในงานวิจยันีI ไดท้าํการทดสอบการประยุกต์ใชว้สัดุนาโน เพืPอการชกันาํให้เกิดเซลลแ์คลลสัและการเกิด
เป็นต้นใหม่ในสภาวะหลอดทดลองจากชิIนส่วนเมล็ดของข้าวสายพนัธ์ุไทย (ปทุมธานี1) โดยใช้เทคนิคการ
เพาะเลีIยงเนืIอเยืPอทีPมีการเติมวสัดุนาโน การชกันําใหเ้กิดเซลลแ์คลลสัเริP มตน้และถกูสร้างจากเมลด็ขา้ว ชิIนส่วน
ดงักล่าวนาํไปเพาะเลีIยงในอาหาร NB ทีPมีการเติม 2,4-D ทีPความเขม้ขน้ต่างๆ (1-5 มิลลิกรัมต่อลิตร) จุดสีเขียว และ
การชกันาํใหเ้กิดเป็นตน้ใหม่จะถูกชกันาํโดยใชอ้าหาร NB ทีPมีการเติม BA ทีPความเขม้ขน้ต่างๆ (1-5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร) ในความเขม้ขน้ทีPเหมาะสมของ 2,4-D (3 มิลลิกรัมต่อลิตร) และ BA (3 มิลลิกรัมต่อลิตร) จะแสดงผลการชกั
นาํใหเ้กิดเซลลแ์คลลสัและการชกันาํให้เกิดเป็นตน้ใหม่ทีPสูง ตามลาํดบั นอกจากนีIอาหาร NB ทีPมีการเติม 2,4-D 
ความเขม้ขน้ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร สาํหรับการชกันาํใหเ้กิดเซลลแ์คลลสั และ BA ความเขม้ขน้ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
สาํหรับการชกันาํให้เกิดเป็นตน้ใหม่ และการเติมวสัดุนาโนคาร์บอนทีPความเขม้ขน้ต่างๆ (0-80 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
พบวา่ประสบความสาํเร็จในการชกันาํใหเ้กิดเป็นตน้ใหม่ ซึP งมีเปอร์เซ็นตก์ารเกิดจุดสีเขียวอยู่ทีP 85.56-94.44% การ
ชกันาํใหเ้กิดเป็นตน้ใหม่อยู่ทีP 37.78-57.78% และอตัราส่วนของการเกิดเป็นตน้ใหม่ต่อแคลลสัอยู่ทีP 2.06-2.31 โดย
ทีPเปอร์เซ็นตก์ารเกิดจุดสีเขียว (94.44%) การชกันาํใหเ้กิดเป็นตน้ใหม่ (57.78%) และอตัราส่วนของการเกิดเป็นตน้
ใหม่ต่อแคลลสั (2.31) พบสูงทีPสุดในอาหาร NB ทีPมีการเติม 2,4-D ความเขม้ขน้ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร สําหรับการชกั
นาํใหเ้กิดเซลลแ์คลลสั และ BA ความเขม้ขน้ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร และการเติมวสัดุนาโนคาร์บอนความเขม้ขน้ 40 
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มิลลิกรัมต่อลิตร สาํหรับการชกันาํให้เกิดเป็นตน้ใหม่ ผลการทดลองทีPไดน้ัIนแสดงใหเ้ห็นว่าวสัดุนาโนคาร์บอน
สามารถทีPจะใชใ้นการเพิPมประสิทธิภาพการขยายพนัธ์ุสาํหรับขา้วสายพนัธ์ุไทย (ปทุมธานี1) และประยุกตใ์ชก้บั
พืชสายพนัธ์ุอืPน 
 
คําสําคัญ: การชกันาํใหเ้กิดแคลลสั, วสัดุนาโนคาร์บอน, วสัดุนาโน, การชกันาํใหเ้กิดตน้ใหม่, ขา้ว 

 
Abstract 

This research was investigated an application of nanomaterials for in vitro callus induction and plant 
regeneration from seed explants of Thai rice variety (Pathumthani1) using plant tissue culture technique 
supplemented with nano-carbon. Callus induction was initiated and established from rice seeds. Explants were 
cultured on NB medium supplemented with various concentrations of 2,4-D (1-5 mg L-1). Green spots and plant 
regenerations were induced using NB medium supplemented with various concentrations of BA (1-5 mg L-1). 
Optimum concentration of 2,4-D (3 mg L-1) and BA (3 mg L-1) showed highly induced the callus inductions and 
plant regenerations, respectively. Moreover, NB medium supplemented with 3 mg L-1 of 2,4-D for callus 
induction, 3 mg L-1 of BA for plant regeneration and various concentrations of nano-carbon (0-80 mg L-1) were 
successfully induced the plant regeneration which percentage of green spots were 85.56-94.44%, plant 
regenerations were 37.78-57.78% and the ratio of seedlings per callus were 2.06-2.31. The highest percentage of 
green spots (94.44%), plant regenerations (57.78%) and the ratio of seedlings per callus (2.31) was obtained 
from NB medium supplemented with 3 mg L-1 of 2,4-D for callus induction, 3 mg L-1 of BA and 40 mg L-1 of 
nano-carbon for plant regeneration. The results indicated that nano-carbon materials could be used to potential 
micropropagation for Thai rice variety (Pathumthani1) and application in other plant species. 
 
Keywords: Callus induction, Nano-carbon, Nanomaterials, Plant regeneration, Rice 

 
1.  บทนํา 

จากปัญหาสภาพแวดลอ้มทัI งทางกายภาพและชีวภาพทีPมีการเปลีPยนแปลงอย่างต่อเนืPอง ส่งผลต่อการ
ดาํรงชีวิตอยูข่องสิPงมีชีวิตต่างๆ ในปัจจุบนั พืชทีPจดัวา่เป็นสิPงมีชีวิตทีPแหล่งอาหารทีPสําคญัของระบบนิเวศน์ก็ไดรั้บ
ผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มทีP เปลีPยนแปลงดังกล่าว โดยส่งผลต่อการเจริญเติบโต การสร้างผลผลิต หรือ
กระบวนการทางชีวเคมีต่างๆ ภายในเซลลพื์ช [1] ทาํให้ในปัจจุบนันกัวิจยัหรือเกษตรกรให้ความสําคญัต่อการ
พฒันากระบวนการต่างๆ ทีPจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และส่งผลต่อการเพิPมปริมาณผลผลิตของพืช 
เพืPอให้มีแหล่งอาหารทีPเพียงพอต่อความตอ้งการทีPมีเพิPมขึIน ตามการเพิPมขึIนของประชากรโลกทัIงในปัจจุบนัและ
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ในอนาคต โดยเฉพาะอยา่งยิPงขา้วซึP งเป็นแหล่งอาหารหลกัของประชากรโลก และยงัเป็นพืชเศรษฐกิจทีPสําคญัของ
ประเทศไทยอีกดว้ย อีกทัIงประเทศไทยก็จดัเป็นประเทศกสิกรรมทีPมีผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรเป็นจาํนวนมาก
ภายในประเทศ [2] 

นาโนเทคโนโลยีทีPจดัเป็นเทคโนโลยีใหม่ทีPสามารถนาํไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นหลากหลายอุตสาหกรรมต่างๆ 
เช่น อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครืPองสําอาง อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรม
พลาสติก เป็นตน้ [3,4] รวมไปถึงการใชน้าโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใชท้างดา้นการเกษตร โดยการนาํวสัดุชนิด
ต่างๆ ทีPมีขนาดในระดบันาโนเมตร มาใชเ้พืPอการกระตุน้หรือชกันาํให้เกิดการเปลีPยนแปลงในกระบวนการทาง
ชีวเคมีต่างๆ ภายในเซลล์ของสิP งมีชีวิต ซึP งการนําว ัสดุทีPมีขนาดในระดับนาโนเมตรมาประยุกต์ใช้ทางด้าน
การเกษตรทีPเกีPยวขอ้งกบัสิPงมีชีวิตนัIน ส่งผลใหเ้กิดการเปลีPยนแปลงภายในเซลลสิ์PงมีชีวิตทัIงในดา้นบวกและดา้น
ลบ โดยพบว่าผลกระทบทีPเกิดขึIนดงักล่าวนัIน ขึIนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ ทีPหลากหลายทัIงในส่วนของสิPงมีชีวิตเอง และ
ในส่วนของวสัดุทีPมีขนาดในระดบันาโนเมตร เช่น ชนิดและสายพนัธ์ุของสิPงมีชีวิต สภาวะในการเจริญเติบโตของ
สิPงมีชีวิต ชนิดและรูปร่างของวสัดุนาโน ระดบัความเขม้ขน้ของวสัดุนาโนทีPสิPงมีชีวิตไดรั้บ เป็นตน้ [5-7] 

ดงันัIนในงานวิจยันีI จึงเลง็เห็นถึงการนาํวสัดุนาโนคาร์บอนมาประยุกตใ์ชท้างดา้นการเกษตร โดยการนาํ
วสัดุนาโนคาร์บอนมาศึกษาเพืPอช่วยเพิPมปริมาณการชักนาํให้เกิดเป็นตน้ใหม่ของขา้วไทยสายพนัธ์ุปทุมธานี1 
ภายใตส้ภาวะเพาะเลีIยงเนืIอเยืPอ ซึP งเป็นการศึกษาการเพิPมปริมาณตน้หรือการขยายพนัธ์ุของพืช (micropropagation) 
โดยเฉพาะอย่างยิPงขา้วทีPเป็นพืชเศรษฐกิจอีกทางหนึPง และยงัสามารถนาํองคค์วามรู้ทีPไดน้ัPนไปประยุกตใ์ชใ้นการ
เพิPมปริมาณตน้ในพืชสายพนัธ์ุอืPนๆ ต่อไปในอนาคต  
 
2.  วธีิการวจิยั 

2.1  ตวัอย่างพชืและการฟอกฆ่าเชืlอตวัอย่าง 

พืชทีPใชใ้นงานวิจยันีI  ไดแ้ก่ ขา้วอินดิกา ซึP งเป็นขา้วไทยสายพนัธ์ุปทุมธานี1 (Oryza sativa L. spp. indica 
cv. Pathumthani1) ทีPไดรั้บความอนุเคราะห์ขา้วสายพนัธ์ุดงักล่าวจากศูนยวิ์จยัขา้วปทุมธานี กองวิจยัและพฒันา
ขา้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนาํเมลด็ขา้วสายพนัธ์ุดงักล่าวมาแกะเปลือกออกดว้ยมือ และนาํไปแช่ในเอ
ทานอลความเขม้ขน้ 70% เป็นเวลา 2-3 นาที จากนัIนนาํเป็นแช่ในสารละลายไฮเตอร์ทีPความเขม้ขน้ 5% เป็นเวลา 
30 นาที โดยทาํการเขย่าทีPความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที และยา้ยไปแช่ในสารละลายไฮเตอร์ทีPความเขม้ขน้ 30% 
เป็นเวลา 30 นาที ทาํการเขย่าทีPความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาทีเช่นกนั จากนัIนนาํไปลา้งดว้ยนํIากลัPนทีPฆ่าเชืIอแลว้  
4-5 ครัI ง และนาํเมลด็ขา้วทีPฟอกฆ่าเชืIอแลว้มาพกัไวบ้นกระดาษชาํระทีPผ่านการฆ่าเชืIอ 
2.2  อาหารและสภาวะการเพาะเลีlยงในการชักนําให้เกดิเซลล์แคลลัส 

นาํเมลด็ขา้วทีPฟอกฆ่าเชืIอแลว้มาวางลงบนอาหารเพาะเลีIยงเนืIอเยืPอสูตร NB [8] ทีPมีการเติมซูโครสทีPความ
เขม้ขน้ 3% โพรลีน (proline) ทีPความเขม้ขน้ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชชนิด 2,4-D 
(2,4-dichlorophenoxyacetic acid) ทีPความเขม้ขน้ 1, 2, 3, 4 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร และผงวุน้ (agar) ทีPความ
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เขม้ขน้ 0.8% ทาํการเพาะเลีIยงทีPอุณหภูมิ 25 ±2 องศาเซลเซียส ในสภาวะมืด เป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยทาํการบนัทึก
ขนาด นํIาหนกัสด และนํIาหนกัแหง้ของเซลลแ์คลลสัทีPได ้
2.3  อาหารและสภาวะการเพาะเลีlยงในการชักนําให้เกดิเป็นต้นใหม่ 

นาํแคลลสัทีPไดจ้ากการทดลองในตอนทีP 2.2 ทีPให้ผลการทดลองทีPเหมาะสมทีPสุด มาพกัลงบนกระดาษ
ชาํระทีPผ่านการฆ่าเชืIอ และทาํการเพาะเลีIยงต่อทีPอุณหภูมิ 25 ±2 องศาเซลเซียส ในสภาวะมืด เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
[9] จากนัIนยา้ยแคลลสัดงักล่าวลงบนอาหารเพาะเลีIยงเนืIอเยืPอสูตร NB [8] ทีPมีการเติมซูโครสทีPความเขม้ขน้ 3% 
กลูตามีน (glutamine) ทีPความเขม้ขน้ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร โพรลีน (proline) ทีPความเขม้ขน้ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ซิลเวอร์ไนเตรต (AgNO3) ทีPความเขม้ขน้ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชชนิด BA  
 (6-Benzyladenine) ความเขม้ขน้ 1, 2, 3, 4 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร IAA (indole-3-acetic acid) ทีPความเขม้ขน้ 1 
มิลลิกรัมต่อลิตร และไฟตา้เจล (Phytagel®) ทีPความเขม้ขน้ 0.5% ทาํการเพาะเลีIยงทีPอุณหภูมิ 25 ±2 องศาเซลเซียส 
ในสภาวะทีPใหแ้สงความเขม้ 1000 ลกัซ์ จาํนวน 16 ชัPวโมงต่อวนั เป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยทาํการบนัทึกเปอร์เซ็นต์
การเกิดจุดสีเขียว (green spots) เปอร์เซ็นตก์ารเกิดเป็นตน้ใหม่ (plant regenerations) และอตัราส่วนการเกิดเป็นตน้
ใหม่ต่อแคลลสัทีPได ้
2.4  อาหารที.มกีารผสมวสัดุนาโนคาร์บอนและสภาวะการเพาะเลีlยงในการชักนําให้เกดิเป็นต้นใหม่ 

นาํแคลลสัทีPไดจ้ากการทดลองในตอนทีP 2.2 ทีPให้ผลการทดลองทีPเหมาะสมทีPสุด มาพกัลงบนกระดาษ
ชาํระทีPผ่านการฆ่าเชืIอ และทาํการเพาะเลีIยงต่อทีPอุณหภูมิ 25 ±2 องศาเซลเซียส ในสภาวะมืด เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
[9] จากนัIนยา้ยแคลลสัดงักล่าวลงบนอาหารเพาะเลีIยงเนืIอเยืPอสูตรทีPชกันาํใหเ้กิดเป็นตน้ใหม่ทีPเหมาะสมทีPสุดทีPได้
จากการทดลองในตอนทีP 2.3 โดยจะทาํการเติมวสัดุนาโนคาร์บอน (Global Chemical Co., Ltd., Thailand) ทีPความ
เขม้ขน้ 20, 40, 60 และ 80 มิลลิกรัมต่อลิตรเพิPมเติม และทาํการเพาะเลีIยงทีPอุณหภูมิ 25 ±2 องศาเซลเซียส ใน
สภาวะทีPใหแ้สงความเขม้ 1000 ลกัซ์ จาํนวน 16 ชัPวโมงต่อวนั เป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยทาํการบนัทึกเปอร์เซ็นต์
การเกิดจุดสีเขียว (green spots) เปอร์เซ็นตก์ารเกิดเป็นตน้ใหม่ (plant regenerations) และอตัราส่วนการเกิดเป็นตน้
ใหม่ต่อแคลลสัทีPได ้
2.5  การวเิคราะห์ทางสถิต ิ

ในการทดลองนีI จะทาํการทดลองทัIงหมด  5 ซํI าในแต่ละชุดการทดลอง (n=5) โดยมีการออกแบบการ
ทดลองแบบ  Completely Randomized Design (CRD) ผลการทดลองทีPไดน้าํไปวิเคราะห์ทางสถิติดว้ย ANOVA 
และ Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) โดยใชโ้ปรแกรม SPSS version 15.0 (SPSS for Windows, SPSS 
Inc., USA) 
 
3.  ผลการศึกษาและการอภปิราย  

เมืPอนาํชิIนส่วนของพืชในส่วนทีPเป็นเนืIอเยืPอเจริญมาเพาะเลีIยงในอาหารเพาะเลีIยงเนืIอเยืPอพืชสูตรทีPมีสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตชนิดต่างๆ (plant growth regulators) ทีPเหมาะสมจะสามารถชกันาํให้เซลลเ์นืIอเยืPอเจริญ
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เหล่านัIนเกิดการเปลีPยนแปลงเป็นเซลลแ์คลลสั หรือเปลีPยนแปลงไปเป็นส่วนต่างๆ ได ้เช่น ยอดหรือราก [10,11] 
ในงานวิจยันีI เริPมตน้จึงไดท้าํการศึกษาถึงผลความเขม้ขน้ของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชชนิด 2,4-D ทีP
แตกต่างกนัต่อการชกันาํใหเ้กิดเซลลแ์คลลสัในเมลด็ขา้วไทยสายพนัธ์ุปทุมธานี1 จากผลการทดลองในตารางทีP 1 
พบว่า การใช ้2,4-D ทีPความเขม้ขน้ 3 มิลลิกรัมต่อลิตรนัIนใหล้กัษณะทางสันฐานวิทยาของเซลลแ์คลลสัไดดี้ทีPสุด 
โดยเซลลแ์คลลสัทีPไดน้ัIนมีขนาดอยู่ทีP 0.46 ±0.04 เซนติเมตร นํIาหนกัสด 34.11 ±0.84 มิลลิกรัม และนํIาหนกัแหง้ 
9.68 ±0.67 มิลลิกรัม เมืPอเปรียบเทียบกบัอาหารเพาะเลีIยงเนืIอเยืPอทีPเติม 2,4-D ทีPความเขม้ขน้ 1, 2, 4 และ 5 
มิลลิกรัมต่อลิตร จากการทดลองก่อนหนา้นีIพบว่าสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชชนิด 2,4-D นัIนเหมาะสมต่อ
การชกันาํใหเ้กิดเซลลแ์คลลสัในเมลด็ขา้ว แต่พบวา่ความเขม้ขน้ทีPเหมาะสมนัIนจะแตกต่างกนัไปตามสายพนัธ์ุของ
ขา้วทีPศึกษา [12-14] 

ตารางทีP 1 ขนาด ปริมาณนํI าหนักสด และปริมาณนํI าหนกัแห้งของเซลลแ์คลลสัทีPถูกชักนาํในอาหารเพาะเลีIยง
เนืIอเยืPอ ทีPมีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชชนิด 2,4-D ทีPความเขม้ขน้แตกต่างกนั (1-5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร) จากเมลด็ขา้วไทยสายพนัธ์ุปทุมธานี1 

ความเข้มข้นของ 2,4-D  
(มิลลกิรัมต่อลิตร) 

ขนาด  
(เซนตเิมตร) 

นํlาหนักสด  
(มิลลิกรัม) 

นํlาหนักแห้ง 
(มิลลกิรัม) 

1 0.25 ±0.05 c 30.69 ±0.75 d 7.34 ±0.58 c 
2 0.33 ±0.04 b 31.71 ±0.73 c 8.43 ±0.49 b 
3 0.46 ±0.04 a 34.11 ±0.84 a 9.68 ±0.67 a 
4 0.33 ±0.04 b 32.54 ±0.50 b 8.45 ±0.55 b 
5 0.27 ±0.04 c 30.74 ±0.63 d 7.94 ±0.45 c 
ค่าทีPไดแ้สดงถึงค่าเฉลีPยจากการทดลอง 5 ซํI า (n = 5) ในแต่ละชุดการทดลอง ±ค่า S.D. และตวัอกัษรภาษาองักฤษทีP
แตกต่างกนัแสดงถึงความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคุญทีP P ≤ 0.05 
 

เมืPอไดค้วามเขม้ขน้ของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชชนิด 2,4-D ทีPเหมาะสมต่อการชกันาํให้เกิด
เซลลแ์คลลสัในเมลด็ขา้วไทยสายพนัธ์ุปทุมธานี1 แลว้ จากนัIนไดท้าํการศึกษาถึงความเขม้ขน้ของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชชนิด BA ทีPมีผลต่อการชกันาํใหเ้กิดเป็นตน้ใหม่จากเซลลแ์คลลสัทีPได ้โดยจากผลการทดลองทีP
แสดงในรูปทีP 1 (ก)-(ค) พบว่า การเติม BA ทีPความเขม้ขน้ 3 มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกบั IAA ทีPความเขม้ขน้ 1 
มิลลิกรัมต่อลิตรนัIน จะชกันาํให้เซลลแ์คลลสัเกิดการเปลีPยนแปลงเป็นจุดสีเขียว (90%) และเปลีPยนแปลงต่อไป
เป็นยอด และตน้ใหม่ (51.11%) ไดดี้ทีPสุด รวมถึงให้อตัราส่วนของการเกิดเป็นตน้ใหม่ต่อแคลลสัไดดี้ทีPสุด (2.17) 
การใชส้ารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในกลุ่มออกซิน (auxins) และไซโตไคนิน (cytokinins) ทีPเหมาะสมจะ
ทาํใหเ้ซลลแ์คลลสัของพืชนัIนสามารถชกันาํให้เกิดเป็นตน้ใหม่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ [15,16] โดยพบว่างานวิจยั
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ส่วนใหญ่มีการใชส้ารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชชนิด BA และ IAA หรือ NAA (Naphthaleneacetic acid) 
ร่วมกนัในการชกันาํใหเ้กิดเป็นตน้ใหม่จากเซลลแ์คลลสัของขา้วอินดิกา ซึP งเป็นสายพนัธ์ุเดียวกบัขา้วสายพนัธ์ุไทย
ไดเ้ป็นอย่างดี [17-19] 

เมืPอไดค้วามเขม้ขน้ของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชชนิด 2,4-D ทีPเหมาะสมต่อการชกันาํให้เกิด
เซลลแ์คลลสั และความเขม้ขน้ของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชชนิด BA และ IAA ทีPเหมาะสมต่อการชกั
นําให้เกิดจุดสีเขียว และการชักนําให้เกิดเป็นต้นใหม่ในเมล็ดข้าวไทยสายพันธ์ุปทุมธานี1 แล้ว จากนัIนได้
ทาํการศึกษาถึงความเขม้ขน้ของวสัดุนาโนคาร์บอนทีPมีผลต่อการชกันาํใหเ้กิดเป็นตน้ใหม่จากเซลลแ์คลลสัทีPได ้
โดยใชค้วามเขม้ขน้ของวสัดุนาโนทีPใชใ้นงานวิจยัก่อนหนา้นีI ในการประยุกตใ์ชใ้นงานวิจยันีI  [19] โดยจากผลการ
ทดลองทีPแสดงในรูปทีP 2 (ก)-(ค) พบว่าการเติมวสัดุนาโนคาร์บอนทีPความเขม้ขน้ 40 มิลลิกรัมต่อลิตรนัIน จะชกันาํ
ให้เซลล์แคลลสัเกิดการเปลีPยนแปลงเป็นจุดสีเขียว (94.44%) และเปลีPยนแปลงต่อไปเป็นยอด และต้นใหม่ 
(57.78%) ไดดี้ทีPสุด รวมถึงใหอ้ตัราส่วนของการเกิดเป็นตน้ใหม่ต่อแคลลสัไดดี้ทีPสุด (2.31) 

จากงานวิจยัก่อนหนา้นีIพบว่าวสัดุนาโนคาร์บอนสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชหลากหลายชนิด 
โดยทีPวสัดุนาโนจัดเป็นหนึP งในแหล่งคาร์บอนทีPเซลล์พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ อีกทัI งยงัวสัดุนาโน
สามารถกระตุน้ยีนทีPควบคุมการส่งสารและนํI าเขา้-ออกระหว่างภายในและภายนอกเซลล ์และยงัส่งเสริมการแบ่ง
เซลล ์และการสร้างผนังเซลลข์องพืช ทาํใหเ้ซลลพื์ชเกิดการเปลีPยนแปลงใหมี้การเจริญเติบโตทีPดีขึIน [20-21] แต่
ในบางครัI งพบวา่ถา้มีการใชว้สัดุนาโนคาร์บอนทีPความเขม้ขน้มากกินไปจะทาํให้เกิดความเป็นพิษในส่วนไซโตพ
ลาสซึม (cytotoxicity) ในเซลลพื์ช ซึP งจะส่งผลกระทบในดา้นลบต่อเซลลพื์ชได ้จึงตอ้งศึกษาใหเ้หมาะสมกบัพืช
แต่ละสายพนัธ์ุ [22] 

 



W. Mekprasart and S. Chutipaijit / Pathumwan Academic Journal, Vol. 9, No. 24, January - April 2019 

22 

 

รูปทีP 1 (ก) เปอร์เซ็นตก์ารเกิดจุดสีเขียว (% green spots) (ข) การเกิดเป็นตน้ใหม่ (% plant regenerations) และ (ค) 
อตัราส่วนของการเกิดเป็นตน้ใหม่ต่อแคลลสั (ratio of seedlings:callus) จากเซลลแ์คลลสัทีPถูกชกันาํในอาหาร
เพาะเลีIยงเนืIอเยืPอทีPมีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชชนิด BA ทีPความเขม้ขน้แตกต่างกนั (1-5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร) จากเซลลแ์คลลสัของขา้วไทยสายพนัธ์ุปทุมธานี1 ค่าทีPไดแ้สดงถึงค่าเฉลีPยจากการทดลอง 5 ซํI า (n = 5) ใน
แต่ละชุดการทดลอง ±ค่า S.D. และตวัอกัษรภาษาองักฤษทีPแตกต่างกนัแสดงถึงความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นยัสาํคญัทีP P ≤ 0.05 
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รูปทีP 2 (ก) เปอร์เซ็นตก์ารเกิดจุดสีเขียว (% green spots) (ข) การเกิดเป็นตน้ใหม่ (% plant regenerations) และ (ค) 
อตัราส่วนของการเกิดเป็นตน้ใหม่ต่อแคลลสั (ratio of seedlings:callus) จากเซลลแ์คลลสัทีPถูกชกันาํในอาหาร
เพาะเลีIยงเนืIอเยืPอทีPมีการเติมวสัดุนาโนคาร์บอนทีPความเขม้ขน้แตกต่างกนั (0-80 มิลลิกรัมต่อลิตร) จากเซลล์
แคลลสัของขา้วไทยสายพนัธ์ุปทุมธานี1 ค่าทีPไดแ้สดงถึงค่าเฉลีPยจากการทดลอง 5 ซํI า (n = 5) ในแต่ละชุดการ
ทดลอง ±ค่า S.D. และตวัอกัษรภาษาองักฤษทีPแตกต่างกนัแสดงถึงความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคุญทีP  
P ≤ 0.05 
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4.  สรุป 

จากผลการทดลองทีPได้นัI นแสดงให้เห็นว่าสามารถนําว ัสดุนาโนคาร์บอนมาประยุกต์ใช้ทางด้าน
การเกษตรได ้โดยในงานวิจยันีIแสดงใหเ้ห็นว่าการใชว้สัดุนาโนคาร์บอนในความเขม้ขน้ทีPเหมาะสมนัIน สามารถ
ส่งเสริมการชกันาํใหเ้ซลลแ์คลลสัเกิดเป็นตน้ใหม่ในขา้วไทยสายพนัธ์ุปทุมธานี1 ไดสู้งขึIน เพืPอเป็นทางเลือกหนึPง
ในการขยายพนัธ์ุและเพิPมปริมาณตน้ขา้วต่อไป และยงัสามารถนาํขอ้มูลทีPไดจ้ากการทดลองนีI ไปประยุกต์ใช้
กบัขา้วหรือพืชสายพนัธ์ุอืPนๆ ต่อไปได ้
 
กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยนีI ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(A118-0260-082 และ A118-0361-055) และขอขอบคุณสํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ศูนยวิ์จยัขา้ว
ปทุมธานีทีPเอืIอเฟืI อเมล็ดพนัธ์ุขา้ว และวิทยาลยันาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ลาดกระบงัทีPเอืIอเฟืI อสถานทีPและ
อุปกรณ์ในการทาํงานวิจยั 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1] M. Caser, F. D’Angiolillo, W. Chitarra, C. Lovisolo, B. Ruffoni, B., Lu. Pistelli, La. Pistelli and V. Scariot, 
 “Ecophysiological and phytochemical responses of Salvia sinaloensis Fern. to drought stress,” Plant 
Growth  Regulation, Vol. 84, No. 2, 2018, pp. 383-394. 

[2] M. Li and Y. Liu, “Effects of variety and growth location on the chain-length distribution of rice starches,” 
 Journal of Cereal Science, Vol. 85, 2019, pp. 77-83. 
[3] E.V. De Francisco and R.M. García-Estepa, “Nanotechnology in the agrofood industry,” Journal of Food 
 Engineering, Vol. 238, 2018, pp. 1-11. 
[4] D. Rawtani, N. Khatri, S. Tyagi and G. Pandey, “Nanotechnology-based recent approaches for sensing and 
 remediation of pesticides,” Journal of Environmental Management, Vol. 206, 2018, pp. 749-762. 
[5] I. Iavicoli, V. Leso, D.H. Beezhold and A.A. Shvedova, “Nanotechnology in agriculture: Opportunities, 

 toxicological implications, and occupational risks,” Toxicology and Applied Pharmacology, Vol. 329, 
2017, pp. 96-111. 

[6] H. Chen and R. Yada, “Nanotechnologies in agriculture: New tools for sustainable development,” Trends 
in Food Science and Technology, Vol. 22, No. 11, 2011, pp. 585-594. 

[7] P. Wang, E. Lombi, F.J. Zhao and P.M. Kopittke, “Nanotechnology: A New Opportunity in Plant 
Sciences,” Trends in Plant Science, Vol. 21, No. 8, 2016, pp. 699-712. 



วณชิยา เมฆประสาท และ สุธี ชุตไิพจิตร / วารสารวชิาการปทุมวนั ปีที. 9 ฉบบัที. 24 มกราคม - เมษายน 2562 

25 

[8] L. Li, R. Qu, A. De Kochko, C. Frauquet, and R.N. Beachy, “An improved rice transformation method 
using the biolistic method,” Plant Cell Reports, Vol. 12, No. 5, 1993, pp. 250-255. 

[9] S. Chutipaijit and T. Sutjaritvorakul, “Improvement of plant regeneration frequency from carbon Sources 
in aromatic rice (Oryza sativa L.),” Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science, 
Vol. 42, No. 3, 2018, pp. 1131-1137. 

[10] S. Rostami and A. Azhdarpoor, “The application of plant growth regulators to improve phytoremediation 
of contaminated soils: A review,” Chemosphere, Vol. 220, 2019, pp. 818-827. 

[11] K. Jamwal, S. Bhattacharya and S. Puri, “Plant growth regulator mediated consequences of secondary 
 metabolites in medicinal plants,” Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants, Vol. 9, 
2018, pp. 26-38. 

[12] A.R.J.M. Din, F.I. Ahmad, A. Wagiran, A.A. Samad, Z. Rahmat and M.R. Sarmidi, “Improvement of 
efficient  in vitro regeneration potential of mature callus induced from Malaysian upland rice seed 
(Oryza sativa cv.  Panderas),” Saudi Journal of Biological Sciences, Vol. 23, 2016, pp. S69-S77. 

[13] T.N. Tran and N. Sanan-Mishra, “Effect of antibiotics on callus regeneration during transformation of IR64 
rice,” Biotechnology Reports, Vol. 7, 2015, pp. 143-149. 

[14] Y. Li-na, L. Xia and W. Dan, “The comparison in tissue culture ability of mature embryo in different 
cultivars of rice,” Agricultural Sciences in China, Vol. 9, No. 6, 2010, pp. 840-846. 

[15] A. Kumari, P. Baskaran, L. Plačková, H. Omámiková, J. Nisler, K. Doležal and J. Van Staden, “Plant 
growth regulator interactions in physiological processes for controlling plant regeneration and in vitro 
development of  Tulbaghia simmleri,” Journal of Plant Physiology, Vol. 223, 2018, pp. 65-71. 

[16] W. Zhang, C. Yu, K. Zhang, Y. Zhou, W. Tan, L. Zhang, Z. Li and L. Duan, “Plant growth regulator and 
its interactions with environment and genotype affect maize optimal plant density and yield,” European 
Journal of Agronomy, Vol. 91, 2017, pp. 34-43. 

[17] X. Feng, P. Zhao, J. Hao, J. Hu, D. Kang and H. Wang, “Effects of sorbitol on expression of genes 
involved in  regeneration of upland rice (Oryza sativa L.),” Plant Cell, Tissue and Organ Culture, Vol. 106, 
No. 3, 2011, pp. 455-463. 

[18] K.K. Sahoo, A.K. Tripathi, A. Pareek, S.K. Sopory and S.L. Singla-Pareek, “An improved protocol for 
 efficient transformation and regeneration of diverse indica rice cultivars,” Plant Methods, Vol. 7, 2011,  
pp. 49-59. 

[19] S. Chutipaijit and T. Sutjaritvorakul, “Application of nanomaterials in plant regeneration of rice (Oryza 
sativa L.),” Materials Today: Proceedings, Vol. 4, No. 5, 2017, pp. 6140-6145. 



W. Mekprasart and S. Chutipaijit / Pathumwan Academic Journal, Vol. 9, No. 24, January - April 2019 

26 

[20] A. Husen and K.S. Siddiqi, “Carbon and fullerene nanomaterials in plant system,” Journal of 
Nanobiotechnology, Vol. 12, 2014, pp. 16-25. 

[21] S. Tripathi, S.K. Sonkar and S. Sarkar, “Growth stimulation of gram (Cicer arietinum) plant by water 
soluble carbon nanotubes,” Nanoscale, Vol. 3, 2011, pp. 1176-1181. 

[22] X.M. Tan, C. Lin and B. Fugetsu, “Studies on toxicity of multiwalled carbon nanotubes on suspension rice 
cells,” Carbon, Vol. 47, No. 15, 2009, pp. 3479-3487. 



Pathumwan Academic Journal, Vol. 9, No. 24, January - April 2019: 27 - 38 

Research Paper  Received 25 December 2018 
*Corresponding author  Revised 17 April 2019 
  Accepted 24 April 2019 

เครื0องอบอเนกประสงค์สําหรับกลุ่มวิสาหกจิชุมชน 

Multi-Purposes Oven for Community Enterprise Group 
 

สมบัต ิสันกว๊าน* ธนพงศ์ คุ้มญาต ิและ ปรีชา มหาไม้ 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก จงัหวดัตาก 63000 

E-mail: sombat_tk@rmutl.ac.th 
 

Sombat Sankwan*, Tanapong Khumyat  and  Preecha Mahamai 

Department of Electronics Engineering and Automatic Control System, Faculty of Engineering,  
Rajamangala University of Technology Lanna Tak, Tak Province 63000, Thailand 

E-mail: sombat_tk@rmutl.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

การอบแห้งอาหารนัMนทําได้หลายวิธี เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมักใช้วิธีการอบแห้งด้วย
แสงอาทิตย ์เพืVอเกบ็รักษาถนอมอาหารไวบ้ริโภคในครัวเรือน หรือจาํหน่ายเป็นสินคา้หนึVงตาํบลหนึVงผลิตภณัฑ์
เพืVอสร้างรายไดใ้ห้กบัครอบครัว แต่การถนอมอาหารดว้ยแสงอาทิตยนี์M มีขอ้จาํกดัเกีVยวกบัฤดู สภาพอากาศ และ
เวลา ส่งผลให้เกิดปัญหาในเรืVองของคุณภาพและเวลาในการผลิต ดงันัMนเครืV องอบอเนกประสงค์สําหรับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทีVใหค้วามร้อนดว้ยแท่งอินฟราเรดจึงเป็นนวตักรรมสําหรับการแกปั้ญหาในกระบวนการผลิตแปร
รูปอาหารได ้และตรงตามความตอ้งการของเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่บ้านหินโคว้ อาํเภอบา้นตาก 
จงัหวดัตาก ผลการทดสอบพบว่าเปอร์เซ็นต์ความชืMนมาตรฐานแห้งหลงัการอบแห้งเนืMอหมู ปลาดุก และกลว้ย
นํMาวา้ คือ 44.3  92.3 และ 25.9 ตามลาํดบั 

 
คําสําคัญ: การอบแหง้อาหาร คลืVนอินฟราเรด ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 
Abstract 

Food drying can be performed by many methods. Farmer and community enterprise group often use 
solar drying technology for food preservation consumed in household or sold in form of the One Tambon One 
Product (OTOP) for making income to family. However, there are limitations for solar drying method including 
season, weather and time that cause problems of quality and time in production process. Therefore, the Multi-
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Purposes oven for community enterprise group using infrared heater is the innovation for solving problems in 
production process according to demand of farmer and community enterprise group of Hinkow village, Bantak 
district, Tak province. The test results showed that the dry basis percent after drying pork, catfish and cultivated 
banana are 44.3, 92.3 and 25.9, respectively.   
 
Keywords: Food drying, Infrared wave, Microcontroller 
 
1.  บทนํา 

การแปรรูปอาหารประเภท ปลาแดดเดียว เนืMอสัตวแ์ดดเดียว และกลว้ยตาก เป็นการเก็บรักษาถนอม
อาหารไวบ้ริโภคในครัวเรือนหรือจาํหน่ายเพืVอสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัว ซึV งถือไดว้่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาทีV
ทรงคุณค่ายิVงของไทยมาตัMงแต่สมยัโบราณ โดยชาวบา้นจะนาํเนืMอปลาหรือเนืMอสัตว์มาคลุกเครืV องปรุงเพืVอเพิVม
รสชาติ หมกัคา้งไวแ้ลว้จึงนาํไปตากแดด ส่วนผสมหรือชนิดของเครืV องปรุง วิธีการหมกัและระยะเวลาตากแดด
ขึMนอยูก่บัชนิดของผลิตภณัฑ ์ซึV งเป็นการถนอมอาหารทาํใหส้ามารถเกบ็เนืMอปลาและเนืMอสตัวไ์ดน้านขึMน 

วิธีการทาํปลาดุกแดดเดียว ให้นาํเนืMอปลามาคลุกเครืV องปรุง หมกัทิMงไวป้ระมาณ 1 ชัVวโมง แลว้จึงนาํไป
ตากแดดประมาณ 1-2 วนั และกลบัปลาเป็นระยะ [1] การทาํหมูแดดเดียว ใหน้าํเนืMอหมูมาคลุกเครืVองปรุง หมกัทิMง
ไวป้ระมาณ 1-2 ชัVวโมง แลว้จึงนาํไปตากแดดประมาณ 3 - 4 ชัVวโมงกลบัเนืMอหมเูป็นระยะ [2] และกลว้ยตาก ให้
นาํกลว้ยทีVผา่นกระบวนการของการทาํกลว้ยตาก มาวางเรียงบนตะแกรงตากแดดประมาณ 5-7 วนั [3] ปัจจุบนัการ
ผลิต เนืMอแดดเดียว ปลาแดดเดียว และกลว้ยตาก เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ยงัตอ้งพึVงพาสภาพแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติอยู่ โดยอาศยัแสงแดดหรือความร้อนจากดวงอาทิตยเ์ป็นหลกั ซึV งเป็นเรืVองของธรรมชาติไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น ฤดูกาล สภาพอากาศ ฝนตก หรือมีเมฆมาก ส่งผลทาํใหเ้กิดปัญหาเรืVองของคุณภาพ ปริมาณ และ
เวลา ทาํใหผ้ลิตภณัฑไ์ม่ไดม้าตรฐาน ผลิตไม่ทนัตามความตอ้งการของตลาดหรือลูกคา้ และถา้นาํผลิตภณัฑม์าตาก
แดดโดยไม่มีวสัดุมาปกคลุมก็ทาํให้เกิดความสกปรก จากฝุ่ นละออง แมลงต่างๆตอม กลายเป็นผลิตภณัฑที์Vไม่ได้
คุณภาพยิVงขึMนอีก ทัMงนีM เพืVอใหก้ระบวนการในการผลิตผลภณัฑมี์ทัMง คุณภาพ ปริมาณ และเวลา จึงไดน้าํเทคโนโลยี
ระบบการอบแหง้ ใหค้วามร้อนโดยใชร้ังสีอินฟราเรดเขา้มาช่วยเพืVอแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

การนาํรังสีอินฟราเรดมาใช้เป็นแหล่งผลิตความร้อนให้กบัเครืV องอบแห้งอาหารมีลกัษณะเด่น คือ รังสี
อินฟราเรดสามารถแผท่ะลุเขา้ไปในเนืMอวสัดุ ซึV งส่งผลให้โมเลกุลของนํMาภายในเนืMอวสัดุสัVน และเกิดความร้อนขึMน
ซึV งจะทาํให้อุณหภูมิภายในเนืMอวสัดุสูงกว่าอุณหภูมิทีVผิว ส่งผลให้ผิวภายนอกของวสัดุอบแห้งไม่เหีVยวย่น และ
ยงัคงคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ไวใ้กลเ้คียงกบัวตัถุดิบทีVนาํมาอบแห้ง [4-6] นอกจากนีM รังสีอินฟราเรดยงัให้ความ
ร้อนได้อย่างรวดเร็ว และกระจายความร้อนได้อย่างสมํVาเสมอ ระบบไม่ซับซ้อนติดตัM งง่ายและใช้พืMนทีVน้อย 
ประหยดัพลงังาน และลดระยะเวลาในการอบแหง้ [7-9] จากลกัษณะเด่นดงักล่าว จึงนาํมาสู่งานวิจยันีM คือเพืVอสร้าง
เครืVองอบอเนกประสงค์สําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้ความร้อนโดยใชรั้งสีอินฟราเรด มอบให้เกษตรกรกลุ่ม
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วิสาหกิจชุมชน หมู่บา้นหินโคว้ อาํเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ซึV งเป็นพนัธกิจ ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา ตาก ดา้นสร้างงานวิจยั และใหก้ารบริการวิชาการแก่ชุมชน 
 
2.  การให้ความร้อนโดยใช้รังสีอนิฟราเรด 

รังสีอินฟราเรด หรือ รังสีความร้อน (Infrared Radiation, IR) เป็นคลืVนแม่เหลก็ไฟฟ้าทีVถูกคน้พบครัM งแรก
ในปี ค.ศ. 1800 โดยนกัวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษ ชืVอ Sir William Herschel ซึV งใชค้าํเรียกรังสีอินฟราเรดว่า รังสีใต้
แดง หรือ รังสีความร้อน มีความยาวคลืVนอยูใ่นช่วง (0.760 µm – 1 mm) ซึV งสามารถแยกตามความยาวของคลืVนรังสี
อินฟราเรดไดเ้ป็น 3 ช่วง คือ คลืVนสัMน (Short-wavelength IR) คลืVนปานกลาง (Mid-wavelength IR) และคลืVนยาว 
(Long-wavelength IR) โดยอธิบายไวใ้นรูปทีV 1 และลกัษณะการแผ่รังสีอธิบายไวใ้นรูปทีV 2 การดูดซับรังสี
อินฟราเรดจะมากหรือน้อยขึMนอยู่กบัความยาวของคลืVนอินฟราเรด ส่วนประกอบของวตัถุ มุมตกกระทบ และสี
ของวตัถุ โดยทีVวตัถุส่วนใหญ่สามารถดูดซบัรังสีอินฟราเรดในช่วงคลืVนยาวไดดี้กว่า [10,11] โดยทีVรังสีอินฟราเรด
คลืVนสัM นจะให้กาํลงัความร้อนต่อพืMนทีVสูงและสามารถแผ่ทะลุเขา้ไปเนืMอวสัดุไดลึ้กเหมาะกบัการให้ความร้อน
อุณหภูมิสูงอยา่งรวดเร็ว เช่น การอบสี  การอบแหง้ผลิตภณัฑ ์

 

 
 

รูปทีV 1 ความยาวคลืVนรังสีอินฟราเรด [12] 
 

 
 

รูปทีV 2 การปล่อยคลืVนรังสีอินฟราเรด [12] 
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รูปทีV 3 ตวัปล่อยคลืVนรังสีอินฟราเรด [12] 

ตัวปล่อยคลืVนรังสีอินฟราเรดจะทําจากวสัดุได้แก่ ควอทซ์ ทังสเตน โลหะผสมเซรามิค ซึV งเมืVอผ่าน
กระแสไฟฟ้าเขา้ไปในวสัดุเหล่านีM จะปล่อยคลืVนย่านความถีVรังสีอินฟราเรดออกมา ทางผูวิ้จยัไดเ้ลือกฮีตเตอร์
อินฟราเรด (Infrared Heater) ดงัรูปทีV 3 ยีVห้อ SPL รุ่น SPL-H07-A-C 220V-650W ซึV งเป็นฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบ
แท่งติดตัMงกบัโคมเป็นตวักาํเนิดรังสีอินฟราเรด ซึV งเป็นคลืVนยาวโดยทีVวตัถุส่วนใหญ่สามารถดูดซับรังสีอินฟราเรด
ไดดี้ และไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาของมนุษย ์เหมาะสําหรับนํามาเป็นแหล่งกาํเนิดความร้อนอบแห้งจาํพวก
อาหาร [10,11,13] 

เมืVอรังสีอินฟราเรดแผ่รังสีมากระทบกบัวตัถุ ดงัรูปทีV 4 จะมีปรากฏการณ์อยู่ 3 อย่าง คือ วตัถุจะดูดซับ 
(Absorption) ไวส่้วนหนึVง นอกนัMนจะถูกส่งผ่าน (Transmission) และสะทอ้น (Reflection) แต่ถา้วตัถุมีความหนา
มากจะดดูซบัไวห้มด 

 
 
 
 
 
 
 

รูปทีV 4 การส่งผา่นความร้อนจากรังสีอินฟราเรดไปตกกระทบกบัวตัถุ [12] 
 

3.  การสร้างเครื0องอบอเนกประสงค์สําหรับกลุ่มวิสาหกจิชุมชน 
การออกแบบเครืV องอบมีขนาด กวา้ง 800 มม. × ยาว 800 มม. × สูง 600 มม. ออกแบบให้ใช้งานง่าย 

ดา้นหน้าเป็นกระจกใสหนา 5 มม. เพืVอให้มองเห็นผลิตภณัฑภ์ายในเครืVองอบได ้ดา้นบนติดตัMงพดัลมดูดความชืMน
จาํนวน 2 เครืVอง ขนาด 6 นิMว แรงดนั 220 VAC กาํลงั 35 วตัต ์ความเร็ว 3,150 รอบต่อนาที และอตัราการไหลของ 
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 รูปทีV 5(ก) เครืVองอบอเนกประสงคจ์ากการออกแบบ                รูปทีV 5(ข) เครืVองอบอเนกประสงคจ์ากการสร้างจริง 
 
อากาศรวม 454 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ดา้นขา้งซ้ายมือเป็นส่วนของระบบควบคุมและแสดงผลการทาํงานของ
เครืV องอบ ชัMนวาง 3 ชัMนทาํเป็นตะแกรงสเตนเลส ออกแบบให้ถอดเขา้ออกจากตวัเครืVองอบสะดวกและสามารถ
นาํออกไปลา้งทาํความสะอาดไดง่้าย  ซึV งตวัเครืVองอบทัMงหมดทาํจากสเตนเลสเพืVอไม่ให้เป็นสนิม และตา้นทานการ
กดักร่อนไดดี้ ดงัแสดงรูปทีV 5(ก)  ส่วนเครืV องอบอเนกประสงค์จากการสร้างจริงจะแตกต่างจากการออกแบบ
เลก็นอ้ย ดงัแสดงรูปทีV 5(ข) 

ตาํแหน่งการติดตัMงอุปกรณ์ และวงจรระบบควบคุมการทาํงานของเครืVองอบอเนกประสงค์สําหรับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ดงัแสดงรูปทีV 6 

 
  

 
 

รูปทีV 6 ตาํแหน่งการติดตัMงอปุกรณ์ และวงจรระบบควบคุมการทาํงานของเครืVองอบ 

พดัลมดูดความชืMน 

สวติช ์ปิด-เปิด 

ไฟแสดงสถานะ 

การทาํงาน 

คียบ์อร์ดควบคุม 

สายไฟ 220 VAC 

บานกระจกใส 

ชัMนตะแกรง 

มือจบั 

บานพบั 

จอแสดงผล LCD 
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รูปทีV 7 ติดตัMงแท่งความร้อนอินฟราเรดภายในเครืVองอบ   รูปทีV 8 ติดตัMงวงจรระบบควบคุมการทาํงานของเครืVองอบ 
 

การติดตัMงแท่งความร้อนอินฟราเรดภายในตวัเครืVองอบ ติดตัMงดา้นบนของผนงัดา้นซา้ยมือของเครืVองอบ
จาํนวน 1 แท่ง และติดตัMงดา้นล่างของผนังดา้นขวามือของเครืVองอบจาํนวน 1 แท่ง เพืVอให้ไดพ้ลงังานความร้อน
ทัVวถึงภายในบริเวณของเครืVองอบเป็น 1,300 วตัต ์ดงัแสดงรูปทีV 7 

การติดตัMงวงจรระบบควบคุมการทาํงานของเครืV องอบ ซึV งประกอบไปดว้ย บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
โซลิดสเตตรีเลย ์(Solid State Relay: SSR) เทอร์โมคปัเปิล ชนิด K จอแสดงผล LCD หลอดไฟแสดงการทาํงาน 
คียบ์อร์ดตัMงอุณหภมิูและเวลา สวิตช ์ปิด-เปิดการทาํงานของเครืVอง ดงัแสดงรูปทีV 8 
 

4.  หลกัการทํางานของเครื0องอบอเนกประสงค์สําหรับกลุ่มวิสาหกจิชุมชน 

เครืV องอบอเนกประสงค์สําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แบ่งการทาํงานเป็น 3 ส่วนหลกั คือ (1) การวดั
อุณหภูมิภายในของเครืVองอบ (2) หน่วยประมวลผลทีVควบคุมระบบการทาํงานของเครืVองอบ (3) การให้พลงังาน
ความร้อนภายในของเครืVองอบ ดงัแสดงรูปทีV 9 

 

 
รูปทีV 9 บลอ็กไดอะแกรมการทาํงานของเครืVองอบอเนกประสงคส์าํหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  

 
จากบล็อกไดอะแกรมการวดัอุณหภูมิภายในของเครืVองอบใชเ้ทอร์โมคปัเปิล ชนิด K (Thermocouple 

Type K) จาํนวน 1 ตวั ติดตัMงอยู่ตรงกลางผนงัดา้นซ้ายมือภายในของเครืVองอบ ส่งขอ้มูลอุณหภูมิไปให้หน่วย
ประมวลผล MCU ทีVใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega เพืVอนาํระดบัอุณหภูมิทีVวดัไดไ้ปเปรียบเทียบกบั
เงืVอนไขของโปรแกรม ทีVใชฟั้ซซีVลอจิก [14] 6  ระดบัในการควบคุมความร้อนภายในของเครืVองอบ ตวัแปรอินพุต 
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คือ เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดของอุณภูมิในตู้อบเทียบกบัค่าทีVตัM งไว ้ ใช้สัญลกัษณ์ ∆t ตัวแปรเอาต์พุต คือ 
เปอร์เซ็นตดิ์วตีMไซเกิลของสัญญาณ PWM ทีVควบคุมความร้อน ฟังกช์นัสมาชิก (Membership function) ใชรู้ปแบบ
กราฟิก Triangular แบบ2มิติ ทีVมีแกนตัMงเป็นค่าระดบัความเป็นสมาชิก (Degree of membership) ทีVอยู่ในช่วง 0-1 

และแกนนอนคือค่า ∆t ซึV งเป็นเปอร์เซ็นตค์วามผิดพลาดของอุณหภูมิในตูอ้บ เทียบกบัค่าทีVตัMงไว ้มีค่าอยู่ในช่วง 0-
100% โดยแบ่งเป็นสมาชิก 6 กลุ่มตามระดบัเปอร์เซนตค์วามผิดพลาดของอุณหภูมิบนแกนนอนดงัการอธิบายใน
รูปทีV 10 

 
       รูปทีV 10 ฟังกช์นัสมาชิก 

 

จากรูปทีV 10 กาํหนดให ้S1 คือ สมาชิกทีVมี ∆t >=10%  S2 คือ สมาชิกทีVมี ∆t=7% S3 คือ สมาชิกทีVมี ∆t=5% S4 คือ 

สมาชิกทีVมี ∆t =3% S5 คือ สมาชิกทีVมี ∆t =1% และ S6 คือ สมาชิกทีVมี ∆t  <=0.5% กฎควบคุมทีVตัMงไวคื้อ ถา้ค่า
ระดบัความเป็นสมาชิกของกลุ่มใดมากกวา่ กจ็ะกาํหนดค่าดิวตีMไซเกิลใหส้ัญญาณ PWM ทีVกาํหนดไวใ้หแ้ต่ละกลุ่ม
สมาชิก ดงัทีVกาํหนดไวใ้นรูปทีV 11 

 
รูปทีV 11 ตารางกฎการควบคุม 6 กรณี 

 
ใชเ้งืVอนไข If Then โดยทีVสมาชิกแต่ละกลุ่มมีค่าเปอร์เซ็นตดิ์วตีMไซเกิลของสัญญาณ PWM ทีVแตกต่างกนั สาํหรับ
ป้อนให้ SSR เพืVอควบคุมระดบัความร้อนทีVออกจากแท่งความร้อนเมืVอตรวจสอบเงืVอนไขจากโปรแกรมแลว้ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสร้างสญัญาณ PWM ทีVมีความละเอียด 255 ระดบั มีความถีV 490 Hz ทีVมีค่าดิวตีMไซเคิลตาม
เงืVอนไขของโปรแกรม เพืVอส่งสัญญาณ PWM ไปให้โซลิดสเตตรีเลย ์(Solid State Relay: SSR Module) ควบคุม
การทาํงานของแท่งความร้อนอินฟราเรด  (Infrared Heater) เมืVอระบบทาํงานจนถึงช่วงเวลาหนึV ง ความร้อนภายใน
ของเครืVองอบจะคงทีVตามทีVไดต้ัMงค่าไว ้แต่ระดบัความร้อนภายในของเครืVองอบอาจมีลดลงบา้งในช่วงทีVพดัลมดูด
ความชืMน 2  เครืVองทาํงาน ซึV งไดต้ัMงโปรแกรมให้พดัลมดูดความชืMนทัMง 2  เครืVองทาํงาน 5 นาที และหยุดทาํงาน 10 
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นาที ตลอดเวลาในช่วงทีVเครืVองอบทาํงาน ซึV งการอบแหง้ดว้ยความร้อนจะใชอุ้ณหภูมิประมาณ 50 ˚C – 70 ˚C [15] 
ทางคณะผูวิ้จยัจึงไดต้ัMงอุณหภูมิของเครืVองอบไว ้3 ระดบั คือ 50 ˚C  60 ˚C และ 70 ˚C เพืVอให้ผูใ้ชเ้ลือกใชไ้ดต้าม
ความตอ้งการในการอบผลิตภณัฑ ์

 

5.  ผลการทดลองและการอภิปราย 

การทดสอบเครืVองอบ ใชอ้บผลิตภณัฑ ์3 ชนิดคือ  เนืMอหมูแดดเดียว ปลาแดดเดียว และกลว้ยตาก ดงัรูปทีV 
12 ไดต้ัMงอุณหภูมิไวที้V 60 ˚C โดยเลือกอุณหภูมิทีVไม่สูงเกินไป และวดัอุณหภูมิในเครืVองอบทุกๆ 1 นาที เพืVอบนัทึก
ไวแ้สดงในรูปของกราฟ โดยแยกเป็นกราฟอุณหภูมิในเครืVองอบของวตัถุดิบแต่ละชนิด และกราฟเปรียบเทียบ
อุณหภูมิในเครืVองอบของวตัถุดิบ 3 ชนิด 

 

   
รูปทีV 12(ก) หมูแดดเดียว รูปทีV 12(ข) ปลาดุกแดดเดียว รูปทีV 12(ค) กลว้ยตาก 

 
การทดสอบอบเนืMอหมู ตัMงเวลาอบไวที้V 6 ชัVวโมง ทดสอบอบเนืMอหมูจาํนวน 4,626 กรัม ดงัแสดงในรูปทีV 

13 ซึV งอุณหภมิูในเครืVองอบถูกบนัทึกไวใ้นกราฟดงัแสดงในรูปทีV 14 
 

  
รูปทีV 13 ทดสอบการอบเนืMอหมูหนกั 4,626 กรัม  รูปทีV 14 อุณหภูมิในเครืVองอบเมืVออบเนืMอหมหูนกั 4,626 กรัม 
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จากอุณหภมิูเริVมตน้ประมาณทีV 27 ˚C ซึVงเป็นอุณหภูมิของหอ้งปกติ  เมืVอเครืVองอบทาํงานไดป้ระมาณ 115 นาที จะ
เห็นไดว้่าอุณหภูมิจะเริVมคงทีVซึV งมีค่าเฉลีVยประมาณ 59.70 ˚C แต่เมืVอพดัลมดูดความชืMนทัMง 2 เครืVองทาํงาน จะทาํ
ใหอุ้ณหภมิูลดลง มีค่าเฉลีVยประมาณ 55.2 ˚C ซึVงอุณหภมิูต่างกนัเฉลีVย 4.5 ˚C  

การทดสอบอบปลาดุก ตัMงเวลาอบไวที้V 6 ชัVวโมง ทดสอบอบปลาดุกจาํนวน 4,125 กรัม ดงัแสดงในรูปทีV 
15 ซึV งอุณหภูมิในเครืVองอบถูกบนัทึกไวใ้นกราฟดงัแสดงในรูปทีV 16 

 

  

 

รูปทีV 15 ทดสอบการอบปลาดุกหนกั 4,125 กรัม 

 

รูปทีV 16 อุณหภูมิในเครืVองอบเมืVออบปลาดุกหนกั 4,125 กรัม 
 
จากอุณหภูมิเริVมตน้ประมาณทีV 30 ˚C ซึV งเป็นอุณหภูมิของห้องปกติ เมืVอเครืVองอบทาํงานไดป้ระมาณ 50 นาที จะ
เห็นไดว้่าอุณหภูมิจะเริVมคงทีVซึV งมีค่าเฉลีVยประมาณ 58.55 ˚C แต่เมืVอพดัลมดูดความชืMนทัMง 2 เครืVองทาํงาน จะทาํ
ใหอุ้ณหภมิูลดลงเลก็นอ้ยมีค่าเฉลีVยประมาณ 57.50 ˚C ซึV งอุณหภมิูต่างกนัเฉลีVย 1.05 ˚C  
 

  
 

รูปทีV 17 ทดสอบการอบกลว้ยนํMาวา้หนกั 4,329 กรัม 
 

รูปทีV 18 อุณหภูมิในเครืVองอบเมืVออบกลว้ยนํMาวา้หนกั 4,329 กรัม 
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การทดสอบอบกลว้ยนํMาวา้ ตัMงเวลาอบไวที้V 12 ชัVวโมง ทดสอบอบกลว้ยนํM าวา้จาํนวน 4,329 กรัม ดงัแสดง
ในรูปทีV 17 ซึV งอุณหภมิูในเครืVองอบถกูบนัทึกไวใ้นกราฟดงัแสดงในรูปทีV 18 จากอุณหภูมิเริVมตน้ประมาณทีV 30 ˚C 
ซึV งเป็นอุณหภูมิของห้องปกติ เมืVอเครืVองอบทาํงานไดป้ระมาณ 51 นาที จะเห็นไดว้่าอุณหภูมิจะเริVมคงทีV ซึV งมี
ค่าเฉลีVยประมาณ 57.89 ˚C แต่เมืVอพดัลมดูดความชืMนทัMง 2 เครืVองทาํงาน จะทาํให้อุณหภูมิลดลงเลก็นอ้ยมีค่าเฉลีVย
ประมาณ 57.65 ˚C ซึV งอุณหภูมิต่างกนัเฉลีVย 0.24 ˚C และเมืVอนาํอุณหภูมิภายในเครืVองอบทีVอบวตัถุดิบ 3 ชนิดมา
เปรียบเทียบกนั ดงัรูปทีV 19 พบว่าอุณหภูมิในเครืVองอบทีVอบกลว้ยและปลามีค่าแตกต่างกันเล็กน้อย ในขณะทีV
อุณหภูมิในเครืVองอบทีVอบหมมีูค่าเพิVมและลดตลอดเวลา เนืVองจากการอบหมูตัMงเวลาเปิดพดัลมดูดอากาศ 10 นาที
สลบักบัการปิด 10 นาที ส่งผลให้อุณหภูมิไม่อยู่ทีVระดบัสูงสุดตลอดเวลา เนืVองจากเนืMอหมูมีความบางมากไม่
จาํเป็นตอ้งใชอุ้ณหภูมิสูงมากนกั ซึV งจากรูปทีV 12(ก) จะเห็นไดว้่าหมูแดดเดียวทีVไดจ้ากการอบมีความแหง้พอดี 
ดงันัMนการกาํหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดพดัลมระบายความชืMนของการอบหมู จึงมีความแตกต่างจากการอบปลาและ
กลว้ยทีVมีความหนามากกวา่ ซึV งกาํหนดช่วงเปิดพดัลม 5 นาที และปิดพดัลม 10 นาที 
 

 

รูปทีV 19 เปรียบเทียบอุณหภูมิในเครืVองอบของวตัถุดิบ 3 ชนิด 
 
ตารางทีV 1 ประสิทธิภาพการอบของเครืVองอบแหง้ 

ชนิดของ
วตัถุดิบ 

เวลาทีVใชอ้บ 
(ชัVวโมง) 

นํMาหนกัเปียก (กรัม) 
(Mw) 

นํMาหนกัแหง้* (กรัม) 
(Md) 

เปอร์เซ็นตค์วามชืMนมาตรฐานแหง้ 
(%Md) 

เนืMอหมู 6 2,337 1,619.1 44.3 
ปลาดุก 6 3,232 1,680.8 92.3 
กลว้ยนํMาวา้ 12 2,044 1,623.4 25.9 

หมายเหตุ:  * นํMาหนกัแห้งไดจ้ากการอบชิMนตวัอย่างวตัถุดิบใหแ้หง้ทีVสุดจนนํMาหนกัคงทีV 
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ประสิทธิภาพการอบของเตาอบแห้งไดจ้ากการทดสอบการอบวตัถุดิบ 3 ชนิด คือ เนืMอหมูหัVนยาวชิMนละ 
15 เซนติเมตร มีนํMาหนกัรวม 4,626 กรัม ปลาดุกอบทัMงตวัไวห้วั มีนํMาหนกัรวม 4,125 กรัม และกลว้ยนํMาวา้ทัMงลูก 
ปอกเปลือกแช่นํMาเกลือ มีนํMาหนกัรวม 4,329 กรัม วตัถุดิบแต่ละชนิดใชเ้วลาอบแตกต่างกนั จนไดค้วามแหง้
ใกลเ้คียงกบัสินคา้ในทอ้งตลาด ดงัขอ้มลูในตารางทีV 1 นํMาหนกัเปียก (Mw) คือนํMาหนกัของวตัถุดิบหลงัการอบตาม
เวลาทีVกาํหนด นํMาหนกัแหง้ (Md) คือนํMาหนกัของวตัถุดิบทีVไดจ้ากการอบชิMนตวัอยา่งวตัถุดิบใหแ้ห้งทีVสุดจน
นํMาหนกัคงทีV โดยทีVเปอร์เซ็นตค์วามชืMนมาตรฐานแห้ง (%Md) คาํนวณจากสูตร (%Md) = (Mw- Md) x 100 / Md 
จากค่าเปอร์เซ็นตค์วามชืMนมาตรฐานแหง้จะเห็นไดว่้าเนืMอหมูมีความแห้งเป็นอนัดบัสอง เนืVองจากเป็นชิMนเนืMอบางๆ 
ในขณะทีVปลาดุกอบทัMงตวัรวมหวัทีVมีความหนา ทาํใหมี้ความชืMนในตวัปลาค่อนขา้งมาก อีกทัMงชิMนเนืMอปลาตวัอยา่ง
เป็นชิMนเนืMอปลาบางๆ และกลว้ยนํMาวา้อบมีความแหง้ทีVสุดเนืVองจากปอกเปลือก และอบเป็นเวลานานทีVสุด แต่
อยา่งไรกต็าม จากขอ้มูลระยะเวลาการอบดว้ยวิธีการตากแดดพบวา่ตูอ้บทีVสร้างขึMนนีM ใชร้ะยะเวลาการอบนอ้ยกวา่
มาก และสามารถอบไดทุ้กฤดู 
 

6.  สรุป 

จากผลการทดสอบเครืVองอบอเนกประสงค์สําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เครืVองสามารถทาํงานไดต้ามทีV
ออกแบบ และเงืVอนไขทีVกาํหนดไว ้ สามารถอบแหง้ผลิตภณัฑที์Vต่างชนิดกนัได ้อุณหภูมิถูกควบคุมใหค้งทีVตามทีV
กาํหนด หลงัการอบแหง้เนืMอหม ูปลาดุก และกลว้ยนํM าวา้ ไดเ้ปอร์เซ็นตค์วามชืMนมาตรฐานแหง้ 44.3 92.3 และ 25.9 
ตามลาํดบั และเครืVองอบอเนกประสงค์สําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครืVองนีM ไดถู้กส่งมอบให้ชุมชนในหมู่บา้นหิน
โคว้ อาํเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก เพืVอใชง้านภายใตโ้ครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตชุมชน และภาคอุตสาหกรรม 
ประจาํปีงบประมาณ 2561 ของมหาวิทยาลยัเป็นทีVเรียบร้อยแลว้ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยันีJ ศึกษาการสกดัและนาํกลบักรดแลคติกผ่านเยื�อแผ่นเหลวแบบไอออนิกที�พยุงดว้ยเส้นใยกลวง 

รูปแบบการไหลของสารละลายป้อนและสารละลายนาํกลบัเป็นแบบไหลวนและสวนทางกนัดว้ยอตัราการไหล 
100 mL/min ความเขม้ขน้เริ�มตน้ของสารละลายสังเคราะห์กรดแลคติกในสารละลายป้อน 0.1 mol/L ตวัแปรที�
ศึกษา ไดแ้ก่ ชนิดของสารสกดัไอออนิกชนิดกรดและเบส  ความเขม้ขน้ของสารสกดัในตวัทาํละลายโทลูอีน  และ
ชนิดของสารละลายนํากลบั จากการทดลองพบว่า การสกดัและการนาํกลบักรดแลคติกผ่านเยื�อแผ่นเหลวแบบ 
ไอออนิกที�พยุงดว้ยเส้นใยกลวงมีค่าสูงสุดประมาณ 52 % และ 46 % เมื�อใชส้ารสกดัไอออนิกชนิดเบส Alamine 
336 ที�ความเขม้ขน้ 6% (v/v) ในตวัทาํละลายโทลูอีน และการใชน้ํJ าปราศจากไอออนเป็นสารละลายนาํกลบั โดย
ใชเ้วลาในการปฏิบติัการ 90 นาที นอกจากนีJการคาํนวณสัมประสิทธิc การถ่ายโอนมวลของกรดแลคติกในวฏัภาค
สารละลายป้อน (kf) สัมประสิทธิc การถ่ายโอนมวลของไอออนเชิงซ้อนกรดแลคติกในวฏัภาคเยื�อแผ่นเหลว (km)  
และสัมประสิทธิc การถ่ายโอนมวลของกรดแลคติกในวฏัภาคสารละลายนาํกลบั (ks) มีค่าเท่ากบั 1.27 × 10-4,  
3.20 × 10-3 และ 2.22 × 10-3 cm/s ตามลาํดบั ซึ� งสรุปไดว้า่การแพร่ของกรดแลคติกผา่นชัJนผิวสัมผสัระหว่างวฏัภาค
สารละลายป้อนกบัวฏัภาคเยื�อแผน่เหลวเป็นขัJนตอนควบคุมการถ่ายโอนมวล (Mass transfer controlling step) ของ
การสกดัและนาํกลบักรดแลคติก 
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Abstract 

This proposed research examined the c extraction and recovery of lactic acid ions through a hollow 
fiber supported ionic liquid membrane using counter-current feed and stripping solutions with equal flow rate of  
100 mL/min. The initial concentration of lactic acid solution was 0.1 mol/L. The studied parameters such as 
types of ionic-extractants or carriers, concentrations of acid and base ionic-extractants dissolved in toluene as an 
organic solvent, and types of the stripping solution were investigated. The results showed that the maximum 
extraction and the recovery of the lactic acid solution were 52% and 46%, which were performed by using 
Alamime 336 of 6% (v/v) as a base ionic-extractant and the deionized water as the stripping solution using the 
operation time of 90 min. Furthermore, the calculated mass transfer coefficients of the extraction and recovery of 
lactic acid ions through the feed phase (kf), the liquid membrane phase (km) and the stripping phase (ks) were  
1.27 × 10-4, 3.20 × 10-3 and 2.22 × 10-3 cm/s, respectively. According to these values indicating that the diffusion of 
lactic acid ions through the interface layer between the feed phase and the liquid membrane phase was the mass 
transfer controlling step of the extraction and recovery of lactic acid. 
 
Keywords:  Mass transfer mechanism, Ionic liquid membrane, Extraction, Lactic acid, Hollow fiber 
 
1. บทนํา 

กรดแลคติกเป็นกรดอินทรียที์�สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไดอ้ย่างกวา้งขวาง เช่น 
ในอุตสาหกรรมเคมีซึ� งใชก้รดแลคติกบริสุทธิc เป็นตวัทาํละลายเพื�อส่งเสริมปฏิกิริยาเคมี ในอุตสาหกรรมอาหาร
และเครื�องดื�มพบกรดแลคติกในผลิตภณัฑที์�เกี�ยวกบันมและอาหารหมกัดองซึ� งใชเ้ป็นสารใหค้วามเปรีJ ยว และเป็น
สารปรับค่าความเป็นกรด-เบส  ในอุตสาหกรรมยาใช้กรดแลคติกสําหรับปรับความเป็นกรด-เบส  ใช้เป็น
องค์ประกอบในการสังเคราะห์ยาและเป็นตวักลางในการผสมยา  ในอุตสาหกรรมฟอกหนังและอุตสาหกรรม 
สิ�งทอใช้กรดแลคติกเป็นสารที�ช่วยให้การยอ้มและพิมพ์ติดแน่นยิ�งขึJน และใช้ฟอกหนังเพื�อให้หนังนิ�ม [1-3] 
นอกจากนีJ ในปัจจุบันกรดแลคติกยงัถูกนํามาใช้เป็นสารตัJ งต้นที�สําคัญในการสังเคราะห์พอลิกรดแลคติก 
(Polylactic acid, PLA) หรือ พอลิแลคเทต (Polylactate) ซึ� งเป็นพอลิเมอร์ในการผลิตพลาสติกที�สามารถย่อยสลาย
ไดเ้องตามธรรมชาติและยงัสามารถใชท้ดแทนพลาสติกที�ผลิตจากกระบวนการปิโตรเคมีที�ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ
ย่อยสลายนาน และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศนวิ์ทยาและสิ�งแวดลอ้มอีกดว้ย [4]  
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การผลิตกรดแลคติกส่วนใหญ่สามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธี ไดแ้ก่ วิธีการหมกัทางชีวภาพ และวิธีการ
สังเคราะห์ทางเคมี โดยวิธีที�นิยมศึกษาวิจยัในปัจจุบนัคือวิธีการหมกัทางชีวภาพ ซึ� งในวิธีนีJ จะตอ้งมีขัJนตอนการ
แยกและสกดักรดแลคติกออกมาก่อนนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป ดงันัJน จึงมีการศึกษาวิธีการแยกกรดแลคติกอย่าง
ต่อเนื�อง เช่น การศึกษาการสกัดด้วยตัวทําละลาย (Solvent extraction) ที�ใช้สารสกัดไตรออกทิลอามีน 
(Trioctylamine, TOA) ละลายในตวัทาํละลายไดออกทิลเฮกซะนอลและออกทานอล [5] การศึกษาการนาํกลบักรด
แลคติกโดยการกลั�นที�มีปฏิกิริยาร่วม (Reactive distillation) [6] การศึกษาการประยุกตใ์ชอิ้เล็กโตรไดอะไลซิส 
(Electrodialysis) สาํหรับแยกกรดแลคติกจากกระบวนการหมกักรดแลคติก [7] การศึกษาการดูดซับ (Adsorption) 
กรดแลคติกออกจากนํJาหมกัโดยใชเ้รซินแลกเปลี�ยนประจุลบ (Amberlite IRA -400 anion exchange resin) [8] 
เป็นตน้ อย่างไรก็ตามวิธีเหล่านีJ ยงัมีขอ้จาํกดัอยู่หลายประการ เช่น วิธีการสกดัดว้ยตวัทาํละลายจะตอ้งใชป้ริมาณ
สารสกัดและตัวทําละลายมาก  วิธีการกลั�นที� มีปฏิกิริยาร่วมมีขัJนตอนกาสกัดหลายขัJนตอน  วิธีอิเล็กโตร 
ไดอะไลซิสตอ้งใชต้น้ทุนสูงและใชเ้วลาการแยกนาน  วิธีการดูดซับโดยใชเ้รซินแลกเปลี�ยนประจุที�มีราคาแพง 
ประสิทธิภาพการดูดซับจะลดลงเมื�อนํJ าหมกัมีสารปนเปืJ อนสูง เป็นตน้ นอกจากวิธีการแยกกรดแลคติกที�กล่าว
ขา้งตน้ยงัมีงานวิจยัที�ศึกษาเกี�ยวกบัการแยกและการนาํกลบัดว้ยเยื�อแผน่เหลวแบบไอออนิกที�พยุงดว้ยเส้นใยกลวง 
(Hollow fiber supported ionic liquid membrane, HFSILM)  เช่น การศึกษาของฑรรชนก ประภาสวสัดิc . 2558 [9] 
ที�ใช้เยื�อแผ่นเหลวแบบไออนิกที�พยุงด้วยเส้นใยกลวงในการแยกอิแนนทิโอเมอร์ของกรดแลคติกและฟีนิล 
อะลานีน งานวิจยัของ R. Abejón และคณะ 2018 [10] ที�ศึกษาการถ่ายโอนมวลของลิกนินและมอนอแซกคาไรด์
โดยใช้เยื�อแผ่นเหลวแบบไอออนิกที�พยุงด้วยตัวรองรับพอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน (Polytetrafluoroethylene, 
PTFE) พบวา่สมัประสิทธิc การถ่ายโอนมวลของลินินและมอนอแซกคาไรดอ์ยู่ในช่วง 0.14 – 0.56 x 10-4 cm/s  

ของเหลวไอออนิก (Ionic liquid) เป็นสารประกอบไอออนิกหรือเกลืออินทรียที์�มีจุดหลอมเหลวตํ�ากว่า 
100 °C  มีความเสถียรทัJงเชิงกลและเชิงความร้อน สามารถปรับสมบติัทางเคมีฟิสิกส์ได ้และสามารถละทิJงเรื�อง
ความดนัไอได ้โดยปกติสารประกอบไอออนิกประกอบดว้ยอะตอมของไอออนบวกและไอออนลบที�ยึดเหนี�ยวกนั
ดว้ยพนัธะไอออนิก ส่วนของเหลวไอออนิกประกอบดว้ยไอออนบวกอินทรียข์นาดใหญ่ที�ไม่สมมาตร (Bulky 
asymmetric organic cation) และไอออนลบอินทรียห์รืออนินทรียย์ึดกนัดว้ยแรงคูลอมบ ์(Coulomb interaction) 
สารประกอบไอออนิกชนิดใด ๆ จะมีสถานะเป็นของเหลวและหลอมเหลวได้ที�อุณหภูมิห้องเรียกว่า Room 
temperature ionic liquid (RTIL) ที�มีความหนืดตํ�า [11-14] 

เยื�อแผ่นเหลวที�พยุงดว้ยตวัรองรับแบบเส้นใยกลวง หรือ เยื�อแผ่นเหลวที�พยุงดว้ยเส้นใยกลวง ดงัรูปที� 1 
เยื�อแผ่นเหลวแบบไอออนิกที�เป็นสารละลายผสมของสารสกดัแบบไอออนิก (ของเหลวไอออนิก) และตวัทาํ
ละลายจะถูกตรึงไวไ้ม่ให้เคลื�อนที�ในรูพรุนจุลภาคของตวัรองรับแบบเส้นใยที�เป็นพอลิเมอร์ดว้ยแรงคะปิลลารี 
(Capillary force) ทาํให้มีความเสถียรมากขึJน การใช้สารสกดัแบบไอออนิกยงัช่วยลดการสูญเสียจากการระเหย 
(Evaporation) และการแพร่กระจาย (Dispersion) ของสารละลายเยื�อแผ่นเหลวที�อยู่ในรูพรุนของตวัรองรับแบบ
เสน้ใยกลวง [15-17] ขณะที�ระบบเยื�อแผ่นเหลวที�พยุงดว้ยตวัรองรับแบบเส้นใยกลวงเป็นวิธีที�สามารถใชแ้ยกสาร
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ที�มีความเขม้ขน้ตํ�ามากในระดบัส่วนในลา้นส่วน (Part per million, ppm) หรือส่วนในพนัลา้น (Part per billion, 
ppb) การสกดัและการนาํกลบัเกิดขึJนพร้อมกนัในขัJนตอนเดียว ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการตํ�าเพราะใชส้ารสกดั
และตวัทาํละลายนอ้ย และใชพ้ลงังานนอ้ย สามารถดดัแปลงและขยายขนาดไดง่้ายโดยการนาํมอดูลเส้นใยกลวง
มาต่อแบบอนุกรมกนัหรือต่อแบบขนาน อายกุารใชง้านค่อนขา้งนาน สามารถคืนสภาพเยื�อแผ่นเหลวที�เสื�อมสภาพ
และนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้[9, 18-21] 

 

 
รูปที� 1 มอดูลเสน้ใยกลวง [22] 

 

จากที�ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของกรดแลคติกในอุตสาหกรรมดา้นต่าง ๆ ทัJงอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก
ชีวภาพและดา้นอุตสาหกรรมยาและอาหาร รวมทัJงขอ้ดีของเยื�อแผ่นเหลวแบบไอออนิกและประสิทธิภาพของ
ระบบการแยกดว้ยตวัรองรับแบบเส้นใยกลวง จึงเป็นแรงจูงใจของงานวิจยันีJ ที�จะศึกษาการใชเ้ยื�อแผ่นเหลวแบบ
ไอออนิกร่วมกบัตวัรองรับแบบเส้นใยกลวงสําหรับแยกและนาํกลบักรดแลคติกออกจากสารละลายนํJา เพื�อเป็น
แนวทางในการประยุกต์ใชก้ระบวนการนีJสําหรับการแยกและการทาํบริสุทธิc กรดแลคติกที�ไดจ้ากกระบวนการ
หมกัทางชีวภาพต่อไป 

 

2. สมการทีEเกีEยวข้องกบัการสกัดกรดแลคติกและการถ่ายโอนมวล 
2.1 เปอร์เซ็นต์การสกดัและเปอร์เซ็นต์การนํากลบั สามารถหาไดด้งัสมการที� (1) และ (2) 
 

    % Extraction =  
Cf,in- Cf,out

Cf,in

  × 100                 (1) 

 

    % Stripping =  
Cs,out

Cf,in
  × 100                 (2) 

เมื�อ 
Cf,in  = ความเขม้ขน้ของกรดแลคติกที�ตอ้งการในสารละลายป้อนขาเขา้ (mol/L) 



T. Prapasawat, et al. / Pathumwan Academic Journal, Vol. 9, No. 24, January - April 2019 

43 

Cf,out = ความเขม้ขน้ของกรดแลคติกที�ตอ้งการในสารละลายป้อนขาออก (mol/L) 
Cs,out = ความเขม้ขน้ของกรดแลคติกที�ตอ้งการในสารละลายนาํกลบัขาออก (mol/L) 

2.2 สัมประสิทธิ]การถ่ายโอนมวลของกรดแลคติก 
ขัJนตอนของการถ่ายโอนมวลผ่านเยื�อแผ่นเหลวที�พยุงดว้ยเส้นใยกลวงของไอออนกรดแลคติกแสดงดัง 

รูปที� 2 

 
 

รูปที� 2 การถ่ายโอนมวลของไอออนกรดแลคติกผา่นระบบเยื�อแผน่เหลวที�พยุงดว้ยเส้นใยกลวง [22] 
เมื�อ  

[Lact]f = ความเขม้ขน้ของไอออนกรดแลคติกในวฏัภาคสารละลายป้อน (mol/L) 
[Lact]f,m  = ความเขม้ขน้ของไอออนกรดแลคติกที�ชัJนฟิล์มระหว่างวฏัภาคสารละลายป้อนกับ 

  วฏัภาคเยื�อแผน่เหลว (mol/L) 
[Lact·R3N]m,f = ความเข้มข้นของไอออนเชิงซ้อนของกรดแลคติกที�ผิวสัมผัสระหว่างวัฏภาค 

  สารละลายป้อนกบัวฏัภาคเยื�อแผน่เหลว (mol/L)  
[Lact·R3N]m,s = ความเข้มข้นของไอออนเชิงซ้อนของกรดแลคติกที�ผิวสัมผัสระหว่างวัฏภาค 

  เยื�อแผน่เหลวกบัวฏัภาคสารละลายนาํกลบั (mol/L)  
[Lact]s,m = ความเข้มข้นของไอออนกรดแลคติกที�ชัJนฟิล์มระหว่างวฏัภาคเยื�อแผ่นเหลวกับ 

  วฏัภาคสารละลายนาํกลบั (mol/L) 
[Lact]s = ความเขม้ขน้ของไอออนกรดแลคติกในวฏัภาคสารละลายนาํกลบั (mol/L) 
kf = สัมประสิทธิc การถ่ายโอนมวลของไอออนกรดแลคติกผ่านชัJนฟิล์มระหว่างวฏัภาค 

  สารละลายป้อนกบัวฏัภาคเยื�อแผน่เหลว (cm/s) 
km = สัมประสิทธิc การถ่ายโอนมวลไอออนเชิงซ้อนของกรดแลคติกในวัฏภาคภาค 

  เยื�อแผน่เหลว (cm/s) 
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ks = สัมประสิทธิc การถ่ายโอนมวลของไอออนกรดแลคติกผ่านชัJนฟิล์มระหว่างวฏัภาค 
  เยื�อแผน่เหลวกบัวฏัภาคสารละลายนาํกลบั (cm/s) 

สัมประสิทธิc การถ่ายโอนมวลของกรดแลคติกผ่านชัJนฟิลม์ระหว่างวฏัภาคสารละลายป้อนกบัวฏัภาค 
เยื�อแผ่นเหลว (kf) สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการที� (3) และความสัมพนัธ์ของ Sherwood-Graetz [23] ดงัสมการที� 
(4) - (5) โดยที� m = 1.62 และ n = 0.33 เป็นค่าคงที�ที�ประมาณโดย Lévêque ซึ� งใชค้าํนวณสัมประสิทธิc การถ่ายโอน
มวลของของไหลในท่อเสน้ใยกลวง [24–27] 

 

        Sh     =  		kf	ri

Df

                  (3) 
 

        Sh        =    mGzn                  (4) 
 

        Gz     =  		ri
 2v

LDf

                  (5) 

เมื�อ 
Df = สัมประสิทธิc การแพร่ของกรดแลคติกในสารละลายป้อน (cm2/s) ซึ� งคาํนวณได้จากสมการ 

  ของ Wilke-Chang [28–29] 
Gz = Graetz number 
k
f
 = สัมประสิทธิc การถ่ายโอนมวลของกรดแลคติกผ่านชัJนฟิลม์ระหว่างวฏัภาคสารละลายป้อน 

  กบัวฏัภาคเยื�อแผน่เหลว (cm/s) 
L  = ความยาวของเส้นใยกลวง (cm) 
ri = รัศมีภายในของเส้นใยกลวง (cm) 
Sh  = Sherwood number 
v  = ความเร็วของสารละลายป้อนภายในท่อ (cm/s)  
 
สัมประสิทธิc การถ่ายโอนมวลของไอออนเชิงซ้อนของกรดแลคติกในวฏัภาคเยื�อแผ่นเหลว (km) คาํนวณ

ไดจ้ากสมการที� (6) [30] 
 

          km  =  	 εDm

��ri ln (ro/ri)
                 (6) 

 
เมื�อ  

Dm = สัมประสิทธิc การแพร่ของไอออนกรดแลคติกในวฏัภาคสารละลายเยื�อแผ่นเหลว (cm2/s)  
  ซึ� งคาํนวณไดจ้ากสมการของ Wilke-Chang [28–29] 
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k
m
 = สัมประสิทธิc การถ่ายโอนมวลของไอออนเชิงซ้อนของกรดแลคติกในวฏัภาคเยื�อแผ่นเหลว  

  (cm/s) 
ri = รัศมีภายในของเส้นใยกลวง (cm) 
ro = รัศมีภายนอกของเสน้ใยกลวง (cm) 
ε = ความพรุนของเส้นใยกลวง (Porosity)  
τ = ความคดเคีJยวของเสน้ใยกลวงในมอดูล (Tortuosity)  
 
สาํหรับสัมประสิทธิc การถ่ายโอนมวลของไอออนเชิงซ้อนของกรดแลคติกผ่านชัJนฟิลม์ระหว่างวฏัภาคเยื�อ

แผน่เหลวกบัวฏัภาคสารละลายนาํกลบั (ks) คาํนวณไดจ้ากสมการที� (7) และความสัมพนัธ์ของ Sherwood number 
(Sh)  Reynolds number (Re) และ Schmidt number (Sc) ซึ� งอา้งอิงจากผลงานวิจยัของ Schöner และคณะ (1998) 
[31] 
 

    Sh     =     
ks�(do

2-di
2-4Nro

2)�
2DsNro

                 (7) 

เมื�อ 
Ds = สัมประสิทธิc การแพร่ของกรดแลคติกในวฏัภาคสารละลายาํกลบั (cm2/s) ซึ� งคาํนวณไดจ้าก 

  สมการของ Wilke-Chang [28–29] 
di = เสน้ผา่นศูนยก์ลางภายในของมอดูลเสน้ใยกลวง (cm)  
do = เสน้ผา่นศูนยก์ลางภายนอกของมอดูลเสน้ใยกลวง (cm)  
k
s
 = สัมประสิทธิc การถ่ายโอนมวลของไอออนเชิงซ้อนของกรดแลคติกผ่านชัJนฟิลม์ระหว่างวฏัภาค 

  เยื�อแผน่เหลวกบัวฏัภาคสารละลายนาํกลบั (cm/s) 
N = จาํนวนเส้นใยกลวงในมอดูล (เส้น)  
ro = รัศมีภายนอกของเสน้ใยกลวง (cm) 
 
สัมประสิทธิc การถ่ายโอนมวลที�คาํนวณได้จะบ่งชีJ ขัJนตอนควบคุมการถ่ายโอนมวล (Mass transfer 

controlling step) ซึ� งพิจารณาไดจ้ากการเปรียบเทียบสัมประสิทธิc การถ่ายโอนมวล 3 ขัJนตอน คือ การถ่ายโอนมวล
ผ่านชัJนฟิลม์ระหว่างวฏัภาคสารละลายป้อนกบัวฏัภาคเยื�อแผ่นเหลว การถ่ายโอนมวลผ่านวฏัภาคเยื�อแผ่นเหลว 
และการถ่ายโอนมวลผ่านชัJนฟิลม์ระหว่างวฏัภาคเยื�อแผ่นเหลวกบัวฏัภาคสารละลายนาํกลบั สัมประสิทธิc การถ่าย
โอนมวลของขัJนตอนใดมีค่านอ้ยที�สุด ขัJนตอนนัJนจะเป็นขัJนตอนควบคุมการถ่ายโอนมวล 
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3. การทดลอง 
การศึกษาการสกดักรดแลคติกดว้ยระบบเยื�อแผ่นเหลวแบบไอออนิกที�พยุงดว้ยเส้นใยกลวง ซึ� งลกัษณะ

สมบติัของมอดูลเส้นใยกลวงแสดงดงัตารางที� กาํหนดใหส้ารละลายป้อนไหลในฝั�งท่อ (Tube side) และสวนทาง
กบัสารละลายนาํกลบัที�ไหลในฝั�งเปลือก (Shell side) ดว้ยอตัราการไหลของสารละลายป้อนและสารละลาย
นาํกลบัที� เท่ากนัที� 100 mL/min โดยมีรูปแบบการไหลเป็นแบบไหลวน แสดงดงัรูปที�  3 โดยใช้เวลาในการ
ปฏิบติัการ 90–120 นาที [22] 

 
ตารางที� 1 ลกัษณะสมบติัของมอดูลเสน้ใยกลวง [9] 

สมบัต ิ ชนิด/ขนาด 
วสัดุเส้นใยกลวง  
เสน้ผา่นศูนยก์ลางภายในของเส้นใยกลวง  
เสน้ผา่นศูนยก์ลางภายนอกของเสน้ใยกลวง  
เสน้ผา่นศูนยก์ลางภายในของมอดูลเสน้ใยกลวง  
เสน้ผา่นศูนยก์ลางภายนอกของมอดูลเสน้ใยกลวง  
ความยาวเส้นใยกลวง  
จานวนเส้นใยกลวง  
ความพรุนของเส้นใยกลวง  
ความคดเคีJยวของเสน้ใยกลวง  
พืJนที�ผิวที�มีประสิทธิภาพ  
อตัราส่วนของพืJนที�ต่อปริมาตรที�มีประสิทธิภาพ  
ขนาดของมอดลู (เสน้ผ่านศูนยก์ลาง × ความยาว)  
ความดนัแตกต่างสูงสุด  
ช่วงอุณหภูมิในการปฏิบติัการสูงสุด 

พอลิโพรพิลีนชนิดมีรูพรุน  
240 µm  
300 µm  
2.2 cm  
4.67 cm  
15 cm  
35,000 เสน้  
30%  
2.6  
1.4 m2 (15.2 ft2)  
29.3 cm2/cm3 (74.4 cm2/cm3)  
6.3 cm x 20.3 cm (2.5 inch x 8 inch)  
4.2 kg/cm2 (60 psi)  
1-60 °C  
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รูปที� 3 การสกดักรดแลคติกผ่านระบบเยื�อแผน่เหลวแบบไอออนิกที�พยงุดว้ยเสน้ใยกลวง 
 1) ภาชนะบรรจุสารละลายป้อน 2) ปั�ม 3) มาตรวดัความดนัขาเขา้ 4) มอดูลเสน้ใยกลวง  

5) มาตรวดัความดนัขาออก 6) มาตรวดัอตัราการไหล และ 7) ภาชนะบรรจุสารละลายนาํกลบั [9] 
 
การเตรียมสารละลายต่าง ๆ เริ� มจากเตรียมสารละลายป้อนของกรดแลคติก ความเข้มขน้ 0.1 mol/L 

ปริมาตร 3,000 mL ดว้ยนํJ าปราศจากไอออน จากนัJนเตรียมของเยื�อแผ่นเหลวแบบไอออนิกที�เป็นสารละลายผสม
ของสารสกดัไอออนิก ไดแ้ก่ สารสกดัชนิดกรด (2-Ethylhexyl phosphate) และสารสกดัชนิดเบส (Aliquat 336, 
Alamine 336 และ Trioctylamine) ที�ความเขม้ขน้ 5–7% (v/v) ละลายในตวัทาํละลายโทลูอีน ปริมาตร 2,000 mL 
และเตรียมสารละลายนาํกลบั ไดแ้ก่ นํJ าปราศจากไอออน สารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเขม้ขน้ 0.1 และ  
0.2 mol/L ปริมาตร 3,000 mL ในการทดลองแต่ละปัจจยัทาํการทดลองซํJ า 3 ครัJ ง ซึ� งขัJนตอนอย่างละเอียดของการ
สกดัดว้ยกระบวนการเยื�อแผ่นเหลวที�พยุงดว้ยเส้นใยกลวงสามารถอ่านเพิ�มเติมไดจ้ากงานวิจยัของ อจัฉรา ไชยยา 
(2556) [37] ฑรรชนก ประภาสวสัดิc  (2558) [9] และ พรหมมาศ โรจนวี์ระพนัธ์ และ พชัริดา แปลงไร่ (2559) [22]  

การหาปริมาณกรดแลคติกในสารละลายป้อนขาออกและในสารละลายนํากลับขาออกจากมอดูล 
เส้นใยกลวงสามารถวิเคราะห์อย่างง่ายดว้ยการไทเทรตโดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเขม้ข้น  
0.5 mol/L โดยทาํการวิเคราะห์ซํJ าตวัอย่างละ 3 ครัJ ง [22] 

 
4. ผลการทดลองและการอภิปราย 
4.1 การเลอืกชนิดของสารสกัดไอออนิกต่อการสกัดกรดแลคติกด้วยวิธีการสกดัด้วยตวัทําละลาย 

ในการเลือกชนิดของสารสกัดไอออนิกศึกษาโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทาํละลายก่อน เพื�อให้ทราบ
แนวโน้มของการสกดักรดแลคติกและนําไปใชท้ดลองในระบบเยื�อแผ่นเหลวที�พยุงดว้ยเส้นใยกลวงในหัวขอ้
ถดัไป จากการศึกษาชนิดของสารสกดัไอออนิกชนิดกรด 2-Ethylhexyl phosphate และสารสกดัไอออนิกชนิดเบส 
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Aliquat 336 ดว้ยวิธีการสกดัตวัทาํละลาย ที�ความเขม้ขน้ 5% (v/v) ในตวัทาํละลายโทลอีูน โดยใชป้ริมาตรของสาร
สกดัไอออนิกชนิดละ 200 mL และสารละลายกรดแลคติกที�ความเขม้ขน้เท่ากบั 0.1 mol/L ค่า pH เท่ากบั 1.95 
ปริมาตร 200 mL [22] พบว่าสารสกดั Aliquat 336 ซึ� งเป็นสารสกดัไอออนิกชนิดเบสที�ประกอบดว้ยเกลือของ 
เอมีนชนิดจตุรภมิูเหมาะสมต่อการสกดักรดแลคติก เพราะสามารถเกิดสารประกอบเชิงซอ้นที�ไม่ละลายนํJา และไม่
สลายตวัเมื�อไดรั้บความร้อน [32] 

นอกจากนีJ  จากรูปที�  4 แสดงให้เห็นว่า เปอร์เซ็นต์การสกัดด้วยการใช้สารสกัดไอออนิกชนิดกรด  
2-Ethylhexyl phosphate มีค่าติดลบเนื�องจากความเขม้ขน้ของกรดในวฏัภาคของสารละลายนํJาหลงัจากการทดลอง
เพิ�มสูงขึJน ซึ� งมีสาเหตุจากปัจจยั 3 ประการ ดงันีJ  1.สารสกดั 2-Ethylhexyl phosphate เป็นสารสกดัชนิดกรด ซึ� ง
สารสกดัชนิดนีJ เมื�อละลายในตวัทาํละลายจะแตกตวัให้ไอออนที�มีประจุลบเช่นเดียวกบักรดแลคติก ดงันัJนจึงไม่
สามารถเกิดปฏิกิริยาดว้ยการแลกเปลี�ยนไอออนได ้2.โครงสร้างของสารสกดั 2-Ethylhexyl phosphate มีหมู ่
ไฮดรอกซิล 2 ตาํแหน่ง จึงทาํใหส้ารสกดั 2-Ethylhexyl phosphate บางส่วนละลายเขา้สู่วฏัภาคของสารละลายนํJา 
3.การปั�นกวนในขณะทาํการทดลองเป็นการเพิ�มพืJนที�สัมผสัระหว่างวฏัภาคของสารละลายอินทรียก์บัวฏัภาคของ
สารละลายนํJาทาํใหเ้กิดการถา่ยโอนมวลของสารสกดัไปยงัวฏัภาคของสารละลายนํJ า ดงันัJนสารสกดั 2-Ethylhexyl 
phosphate ซึ� งเป็นสารสกดัชนิดกรดไม่เหมาะสําหรับการสกดักรดแลคติก ขณะที�การสกดักรดแลคติกดว้ยสาร
สกดัชนิดเบส Aliquat 336 สามารถสกดัไอออนของกรดแลคติกไดดี้กว่า เนื�องจากสารสกดั Aliquat 336 เป็นสาร
สกดัชนิดเบสของเกลือเอมีนชนิดจตุรภูมิ จึงสามารถทาํปฏิกิริยากบักรดแลคติกที�ไม่แตกตวั (Undissociated lactic 
acid) ดว้ยการสร้างพนัธะไฮโดรเจน และยงัทาํปฏิกิริยากบักรดแลคติกแตกตวั (Dissociated lactic acid) ดว้ยการ
แลกเปลี�ยนไอออนลบและไอออนคลอไรดไ์ดอี้ก [9, 33–35] 

 

 
 

รูปที� 4. การสกดักรดแลคติกที�ความเขม้ขน้เริ�มตน้ของกรดแลคติก 0.1 mol/L โดยใชส้ารสกดัชนิดกรด 2-Ethylhexyl 
phosphate และสารสกดัชนิดเบส Aliquat 336 ที�ความเขม้ขน้ 5 % (v/v) ในตวัทาํละลายโทลอีูน และเวลาการสกดั  

0 – 120 นาที 
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4.2 ความเข้มข้นของสารสกัด Aliquat 336 ในตัวทําละลายโทลูอนี 
จากการศึกษาชนิดของสารสกดัไอออนิกดว้ยวิธีการสกดัดว้ยตวัทาํละลายในหัวขอ้ 3.1 พบว่าสารสกดั 

Aliquat 336 ในตวัทาํละลายโทลูอีนสามารถกรดแลคติกได ้ดงันัJน ในหัวขอ้นีJและหวัขอ้ถดัไปจะศึกษาสภาวะที�
เหมาะสมในการสกดักรดแลคติกดว้ยระบบเยื�อแผน่เหลวแบบไอออนิกที�พยงุดว้ยเสน้ใยกลวงต่อไป 

สาํหรับการศึกษาความเขม้ขน้ที�เหมาะสมของสารสกดัไอออนิก Aliquat 336 ในตวัทาํละลายโทลูอีนต่อ
การสกดักรดแลคติกดว้ยระบบเยื�อแผน่เหลวแบบไอออนิกที�พยุงดว้ยเส้นใยกลวง กาํหนดความเขม้ขน้เริ�มตน้ของ
สารละลายป้อนของกรดแลคติกกบั 0.1 mol/L ค่า pH เท่ากบั 1.95 และใชน้ํJ าปราศจากไอออนเป็นสารละลาย
นาํกลบั จากรูปที� 5 – 6 พบว่าเปอร์เซ็นตก์ารสกดัและเปอร์เซ็นตก์ารนาํกลบักรดแลคติกโดยรวมแปรผนัตามความ
เขม้ขน้ของสารสกดั Aliquat 336 ซึ�งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของเฮนรี หลุยส์ เลอชาเตอริเยร์ ที�อธิบายว่าเมื�อเพิ�มความ
เขม้ขน้ของสารสกดั ปฏิกิริยาจะไปขา้งหน้ามากขึJน [36–37] และสังเกตไดว้่าที�ความเขม้ขน้ของ Aliquat 336 
เท่ากบั 6% (v/v) สามารถสกดักรดแลคติกไดสู้งสุดเท่ากบั 35.29% และนาํกลบักรดแลคติกได้สูงสุดเท่ากับ 
33.33% และเมื�อความเขม้ขน้ของ Aliquat 336 สูงกว่า 6% (v/v) การสกดัและนํากลบักรดแลคติกจะลดลง 
เนื�องจากเมื�อความเขม้ขน้ของสารสกดัสูงขึJน ความหนืดของเยื�อแผ่นเหลวจะสูงขึJน ซึ� งเป็นไปตามความสัมพนัธ์
ของ Stokes-Einstein [38] จึงทาํให้เกิดความต้านทานการแพร่ของไอออนเชิงซ้อนระหว่างกรดแลคติกและ 
Aliquat 336 ที�จะผา่นวฏัภาคเยื�อแผน่เหลว สัมประสิทธิc การแพร่จึงลดลงเพราะเป็นส่วนกลบักบัความหนืด  

 

 
 

รูปที� 5 ความเขม้ขน้ของสารสกดั Aliquat 336 ในตวัทาํละลายโทลอีูนต่อการสกดักรดแลคติก ที�ความเขม้ขน้เริ�มตน้
ของกรดแลคติก 0.1 mol/L โดยใชน้ํJาปราศจากไอออนเป็นสารละลายนาํกลบั และเวลาในการสกดั 0 – 90 นาที 
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รูปที� 6 ความเขม้ขน้ของสารสกดั Aliquat  336 ในตวัทาํละลายโทลอีูน ต่อการนาํกลบักรดแลคติกที�ความเขม้ขน้
เริ�มตน้ 0.1 mol/L โดยใชน้ํJ าปราศจากไอออนเป็นสารละลายนาํกลบั และเวลาในการปฏิบติัการ 0 – 90 นาที 

 
4.3 ชนิดของสารสกัดไอออนิกชนิดเบส 

การศึกษาการสกดักรดแลคติกดว้ยสารสกดัไอออนิกชนิดเบส ไดแ้ก่ สารสกดัเบสชนิดตติยภูมิ คือ สารสกดั 
Alamine 336 และสารสกดั Trioctylamine  และสารสกดัเบสชนิดจตุรภูมิ คือ Aliquat 336 ที�ความเขม้ขน้ที�เท่ากนั
เท่ากบั 6% (v/v) กาํหนดให้ความเขม้ขน้เริ� มตน้ของสารละลายป้อนของกรดแลคติกกบั 0.1 mol/L ค่า pH เท่ากบั 
1.95 และใชน้ํJาปราศจากไอออนเป็นสารละลายนาํกลบั จากรูปที� 7–8 พบว่าที�เวลา 90 นาที การใชส้ารสกดั Alamine 
336 ในตัวทําละลายโทลูอีน สามารถสกัดกรดแลคติกได้สูงกว่าสารสกัดไอออนิก Aliquat 336 และสารสกัด 
Trioctylamine โดยมีเปอร์เซ็นต์การสกดัเท่ากบั 52.08, 37.25 และ 25.92 ตามลาํดบั เช่นเดียวกบัการสกดัสารสกดั 
Alamine 336 สามารถทําให้เปอร์เซ็นต์การนาํกลบักรดแลคติกสูงกว่าสารสกัด Aliquat 336 และสารสกดั 
Trioctylamine ที�เวลาในการปฏิบติัการ 75 นาที โดยมีเปอร์เซ็นต์การนํากลบัเท่ากบั 45.83, 31.37 และ 21.28 
ตามลาํดบั  

เนื�องจากสารละลายป้อนของกรดแลคติดมีค่า pH เท่ากบั 1.95 ซึ� งนอ้ยกว่าค่าการแตกตวัของกรดแลคติก

คือที� pKa เท่ากบั 3.86 ที�อุณหภูมิ 25°C จึงทําให้สารละลายกรดแลคติกอยู่ในรูปของกรดแลคติกที�ไม่แตกตัว 
(Undissociated lactic acid) ทาํใหส้ารสกดั Alamine 336 ซึ� งเป็นสารสกดัเบสชนิดตติยภูมิสามารถสกดักรดแลคติก
ไดด้ว้ยการการสร้างพนัธะไฮโดรเจน [9] นอกจากนีJ ยงัพบว่า TOA ซึ� งเป็นสารสกดัเบสชนิดตติยภูมิให้เปอร์เซ็นต์
การสกดัและนาํกลบัน้อยที�สุดเนื�องจากโครงสร้างมีสายโซ่ตรงสัJนที�สุดซึ� งเป็นไปตามงานวิจยัของ Y. K. Hong 
และ W. H. Hong (1999) ที�ศึกษาการสกดักรดคาร์บอกซิลิกด้วยสารสกัดผสมของสารสกดัเอมีนตติยภูมิโดย
วิธีการสกดัแบบตวัทาํละลายที�กล่าวว่าสัมประสิทธิc การกระจายตวัจะสูงขึJนตามความยาวของโซ่ตรงของสารสกดั
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เอมีน [39] ซึ� งในการศึกษาของบทความนีJ สามารถเรียงความยาวของโซ่ตรงของสารสกดัเอมีน ไดด้งันีJ  Alamine 
336 > Aliquat 336 > TOA 

 

 
 

รูปที� 7 ชนิดของสารสกดัที�ความเขม้ขน้ของสารสกดั 6% (v/v) ในตวัทาํละลายโทลอีูนต่อการสกดักรดแลคติกที�ความ
เขม้ขน้เริ�มตน้ 0.1 mol/L โดยใชน้ํJ าปราศจากไอออนเป็นสารละลายนาํกลบั และเวลาในการปฏิบติัการ 0 - 90 นาที 

 

 
 

รูปที� 8 ชนิดของสารสกดัที�ความเขม้ขน้ของสารสกดั 6% (v/v) ในตวัทาํละลายโทลอีูนต่อการนาํกลบักรดแลคติกที�
ความเขม้ขน้เริ�มตน้ 0.1 mol/L โดยใชน้ํJาปราศจากไอออนเป็นสารละลายนาํกลบั และเวลาในการปฏิบติัการ 0 - 90 นาที 
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4.4 ชนิดของสารละลายนํากลบั 
ชนิดของสารละลายนาํกลบัที�ศึกษา ไดแ้ก่ โซเดียมคลอไรด์ (ความเขม้ขน้ 0.1 และ 0.2 mol/L) และนํJ า

ปราศจากไอออน ที�ความเขม้ขน้เริ�มตน้ของสารละลายกรดแลคติก 0.1 mol/L โดยใชส้ารสกดั Alamine 336 ที�
ความเขม้ขน้ 6 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตรละลายในตวัทาํละลายโทลูอีน และใชเ้วลาในการปฏิบติัการ 0 – 90 นาที 
พบวา่โซเดียมคลอไรดค์วามเขม้ขน้ 0.1 และความเขม้ขน้ 0.2 mol/L และนํJาปราศจากไอออนสามารถนาํกลบักรด
แลคติกได ้41.18, 36.36 และ 43.75 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั ดงัรูปที� 9 ซึ� งอธิบายไดว่้า โซเดียมคลอไรดเ์มื�ออยู่ใน
สารละลายจะแตกตวัจะได ้Na+  และ Cl- โดยที� Cl- ไม่สามารถทาํปฏิกิริยากบักรดแลคติกไดด้ว้ยการแลกเปลี�ยน
ไอออน แต่จะทาํปฏิกิริยากบัสารสกดั Alamine 336 ซึ� งเป็นสารประกอบเอมีนชนิดตติยภูมิ กลายเป็นสารสกดัของ
เกลือเอมีนชนิดจตุรภูมิซึ� งทาํใหเ้ยื�อแผน่เหลวมีความเสถียรมากขึJน จึงทาํใหน้าํกลบักรดแลคติกไดน้อ้ย นอกจากนีJ
ชนิดของสารละลายนาํกลบัยงัส่งผลต่อเปอร์เซ็นตก์ารสกดัดว้ย ซึ� งจะเห็นไดว้่าเปอร์เซ็นตก์ารสกดักรดแลคติกที�
ใช้นํJ าปราศจากไอออนเป็นสารละลายนํากลบันัJนมีเปอร์เซ็นต์ในการสกัดกรดแลคติกสูงกว่าการใช้โซเดียม 
คลอไรดเ์ป็นสารละลายนาํกลบั ดงัรูปที� 10 

 

 
 

รูปที� 9 ชนิดและความเขม้ขน้ของสารละลายนาํกลบัต่อการนาํกลบักรดแลคติก ที�ความเขม้ขน้เริ�มตน้ 0.1 mol/L โดยใช้
สารสกดั Alamine 336 ที�ความเขม้ขน้ 6% (v/v) ในตวัทาํละลายโทลอีูนและเวลาในการปฏิบติัการ 0 - 90 นาที 
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รูปที� 10 ชนิดและความเขม้ขน้ของสารละลายนาํกลบัต่อการสกดักรดแลคติก ที�ความเขม้ขน้เริ�มตน้ 0.1 mol/L โดย
ใชส้ารสกดั Alamine 336 ที�ความเขม้ขน้ 6% (v/v) ในตวัทาํละลายโทลอีูน และเวลาในการปฏิบติัการ 0 - 90 นาที 

 
4.5 ค่าคงทีEเกีEยวกบัการถ่ายโอนมวลของไอออนกรดแลคติก 

ค่าคงที�สมดุลและสัมประสิทธิc ที�เกี�ยวกบัการถ่ายโอนมวลของการสกดัไอออนกรดแลคติกผ่านเยื�อแผ่น
เหลวแบบไอออนิกที�พยงุดว้ยเส้นใยกลวง แสดงดงัตารางที� 2  
 
ตารางที� 2 ค่าคงที�สมดุลและสัมประสิทธิc ที�เกี�ยวกบัการถ่ายโอนมวลของไอออนกรดแลคติก 

ค่าคงทีEสมดุลและสัมประสิทธิ]การถ่ายโอนมวล ค่าทีEได้ หน่วย 

สมัประสิทธิc การแพร่ในสารละลายป้อน (Df) 3.64×10-5 cm2/s 

สมัประสิทธิc การแพร่ของไอออนเชิงซอ้นในสารละลายเยื�อแผ่นเหลว (Dm) 7.43×10-5 cm2/s 

สมัประสิทธิc การแพร่ในสารละลายนาํกลบั (Ds) 4.26×10-5 cm2/s 

สมัประสิทธิc การถ่ายโอนมวลในวฏัภาคสารละลายป้อน (kf) 1.27×10-4 cm/s 

สมัประสิทธิc การถ่ายโอนมวลของไอออนเชิงซอ้นในวฏัภาคเยื�อแผน่เหลว (km) 3.20×10-3 cm/s 

สมัประสิทธิc การถ่ายโอนมวลในวฏัภาคสารละลายนาํกลบั (ks) 2.22×10-3 cm/s 

 
จากตารางที� 1 สรุปไดว้า่การแพร่ของไอออนกรดแลคติกผา่นวฏัภาคสารละลายป้อนไปยงัวฏัภาคเยื�อแผ่น

เหลวเป็นขัJนตอนควบคุมการถ่ายโอนมวล (Mass transfer controlling step) ของการสกัดและนํากลับ 
กรดแลคติกผ่านเยื�อแผ่นเหลวแบบไอออนิกที�พยุงดว้ยเส้นใยกลวง โดยมีค่าสัมประสิทธิc การถ่ายโอนมวลใน 
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วฏัภาคสารละลายป้อน เท่ากบั 1.27×10-4 cm/s เนื�องจากเป็นขัJนตอนที�มีการถ่ายโอนมวลชา้ที�สุดเมื�อเทียบกบัการ
ถ่ายเทมวลของไอออนเชิงซ้อนผ่านชัJนฟิลม์ของวฏัภาคเยื�อแผ่นเหลว และการถ่ายเทมวลของไอออนกรดแลคติก
เขา้สู่วฏัภาคสารละลายนาํกลบั และใชค้วามแตกต่างของความเขม้ขน้ (Concentration gradient) ที�สภาวะก่อน
สิJนสุดกระบวนการเป็นแรงขบัเคลื�อน (Driving force) 
 
5. สรุป 

การศึกษาการสกดักรดแลคติกผ่านระบบเยื�อแผ่นเหลวแบบไอออนิกที�พยุงดว้ยเส้นใยกลวง ที�กาํหนด
รูปแบบการปฏิบติัการเป็นแบบไหลวนและใหส้ารละลายป้อนและสารละลายนาํกลบัไหลสวนทางกนัที�อตัราการ
ไหล 100 mL/min สรุปไดว้่าที�ความเขม้ขน้เริ�มตน้ของสารละลายสังเคราะห์ของกรดแลคติกในสารละลายป้อน 
0.1 mol/L โดยใชส้ารสกดั Alamine 336 ที�ความเขม้ขน้ 6% (v/v) ละลายในตวัทาํละลายโทลูอีน ใชส้ารละลาย
นํากลบัคือ นํJ าปราศจากไอออนและใช้เวลาในการปฏิบัติการ 90 นาที เป็นภาวะเหมาะสมที�สามารถสกัด 
กรดแลคติกจากสารละลายป้อนกรดแลคติกสังเคราะห์ไดป้ระมาณ 52% และสามารถนํากลบักรดแลคติกได้
ประมาณ 44% นอกจากนีJการคาํนวณสัมประสิทธิc การถ่ายโอนมวลของกรดแลคติกในวฏัภาคสารละลายป้อน (kf) 
สัมประสิทธิc การถ่ายโอนมวลของไอออนเชิงซ้อนกรดแลคติกในวฏัภาคเยื�อแผ่นเหลว (km)  และสัมประสิทธิc การ
ถ่ายโอนมวลของกรดแลคติกในวฏัภาคสารละลายนาํกลบั (ks) มีค่าเท่ากบั 1.27 × 10-4, 3.20 × 10-3 และ 2.22 × 10-3 
cm/s ตามลาํดบั ซึ� งสรุปไดว้า่การแพร่ของกรดแลคติกผา่นวฏัภาคสารละลายป้อนเป็นขัJนตอนควบคุมการถ่ายโอน
มวล (Mass transfer controlling step) ของการสกดัและนาํกลบักรดแลคติก 

แมว้่าผลที�ไดจ้ากการศึกษานีJ ยงัให้การสกดัและการนาํกลบันอ้ยกว่างานวิจยัอื�นแต่สามารถพฒันาต่อยอด
การสกดักรดแลคติกดว้ยการใชเ้ยื�อแผน่เหลวไอออนิกที�พยุงดว้ยเส้นใยกลวงไดด้ว้ยการเพิ�มความเขม้ขน้ของสาร
สกดัไอออนิก หรือการใชส้ารสกดัผสมตัJงแต่ 2 ชนิดขึJนไป (การสกดัแบบเสริมฤทธิc , Synergistic extractant) เป็น
ตน้ และเมื�อเปรียบเทียบกบัวิธีการแยกอื�น ๆ กระบวนการนีJ ใชส้ารเคมีและพลงังานนอ้ย สามารถสกดัและนาํกลบั
ไดพ้ร้อมกนัในขัJนตอนเดียวเมื�อเทียบกบัวิธีการแยกดว้ยเรซินแลกเปลี�ยนประจุ (Ion exchange resin) ในงานวิจยั
ของ X. Cao และคณะ (2002) ที�ให้เปอร์เซ็นต์ผลได ้(Yield) เท่ากบั 86.2 แต่ตอ้งปรับสภาพของสารละลายป้อน
ดว้ยเบสให้มีค่า pH เท่ากบั 5 และตอ้งใชส้ารละลายกรดเขม้ขน้ในการลา้งกรดแลคติกออกหลงัการแยก [8] หรือ
การสกดัดว้ยวิธีตวัทาํละลายที�ตอ้งใชป้ริมาณสารเคมีมากและไม่สามารถสกดัและนาํกลบัไดพ้ร้อมกนั หรือการ
สกดัโดยใชเ้ยื�อแผน่แบบอิมลัชนั ที�ตอ้งใชส้ารเคมีหลายชนิด เช่น สารอิมลัซิไฟเออร์ สารละลายบฟัเฟอร์ เพื�อเพิ�ม
ความเป็นอิมลัชนัใหก้บัสารละลายเยื�อแผ่น [40] เป็นตน้ 

นอกจากนีJ กระบวนการเยื�อแผ่นเหลวแบบไอออนิกที�พยุงดว้ยเส้นใยกลวงสามารถประยุกต์ใชใ้นระดบั
อุตสาหกรรมอาหารและยาไดโ้ดย 1) เพิ�มจาํนวนของมอดูลเส้นใยกลวงโดยการต่อแบบอนุกรมหรือแบบขนาน 
เพื�อเพิ�มพืJนที�ผิวสัมผสัในการแยก และ 2) เพิ�มจาํนวนรอบของการไหลวนเพื�อเพิ�มเวลาสัมผสั (Resident time)  
 [9, 37] 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีL มีวตัถุประสงค์เพืNอออกแบบและสร้างตวัเก็บประจุแรงสูงแบบใชฉ้นวนก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะ
ฟลูออไรดที์Nความดนัเกจ 3 บาร์ เพืNอใชท้าํตวัเกบ็ประจุมาตรฐานทีNมีค่ากาํลงัไฟฟ้าสูญเสียตํNามากสําหรับขนาดพิกดั
แรงดนั 200 กิโลโวลต์ โครงสร้างของตวัเก็บประจุใชส้แตนเลสทาํเป็นอิเลก็โทรดครึN งทรงกลมซ้อนศูนยก์ลาง
ร่วมกับอิเล็กโทรดทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม และมีอิเล็กโทรดการ์ด ติดตัLงอยู่ในตัวท่อฉนวนพีวีซี โดยการ
ประกอบตวัเก็บประจุทีNพฒันาขึLนทาํภายในห้องสะอาด และงานวิจยันีL ทดสอบค่าความจุไฟฟ้าของตวัเก็บประจุ
แรงสูงและสอบเทียบตวัเก็บประจุแรงสูงสําหรับใชท้าํเครืNองวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัแบบโวลเตจดิไวเดอร์
เพืNอเป็นเครืNองมือวดัทีNไดม้าตรฐานโดยกองทดสอบไฟฟ้าแรงสูง ฝ่ายบาํรุงรักษาระบบส่ง  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ผลการวดัค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุมีค่า 50.611 พิโกฟารัด แฟกเตอร์กาํลงัไฟฟ้าสูญเสีย 
0.001% ผลการสอบเทียบของโวลเตจดิไวเดอร์วดัแรงดนั ไดค่้าเฉลีNยของแฟกเตอร์ตวัคูณเท่ากบั 925.99 ค่าความ
ไม่แน่นอน ±0.61% ทีNระดบัความเชืNอมัNน 95% สาํหรับผลการสอบเทียบตวัเก็บประจุต่ออนุกรมวดัค่ายอดแรงดนั
ดว้ยวิธีของชบับ์แอนดฟ์อเทสคิว ไดค่้าเฉลีNยของแฟกเตอร์ตวัคูณ เท่ากบั 198.91 ค่าความไม่แน่นอน ±1.65% ทีN
ระดบัความเชืNอมัNน 95% 
 
คําสําคัญ: ตวัเกบ็ประจุแรงสูง, โวลเตจดิไวเดอร์, แฟกเตอร์กาํลงัไฟฟ้าสูญเสีย 
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Abstract 

The purposes of this research are to design and fabricated a high voltage capacitor using insulator of 
Sulphur hexafluoride (SF6) at pressure gauge of 3 bar in order to obtain the very low dissipation factor at rated 
voltage of 200 kV, designed and figured with stainless concentric a half of sphere-coaxial cylinder electrode, 
mounted guard electrode in the insulated PVC tube. All the apparatuses are improved, correctly dimensional 
specified and constructed in the custom cleanroom. The capacitance of high voltage capacitor is measured and 
the calibration of high voltage capacitor for constructing a voltage divider as a standard measurement is carried 
out at High voltage testing department, Transmission system maintenance division, Electricity generating 
authority of Thailand. The result of the capacitance measurement of capacitor is 50.611 pF when the dissipation 
factor is 0.001%. The calibration result of voltage divider measurement shows that the average scale factor is 
925.99 at uncertainty ±0.61% with a probability of 95% and the Chubb and Fortescue method measurement for 
peak value of measured voltage shows that the average scale factor is 198.91 at uncertainty ±1.65% with a 
probability of 95%. 
 

Keywords: High voltage capacitor, Voltage divider, Dissipation factor 
 

1.  บทนํา 
ในการศึกษาดา้นวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงจาํเป็นตอ้งใชต้วัเก็บประจุแรงสูง  ทัL งภาคปฏิบติัและงานวิจัย

ต่างๆ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงจาํเป็นตอ้งใช้ตวัเก็บประจุแรงสูงในการทดสอบ
อุปกรณ์ทีNผลิตขึLนตามทีNมาตรฐานกาํหนด  ตวัเก็บประจุทีNนาํมาใชต้อ้งมีคุณสมบติัพิเศษแตกต่างจากตวัเกบ็ประจุทีN
ใชง้านทัNวไป คือตอ้งมีค่าแฟกเตอร์กาํลงัไฟฟ้าสูญเสียตํNามาก   จึงตอ้งใชต้วัเก็บประจุแรงสูงแบบก๊าซอดัความดนั  
ทีNออกแบบโดยรูปทรงของอิเล็กโทรดแบบทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม และทรงกลมซ้อนศูนย์กลางร่วม มี
อิเลก็โทรดการ์ดสาํหรับทาํหนา้ทีNเป็นชีลด ์ ทาํใหไ้ม่มีสนามไฟฟ้ารบกวนจากภายนอกซึN งติดตัLงอยู่ในตวัถงัฉนวน
พีวีซี  และใชก้ารฉนวนดว้ยก๊าซ SF6 อดัความดนัทีNทาํให้ทนแรงดนัไฟฟ้าไดสู้ง  ในการออกแบบเพืNอใชง้านตอ้งมี
ค่าความจุไฟฟ้าทีNเหมาะสมของตัวเก็บประจุแรงสูง  มีค่าความจุไฟฟ้าอยู่ในช่วง 30-100 พิโกฟารัด (pF) [1]   
โดยทัNวไป ใชเ้ป็นตวัเก็บประจุมาตรฐาน เพราะจะมีกาํลงัไฟฟ้าสูญเสียน้อยมาก   ความเครียดสนามไฟฟ้าเป็น
พารามิเตอร์สําคญัต่อการฉนวนของอุปกรณ์หรือระบบไฟฟ้าแรงสูง ในการออกแบบวสัดุฉนวนสําหรับอุปกรณ์
ไฟฟ้าแรงสูง  จะตอ้งคาํนึงถึงความคงทนของการฉนวนทางไฟฟ้า [2] จากงานวิจยัทีNผ่านมามีการออกแบบและ
สร้างตวัเก็บประจุไฟฟ้าแรงสูง  เพืNอใชใ้นงานทดสอบและเป็นส่วนหนึN งของชุดวดัแรงดนัไฟฟ้าสูงเพียง 30-150 
กิโลโวลต ์(kV) เท่านัLน [3-6]  บทความนีL จึงมีวตัถุประสงคเ์พืNอนาํเสนอการออกแบบและสร้างตวัเก็บประจุแรงสูง
ขนาด 200 kV   เพืNอใชใ้นหอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าแรงสูง และเป็นแนวทางสาํหรับศึกษาเพืNอพฒันาตวัเก็บประจุชนิด
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นีL ต่อไป  โดยมีผลการทดสอบการวดัค่าความจุไฟฟ้า  การสอบเทียบเมืNอใชท้าํเครืNองวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั
แบบโวลเตจดิไวเดอร์ และการสอบเทียบเมืNอใช้ทําเครืN องวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับค่ายอดด้วยวิธีของ 
ชบับแ์อนดฟ์อเทสคิว (Chubb and Fortescue) 

 
2.  การออกแบบและสร้างตัวเกบ็ประจุแรงสูง  

 การออกแบบคาํนึงถึงโครงสร้างของตวัเก็บประจุและมิติทีNเหมาะสม โดยใชว้สัดุทีNหาไดภ้ายในประเทศ 
ซึN งรายละเอียดการออกแบบโดยสรุป มีดงันีL  
2.1  ลกัษณะโครงสร้างตวัเกบ็ประจุแรงสูง 

 ตวัเกบ็ประจุแรงสูงนีLไดจ้ากสนามไฟฟ้าของอิเลก็โทรดแบบครึN งทรงกลมซอ้นศูนยร่์วมและทรงกระบอก
ซ้อนแกนร่วม มีอิเล็กโทรดการ์ดอดัก๊าซ SF6 ทีNความดนัเกจ 3 บาร์ (ความดนัสัมบูรณ์ 4 บาร์) เพืNอเป็นวสัดุ 
ไดอิเลก็ตริก และใชท่้อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 12 นิLว ทีNผลิตภายในประเทศ ชนิดทนความดนัได ้13.5 บาร์ 
เป็นภาชนะอดัความดนั และเป็นฉนวนภายนอกใหก้บัตวัเกบ็ประจุแรงสูง ซึN งตวัเก็บประจุนีL จะไม่มีผลต่อระบบวดั
แรงดนัจากค่าเกบ็ประจุสเตรย ์(Stray capacitance) โดยโครงสร้างมีลกัษณะดงัแสดงในรูปทีN 1 

 

 
รูปทีN 1โครงสร้างตวัเกบ็ประจุอดัก๊าซ SF6 

1) ฝาปิดบน     2) ตวัถงัฉนวนพีวีซี   3) อิเลก็โทรดแรงสูง   
4) อิเลก็โทรดวดัแรงดนั    5) อิเลก็โทรดการ์ด  6) อิเลก็โทรดต่อลงดิน    
7) ขัLวต่อสายเคเบิล    8) ฝาปิดล่าง    9) อิเลก็โทรดวงแหวนโดนทั 

9 
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ตัวเก็บประจุแรงสูงทีNสร้างขึL นด้วยโลหะสแตนเลส ทีNออกแบบโดยรูปทรงของอิเล็กโทรดแบบ
ทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม และทรงกลมซ้อนศูนย์กลางร่วม มีอิเล็กโทรดการ์ดสําหรับทําหน้าทีN เป็นชีลด ์
อิเล็กโทรดทรงกระบอกนอกซึN งเป็นอิเล็กโทรดแรงสูงส่วนบนเป็นครึN งทรงกลมจะยึดอยู่กบัหน้าแปลนโลหะ
ดา้นบนทีNรองรับดว้ยฉนวนพีวีซี   ปลายล่างของอิเล็กโทรดแรงสูงเชืNอมดว้ยอิเล็กโทรดวงแหวนโดนัท  เพืNอลด
ความเครียดสนามไฟฟ้า ส่วนอิเล็กโทรดทรงกระบอกในเป็นอิเล็กโทรดแรงตํNา  ส่วนบนจะเป็นครึN งทรงกลมยึด
ดว้ยท่อในแนวดิNงใหมี้ลกัษณะซอ้นแกนร่วมกบัอิเลก็โทรดนอก  ท่อโลหะทีNใชย้ึดอิเลก็โทรดทรงกระบอกในจะทาํ
หนา้ทีNเป็นตวัรองรับและอิเลก็โทรดต่อลงดินหรือชีลดใ์หก้บัสายวดัแรงตํNาและสายต่ออิเลก็โทรดการ์ด ระหว่างขัLว
อิเลก็โทรดวดัแรงดนั  อิเลก็โทรดการ์ด และอิเลก็โทรดต่อลงดิน  ยึดตรึงและกัLนดว้ยฉนวนซุปเปอร์ลีน 

การออกแบบและพฒันาตวัเก็บประจุทรงกระบอกซอ้นแกนร่วมอดัก๊าซนีL   ไดใ้ชมิ้ติของครึN งทรงกลมเป็น
เกณฑ์ในการเลือกมิติทีN เหมาะสม เพราะความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดจะเกิดขึLนทีNครึN งทรงกลม  ค่าความจุทีN
เหมาะสมของตวัเก็บประจุแรงสูงทีNมีโครงสร้างแบบทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม และใช้ก๊าซอดัความดันเป็น 
ไดอิเลก็ตริกจะมีค่าอยู่ในยา่น 30-100 pF  ในทีNนีLออกแบบใหมี้ค่าความจุไฟฟ้า 50 pF 
2.2  มติโิครงสร้างตวัเกบ็ประจุภาคแรงสูงทีWออกแบบ 

มิติโครงสร้างตวัเกบ็ประจุแรงสูงสร้างตามเงืNอนไขคือแรงดนั 200 kV ความดนัเกจก๊าซ SF6 เท่ากบั 3 บาร์ 
ค่าความจุไฟฟ้า 50 pF วสัดุโครงสร้างสามารถหาได้ภายในประเทศ การออกแบบเริNมตน้ด้วยการเลือกขนาด
อิเลก็โทรดครึN งทรงกลมใน ซึN งเป็นส่วนทีNมีความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุด ตอ้งไม่เกิดโคโรนาทีNแรงดนักาํหนดโดย
คาํนึงถึงค่าแรงดนัเกินทีNเกิดขึLนในขณะทีNใชง้าน สภาพผิวของอิเลก็โทรด และความคลาดเคลืNอนจากการประกอบ 
และตอ้งไดค่้าความจุไฟฟ้าทีNตอ้งการโดยทีNมิติของตวัเก็บประจุไม่ใหญ่จนเกินไป การเลือกอิเล็กโทรดครึN งทรง
กลมนอกตอ้งคาํนึงถึงมิติทีNเหมาะสม ส่วนขนาดของท่อพีวีซีตอ้งคาํนึงถึงความคงทนต่อความเครียดสนามไฟฟ้า
ของอากาศตามผิวความยาวท่อพีวีซี ซึN งมีค่าประมาณ 4 kV/cm ความยาวภาชนะอดัความดนัทีNเหมาะสมควรยาว
ประมาณสองเท่าของอิเล็กโทรดทรงกระบอกนอก   ลกัษณะโครงสร้างตวัเก็บประจุดงักล่าวแบ่งได ้2 ส่วน คือ
บริเวณครึN งทรงกลมซอ้นศูนยก์ลางร่วม และบริเวณทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม 

ในอิเลก็โทรดทรงกระบอกซอ้นแกนร่วม ส่วนบนเป็นครึN งทรงกลมซอ้นศูนยก์ลางร่วมซึN งสามารถหาค่า r1

จากสมการ (1) โดยใชค้วามสัมพนัธ์ระหว่างแรงดนัระหว่างอิเลก็โทรดทัLงสองและความเครียดสนามไฟฟ้าวิกฤต
ของก๊าซ SF6 ทีNความดนัสมับูรณ์ 4 บาร์  

n
1

U
r =

0.5Em ax
= 4.83 cm                   (1) 

เมืNอ 
Emax คือ ความเครียดสนามไฟฟ้าวิกฤตของก๊าซ SF6 ทีNความดนัสัมบูรณ์ 4 บาร์  มีค่า 351.2  

kV/cm (87.8 kV/cm·bar) 
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Un คือ แรงดนัค่ายอดระหว่างอิเลก็โทรดทัLงสอง [kV]  ซึN งคาํนวณจาก 
n

U = U K⋅  โดยทีN   U 
คือ แรงดนัค่ายอดทีNกาํหนดมีค่า 200 2  = 282.8  kV  และ K คือ แฟคเตอร์ความปลอดภยัขณะใชง้านมีค่าเท่ากบั 
3 จะได ้ nU = 200 2 3×   =849   kV นัNนคือแรงดนัตํNาสุดทีNจะนาํไปใชใ้นการคาํนวณหามิติต่างๆ มีค่า 849 kV 
เพืNอใชห้ามิติทีNพอเหมาะจากบริเวณทรงกลมซอ้นศูนยก์ลางร่วม  
 เมืNอไดค่้า r1 พิจารณาหามิติ อาศยัสมการ (2) สามารถคาํนวณหาค่า r2 ไดด้งัต่อไปนีL       

   1
2

r
r =

0.5
  = 9.66 cm                    (2) 

ผลจากการคาํนวณจะไดค่้ารัศมี r1 = 4.83 cm ค่า r2= 9.66 cm แต่ท่อสแตนเลสทีNผลิตตามมาตรฐานทีN
สามารถจดัหาซืLอได ้ขนาดใกลเ้คียงอยู่ทีN 3.5 นิLว มีรัศมี 5.08 cm และขนาด 8 นิLว รัศมี 10.95 cm จากมิติดงักล่าว ค่า
ความจุไฟฟ้าทีNบริเวณครึN งทรงกลมซอ้นศูนยก์ลางร่วม จากสมการ (3) 

   0 r 1 2

2 1

4πε ε r r
C =

2(r -r )
                   (3)

 

       

12 2 2

2 2

4π(8.854 10 )(1.00191)(5.08 10 )(10.95 10 )
=

2[(10.95 10 )-(5.08 10 )]

− − −

− −

× × ×

× ×  

        = 5.28 pF          
         

พิจารณาทีNทรงกระบอก เมืNอ C บริเวณครึN งทรงกลมซ้อนศูนยก์ลางร่วมเท่ากบั 5.28 pF  แต่ค่า C ทีNตอ้งการ
คือ 50 pF ดงันัLนค่า C บริเวณทรงกระบอกซอ้นแกนร่วมทีNตอ้งการเท่ากบั 50-5.28 =  44.72 pF  อาศยัสมการ (4) 
สามารถคาํนวณหาความยาวl  ของอิเลก็โทรดทรงกระบอกไดด้งันีL  

   

2

1

0 r

r
Cln

r
=

2πε ε

 
 
 

l                     (4) 

                                            

10.95
44.72 ln

5.08
=

2π(8.854)(1.00191)

 
 
   = 61.62 cm.        

 
ดังนัLน ในทีN นีL ออกแบบให้ l เท่ากับ 61.50 cm และเพืNอให้อิเล็กโทรดทรงกระบอกภายนอกห่อหุ้ม

อิเล็กโทรดภายในได้หมด จึงออกแบบให้อิเล็กโทรดภายนอกยาวกว่าอิเล็กโทรดภายในประมาณ 10-15 cm 
อิเล็กโทรดทรงกระบอกภายนอกจึงมีความยาว L เท่ากบั 75 cm สําหรับท่อ พีวีซี ตอ้งคาํนึงถึงความคงทนต่อ
ความเครียดสนามไฟฟ้าของอากาศตามผิวความยาวท่อพีวีซี ซึN งมีค่าประมาณ 4 kV/cm ความยาวภาชนะอดัความ
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ดนัทีNเหมาะสมควรยาวประมาณสองเท่าของอิเลก็โทรดทรงกระบอกนอก เลือกใชท่้อพีวีซีขนาด 12 นิLว รัศมี 15.9 
cm  Class 13.5 ความยาวของท่อ 170 cm 

เมืNอทําการกลึงและขดัผิวแลว้อิเล็กโทรดทรงกระบอกในวดัความยาวได ้60.50 cm มีรัศมี 5 cm ส่วน
อิเลก็โทรดทรงกลมใน มีรัศมี 5 cm อิเล็กโทรดทรงกระบอกนอกเมืNอทาํเสร็จแลว้วดัความยาวได ้75 cm มีรัศมี 
10.57 cm ส่วนอิเล็กโทรดทรงกลมนอก มีรัศมีภายในได ้10.57 cm เพราะขนาดวสัดุทีN เลือกใชต้ามจริงมีขนาดทีN
เลก็กว่าทีNระบุเลก็นอ้ย ท่อพีวีซีรัศมี 15.9 cm เมืNอทาํเสร็จแลว้วดัความยาวของท่อได ้169 cm อิเลก็โทรดการ์ดยาว 2 
cm และมีช่องว่างระหว่างอิเลก็โทรดวดัแรงดนัและอิเลก็โทรดต่อลงดิน 2 มิลลิเมตร อิเลก็โทรดต่อลงดินมีรัศมี 3 
cm ทีNปลายล่างของอิเลก็โทรดแรงสูงเชืNอมดว้ยท่อสแตนเลสวงแหวนรูปโดนัท   เพืNอลดความเครียดสนามไฟฟ้า  
ขนาดของท่ออิเลก็โทรดวงแหวนมีรัศมีของท่อ 1.1 cm และรัศมีในวงแหวนโดนทั  8.73 cm   ท่อยึดอิเลก็โทรดวดั
แรงดนั  ใชท่้อสแตนเลสขนาด 2 นิLว รัศมี 3 cm ยาว 75.5 cm  
 จากมิติทีNสร้างเสร็จแลว้สามารถคาํนวณหาค่า C, Ui,  η ∗  และ Emaxโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน  
 ส่วนทีN 1 บริเวณครึN งทรงกลมซอ้นศูนยก์ลางร่วม ใช ้r1 = 5 cm  r2 = 10.57 cm  และ  rε =1.00191 
  1)  ค่าความจุไฟฟ้า คาํนวณไดจ้ากสมการ (5)   

   0 r 1 2

2 1

4πε ε r r
C =

2(r -r )
 = 5.29 pF                  (5) 

  2)  แฟคเตอร์สนามไฟฟ้า คาํนวณไดจ้ากสมการ (6) 

   1

2

r
* =

r
η  = 0.473                   (6) 

  3)  แรงดนัโคโรนาเริNมเกิด คาํนวณไดจ้ากสมการ (7)   

   
2

i

1c

E a
U = 1+ p d *

p p r
η

  
⋅ ⋅  

⋅                      
(7)

 

        

2

0.0881
= 87.8 1+ 4 (10.57 5) 0.473

4 5

 
× − × 

× 
 = 962 kV         

  4)  ความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุด คาํนวณไดจ้ากสมการ (8) ใช ้U = 282.84 kV 

   max
1

1

2

U
E =

r
r (1- )

r

 = 107.36 kV/cm                 (8) 
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ส่วนทีN 2 บริเวณทรงกระบอกซอ้นแกนร่วม ใช ้r1 = 5 cm   r2 = 10.57 cm  rε =1.00191 และ l  =  60.5 cm 
  1)  ค่าความจุไฟฟ้า คาํนวณไดจ้ากสมการ (9) 

   0 r

2

1

2πε ε
C =

r
ln

r

 
 
 

l
  = 45.05 pF                  (9) 

  2)  แฟคเตอร์สนามไฟฟ้า คาํนวณไดจ้ากสมการ (10) 

   
2

1

1

2 1

r
r ln

r
* =

(r -r )
η    = 0.672                (10) 

  3)  แรงดนัโคโรนาเริNมเกิด คาํนวณไดจ้ากสมการ (11)  ใช ้b = 0.125    

   i

1c

E b
U = p d * 1+

p p r
η
  

⋅ ⋅   
⋅    

 = 1,351 kV              (11) 

  4)  ความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุด จากสมการ (12) 

   max
2

1

1

U
E =

r
r ln

r

 = 75.56 kV/cm                (12) 

ส่วนทีN 3 บริเวณทรงกระบอกซอ้นแกนร่วมส่วนอิเลก็โทรดการ์ด  ใช ้r1 เท่ากบั 5 cm   r2 เท่ากบั 10.57 cm   

rε =1.00191  และ ความยาวอิเลก็โทรดการ์ด  เท่ากบั  2  cm ทาํการคาํนวณไดค่้าความจุไฟฟ้า 1.49 pF  เมืNอ
เปรียบเทียบจากการวดัค่าความจุไฟฟ้า ดว้ยเครืN องวดัแบบ Schering  bridge ทีNแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 10 kV ได้
ค่า  1.745 pF  

ส่วนทีN 4 ทรงกระบอกซอ้นวงแหวนโดนทั ใชอิ้เลก็โทรดต่อลงดินมีรัศมี 3 cm อิเลก็โทรดวงแหวนโดนทั
รัศมีของท่อ 1.1 cm และรัศมีในวงแหวนโดนทั 8.73 cm [7] 
  1) คาํนวณทีNอิเล็กโทรดต่อลงดิน   ไดแ้ฟคเตอร์สนามไฟฟ้า A =η

∗ 0.692 และมีความเครียด
สนามไฟฟ้าสูงสุด ทีNอิเลก็โทรดต่อลงดิน  Emax = 71.33 kV/cm 
  2) คาํนวณทีNอิเล็กโทรดวงแหวนโดนัท    ไดแ้ฟคเตอร์สนามไฟฟ้า B =η

∗ 0.667 และมี
ความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุด   ทีNอิเลก็โทรดวงแหวนโดนทั   Emax = 74.01 kV/cm 

ดงันัLนสามารถสรุปค่า  C, Ui  ,η ∗  และ Emax ทีNคาํนวณไดจ้ากมิติทีNแลว้เสร็จทัLง 4 ส่วน คือ ครึN งทรงกลม
ซอ้นศูนยก์ลางร่วมทรงกระบอกซอ้นแกนร่วม และทีNทรงกระบอกซอ้นวงแหวน ดงัแสดงในตารางทีN 1 
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ตารางทีN 1   ค่า C, Ui และ η ∗  ทีNคาํนวณไดจ้ากมิติทีNสร้างขึLน 
 C  (pF) Ui (kV) �* Emax (kV/cm) 
ครึN งทรงกลมซอ้นศูนยก์ลางร่วม 5.29 962 0.473 107.36 
ทรงกระบอกซอ้นแกนร่วม 45.05 1,351 0.672 75.56 
ส่วนอิเลก็โทรดการ์ด 1.49 1,351 0.672 75.56 
ทรงกระบอกซอ้นวงแหวนโดนทั  ทีNอิเลก็โทรดต่อลงดิน A =η

∗ 0.692 71.33 
ทรงกระบอกซอ้นวงแหวนโดนทั  ทีNอิเลก็โทรดวงแหวนโดนทั B =η

∗ 0.667 74.01 
 
เมืNอพิจารณาค่าความเครียดสนามไฟฟ้าทัLง 3 ส่วนปรากฏว่า ส่วนทีN 1 คือบริเวณทรงกลมซ้อนแกนร่วมมี

แนวโนม้ทีNจะเกิดการเบรกดาวน์มากกว่าส่วนทีNเหลือ แต่ตวัเก็บประจุนีL ทาํการอดัก๊าซ ไวที้Nความดนัเกจ 3 บาร์ ซึN ง
สามารถทนแรงดนัระดบั 200 kV และสามารถทนแรงดนัเบรกดาวน์ไดม้ากถึง 351.2 kV/cm จึงทาํให้ไม่เกิดเบรก
ดาวนร์ะหวา่งอิเลก็โทรด 

ดงันัLนตวัเก็บประจุแรงสูงทีNออกแบบสร้างขึLนมา (ดงัรูปทีN 2) จะมีความจุไฟฟ้า 50.34 pF แรงดนัโคโรนา
เริNมเกิด 962 kV ทีNบริเวณครึN งทรงกลมซอ้นแกนร่วม ความดนัเกจก๊าซ SF6 3 บาร์ ท่อพีวีซีทนความดนั 13.5 บาร์ 
ยาว 169 cm เป็นภาชนะอดัความดนั 
 

 
รูปทีN 2  โครงสร้างตวัเกบ็ประจุอดัก๊าซSF6 ทีNสร้างเสร็จแลว้ 

 
3.  ผลการทดสอบ 

การทดสอบและสอบเทียบดว้ยระบบแรงดนัสูงตามมาตรฐาน [8-11] สําหรับตวัเก็บประจุแรงสูงทีNได้
พฒันาขึLน ไดท้าํการทดสอบทีNกองทดสอบไฟฟ้าแรงสูง ฝ่ายบาํรุงรักษาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (บางพลี) สภาพแวดลอ้ม อุณหภูมิหอ้ง 33.7°C  ความชืLน 53.7%  ความดนับรรยากาศ 1,015 mbar 
3.1  การทดสอบวดัค่าความจุไฟฟ้า 

จากการออกแบบสร้างตวัเก็บประจุมาตรฐานอดัก๊าซ SF6 และแกไ้ขอุปกรณ์ต่างๆ จะตอ้งทาํการวดัและ
ทดสอบหาค่าความเกบ็ประจุไฟฟ้าและแฟกเตอร์กาํลงัสูญเสียโดยการใชว้งจร Schering Bridge ดงัรูปทีN 3 เมืNอจ่าย
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แรงดนั 10 kV  50 kV และ 100 kV ไดค่้าความจุไฟฟ้าเท่ากนัคือ 50.611 pF โดยทีNแรงดนั 100 kV ไดค่้าแฟกเตอร์
กาํลงัสูญเสียไดอิเลก็ตริกคือ 0.001% ซึN งมีค่าเท่ากบั 10-5 ตามคุณสมบติัทางไฟฟ้าของก๊าซ SF6 ดงัแสดงในตารางทีN 
2 

 

 
                             

รูปทีN 3 วงจรวดัค่าความจุไฟฟ้า 
 

ตารางทีN 2  ผลการทดสอบวดัค่าความจุไฟฟ้า 
Utest (kVrms) f (Hz) C (pF) DF (tanδ) % 

10 50 50.611 0.0013 
50 50 50.611 0.0011 

100 50 50.611 0.0010 
 
3.2  การสอบเทียบเมืWอใช้ทําเครืWองวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัแบบโวลเตจดิไวเดอร์ 

โวลเตจดิไวเดอร์เป็นอุปกรณ์วดัแรงดนัไฟฟ้าสูงกระแสสลบัทาํหนา้ทีNแบ่งทอนแรงดนัสูงให้ตํNาลงพอทีNจะ
ใชโ้วลตมิ์เตอร์ หรือเครืN องวดัแรงดนัตํNาวดัได ้โดยใช ้C1 = 50 pF 200 kV (50.611 pF) และ C2 = 44 pF 2 kV (ค่า 
C2 รวมค่า C ของสาย Coaxial RG-11 ยาว 25 เมตร = 46.8 nF) ดงัรูปทีN 4 
 ตารางทีN 3 แสดงผลการสอบเทียบไดค่้าเฉลีNยของแฟกเตอร์ตวัคูณ ( FS ) ของระดบัแรงดนัตัLงแต่ 20 kV ถึง 
200 kV เท่ากบั 925.99 ค่าความไม่แน่นอนเท่ากบั ±0.61% ทีNระดบัความเชืNอมัNน 95%   ผลการสอบเทียบความไม่มี
เสถียรภาพในระยะเวลาช่วงสัLน 5 นาที ทีNระดบัแรงดนัสูงสุด 200  kV ไดค่้าแฟกเตอร์ตวัคูณ 925.66  
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รูปทีN 4 วงจรเครืNองวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัแบบโวลเตจดิไวเดอร์ 

 
ตารางทีN 3  ผลการสอบเทียบเมืNอใชท้าํเครืNองวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัแบบโวลเตจดิไวเดอร์ 

Level 

(kV) 
Uref 

(kV) 
USF6 

(V) 
FS 

USF6 

(kV) 
δF 
(%) 

sF 
sF 

(%) 
U± 

20 21.839 23.58 926.09 21.84 0.011 0.32 0.034 0.6051 
40 40.259 43.47 926.03 40.26 0.004 0.45 0.0482 0.6042 
60 61.567 66.48 926.08 61.57 0.01 0.3 0.0327 0.6040 
80 80.165 86.56 926.15 80.16 0.017 0.24 0.0256 0.6039 

100 100.579 108.6 926.11 100.58 0.013 0.25 0.0273 0.6039 
120 119.961 129.54 926.07 119.96 0.008 0.28 0.0306 0.6039 
140 142.019 153.38 925.92 142.02 -0.007 0.24 0.026 0.6039 
160 160.324 173.17 925.81 160.32 -0.019 0.2 0.0216 0.6039 
180 181.003 195.48 925.93 181 -0.006 0.16 0.0171 0.6039 
200 200.976 217.1 925.71 200.98 -0.03 0.19 0.0201 0.6039 

200* 201.1 217.25 925.66 201.1 -0.035 0.14 0.015 0.6030 
หมายเหตุ : 200*   =  Short term instability  200 kV  5 mins 
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3.3  การสอบเทียบเมืWอใช้ทําเครืWองวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัค่ายอดวธีิของ Chubb and Fortescue 

รูปทีN 5 แสดงวงจรแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัค่ายอดวิธีของ Chubb and Fortescue โดยใชมิ้เตอร์วดั
กระแสตรงวดัค่าเฉลีNย ซึN งค่ากระแสเฉลีNยทีNวดัไดจ้ะเป็นสดัส่วนโดยตรงกบัความต่างระหว่างค่ายอดบวกกบัค่ายอด
ลบของแรงดนั  

 
รูปทีN 5 วงจรแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัค่ายอดวิธีของ Chubb and Fortescue 

ตารางทีN 4  ผลการทดสอบวงจรต่ออนัดบัวดัค่ายอดกระแสสลบั  วิธีของ Chubb and Fortescue 

Level 

(kV) 
refU

∧

 

SF6I  

FS δF(%) sF sF(%) U± 
(kV) (mA) 

60 86.19 0.432 199.70 0.399 0.37 0.1861 1.63 

80 114.71 0.576 199.15 0.122 0.22 0.1082 1.37 

100 145.86 0.734 198.83 -0.039 0.43 0.2176 1.22 

120 167.67 0.843 198.80 -0.052 0.23 0.1181 1.16 

140 198.17 0.995 199.13 0.111 0.41 0.2035 1.10 

160 226.67 1.139 198.97 0.034 0.42 0.2126 1.07 

180 255.33 1.287 198.42 -0.243 0.40 0.2013 1.04 

200 283.3 1.431 198.25 -0.332 0.33 0.1655 1.02 

200* 282.55 1.427 198.06 -0.426 0.21 0.1084 1.02 

หมายเหตุ : 200* = Short term instability  200 kV 5 mins  

C1 = 50 pF 
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ค่าเฉลีNยของแฟกเตอร์ตวัคูณ ( FS ) ของระดบัแรงดนัตัLงแต่ 60 kV ถึง 200 kV เท่ากบั 198.91 ค่าความไม่
แน่นอนเท่ากบั ±1.65% ทีNระดบัความเชืNอมัNน 95%  สาํหรับผลการสอบเทียบความไม่มีเสถียรภาพในระยะเวลาช่วง
สัLน 5 นาที ทีNระดบัแรงดนัสูงสุด 200 kV ไดค่้าแฟกเตอร์ตวัคูณ 198.06  ดงัแสดงผลในตารางทีN 4 
 
4.  สรุป 

การออกแบบและสร้างตวัเก็บประจุไฟฟ้าแรงสูงแบบใชฉ้นวนก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด ์(SF6) เพืNอ
ใชท้าํตวัเก็บประจุมาตรฐานทีNมีค่ากาํลงัไฟฟ้าสูญเสียตํNามาก พิกดัแรงดนั 200 kV โครงสร้างใชส้แตนเลสทาํเป็น
อิเลก็โทรดครึN งทรงกลมซ้อนศูนยก์ลางร่วม กบัอิเลก็โทรดทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม และมีอิเล็กโทรดการ์ดติด
ตัLงอยู่ในตวัถงัฉนวนพีวีซี การออกแบบไดเ้ลือกวสัดุโลหะสแตนเลสสําหรับทาํอิเล็กโทรด มีการปรับแต่งขนาด 
การกาํหนดขนาดในงานออกแบบตามขนาดวสัดุทีNมีใหใ้ชไ้ด ้การประกอบในขัLนตอนสุดทา้ยจดัทาํกระบวนการ
สร้างในห้องสะอาด ใชก้๊าซ SF6 อดัความดนัเกจทีN 3 บาร์ ผลการวดัค่าความจุไฟฟ้าของตวัเก็บประจุมีค่า 50.611 
pF แฟกเตอร์กาํลงัไฟฟ้าสูญเสีย 0.001% ผลการสอบเทียบเมืNอใชท้าํโวลเตจดิไวเดอร์วดัแรงดนั ไดค้่าเฉลีNยของ
แฟกเตอร์ตวัคูณเท่ากบั 925.99 ค่าความไม่แน่นอน ±0.61% ทีNระดบัความเชืNอมัNน 95% สําหรับผลการสอบเทียบตวั
เกบ็ประจุต่ออนุกรมวดัค่ายอดแรงดนัแบบชบับแ์อนดฟ์อเทสคิว ไดค่้าเฉลีNยของแฟกเตอร์ตวัคูณ เท่ากบั 198.91 ค่า
ความไม่แน่นอน ±1.65% ทีNระดบัความเชืNอมัNน 95  ตวัเก็บประจุแรงสูงขนาด 200 kVนีL สามารถนาํไปใชเ้ป็นตวั
ประจุมาตรฐานได ้  วิธีการออกแบบและสร้างตวัเก็บประจุนีL ยงัสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางศึกษาและพฒันาตวั
เกบ็ประจุชนิดนีLไดต่้อไป 
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การศึกษา และผลการศึกษาและสรุป ไม่ควรเกิน 250 คาํ และให้ระบุคาํสาํคญัไวท้า้ยบทคดัย่อทัBงภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
จาํนวนไม่เกิน 5 คาํ ในการเขียนบทคดัยอ่ทัBงภาษาไทยและภาษาองักฤษควรมีเนืBอหาตรงกนั 

เนื?อหาของบทความ (Main text)  แบ่งเป็น 2 ประเภท มีรายละเอียดดงันีB  
1.  บทความวิชาการหรือบทความปริทัศน์ (Tutorial papers or Review articles) หวัขอ้และเนืBอหาควรชีBประเด็นที:

ตอ้งการนาํเสนอให้ชดัเจนและมีการลาํดบัเนืBอหาที:เหมาะสม เพื:อให้ผูอ้่านสามารถเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎี
วิเคราะห์และเสนอแนะประเดน็อยา่งสมบรูณ์ 

2. บทความวิจัย (Research papers) ควรมีการนาํเสนอการวิจยัและผลการวิจยัที:ไดรั้บตามระเบียบวิธีวิจยั โดยควรมี
องคป์ระกอบดงัต่อไปนีB  

2.1 บทนาํ (Introduction) ที:ครอบคลุมความสําคญั และที:มาของปัญหาวิจยั ภาพรวมของบทความ พร้อมทัBงเสนอการ
ทบทวนงานวิจยัที:ผา่นมา  

2.2 วิธีการวจิยั (Research Methodology)  
- บทความวจิยัดา้นวิทยาศาสตร์ ควรอธิบายเกี:ยวกบัเครื:องมือ อุปกรณ์ สารเคมี และวิธีการที:ใชใ้นการวิจยั  
- บทความวิจยัดา้นสังคมศาสตร์ ควรอธิบายวิธีดาํเนินการวิจยัโดยกล่าวถึงวิธีการสุ่มตวัอย่าง ที:มาของกลุ่ม

ตวัอยา่ง แหล่งที:มาของขอ้มูล การเก็บและรวบรวมขอ้มูล การใชเ้ครื:องมือสถิติที:ใชใ้นการวิจยัและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
2.3 ผลการศึกษาและการอภิปราย (Results and Discussion) ส่วนของผลการศึกษาให้บรรยายสิ:งที:ไดจ้ากการวิจยัเป็น

สาํคญั พร้อมเสนอขอ้มูลในรูปแบบตาราง กราฟ ภาพ หรือ แผนภูมิ ประกอบได ้ ส่วนของการอภิปรายผลควรเชื:อมโยงกบัผล
การศึกษาว่าสอดคลอ้งกบัสมมติฐานหรือแตกต่างจากผลงานวจิยัที:มีผูร้ายงานไวก่้อนหรือไม่อยา่งไร และดว้ยเหตุผลใด โดยตอ้งมี
การอา้งอิงที:เชื:อถือได ้

2.4 สรุป (Conclusion) เป็นการสรุปผลที:ไดจ้ากการวิจยั 
2.5 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) อาจมีหรือไม่ก็ได ้
2.6 เอกสารอา้งอิง (References) 

การเขียนเอกสารอ้างองิ (References) เอกสารการอา้งอิงทุกฉบบัตอ้งมีการอา้งอิงหรือกล่าวถึงในบทความ หวัขอ้เอกสารอา้งอิงไม่
ตอ้งใส่หมายเลขกาํกบัหน้าหัวขอ้ การเรียงลาํดบัเลขการอา้งอิงตามเอกสารอา้งอิงทา้ยบทความ รูปแบบที:ใช้อา้งอิงโดยการ
เรียงลาํดบัหมายเลข โดยใชเ้ลขอารบิคภายใตว้งเล็บใหญ่ต่อจากบทความที:จะอา้งอิง (ตวัอย่าง เช่น Waiyapattanakorn [1] 
described the practical operating condition of the antenna. หรือ Taramasso และคณะ [2] ไดจ้ดสิทธิบตัรตวัเร่งปฏิกิริยา) หาก
อา้งอิงซํBารายการเดิมใหใ้ชห้มายเลขเดิม  
การเตรียมต้นฉบับ  สามารถดาวน์โหลดรูปแบบของบทความ (Journal Template) ไดที้: http:// paj.pit.ac.th/ 
การส่งต้นฉบับ  

ผูที้:ประสงคจ์ะส่งบทความกบัวารสารวิชาการปทุมวนักรุณาส่งตน้ฉบบับทความพร้อมไฟลใ์นรูปของ Microsoft Word
โดยสามารถส่งได ้ 2  รูปแบบ  คือ ส่งทาง   E-mail: journal@pit.ac.th หรือส่งเป็นเอกสารตน้ฉบบั  1  ชุดพร้อม CD ไดที้: 

กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการปทุมวนั  

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที� 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
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