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บทคัดย่อ 
 

 วสัดุกรองน ้ำด่ืมเตรียมไดจ้ำกกำรละลำยเถำ้แกลบในสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์แลว้
ท ำให้เกิดเจลดว้ยกรดไฮโดรคลอริกท่ีค่ำพีเอชของสำรละลำยเท่ำกบั 7  จำกกำรศึกษำสมบติัของ
วสัดุท่ีเตรียมได ้ประกอบดว้ย SiO2 เท่ำกบั 98.50 เปอร์เซ็นต์ และสำรประกอบอ่ืนๆไดแ้ก่ Al2O3 

Fe2O3 และ Na2O เท่ำกบั 0.49 0.04 และ 0.13 เปอร์เซ็นต ์ตำมล ำดบั โดยมีสัณฐำนวิทยำเป็นของแข็ง
ท่ีมีรูปร่ำงไม่แน่นอน มีรูพรุนกระจำยตวับนพื้นผิว  มีพื้นท่ีผิวเท่ำกบั 245.98 m2/g  ค่ำขนำดรูพรุน
เฉล่ีย และ ปริมำตรูพรุนทั้งหมดเท่ำกบั 13.38 nm และ 0.76 cm3/g ตำมล ำดบั น ำวสัดุท่ีเตรียมไดไ้ป
ใช้เป็นไส้กรองน ้ ำกับอุปกรณ์กรองน ้ ำท่ีได้ออกแบบไว ้โดยเตรียมไส้กรองท่ีมีขนำดเส้นผ่ำน
ศูนยก์ลำง 1.5 เซนติเมตร ยำว 9 เซนติเมตร บรรจุวสัดุกรอง 5 กรัม  สำมำรถกรองน ้ ำไดสู้งสุด 3 
ลิตร โดยน ้ ำท่ีผ่ำนกำรกรองจะมีค่ำของตวัแปรต่ำงๆ ท่ีเป็นดชันีบ่งช้ีคุณภำพน ้ ำลดลง อำทิเช่น ค่ำ
กำรน ำไฟฟ้ำ(Conductivity) ค่ำควำมขุ่น(Turbidity) ปริมำณสำรท่ีละลำยทั้งหมด(Total Dissolved 
Solids) และค่ำควำมกระดำ้งทั้งหมด(Total Hardness) ลดลงร้อยละ 10.13  94.72  5.68  และ 13.08  
ตำมล ำดบั  
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Abstract: The objective of this study was to prepare water filtering material from rice 

husk ash. The material was obtained by dissolving rice husk ash in sodium hydroxide 

solution and neutralized with HCl. The chemical composition of material was SiO2, 

Al2O3, Fe2O3 and Na2O in the values of 98.50%, 0.49%, 0.04% and 0.13%, respectively. 

The morphology of material was undefined solid with BET surface area of 245.98 m
2
/g, 

average porosity of 13.38 nm and total pore volume of 0.76 cm
3
/g. The material was 

evaluated its filtration efficiency. The filter cartridge with 1.5 cm diameter and 9 cm long 

was made from 5 g of material and was assemble to a water filtering model. The filter 

capacity for water was up to 3 L and filtrated water was determined its quality index. 

Water quality parameters of the filtrate such as conductivity, turbidity, total dissolved 

solids and total hardness were lowered by 10.13%, 94.72%, 5.68% and 13.08%, 

respectively, of the prior treated water. 
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ค ำน ำ 
 

 แนวคิดของงานวิจนัน้ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์มหาอุทกภยัในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเกิดปัญหาการ
ขาดแคลนน ้าด่ืม ผูว้จิยัจึงไดเ้สนอแนวทางในการแกปั้ญหาโดยการผลิตอุปกรณ์ส าหรับกรองน ้ าด่ืม
ท่ีสามารถท าไดง่้าย และมีราคาถูก โดยพิจารณาหาวสัดุท่ีจะน ามาใช้กรองน ้ า และพบว่าแกลบซ่ึง
เป็นวสัดุท่ีหาไดง่้ายและราคาถูก สามารถใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตวสัดุกรองน ้ าได ้โดยไดมี้การ
ออกแบบอุปกรณ์กรองน ้าด่ืมเพื่อใชร่้วมกบัวสัดุกรองท่ีไดผ้ลิตข้ึน งานวจิยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงทดลอง
ท่ีถ่ายทอดแนวความคิดออกมาให้เป็นรูปธรรม ซ่ึงยงัคงมีในหลายๆ ส่วนท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุง
และพฒันาเพื่อใหไ้ดผ้งงานท่ีสมบูรณ์แบบ ซ่ึงผูว้จิยัคาดหวงัวา่จะไดท้  าการพฒันาต่อยอดงานวิจยัน้ี
ในโอกาศต่อไป 
 ผูว้ิจยัขอขอบคุณมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยาท่ีสนับสนุนทุนวิจยัผ่านทาง
สถาบนัวิจยัและพฒันา ขอขอบคุณโปรแกรมวิชาเคมี และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี
เอ้ือเฟ้ืออุปกรณ์ และสถานท่ี ในการท าวจิยั  
 
 
 
 
         คงศกัด์ิ ปัตตาฤทธ์ิ 
                                                                                                                    20 ธนัวาคม 2556 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมส ำคญัและทีม่ำของปัญหำ 
 น ้ำสะอำดท่ีใชส้ ำหรับบริโภคมีควำมส ำคญัอยำ่งมำกต่อกำรด ำเนินชีวิตของประชำกรทัว่
โลก กำรมีสำรปนเป้ือนหรือคุณภำพของน ้ ำไม่เหมำะสมในกำรใชบ้ริโภค จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ร้ำยแรงในวงกวำ้ง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศท่ีด้อยพฒันำท่ีขำดแคลนระบบผลิตน ้ ำด่ืมท่ีมี
คุณภำพ และไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของประชำกร  ซ่ึงท ำให้ประชำชนจ ำเป็นตอ้งบริโภคน ้ ำท่ี
สกปรก มีกำรปนเป้ือนซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภำพในระยะยำวก่อให้เกิดปัญหำต่อกำรพฒันำ
ประเทศ  นอกจำกน้ีในบำงประเทศท่ีประสบกบัภยัธรรมชำติต่ำงๆ ท ำให้เกิดสภำวะกำรขำดแคลน
น ้ำด่ืมแบบฉบัพลนั กำรใหค้วำมช่วยเหลือประชำชนในสภำวะดงักล่ำวเป็นไปดว้ยควำมยำกล ำบำก 
และล่ำช้ำ ปัญหำกำรขำดแคลนน ้ ำด่ืมเม่ือเกิดภยัพิบติัมำจำกสำเหตุใหญ่ๆสองประกำรคือ กำรส่ง
ควำมช่วยเหลือเป็นไปดว้ยควำมยำกล ำบำกและไม่ทัว่ถึง อีกประกำรหน่ึงคือกำรขำดแคลนน ้ ำด่ืมท่ี
จะน ำไปช่วยเหลือผูป้ระสบภยั และหำกเหตุภยัพิบติัด ำเนินไปเป็นเวลำนำนปัญหำดงักล่ำวจะเพิ่ม
ทวีคูณ ดงัจะเห็นไดจ้ำกเหตุอุทกภยัในประเทศไทย เม่ือปีพุทธศกัรำช 2554  ปัญหำกำรขำดแคลน
น ้ ำด่ืมในสภำวะเช่นน้ีอำจลดควำมรุนแรงลงได้หำกผูป้ระสบภยัสำมำรถท่ีจะผลิตน ้ ำสะอำดไว้
ส ำหรับบริโภคไดเ้อง ในเชิงเทคนิคกำรผลิตน ้ำด่ืมนั้นสำมำรถท ำไดห้ลำยวธีิข้ึนอยูก่บัคุณภำพน ้ ำดิบ
ท่ีน ำมำใช ้ แต่วธีิกำรท่ีเป็นท่ีนิยมและมีขั้นตอนท่ีไม่ซบัซอ้นก็คือกำรกรอง ซ่ึงองคป์ระกอบท่ีส ำคญั
ท่ีจะท ำให้ไดน้ ้ ำด่ืมท่ีมีคุณภำพดีหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กบัวสัดุกรองท่ีน ำมำใช้ ในปัจจุบนัเคร่ืองกรอง
และวสัดุกรองน ้ ำด่ืมท่ีมีประสิทธิภำพดีมีหลำกหลำยรูปแบบ แต่โดยรวมแลว้พบวำ่มีรำคำค่อนขำ้ง
สูง กำรกรองตอ้งอำศยักำรเพิ่มแรงดนัของน ้ ำ มีขนำดใหญ่และเคล่ือนยำ้ยล ำบำก และบำงรูปแบบ
ตอ้งประกอบกบัป๊ัมน ้ำและใชก้ระแสไฟฟ้ำ ซ่ึงจะเห็นวำ่กำรน ำมำใชใ้นยำมเกิดภยัธรรมชำติเป็นไป
ไดค้่อนขำ้งยำก   
 ดงันั้นงำนวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ในกำรศึกษำกำรผลิตวสัดุกรองท่ีมีประสิทธิภำพดีในกำร
กรองน ้ ำด่ืม โดยใช้วสัดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรท่ีมีรำคำถูก โดยเลือกใช้แกลบเป็นวตัถุดิบในกำร
ผลิต โดยแกลบเป็นวสัดุพลอยไดจ้ำกกำรท ำนำซ่ึงมีปริมำณมำกในแต่ละปี และหำไดง่้ำยในทอ้งถ่ิน 
น ำมำเตรียมเป็นวสัดุกรอง และน ำมำผลิตเป็นชุดกรองน ้ ำด่ืมขนำดเล็กส ำหรับบุคคลท่ีสำมำรถ
พกพำได้สะดวก สำมำรถกรองน ้ ำเพื่อใช้ด่ืมท่ีมีคุณภำพดี และกรองได้ปริมำณเพียงพอต่อกำร
บริโภค ท่ีส ำคญัจะตอ้งมีรำคำถูก ใชง้ำนง่ำย สำมำรถเปล่ียนวสัดุกรองได ้เพื่อท่ีจะสำมำรถน ำมำใช้
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แกปั้ญหำไดจ้ริง โดยไดอ้อกแบบอุปกรณ์กรองน ้ ำด่ืมท่ีสำมำรถใช้งำนไดห้ลำยๆรอบ เม่ือใส้กรอง
หมดประสิทธิภำพแลว้สำมำรถถอดเปล่ียนใหม่ได ้
 

1.2  วตัถุประสงค์ของโครงกำรวจิัย 
     1.2.1  ศึกษำกำรเตรียมซิลิกำเจลจำกแกลบเพื่อใชเ้ป็นวสัดุกรองน ้ำด่ืม และศึกษำสมบติั 
                        ของวสัดุท่ีผลิตได ้ 
     1.2.2 กำรออกแบบชุดกรองน ้ำขนำดเล็กส่วนบุคคลท่ีมีรำคำถูก   

 1.2.3 ศึกษำประสิทธิภำพกำรกรองน ้ำเพื่อใชเ้ป็นน ้ำด่ืมของวสัดุกรองท่ีผลิตจำกเถำ้แกลบ 
 

1.3  ขอบเขตของโครงกำรวจิัย 
      ศึกษำกำรเตรียมซิลิกำเจลจำกแกลบเพื่อใช้เป็นวสัดุกรองน ้ ำพร้อมทั้งศึกษำสมบติับำง
ประกำรของซิลิกำเจลท่ีผลิตได ้อำทิเช่น ขนำดของรูพรุน พื้นท่ีผิว ลกัษณะพื้นผิว ท ำกำรออกแบบ
ชุดกรองน ้ ำด่ืมขนำดเล็กท่ีสำมำรถใชง้ำนไดใ้นสภำวะท่ีขำดแคลนน ้ ำด่ืมท่ีประกอบไดไ้ม่ซบัซ้อน 
วสัดุหำง่ำย และมีรำคำถูก และศึกษำประสิทธิภำพในกำรกรองน ้ ำด่ืม ตรวจสอบสมบติัของน ้ ำท่ี
กรองไดใ้หอ้ยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนน ้ำด่ืมขององคก์ำรอนำมยัโลก  
 

1.4  ทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
 แกลบ(Rice Husk) คือ ส่วนเปลือกแข็งหุ้มเมล็ดขำ้ว ได้จำกกำรกะเทำะเปลือกขำ้วใน
กระบวนกำรสีขำ้ว  แกลบสำมำรถน ำมำใชป้ระโยชน์ไดห้ลำยรูปแบบ เช่น ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในกำร
เผำอิฐ ใช้เป็นเช้ือเพลิงส ำหรับหมอ้ตม้ไอน ้ ำในกำรผลิตไฟฟ้ำ   แกลบมีองค์ประกอบหลกัทำงเคมี  
คือ  เซลลูโลส และสำรประกอบอินทรีย ์โดยมีแร่ธำตุส ำคญั  คือ  ซิลิกำ  เน่ืองจำกเป็นสำรท่ีมี
ประโยชน์ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ  เช่น  ใชเ้ป็นสำรช่วยเพิ่มแรงตึงผิวและกำรกระจำยตวัของยำชนิด
ท่ีเป็นของเหลว  ใชเ้ป็นสำรช่วยเร่งปฏิกิริยำเคมีในอุตสำหกรรมน ้ ำมนัและปิโตรเคมี  ใชเ้ป็นฉนวน
กนัควำมร้อน  ใชเ้ป็นสำรดูดจบัควำมช้ืนช่วยในกำรเก็บรักษำอำหำรแหง้  หรือท ำให้อำหำรคงควำม
กรอบ ใช้เป็นวสัดุดูดซับสำรเคมี  ใช้กรองน ้ ำด่ืม กรองอำกำศท่ีมีสำรพิษ  หรือฝุ่ นละอองขนำด
เล็ก  เป็นตน้ องคป์ระกอบของแกลบแสดงดงัตำรำงท่ี 1.1  เม่ือเผำแกลบในสภำวะท่ีมีออกซิเจนจะ
ได้เถ้ำแกลบ ซ่ึงจะมีปริมำณของเถำ้อยู่ระหว่ำง 13-25 เปอร์เซ็นต์โดยน ้ ำหนัก หำกกำรเผำไหม้
สมบูรณ์จะไดเ้ถำ้แกลบท่ีประกอบดว้ยซิลิกำเกือบร้อยเปอร์เซ็นต ์องคป์ระกอบของเถำ้แกลบแสดง
ดงัตำรำงท่ี 1.2 
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     ตำรำงท่ี 1.1 องคป์ระกอบทำงเคมีของแกลบ 

       
 

องคป์ระกอบทำงเคมีของแกลบ 
 

 

คุณสมบติั                                                      ร้อยละโดยน ้ำหนกั 
 

 

ควำมช้ืน  7.6 – 10.2 
โปรตีน   1.9 – 3.7 
ไขมนั   0.3 – 0.8 
เส้นใยหยำบ   35.0 – 46.0 
คำร์โบไฮเดรตท่ีใชป้ระโยชน์ได ้  26.5 – 29.8 
เถำ้  13.2 – 21.0 
ซิลิกำ   18.8 – 22.3 
แคลเซียม   0.6 – 1.3 
ฟอสฟอรัส   0.3 – 0.7 
เส้นใยอำหำร    58 – 62 
ลิกนิน   9 – 20 
เซลลูโลส  28 – 36 
เพนโทเซน   21 – 22 
เฮมิเซลลูโลส  12 
สำรอำหำรท่ียอ่ยไดท้ั้งหมด  9.4 
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      ตำรำงท่ี 1.2  องคป์ระกอบทำงเคมีของเถำ้แกลบ 
       

 

องคป์ระกอบทำงเคมีของเถำ้แกลบ 
 

 

        คุณสมบติั                                              ร้อยละโดยน ้ำหนกั 
 

 

            SiO2       96.00 
            K2O         2.10 
            P2O5          0.59 
           CaO          0.48 
           MgO          0.44 
           Na2O          0.08 
           Al2O3          0.05 
           SO3           0.10 
           TiO2           0.03 
           ZnO          0.01 
           อ่ืนๆ          0.03 

  
 
 ซิลกิำ(silica) หรือซิลิกอนไดออกไซด(์SiO2) มีอยูใ่นธรรมชำติ โดยเป็นองคป์ระกอบของ

เปลือกโลกถึงร้อยละ 60 ทั้งอยู่ในรูปซิลิกอนไดออกไซด์ และในรูปซิลิเกตซิลิกำ ซิลิกำถูกใชเ้ป็น 
วตัถุดิบในกำรผลิตธำตุซิลิกอนซ่ึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิคและ
คอมพิวเตอร์ ซิลิกำสำมำรถแบ่งตำมลักษณะโครงสร้ำงได้ 2 ชนิดคือ ซิลิกำท่ีมีโครงสร้ำง         
อสัณฐำน(Amorphous) คือซิลิกำท่ีมีโครงสร้ำงท่ีไม่แน่นอน ซ่ึงจะอยู่ในรูปของไฮเดรต หรือ 
แอนไฮเดรต โดยเกิดพนัธะเคมีต่ำงกนั ได้แก่ พนัธะไซลอคเซน(Siloxane: Si-O-Si) ไซเลนอล
(Silanol: Si-O-H) ไซเลน(Silane: Si-H ) และซิลิกำท่ีเป็นโครงผลึก(Crystalline) คือซิลิกำท่ีมี
โครงสร้ำงผลึกท่ีแน่นอน สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ชนิดตำมควำมเสถียรต่ออุณหภูมิไดแ้ก่ ควอทซ์จะ
เสถียรท่ีอุณหภูมิต ่ำกว่ำ 870 องศำเซลเซียส  ไทรไดไมต์ จะเสถียรท่ีอุณหภูมิ 870-1470 องศำ
เซลเซียส และคริสตอแบไลตจ์ะเสถียรท่ีอุณหภูมิ 1470-1723 องศำเซลเซียส 
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 ซิลิกำเจล(Silica gel) เป็นซิลิกำท่ีมีโครงสร้ำงแบบอสัณฐำน ประเภทไมโครอะมอฟัช     
ซิลิกำ(Microamorphous silica) โดยเกิดจำกอนุภำคของซิลิกำท่ีเสถียรและกระจำยตวัในสำรละลำย
ของ     ซิลิกำในรูปของคอลลอยด์ท่ีเรียกวำ่ ซิลิกำโซล โดยมีองค์ประกอบของซิลิกำประมำณ 50 
เปอร์เซ็นต์ และมีขนำดของอนุภำคอยู่ท่ี 3-70 นำโนเมตร ซ่ึงอนุภำคเหล่ำน้ีจะช่ือมต่อกันอย่ำง
แขง็แรงในลกัษณะท่ีเป็นโครงร่ำงสำมมิติ ซิลิกำเจลท่ีเกิดข้ึนสำมำรถจ ำแนกออกไดเ้ป็น 3 ชนิดคือ  
  Regular density gel กระบวนกำรเกิดเป็นเจลจะเกิดข้ึนในตวักลำงท่ีเป็นกรด เจลชนิด
น้ีจะมีอนุภำคขนำดเล็กและมีพื้นท่ีผิวมำก คือประมำณ 700- 800 ตำรำงเมตรต่อกรัม มีขนำดรูพรุน 
2.2-2.6 นำโนเมตร และปริมำตรรูพรุน 0.37- 0.4 มิลลิลิตรต่อกรัม  

  Intermediate density gel เจลชนิดน้ีจะมีพื้นท่ีผิวต ่ำกวำ่เจลชนิดแรก คือประมำณ 300-
350  ตำรำงเมตรต่อกรัม และมีขนำดรูพรุน 12-16 นำโนเมตร ปริมำตรรูพรุน 0.90- 1.10 มิลลิลิตร
ต่อกรัม เจลชนิดน้ีจะดูดควำมช้ืนไดดี้เม่ือควำมช้ืนสัมพทัธ์ของอำกำศสูง  

 Low density gel เจลชนิดน้ีมีพื้นท่ีผิวนอ้ยท่ีสุด คือประมำณ 100-200  ตำรำงเมตรต่อ
กรัม และมีขนำดรูพรุน 18-22 นำโนเมตร ปริมำตรรูพรุน 1.40- 2.00 มิลลิลิตรต่อกรัม  
              คุณสมบติัในกำรเป็นวสัดุดูดซับของซิลิกำเจลจะข้ึนอยู่กบัพื้นท่ีผิว ขนำดของรูพรุน 
และปริมำตรของรูพรุน ซ่ึงจะให้ผลของกำรดูดซับมำกน้อยแตกต่ำงกนัไป กลไกกำรดูดซับส่วน
ใหญ่เกิดจำกกระบวนกำรดูดซบัทำงกำยภำพ เน่ืองจำกแรงดึงดูดทำงไฟฟ้ำสถิตยร์ะหวำ่งพื้นผิวของ         
ซิลิกำเจลกบัตวัถูกดูดซบั  โดยท่ีพื้นผิวของซิลิกำเจลจะมีหมู่ฟังก์ชนั Si-OH หรือหมู่ไซเลนอล และ
เป็นหมู่ท่ีว่องไว ซ่ึงจะท ำให้พิ้นผิวของซิลิกำเจลมีแนวโน้มมีประจุลบ ท ำให้ซิลิกำเจลสำมำรถ      
ดูดซบัไอออนโลหะท่ีมีประจุบวกได ้นอกจำกน้ียงัสำมำรถดูดซบัสำรท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นโมเลกุลได ้
โดยท่ีโมเลกุลท่ีถูกดูดซบัจะแทรกตวัอยูต่ำมรูพรุนของซิลิกำเจล 

 กำรเตรียมซิลิกำเจลจำกแกลบสำมำรถเตรียมไดโ้ดยละลำยซิลิกำท่ีไดจ้ำกเถำ้แกลบใน
สำรละลำยเบสท ำให้เกิดเป็นซิลิกำโซล เม่ือปรับค่ำควำมเป็นกรดของสำรละลำยซิลิกำโซลให้
เหมำะสมซิลิกอนไดออกไซดจ์ะเกิดกำรรวมตวักนัเกิดเป็นโครงสร้ำงสำมมิติของซิลิกำเจลท่ีมีควำม
แข็งแรงและเกิดรูพรุนจ ำนวนมำก รูพรุนเหล่ำน้ีจะเป็นปัจจยัท่ีท ำให้ซิลิกำเจลมีสมบติักำรเป็นวสัดุ
ดูดซับ และเม่ือน ำมำใช้เป็นวสัดุกรองน ้ ำก็จะท ำหน้ำท่ีในกำรดูดซับองค์ประกอบท่ีเป็นสำร
ปนเป้ือนใหถู้กก ำจดัออกจำกน ้ำ เป็นผลใหน้ ้ำท่ีไดจ้ำกกำรกรองมีควำมบริสุทธ์ิเพิ่มมำกข้ึน  
 มำตรฐำนคุณภำพน ้ำดื่ม  คุณภำพน ้ ำท่ีเหมำะสมกบักำรบริโภคนั้น จะตอ้งมีเกณฑ์
มำตรฐำนเป็นตวัก ำหนดและรับรองมำตรฐำน เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจแก่ผูบ้ริโภคท่ีจะไดบ้ริโภคน ้ ำ
ท่ีมีควำมสะอำดและปลอดภยั  มำตรฐำนและคุณสมบติัของน ้ ำด่ืมจะตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนด  
ตำมเกณฑม์ำตรฐำนของน ้ ำด่ืม ซ่ึงมีหลำยเกณฑ์ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ข้ึนอยูก่บัรูปแบบของผลิตภณัฑ์
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น ้ำด่ืมและกระบวนกำรผลิต หรือแหล่งน ้ำดิบท่ีน ำมำผลิตน ้ำด่ืม มำตรฐำนน ้ ำด่ืมจำกหน่วยงำนต่ำงๆ
มีดงัต่อไปน้ี 
  1.เกณฑ์คุณภำพมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรมน ้ ำบริโภค  กระทรวงอุตสำหกรรม
แสดงดงัตำรำงท่ี 1.3     
 

ตำรำง ท่ี  1.3  คุณลักษณะทำงกำยภำพและทำง เคมีผลิตภัณฑ์ อุตสำหกรรมน ้ ำบ ริโภค           
กระทรวงอุตสำหกรรม   

คุณลกัษณะทำงกำยภำพ  
ล ำดบั
ท่ี 

รำยกำร เกณฑท่ี์ก ำหนดสูงสุด 

1 
2 
3 
4 
5 

สี (colour)   Pt-Co unit  
รส    (Taste)  
กล่ิน  (Odour)  
ควำมขุ่น(Turbidity)  NTU  
ควำมเป็นกรด-ด่ำง   (pH range) 

5  
ไม่เป็นท่ีรังเกียจ  
ไม่เป็นท่ีรังเกียจ  

 5  
 6.5 ถึง 8.5 

คุณลกัษณะทำงเคมี 
ล ำดบั
ท่ี 

รำยกำร 
เกณฑท่ี์ก ำหนดสูงสุด 

มิลลิกรัมต่อลูกบำศกเ์ดซิเมตร 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

7 
8 
9 

10 
11 

ปริมำณสำรท่ีละลำยทั้งหมด (total dissolved solids) 
เหล็ก 
แมงกำนีส 
ทองแดง 
สงักะสี 
ควำมกระดำ้งทั้งหมด 
(ค ำนวณเป็นแคลเซียมคำร์บอเนต) 
ซลัเฟต 
คลอไรด์ 
ฟลูออไรด์ 
ไนเทรต (ค ำนวณเป็นไนโตรเจน) 
ลิเนียร์อลัคิลเบนซีนซลัโฟเนต 

 

500 
0.3 
0.05 
1.0 
3 
100 

 
200 
250 
0.7 
4 
0.2 
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ตำรำงท่ี 1.3  (ต่อ) 
 

ล ำดบั
ท่ี 

รำยกำร 
เกณฑท่ี์ก ำหนดสูงสุดมิลลิกรัม

ต่อลูกบำศกเ์ดซิเมตร 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

ฟีนอลิกซบัสแตนซ์ 
ปรอท 
ตะกัว่ 
สำรหนู 
ซีลีเนียม 
โครเมียม 
ไซยำไนด ์
แคดเมียม 
แบเรียม 
 

0.001 
0.001 
0.01 
0.01 
0.01 
0.05 
0.07 

0.003 
0.7 

  

ท่ีมำ :  ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบบัท่ี 3470 (พ.ศ. 2549)  ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติั 
มำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม พ.ศ. 2511 เร่ือง ยกเลิกมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม
น ้ำบริโภค  เล่ม 1  ขอ้ก ำหนดเกณฑ์คุณภำพและก ำหนดมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรมน ้ ำ
บริโภค ตีพมิพใ์นรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 123  ตอนท่ี 64 ง  ลงวนัท่ี 6 กรกฎำคม 2549 

 

 2. มำตรฐำนคุณภำพน ้ ำด่ืมในภำชนะบรรจุท่ีปิดสนิท กระทรวงสำธำรณสุข แสดงดงั
ตำรำงท่ี 1.4   
 

ตำรำงท่ี 1.4  มำตรฐำนคุณภำพน ้ำด่ืมในภำชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 
 

คุณลกัษณะ ดชันีคุณภำพน ้ำ หน่วย เกณฑท่ี์ก ำหนดสูงสุด 
ทำง

กำยภำพ 
1.สี (Colour)  
2.กล่ิน(Odour)  
 
3.ควำมขุ่น(Turbidity) 
 
4.ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง(pH) 
 

ฮำเซนยนิูต(Hazen)  
 -  
 
ซิลิกำสเกลยนิูต  
(silica scale unit) 
- 

20 
ไม่มีกล่ิน 

(ไม่รวมกล่ินคลอรีน) 
5 
 

6.5-8.5 
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ตำรำงท่ี 1.4  (ต่อ) 
คุณลกัษณะ ดชันีคุณภำพน ้ำ หน่วย เกณฑท่ี์ก ำหนดสูงสุด 
ทำงเคมี 5.ปริมำณสำรทั้งหมด (Total Soilds)  

6.ควำมกระดำ้งทั้งหมด(Total Hardness)  
(ค ำนวณเป็นแคลเซียมคำร์บอเนต)  
7.สำรหนู (As)  
8.แบเรียม (Ba)  
9.แคดเมียม (Cd)  
10.คลอไรด(์Cl-, ค ำนวณเป็นคลอรีน)  
11.โครเมียม (Cr)  
12.ทองแดง (Cu)  
13.เหล็ก (Fe)   
14.ตะกัว่ (Pb)  
15.แมงกำนีส (Mn)  
16.ปรอท (Hg)  
17.ไนเตรต (NO3

-, ค  ำนวณเป็นไนโตรเจน) 
18.ฟนอล (Phenols)  
19.ซีลีเนียม (Se)  
20.เงิน (Ag)  
21.ซลัเฟต (SO4

2-)  
22.สังกะสี (Zn)  
23.ฟลูออไรด ์(F-, ค ำนวณเป็นฟลูออรีน)  
24.อะลูมิเนียม  
25.เอบีเอส (Alkylbenzene Sulfonate)  
26.ไซยำไนด ์

มก./ล. 
มก./ล. 

 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 

500  
100  
  
0.05  
 1.0  
 0.005  
 250  
 0.05  
 1.0  
 0.3  
 0.05  
 0.05  
 0.002  
 4.0  
 0.001  
 0.01  
 0.05  
 250  
 5.0  
 1.5  
 0.2  
 0.2  
 0.1 

ท่ีมำ : ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบบัท่ี 61 (พ.ศ.2524) เร่ืองน ้ ำบริโภคในภำชนะท่ีปิดสนิท  
ตีพิมพ์ในรำชกิจจำนุ เบกษำ  เ ล่ม  98 ตอนท่ี157 (ฉบับพิ เศษลงวัน ท่ี  24                  
กนัยำยน 2524  แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบบัท่ี 135 (พ.ศ. 
2534) เร่ืองน ้ำบริโภคในภำชนะบรรจุท่ีปิดสนิท(ฉบบัท่ี 2)  ลงวนัท่ี 26  กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 
2534 ตีพิมพใ์นหนงัสือรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 108 ตอนท่ี 61 ลงวนัท่ี 2 เมษำยน 2534 



9 
 

 3. มำตรฐำนน ้ำด่ืมขององคก์ำรอนำมยัโลก แสดงดงัตำรำงท่ี 1.5 
 

ตำรำงท่ี 1.5 มำตรฐำนน ้ำด่ืมขององคก์ำรอนำมยัโลก 
 

Element/substance  
 

Symbol/formula  
 

Normally found in fresh water/ 
surface water/ground water  

Health based guideline  
by the WHO 

Aluminium  
Ammonia  
 
Antimony  
Arsenic  
Asbestos   
Barium  
Berillium  
Boron  
Cadmium 
Chloride 
Chromium  
Colour   
Copper  
Cyanide  
Dissolved oxygen  
Fluoride  
Hardness  
Hydrogen sulfide  
Iron  
Lead  
Manganese   
Mercury  
Molybdenum    
Nickel    

Al     
NH3 
 
Sb  
As     
    
Ba     
Be  
B  
Cd  
Cl-     
Cr+3, Cr+6 
  
Cu     
CN- 
O2     
F-  
mg/l CaCO3     
H2S     
Fe  
Pb     
Mn     
Hg  
Mb  
Ni 

 
< 0,2 mg/l (up to 0,3 mg/l in  
anaerobic waters)  
< 4 µg/l 
 
 
 
< 1 µg/l  
< 1 mg/l 
< 1 µg/l 
 
< 2 µg/l 
 
 
 
 
< 1.5 mg/l (up to 10) 
 
 
0.5 – 50 mg/l 
 
 
< 0.5 µg/l 
< 0.01 mg/l 
< 0.02 mg/l 

0.2 mg/l 
No guideline  
 
0.005 mg/l 
0.01 mg/l  
No guideline 
0,3 mg/l  
No guideline 
0.3 mg/l 
0.003 mg/l 
250 mg/l 
0.05 mg/l 
Not mentioned  
2 mg/l 
0.07 mg/l 
No guideline 
1.5 mg/l 
No guideline 
No guideline 
No guideline 
0.01 mg/l 
0.5 mg/l 
0.001 mg/l    
0.07 mg/l 
0.02 mg/l 
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ตำรำงท่ี 1.5 (ต่อ) 
 

Element/substance  
 

Symbol/formula  
 

Normally found in fresh water/ 
surface water/ground water  

Health based guideline  
by the WHO 

Nitrate and nitrite 
Turbidity   
pH   
Selenium  
Silver  
Sodium  
Sulfate  
Inorganic tin  
TDS   
Uranium  
Zinc  

NO3
- , NO2

-     
    
 
Se  
Ag  
Na  
SO4

2-     
Sn     
 
U     
Zn     

 
 
 
< < 0,01 mg/l 
5 – 50 µg/l 
< 20 mg/l 
 
 
 
 

50 mg/l total nitrogen 
Not mentioned    
No guideline  
0,01 mg/ l 
No guideline 
200 mg/l 
500 mg/l 
No guideline 
No guideline  
1,4 mg/l 
3 mg/l 
 

 

ท่ิมำ :  WHO’s Guidelines for Drinking-water Quality, set up in Geneva, 1993, are the 
international reference point for standard setting and drinking-water safety 

 
 4. มำตรฐำนคุณภำพน ้ ำบำดำลท่ีใช้บริโภค กระทรวงอุตสำหกรรม แสดงดงัตำรำงท่ี 
1.6   
 

ตำรำงท่ี 1.6  มำตรฐำนคุณภำพน ้ำบำดำลท่ีใชบ้ริโภค 
 
 

คุณลกัษณะ ดชันีคุณภำพน ้ำ หน่วย เกณฑท่ี์ก ำหนดสูงสุด 

 
ทำงกำยภำพ 

 

1.สี(Colour)  
2.ควำมขุ่น(Turbidity)  
3.ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH)  
 

Pt-Co unit 
NTU 

- 

15 
20 

6.5-9.2 
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ตำรำงท่ี 1.6 (ต่อ) 

 

คุณลกัษณะ ดชันีคุณภำพน ้ำ หน่วย เกณฑท่ี์ก ำหนดสูงสุด 

ทำงเคมี 

4.เหล็ก (Fe)  
5.แมงกำนีส (Mn)  
6.ทองแดง (Cu)  
7.สังกะสี (Zn)  
8.ซลัเฟต (SO4

2-)  
9.คลอไรด ์(Cl-)  
10.ฟลูออไรด ์(F-)  
11.ไนเตรด (NO3

-)  
12.ควำมกระดำ้งทั้งหมด  
(Total Hardness as CaCO3 
 13.ควำมกระดำ้งถำวร  
(Non carbonate hardness as CaCO3 
14.ปริมำณสำรทั้งหมดท่ีละลำยได ้ 
(Total dissolved solids) 

มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 

 
มก./ล. 

 
มก./ล. 

 

1.0  
 0.5  
 1.5  
 15.0  
 250  
 600  
 1.0  
 45  
 500  

 
 250  
  

1,200 

สำรพิษ 

15.สำรหนู (As)  
16.ไซยำไนด ์(CN-)  
17.ตะกัว่ (Pb)  
18.ปรอท (Hg)  
19.แคดเมยม (Cd)  
20.ซีลิเนียม (Se) 

มก./ล.  
มก./ล.  
มก./ล.  
มก./ล.  
มก./ล.  
มก./ล. 

0.05  
0.1  

0.05  
0.001  
0.01  
0.01 

 
ท่ีมำ   : ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2542) ออกตำมควำมใน                 

พระรำชบัญญติัน ้ ำบำดำล พ.ศ. 2520  เร่ือง ก ำหนดหลักเกณฑ์และมำตรกำรในทำง
วชิำกำรส ำหรับกำรป้องกนัดำ้นสำธำรณสุขและป้องกนัส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ ตีพิมพใ์นรำช
กิจจำนุเบกษำ เล่ม 112 ตอนท่ี 29 ลงวนัท่ี 13 เมษำยน 2542 
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1.5 กำรทบทวนวรรณกรรม 
           กำรเตรียมซิลิกำเจล สำมำรถเตรียมได้จำกวตัถุ ดิบหลำกหลำยชนิดท่ีมีซิลิกำเป็น
องคป์ระกอบ อำจจะเป็นสำรประกอบอนินทรีย ์หรืออำจจะเป็นสำรชีวมวล โดยมีกำรศึกษำวิจยักนั
อยำ่งกวำ้งขวำง เถำ้แกลบเป็นวตัถุดิบหน่ึงท่ีถูกน ำมำใช้เตรียมซิลิกำเจล เน่ืองจำกเป็นผลพลอยได้
ทำงกำรเกษตร ส ำหรับกำรประยุกตใ์ชซิ้ลิกำเจลท่ีผลิตไดน้ั้นก็มีกำรน ำไปใชป้ระโยชน์หลำกหลำย
รูปแบบ ไม่ว่ำจะใช้เป็นตวัเร่งปฏิกิริยำ กำรใช้เป็นวสัดุดูดควำมช้ืน วสัดุกรอง และวสัดุดูดซบัสำร
ต่ำงๆ ไม่วำ่จะอยูใ่นรูปของแก๊ส หรือเป็นโมเลกุลหรือไอออนในตวักลำงท่ีเป็นของเหลว หรือแก๊ส 
นอกจำกน้ียงัมีกำรปรับปรุงซิลิกำเจลท่ีเตรียมจำกเถ้ำแกลบเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในด้ำนต่ำงๆ 
งำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรผลิตซิลิกำเจล และกำรน ำไปใชป้ระโยชน์ดงัน้ี 
 Kalapathyและคณะ(2000) ไดท้  ำกำรเตรียมซิลิกำซีโลเจลท่ีมีสำรเจือปนต ่ำจำกเถำ้แกลบ 
โดยท ำกำรสกดัด้วยเบส แลว้ท ำให้ตกตะกอนดว้ยกรด จำกนั้นให้ควำมร้อนท่ี 80 องศำเซลเซียส         
เป็นเวลำ 12 ชัว่โมง วิเครำะห์ดว้ยเคร่ืองวิเครำะห์กำรเล้ียวเบนรังสีเอกซ์ ผลกำรทดลองพบวำ่   ซิลิ
กำซีโลเจลท่ีเตรียมไดมี้ลกัษณะเป็นของแข็งอสัญฐำน ประกอบด้วยซิลิกำ 93 เปอร์เซ็นต์ และ
ควำมช้ืน 2.6 เปอร์เซ็นต ์และมีสำรเจือปนอยูใ่นปริมำณต ่ำไดแ้ก่ โซเดียมนอ้ยกว่ำ 200 ppm และ
โปแตสเซียมนอ้ยกวำ่ 400 ppm เม่ือท ำกำรวิเครำะห์หมู่ฟังก์ดว้ยเทคนิคอินฟรำเรดสเปกโทรสโคปี
พบวำ่ซิลิกำซิโรเจลท่ีเตรียมไดมี้หมู่ฟังกช์นัเป็นหมู่ไซลอกเซน และหมู่ไซเลน  

Kalapathy และคณะ (2002)  ท ำกำรเตรียมซิลิกำซีโรเจลจำกเถำ้แกลบ โดยน ำเถำ้แกลบมำ
เตรียมเป็นสำรละลำยโซเดียมซิลิเกต แลว้ปรับให้ค่ำพีเอชเท่ำกบั 7.0 ดว้ยกรดไฮโดรคลอริก พบวำ่              
ซิลิกำซีโรเจลท่ีเตรียมได้มีโซเดียมปนเป้ือนมำกกว่ำ 4%  คณะผูว้ิจยัท ำกำรปรับปรุงวิธีกำรผลิต         
ซิลิกำซีโรเจลเพื่อให้มีปริมำณโซเดียมต ่ ำโดย โดยกำรเติมสำรละลำยโซเดียมซิลิเกตลงใน
สำรละลำยกรดซิตริกหรือกรดออกซำลิกท่ีมีค่ำพีเอช 1.5  และให้ค่ำพีเอชของสำรละลำยเท่ำกบั 4   
ซิลิกำซีโรเจลท่ีผลิตโดยวิธีกำรใช้กรดซิตริกและออกซำลิกจะมีปริมำณโซเดียมอยู่ท่ี 0.52% และ 
0.22% ตำมล ำดบั 

Qingge Feng และคณะ(2004) ไดใ้ชเ้ถำ้แกลบซ่ึงเป็นของเสียทำงกำรเกษตรมำใชเ้ป็นวสัดุ
ดูดซบัเพื่อดูดซบัตะกัว่และปรอทในน ้ ำ โดยกำรศึกษำปัจจยัต่ำงๆ ท่ีมีผลต่อกำรดูดซบัไดแ้ก่  เวลำ
ของกำรท่ีเขำ้สู่สมดุลกำรดูดซับ ควำมแรงของไอออนรบกวน ขนำดของวสัดุดูดซับ และค่ำควำม
เป็นกรด-เบสของสำรละลำย โดยมีแนวโน้มว่ำเถ้ำแกลบมีควำมเป็นไปได้ท่ีจะใช้ในกำรดูดซับ
ไอออนของตะกัว่และปรอท ผลกำรทดลองเปรียบเทียบทั้งสองวสัดุ พบว่ำ ควำมจุของกำรดูดซับ 
และอตัรำเร็วของกำรดูดซบัตะกัว่ไอออนจะมีค่ำสูงกวำ่ปรอทไอออน โดยสภำวะท่ีเหมำะสมในกำร   

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852402001165
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.neutron.rmutphysics.com%2Fphysics-glossary%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D1364%26Itemid%3D57&ei=1oM_UJCsLMrTrQeR_YHIAQ&usg=AFQjCNFFKJU0SJcfmdSteqizuQUgBY0DhA&sig2=wbgIBUu4xbDOSIKF3ZV-nw
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.neutron.rmutphysics.com%2Fphysics-glossary%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D1364%26Itemid%3D57&ei=1oM_UJCsLMrTrQeR_YHIAQ&usg=AFQjCNFFKJU0SJcfmdSteqizuQUgBY0DhA&sig2=wbgIBUu4xbDOSIKF3ZV-nw
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.neutron.rmutphysics.com%2Fphysics-glossary%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D1364%26Itemid%3D57&ei=1oM_UJCsLMrTrQeR_YHIAQ&usg=AFQjCNFFKJU0SJcfmdSteqizuQUgBY0DhA&sig2=wbgIBUu4xbDOSIKF3ZV-nw
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.neutron.rmutphysics.com%2Fphysics-glossary%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D1364%26Itemid%3D57&ei=1oM_UJCsLMrTrQeR_YHIAQ&usg=AFQjCNFFKJU0SJcfmdSteqizuQUgBY0DhA&sig2=wbgIBUu4xbDOSIKF3ZV-nw
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ดูดซับไอออนทั้งสองคือ ใช้วสัดุดูดซับท่ีมีขนำดเล็ก สำรละลำยมีค่ำพีเอชสูง และจะตอ้งมีควำม
เขม้ขน้ของโพแทสเซียมไนเตรตในสำรละลำยต ่ำ 

Edson Luiz Foletto และคณะ (2006) ท ำกำรเตรียมสำรละลำยโซเดียมซิลิเกตโดยกำรท ำ
ปฏิกิริยำกบัเถำ้แกลบดว้ยสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไชด์ ทั้งในระบบปิดและระบบเปิด โดยศึกษำ
อุณหภูมิ เวลำของกำรเกิดปฏิกิริยำและอตัรำส่วนโดยโมลของ NaOH/SiO2 และ H2O/SiO2 ผล
กำรศึกษำพบว่ำในระบบปิด 90% ของซิลิกำในเถ้ำแกลบ จะเปล่ียนไปเป็นสำรละลำยโซเดียม               
ซิลิเกตเม่ือใหค้วำมร้อนท่ี 200 องศำเซลเซียส 

Supitcha และคณะ(2009) ศึกษำกำรเตรียมซิลิกำเจลจำกเถ้ำแกลบด้วยควำมร้อนจำก  
คล่ืนไมโครเวฟ โดยใชโ้ซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีมีควำมเขม้ขน้ต่ำงๆกนั แลว้ให้ควำมร้อนดว้นคล่ืน
ไมโครเวฟท่ีเวลำแตกต่ำงกนั พบวำ่ควำมเขม้ขน้ของโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีเหมำะสมในกำรเตรียม
สำรละลำยโซเดียมซิลิเกตคือ 2.0 โมลำร์และให้พลงังำนจำกคล่ืนไมโครเวฟ 800 W เป็นเวลำ 10 
นำที  

Ana Maria de Sousa และคณะ (2009) ไดน้ ำเถำ้แกลบมำใชใ้นกำรผลิตโซเดียมซิลิเกต 
โดยใชอ้ตัรำส่วนของ SiO2 ต่อ Na2O เท่ำกบั 3 ต่อ 1   โดยใชค้วำมเขม้ขน้ของโซเดียมไฮดรอกไซด ์ 
เท่ำกบั 0.8 โมลต่อลิตร และอุณหภูมิของกำรเกิดเจล  403 และ 453 เควนิ  ซ่ึงสำมำรถน ำมำใชเ้ตรียม
ซิลิกำโซลท่ีมีเส้นผำ่ศูนยก์ลำงของ ~ 5 nm 

Vimal Chandra Srivastava (2010) ไดศึ้กษำคุณสมบติัต่ำงๆทั้งทำงกำยภำพและทำงเคมี
และลกัษณะกำรดูดซบัไอออนของโลหะของเถำ้แกลบ ผลกำรศึกษำพบวำ่เถำ้แกลบมีขนำดอนุภำค
เฉล่ีย 150.47 ไมครอน และมีค่ำควำมหนำแน่นเป็น 104.9 kg/m3 มีรูพรุนขนำดกลำง มีพื้นท่ีผิว 
(BET) เท่ำกบั  36.44 m2/g  ขนำดรูพรุนเฉล่ียเท่ำกบั 42.603 Å พื้นผิวมีควำมเป็นขั้วท ำให้สำมำรถ
เกิดกำรแลกปล่ียนไอออนระหว่ำงพื้นผิวของเถำ้แกลกบัตวัถูกดูดซับซ่ึงเป็นไอออนของโลหะ ผล
กำรศึกษำประสิทธิภำพในกำรก ำจดัโลหะแคดเมียม (Cd (II)) นิกเกิล (Ni (II)) และสังกะสี (Zn (II)) 
จำกสำรละลำยท่ีมีค่ำพีเอชประมำณ 6.0 พบวำ่ร้อยละของกำรก ำจดั Zn(II), Ni(II), และ Cd(II) เป็น
35.3 27.8และ23.3% ตำมล ำดบั 

Hengpeng Ye Qing Zhu และDongyun Du (2010) ศึกษำกำรใชแ้กลบและแกลบท่ีท ำกำร
ปรับปรุงดว้ยสำรละลำยเบส ในกำรก ำจดัไอออนของแคดเมียม ผลกำรศึกษำพบวำ่แกลบ และแกลบ
ท่ีท ำกำรปรับปรุงสำมำรถดูดซับแคดเมียมไอออนไดเ้ท่ำกบั 73.96 และ 125.94  มิลลิกรัมต่อกรัม
ตำมล ำดบั  โดยค่ำพีเอชท่ีเหมำะสมในกำรดูดซบัเท่ำกบั  6.5 และสำมำรถชะแคดเมียมออกจำกวสัดุ
หลงักำรดูดซับท่ีสมดุลแลว้ไดป้ระมำณ 95.8-99.1% โดยใช้สำรละลำยกรดไฮโดรคลอริกควำม
เขม้ขน้ 0.1 โมลำร์ 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389405007272
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 Pankaj Sharma และคณะ(2010)ศึกษำกำรน ำแกลบขำ้วและข้ีเถ้ำแกลบมำใช้ก ำจดั        
เมทิลีนบลูในน ้ ำเสีย พบว่ำค่ำพีเอชท่ีเป็นกลำงเป็นค่ำพีเอชท่ีเหมำะสมในกำรก ำจดัเมทิลีนบลู กำร
ดูดซับเมทิลีนบลูบนแกลบขำ้วและข้ีเถำ้แกลบจะเพิ่มข้ึนเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน กำรศึกษำกำรดูดซับ 
เมทิลีนบลูของวสัดุแกลบขำ้วและข้ีเถ้ำแกลบพบว่ำปริมำณกำรดูดซับสูงสุด มีค่ำเท่ำกบั 1347.7  
และ 1455.6 มิลลิกรัต่อกรัมตำมล ำดบั  

Tzong-Horng Liou และ Chun-Chen Yang (2011)ไดท้  ำกำรศึกษำลกัษณะพื้นผิวและ              
รูพรุนของ นำโนซิลิกำท่ีผลิตจำกแกลบ พบว่ำขนำดของพื้นท่ีผิวจะข้ึนอยู่กับปัจจยัต่ำงๆได้แก่                  
ค่ำพีเอชของกำรเกิดเป็นเจล ควำมเขม้ขน้ของสำรละลำยโซเดียมซิลิเกต อุณหภูมิ และเวลำของกำร
เกิดเจล ผลกำรทดลองแสดงให้เห็นวำ่สภำวะท่ีเหมำะสมในกำรผลิตซิลิกำเจลคือ ค่ำพีอชเท่ำกบั 3 
ควำมเขม้ขน้ของสำรละลำยโซเดียมซิลิเกตควำมเขม้ขน้ 0.15 โมลำร์ อุณหภูมิของกำรเกิดเจลท่ี 50 
องศำเซลเซียส และใชเ้วลำ 12 ชัว่โมง  
 Jan-Jezree และคณะ (2011) ไดท้  ำกำรศึกษำเปรียบเทียบคุณสมบติัของซิลิกำ (SiO2) จำก
แกลบและเถ้ำแกลบท่ีสกดัดว้ยกรดท่ีร้อน ซิลิกำท่ีได้จำกแกลบจะมีควำมบริสุทธ์ิสูงเกือบ 100% 
ในขณะท่ีซิลิกำท่ีได้จำกเถ้ำแกลบมีควำมบริสุทธ์ิท่ี 97.56% โดยซิลิกำท่ีได้จะน ำมำสังเครำะห์        
ซีโอไลต ์NaY และ NH4Y  
 Weiting Xu และคณะ (2012) ท ำกำรศึกษำกำรผลิตนำโนซิลิกำโดยกำรเผำแกลบภำยใต้
สภำวะควบคุมท่ีอุณหภูมิ 500 600 700 และ 800  องศำเซลเซียส แลว้ตรวจสอบสมบติัของนำโน     
ซิลิกำดว้ยเคร่ือง X-ray diffraction (XRD)  Scanning Electron Microscopy (SEM) และ 
Transmission Electron Microscope (TEM) จำกผลกำรทดลองสำมำรถสรุปไดว้ำ่อุณหภูมิกำรเผำ
แกลบท่ีดีท่ีสุดคือ 600 องศำเซลเซียส ภำพถ่ำยท่ีไดจ้ำก SEM และ TEM และแสดงให้เห็นวำ่นำโน 
ซิลิกำมีโครงสร้ำงสำมชั้นและมีรูพรุนจ ำนวนมำก ซ่ึงท ำให้มีพื้นท่ีผิวจ ำเพำะมำกสำมำรถเกิดอนัตร
กิริยำกบัสำรเคมีไดดี้  
 Taimur Khan  และคณะ (2012) ศึกษำควำมสำมำรถของซิลิกำท่ีผลิตจำกแกลบเพื่อใช้
ก ำจดั As(III)จำกน ้ ำ ซ่ึงซิลิกำเตรียมไดจ้ำกกำรเผำแกลบในเตำเผำท่ีอุณหภูมิ 500 องศำเซลเซียส 
และน ำไปศึกษำปัจจยัต่ำงๆ ของกำรดูดซบั As(III) ไดแ้ก่ค่ำพีเอชเร่ิมตน้ ควำมเขม้ขน้ของ As(III) 
และเวลำของกำรดูดซับ ผลกำรศึกษำพบว่ำเวลำของกำรดูดซับสูงสุดคือ 80 นำที ค่ำพีเอชท่ี
เหมำะสมอยูใ่นช่วง 7-8 จลนศำสตร์ของกำรดูดซบั As (III) ดว้ยซิลิกำจำกแกลบเป็นปฏิกิริยำอนัดบั
สองเสมือน และจำกขอ้มูลกำรดูดซบัตำมรูปแบบ Langmuir isotherm  และ  Freundlich isotherm  
พบวำ่ควำมจุของกำรดูดซบั As(III) ของซิลิกำจำกแกลบมีค่ำ 1.897 mg/g  
   

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061811006349


บทที ่2 
วธีิวจิยั 

 
 งานวิจยัน้ีไดด้ าเนินการเตรียมวสัดุกรองเพื่อใชใ้นการกรองน ้ าด่ืม วสัดุกรองท่ีเตรียมได้
คือซิลิกาเจลใช้เป็นวสัดุกรอง น าวสัดุกรองท่ีได้ไปทดสอบสมบัติทางกายภาพ และหาสาร
องคป์ระกอบ จากนั้นน าไปบรรจุคลอลมัน์เพื่อใชเ้ป็นตวักรองและประกอบเป็นอุปกรณ์ส าหรับใช้
กรองน ้ า พร้อมทั้งหาประสิทธิภาพการกรอง และปริมาตรน ้ าท่ีกรองได ้โดยมีรายละเอียดวิธีวิจยั
ดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 เคร่ืองมอื อปุกรณ์และสารเคม ี
 เคร่ืองมือ อุปกรณ์และสารเคมีต่างๆท่ีใชใ้นการวจิยัแสดงดงัตารางท่ี 2.1  และตารางท่ี 2.2 
ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 2.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์เท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

อุปกรณ์ ยีห่อ้ รุ่น 
 

พีเอชมิเตอร์ 
เคร่ืองวเิคราะห์พื้นท่ีผวิ(Surface area analyzer) 
เอกซ์-เรย์ ฟลูออเรสเซนซ์สเปกโทรมิเตอร์     
(X-ray diffraction spectrometer) 
สแกนนิงอิเล็กตรอนไมโครสโคป                  
(Scanning electron microscope) 
ตูอ้บ 
เตาอบ 
เคร่ืองใหค้วามร้อน 
เคร่ืองชัง่ 
เคร่ืองหมุนเหวีย่งตกตะกอน 
อุปกรณ์เคร่ืองแกว้ 
 

 

   Eutech Instruments 
   Micromerities 
   Philip 
  
  Joel 
   
Memmert 
   Carbolite 
   Jen way 
   Sartorius 
   Hettich 
   Pyrex 

 

PC700 
ASAP 2000 
ED-2000 
 
JSM 64000 
 
600 
CWF 1300 
1203 
CP224S 
Universal 16 
         - 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CG0QFjAL&url=http%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2FEBchecked%2Ftopic%2F650454%2FX-ray-diffraction-spectrometer&ei=HZIbVK74GMPIyAPXnoKQBg&usg=AFQjCNEVD4EHCk80RLtExagzv-5FPZE-eQ&sig2=ikuNmtqvR7rDXwtg54TwwQ&bvm=bv.75774317,d.bGQ
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FScanning_electron_microscope&ei=vpIbVOChIejhywOh7IDoDA&usg=AFQjCNFY2595-cVDO83dYumd4cyRxipOSQ&sig2=_v-jdmsAijNdmbRT2ZBoFg&bvm=bv.75774317,d.bGQ
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ตารางท่ี 2.2 สารเคมีต่างๆท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

ช่ือ ยีห่อ้ เกรดสารเคมี 
 

โซเดียมไฮดรอกไซด ์
กรดไฮโดรคลอริก 
อะซิโตน 
เอธานอล 
 ซิลิกาเจลบริสุทธ์ิ 
สารละลายบฟัเฟอร์ 
 

 

Sigma-Aldrich 
Sigma-Aldrich 
Sigma-Aldrich 
Sigma-Aldrich 
Sigma-Aldrich 
Sigma-Aldrich 

 

AR. 
AR. 
AR. 
AR. 
AR. 
AR. 

 

 

2.2 การเตรียมวสัดุกรอง 
 วตัถุดิบได้แก่ เปลือกของเมล็ดข้าว หรือแกลบข้าวท่ีเป็นผลพลอยได้จากการเกษตร
น ามาใชใ้นการเตรียมเป็นซิลิกาเจลเพื่อใชเ้ป็นวสัดุกรองดงัต่อไปน้ี 
 2.2.1 การเตรียมเถา้แกลบ 
          1 น าแกลบมาลา้งน ้ ากลัน่ท าความสะอาด เพื่อก าจดัเศษดิบและเศษขา้วท่ีปนมากบั
แกลบ  
  2 น าแกลบท่ีผ่านการล้างมาผึ่งให้แห้ง แล้วอบด้วยตูอ้บท่ีอุณหภูมิ 120 องศา
เซลเซียสเป็นเวลา 12 ชัว่โมง 
  3 ชัง่แกลบท่ีอบแลว้จ านวน 10 กรัม ใส่ในถว้ยกระเบ้ืองน าเผาดว้ยเตาเผาท่ีอุณหภูมิ 
750 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชัว่โมง ผลการทดลองแสดงดงัรูปท่ี 3.1 
  4 ชัง่น ้ าหนกัเถา้แกลบท่ีไดห้ลงัจากเผา เพื่อค านวณหาผลเปอร์เซนต์ถา้แกลบท่ีได้
จากการเผา ผลการทดลองแสดงดงัตารางท่ี 3.1 
  5 น าเถา้แกลบท่ีไดเ้ก็บไวใ้นโถดูดความช้ืนเพื่อใชใ้นการเตรียมซิลิกาเจลต่อไป 
 2.2.2 การเตรียมซิลิกาเจลจากเถา้แกลบ 
  1 ชัง่เถา้แกลบจ านวน 10 กรัม ผสมกบัสารลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเขม้ขน้ 1 
โมลาร์ ปริมาตร 100 มิลลิลิตร  
  2 ถ่ายของผสมลงในขวดกน้กลม น าไปรีฟลกัซ์เป็นเวลา 3 ชัว่โมง 
  3 ท าการกรองสารละลายท่ีไดจ้ากการรีฟลกัซ์ เพื่อก าจดัส่วนท่ีไม่ละลายออก 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spcgroup.co.th%2Findex.php%2Fproducts2%2Fcategory%2Fview%2F128&ei=jKmoUvLEH8aGrgefx4HoCw&usg=AFQjCNGL1iKwcgS5BVK7eDUPMTR7Jl2Heg&sig2=EIzuL57BmpdwNMAdEZ_uaQ&bvm=bv.57799294,d.bmk
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spcgroup.co.th%2Findex.php%2Fproducts2%2Fcategory%2Fview%2F128&ei=jKmoUvLEH8aGrgefx4HoCw&usg=AFQjCNGL1iKwcgS5BVK7eDUPMTR7Jl2Heg&sig2=EIzuL57BmpdwNMAdEZ_uaQ&bvm=bv.57799294,d.bmk
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spcgroup.co.th%2Findex.php%2Fproducts2%2Fcategory%2Fview%2F128&ei=jKmoUvLEH8aGrgefx4HoCw&usg=AFQjCNGL1iKwcgS5BVK7eDUPMTR7Jl2Heg&sig2=EIzuL57BmpdwNMAdEZ_uaQ&bvm=bv.57799294,d.bmk
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spcgroup.co.th%2Findex.php%2Fproducts2%2Fcategory%2Fview%2F128&ei=jKmoUvLEH8aGrgefx4HoCw&usg=AFQjCNGL1iKwcgS5BVK7eDUPMTR7Jl2Heg&sig2=EIzuL57BmpdwNMAdEZ_uaQ&bvm=bv.57799294,d.bmk
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spcgroup.co.th%2Findex.php%2Fproducts2%2Fcategory%2Fview%2F128&ei=jKmoUvLEH8aGrgefx4HoCw&usg=AFQjCNGL1iKwcgS5BVK7eDUPMTR7Jl2Heg&sig2=EIzuL57BmpdwNMAdEZ_uaQ&bvm=bv.57799294,d.bmk
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spcgroup.co.th%2Findex.php%2Fproducts2%2Fcategory%2Fview%2F128&ei=jKmoUvLEH8aGrgefx4HoCw&usg=AFQjCNGL1iKwcgS5BVK7eDUPMTR7Jl2Heg&sig2=EIzuL57BmpdwNMAdEZ_uaQ&bvm=bv.57799294,d.bmk
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  4 น าสารละลายท่ีไดห้ยดช้าๆ อย่างต่อเน่ืองลงในบิกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตรท่ี
บรรจุกรดไฮโดรคลอริกความเขม้ขน้ 1 โมลาร์ ปริมาตร 50 มิลลิลิตร พร้อมทั้งท าการคนอยา่งแรง
ตลอดเวลา จนกระทั้งสารละลายมีค่าพีเอชเท่ากบั 7 
  5 ตั้งสารละลายท่ีไดทิ้้งไวเ้ป็นเวลา 24 ชั่วโมงโดยไม่ตอ้งคน เพื่อให้ค่อยๆ เกิด       
เป็นเจล แสดงดงัรูปท่ี 3.2 (A) 
  6 ท าการลา้งเจลดว้ยน ้าปราศจากไอออนหลายๆรอบ จนกระทั้งน ้ าท่ีผา่นการลา้งมีค่า
พีเอชเท่ากบั 7 
  2.2.2.7 น าเจลท่ีผา่นการลา้งไปอบดว้ยตูอ้บท่ีอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
24 ชัว่โมง น าไปร่อนผา่นตะแกรงขนาด 80 เมช ซิลิกาเจลท่ีเตรียมไดแ้สดงดงัรูปท่ี 3.2(B) 
  2.2.2.8 น าเจลท่ีเตรียมได้เก็บในโถดูดความช้ีน เพื่อน าไปศึกษาคุณสมบติั และ
ประสิทธิภาพการกรองต่อไป 
 

2.3 การศึกษาคุณสมบัติของวสัดุกรอง 
 น าวสัดุกรองซิลิกาเจลท่ีเตรียมจากเถา้แกลบมาศึกษาสมบติัทางเคมีและทางกายภาพดว้ย
เทคนิคต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 2.3.1 การศึกษาองคป์ระกอบของวสัดุกรอง 
  น าว ัสดุกรองซิลิกาเจลท่ีผลิตจากเถ้าแกลบมาท าการวิเคราะห์หาธาตุท่ีเป็น
องคป์ระกอบดว้ยเคร่ือง เอกซ์-เรย ์ฟลูออเรสเซนซ์สเปกโทรมิเตอร์ ผลการทดลองแสดงดงัตารางท่ี 
3.2  
 2.3.2 การศึกษาสัณฐานวทิยาของวสัดุกรอง 
   น าวสัดุกรองซิลิกาเจลท่ีผลิตจากเถ้าแกลบมาท าการวิเคราะห์หาลกัษณะสัณฐาน
วทิยาดว้ยเคร่ือง สแกนนิงอิเล็กตรอนไมโครสโคป ผลการทดลองแสดงดงัรูปท่ี 3.3 
 2.3.3 การศึกษาหาพื้นท่ีผวิและขนาดของรูพรุน 
  น าวสัดุกรองซิลิกาเจลท่ีผลิตจากเถา้แกลบมาท าการวิเคราะห์หาพื้นท่ีผิวและขนาด
ของรูพรุน โดยวิธีการดูดซับแก็สไนโตรเจนดว้ยเคร่ืองวิเคราะห์พื้นท่ีผิว ผลการทดลองแสดงดงั
ตารางท่ี 3.3 
  

2.4 การออกแบบอปุกรณ์กรองน า้ดื่มทีม่ซิีลกิาเจลทีเ่ตรียมจากเถ้าแกลบเป็นวสัดุกรอง 
 อุปกรณ์กรองน ้ าด่ืมเน้นการออกแบบท่ีมีส่วนประกอบนอ้ยใช้งานไดง่้าย วสัดุแต่ละช้ิน
หาไดง่้าย มีราคาถูกและใชซิ้ลิกาเจลท่ีเตรียมจากเถา้แกลบเป็นวสัดุกรอง 
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 2.4.1 การออกแบบอุปกรณ์กรองน ้าด่ืม 
  1.ส่วนประกอบของอุปกรณ์กรองน ้ าด่ืมท่ีมีซิลิกาเจลท่ีเตรียมจากเถา้แกลบเป็นวสัดุ
กรองแสดงดงัรูปท่ี 2.1 
  
 

 
 
 
รูปท่ี 2.1 ส่วนประกอบของอุปกรณ์กรองน ้าด่ืมท่ีมีซิลิกาเจลท่ีเตรียมจากเถา้แกลบเป็นวสัดุกรอง 
 
  2.4.1.2 การประกอบแบบอุปกรณ์กรองน ้าด่ืมท่ีมีซิลิกาเจลท่ีเตรียมจากเถา้แกลบเป็น
วสัดุกรองแสดงดงัรูปท่ี 2.2 อุปกรณ์กรองน ้ าด่ืมท่ีมีซิลิกาเจลท่ีเตรียมจากเถา้แกลบเป็นวสัดุกรอง
ตน้แบบแสดงดงัรูปท่ี 3.4  3.5 และ 3.6 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณ์อดัอากาศ 

ขวดบรรจุน ้าท่ีจะกรอง เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 

วสัดุกรอง 

ไส้กรอง 

สายยาง 
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    รูปท่ี 2.2 การประกอบอุปกรณ์กรองน ้าด่ืมท่ีมีซิลิกาเจลท่ีเตรียมจากเถา้แกลบเป็นวสัดุกรอง 
 

2.5 การศึกษาประสิทธิภาพอุปกรณ์กรองน ้าดื่มที่มีซิลิกาเจลที่เตรียมจากเถ้าแกลบ      
เป็นวสัดุกรอง 

  การศึกษาประสิทธิภาพอุปกรณ์กรองน ้ าด่ืมท่ีมีซิลิกาเจลท่ีเตรียมจากเถา้แกลบเป็นวสัดุ
กรอง โดยศึกษาคุณภาพน ้ าท่ีได้จากการกรองด้วยอุปกรณ์ท่ีผลิตข้ึนเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
มาตรฐานน ้าด่ืมต่างๆ โดยน ้ าท่ีน ามากรองเป็นน ้ าตวัอยา่งท่ีเก็บมาจากแม่น ้ า ล าคลองทัว่ไปซ่ึง
มีวธีิการทดลองดงัน้ี 

 2.5.1 การศึกษาประสิทธิภาพอุปกรณ์กรองน ้าด่ืมท่ีผลิตข้ึน 
  1 ชั่งวสัดุกรองซิลิกาเจลท่ีเตรียมจากเถ้าแกลบจ านวน 5 กรัม บรรจุในหลอด
พลาสติกขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1.5 เซนติเมตร ยาว 9 เซนติเมตรโดยมีเส้นใยโพลีเอสเตอร์บรรจุ
ปิดทบัทั้งสองดา้นของหลอดพลาสติก ปิดผนึกดว้ยฝาปิดทั้งสองดา้น น ามาใชเ้ป็นไส้กรอง 
 2 ประกอบไส้กรองท่ีเตรียมได้เขา้กบัอุปกรณ์กรองน ้ าด่ืมตามรูปแบบท่ีท าการ
ออกแบบไว ้
 3 บรรจุน ้าท่ีจะกรองในขวดแลว้ประกอบเขา้กบักระบอกอดัอากาศใหส้นิท 
โดยไม่ใหอ้ากาศร่ัวออกได ้

แกนอดัอากาศ 

น ้าเขา้ 

น ้าออก 
อากาศเขา้ 
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 4 ท าการอดัอากาศเขา้ไปในขวดน ้าเพื่อท าใหอ้ากาศภายในมีแรงดนัเพิ่มสูงข้ึน 
 5 น าภาชนะรองรับน ้ า ท่ีผ่านการกรองท่ีท่อน ้ าออก โดยท าการบันทึก              
ปริมตรน ้าท่ีกรองได ้โดยแบ่งเก็บน ้าคร้ังละ 500 ml เพื่อน าไปวเิคราะห์คุณภาพน ้าต่อไป  
 6 ท าการกรองน ้าจนหมด แลว้ท าการบรรจุน ้ าเขา้ไปใหม่ และอดัอากาศเพื่อท าการ
กรองอีกคร้ัง 
 7 ท าการทดลองซ ้ าตามขอ้ 6 จนไส้กรองเกิดการอุดตนัไม่สามารถกรองน ้าไดอี้ก  
 8 น าน ้ าท่ีกรองได้ไปวิเคราะห์คุณภาพน ้ าเปรีบยเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานน ้ าด่ืม
ต่างๆ  เพื่อประเมินวา่น ้าท่ีกรองไดส้ามารถน าไปด่ืมไดห้รือไม่ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าแสดงดงั
ตารางท่ี 3.4  
 9 ท าการทดลองซ ้ าโดยการเปล่ืยนไส้กรองใหม่ 



บทที ่3 
ผลการทดลอง 

 
 การศึกษาการเตรียมวสัดุกรองน ้าโดยใชแ้กลบเป็นวตัถุดิบ การศึกษาสมบติัของวสัดุกรอง
ท่ีเตรียมได้ การออกแบบอุปกรณ์กรองน ้ า ด่ืมโดยใช้ว ัสดุกรองน ้ า ท่ีผลิตได้เป็นไส้กรอง                                 
และการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าด่ืมท่ีผ่านการกรองดว้ยอุปกรณ์กรองน ้ าด่ืมท่ีผลิตได ้ ผลการรวบรวม
ขอ้มูลและแปลผลการทดลองตามขั้นตอนและวธีิวจิยัท่ีไดก้  าหนดไวมี้รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
3.1 ผลการเตรียมวสัดุกรอง 
 การเตรียมวสัดุกรองจากแกลบขา้วประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การเตรียมเถา้แกลบ 
และการเตรียมซิลิกาเจลจากเถา้แกลบ ผลการทดลองเป็นดงัต่อไปน้ี 
 3.1.1 ผลการเตรียมเถา้แกลบ 
           การเผาแกลบท่ีท าความสะอาดแลว้เพื่อใหไ้ดเ้ถา้ท่ีอุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส โดย
ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง ผลการทดลองแสดงดงัรูปท่ี 3.1 
 

           
                         (A)                   (B)  
 
รูปท่ี 3.1 ลกัษณะของแกลบก่อนเผา (A) และเถา้แกลบหลงัเผา (B)     
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 จากผลการทดลองพบวา่ เม่ือท าการเผาแกลบ (3.1 A )ท่ีอุณหภูมิ  750 องศาเซลเซียส ท า
ให้ไดเ้ถา้แกลบ (3.1 B) ท่ีมีสีขาวและไม่มีคาร์บอนหลงเหลืออยู ่เน่ืองจากสารประกอบอินทรียท่ี์
เป็นองค์ประกอบในแกลบเกิดการสลายตวัจากปฏิกิริยาการเผาไหมอ้ย่างสมบูรณ์ในสภาวะท่ีมี
ออกซิเจนท่ีเพียงพอ และพบวา่หากการเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์เน่ืองจากมีออกซิเจนไม่เพียงพอ หรือท า
การเผาท่ีอุณหภูมิต ่า เถา้แกลบท่ีไดจ้ะมีสีด าปะปน ซ่ึงเกิดข้ึนจากมีคาร์บอนหลงเหลืออยูจ่  านวนมาก
ท่ีไม่เผาไหม ้และในบางกรณีเม่ือใชอุ้ณหภูมิสูงมากๆ คาร์บอนท่ีเกิดจากการเผาไหมอ้าจจะเกิดการ
รวมตวักบัซิลิกาท่ีมีอยู่ในแกลบกลายเป็นสารประกอบท่ีเสถียรต่อความร้อน เป็นผลให้เถา้แกลบ
บางส่วนจะมีสีด าปะปนอยู่  เม่ือน าไปละลายในสารละลายเบสในขั้นตอนการเตรียมซิลิกาเจลเถา้
แกลบท่ีเป็นสีด าน้ีจะไม่ละลาย เม่ือท าการเผาแกลบจ านวน 10 กรัม และชัง่น ้ าหนกัเถา้แกลบหลงั
การเผา น าผลท่ีไดม้าค านวณหาร้อยละของเถา้แกลบท่ีไดจ้ากการเผาขอ้มูลแสดงดงัตารางท่ี 3.1  
   
          ตารางท่ี 3.1 ปริมาณร้อยละของเถา้แกลบ 
 

การทดลองท่ี น ้าหนกัเถา้แกลบหลงัเผา(กรัม) ปริมาณร้อยละของเถา้แกลบ  
1 
2 
3 
4 
5 
6 

1.520 
1.489 
1.507 
1.514 
1.481 
1.490 

15.20 
14.89 
15.07 
15.14 
14.81 
14.90 

ค่าเฉล่ียร้อยละของเถา้แกลบ 14.98 
 

 จากตารางท่ี 3.1 พบวา่ร้อยละของเถา้แกลบท่ีไดโ้ดยเฉล่ียเท่ากบั 14.98 ซ่ึงในการทดลอง
ในแต่ละซ ้ าไดป้ริมาณเถา้แกลบใกลเ้คียงกนัแสดงให้เห็นวา่ขั้นตอนและวิธีท่ีใชใ้ห้ผลค่อนขา้งคงท่ี 
และเม่ือน าเถา้แกลบท่ีไดไ้ปเผาซ ้ าน ้ าหนกัของเถา้แกลบก็ไม่เปล่ียนแปลง ช้ีให้เห็นวา่สารประกอบ
อินทรียส์ลายตวัจากการเผาไหมจ้นหมด 
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 3.1.2 ผลการเตรียมซิลิกาเจลจากเถา้แกลบ 
  เม่ือน าเถา้แกลบท่ีไดจ้ากการเผามาเตรียมซิลิกาเจลโดยการรีฟลกัซ์ในสารละลายเบส
แลว้เหน่ียวน าใหเ้กิดเป็นเจลดว้ยกรดจนกระทัง่พีเอชของสารละลายมีพีเอชเท่ากบั 7 ผลการทดลอง
แสดงดงัรูปท่ี 3.2 
   

           
(A)                                                                           (B)  

 
รูปท่ี 3.2 ลกัษณะของซิลิกาเจลท่ีเตรียมจากเถา้แกลบในตวักลางท่ีเป็นน ้า (A) และซิลิกาเจลแหง้ (B)                            
 
 จากรูปท่ี 3.2 (A) เป็นลกัษณะของซิลิกาเจลท่ีเตรียมในตวักลางท่ีเป็นน ้ า หรือ ซิลิกา                
ซีโรเจล ซ่ึงสมบติัของเจลจะมีความแตกต่างกนัไปตามปัจจยัต่างๆ ท่ีส าคญัไดแ้ก่ ความเขม้ขน้ของ
สารละลายแกลบ ค่าพีเอชของสารละลายในการเกิดเจล และระยะเวลาของการเกิดเจล ปัจจยัทั้ง 3 
จะมีความสัมพนัธ์กนั โดยเจลท่ีเตรียมไดใ้นงานวิจยัน้ีมีลกัษณะเป็นเจลสีขาวของซิลิกา และมีน ้ า
แทรกอยู่ในโครงสร้างท าให้เจลเตรียมไดมี้ลกัษณะอ่ิมน ้ า หลงัจากการล้างเจลและอบแห้งจะได ้              
ซิลิกาเจลดังรูปท่ี 3.2 ซ่ึงมีลักษณะเป็นของแข็งสีขาว  โดยซิลิกาเจลท่ีผลิตได้น้ี เป็นเจล                           
ท่ีไม่สามารถยอ้นกลบัได(้Irreversible gel)  เน่ืองจากการอบแห้งเจลนั้นท าให้น ้ าท่ีแทรกอยู่ใน
โครงสร้างท่ีเป็นสามมิติของเจลระเหยออกไป เป็นเหตุให้โครงสร้างของเจลเกิดการยุบตวัลง 
สอดคลอ้งกบัการทดลองคือ เม่ือแหง้แลว้เกิดการหดตวัลงและเสียสมบติัความเป็นเจล เม่ือแช่ในน ้ า
ก็ไม่สามารถกลบัไปเป็นเจลไดอี้ก  
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3.2 ผลการศึกษาคุณสมบัติของวสัดุกรอง 
 การน าวสัดุกรองซิลิกาเจลท่ีเตรียมจากเถา้แกลบมาศึกษาหาองค์ประกอบ สัณฐานวิทยา 
พื้นท่ีผวิและขนาดของรูพรุน ผลการศึกษามีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 3.2.1 ผลการศึกษาองคป์ระกอบของวสัดุกรอง 
    การวิเคราะห์ว ัสดุกรองซิลิกาเจลท่ีผลิตจากเถ้าแกลบด้วยเคร่ือง Wavelength 
dispersive X-ray fluorescence spectrometer เปรียบเทียบกบัเถา้แกลบ ผลการวิเคราะห์แสดง                       
ดงัตารางท่ี 3.2  
 
  ตารางท่ี 3.2 ปริมาณธาตุท่ีเป็นองคป์ระกอบของซิลิกาเจลท่ีผลิตจากแกลบ 
 

วสัดุ 
ปริมาณธาตุท่ีเป็นองคป์ระกอบ (ร้อยละโดยมวล) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 Na2O MgO 
เถา้แกลบ 95.10 0.55 0.08 0.09 ND 
ซิลิกาเจล 98.50 0.49 0.04 0.13 ND 

 หมายเหตุ : ND = Not Detected 
 
 จากผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุท่ีเป็นองค์ประกอบของเถา้แกลบ และซิลิกาเจลท่ีผลิต
จากแกลบในตารางท่ี 3.2 พบว่าองค์ประกอบหลกัของทั้งสองวสัดุคือ SiO2 โดยเถ้าแกลบและ         
ซิลิกาเจลท่ีเตรียมไดมี้ SiO2 เท่ากบั 95.10 และ 98.50 % ตามล าดบั โดยมีสารประกอบ Al2O3  Fe2O3 
และ Na2O ปนเป้ือนรวมกนัไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต ์ การท่ีวสัดุกรองท่ีเตรียมไดมี้ SiO2 สูงจะเป็นผลดี
ส าหรับกระบวนการดูดซับไอออนต่างๆ โดยเฉพาะไอออนบวกของโลหะ เน่ืองจากหมู่ฟังก์ชนัท่ี
พื้นผิวของซิลิกาเจลจะอยูใ่นรูปของหมู่ไซเลน(Si-O- ) ซ่ึงมีประจุลบสามารถจบักบัประจุบวกของ
โลหะได ้ 
 3.2.2 ผลการศึกษาสัณฐานวทิยาของวสัดุกรอง 
   ผลการศึกษาลกัษณะสัณฐานวทิยาของวสัดุกรองซิลิกาเจลท่ีผลิตจากเถา้แกลบ โดย
การถ่ายภาพพื้นผวิของวสัดุดว้ยเทคนิค Scanning Electron Microscope (SEM) แสดงดงัรูปท่ี 3.3 
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                                  (A)                                                                     (B)  
 
รูปท่ี 3.3 ภาพถ่าย SEM ของวสัดุกรองซิลิกาเจลท่ีผลิตจากเถา้แกลบท่ีก าลงัขยาย 2000 เท่า(A)  และ                                     
              3500 เท่า (B) 
 
 จากภาพจะเห็นวา่ลกัษณะพื้นผิวของซิลิกาเจลท่ีผลิตจากเถา้แกลบมีรูปร่างท่ีไม่แน่นอน       
รูพรุนหลายขนาดกระจายตัวบนพื้นผิว ซ่ึงรูพรุนท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นส่วนท่ีท าให้พื้นท่ีผิวของ                           
ซิลิกาเจลเพิ่มมากข้ึนและส่งผลดีต่อกระบวนการดูดซบั 
 3.2.3 ผลการศึกษาพื้นท่ีผวิและขนาดของรูพรุน 
  การวิเคราะห์พื้นท่ีผิวและขนาดของรูพรุนของวสัดุกรองซิลิกาเจลท่ีผลิตจากเถ้า
แกลบ โดยวิธีการดูดซบัแก็สไนโตรเจนดว้ยเคร่ือง Surface area analyzer ผลการวิเคราะห์แสดงดงั
ตารางท่ี 3.3 
 
ตารางท่ี 3.3 พื้นท่ีผวิ ขนาดรูพรุน และปริมาตรรูพรุนของวสัดุกรองซิลิกาเจลท่ีผลิตจากเถา้แกลบ 

 
พื้นท่ีผวิ BET(m2/g) ขนาดรูพรุนเฉล่ีย(nm) ปริมาตรูพรุนทั้งหมด(cm3/g) 

245.98 13.38 0.76 
 

 จากผลการวเิคราะห์พื้นท่ีผิวของวสัดุกรองซิลิกาเจลท่ีผลิตจากเถา้แกลบพบวา่ พื้นท่ีผิวท่ี
ค  านวณตามสมการ BET มีค่าเท่ากบั 245.98 m2/g ขนาดรูพรุนเฉล่ีย และ ปริมาตรูพรุนทั้งหมด
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เท่ากบั 13.38 nm และ 0.76 cm3/g ตามล าดบั ซ่ึงค่าขนาดรูพรุนเฉล่ียและปริมาตรพรุนจะเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีส่งผลต่อพื้นท่ีผวิของวสัดุ โดยวสัดุท่ีเตรียมไดจ้ดัเป็น Intermediate density gel 
 

3.3 ผลการออกแบบอปุกรณ์กรองน า้ดื่มทีม่ซิีลกิาเจลที่เตรียมจากเถ้าแกลบเป็นวสัดุกรอง 
 การเตรียมอุปกรณ์กรองน ้าด่ืมจากวสัดุท่ีหาไดง่้าย มีราคาถูกและใชซิ้ลิกาเจลท่ีเตรียมจาก
เถา้แกลบเป็นวสัดุกรอง เพื่อใหชุ้ดกรองน ้าด่ืมท่ีผลิตไดมี้ราคาถูกแต่ยงัคงประสิทธิภาพในการกรอง
น ้าด่ืมได ้โดยส่วนประกอบแต่ละส่วนและการประกอบอุปกรณ์ตน้แบบมีดงัน้ี  
 3.3.1 ผลการออกแบบอุปกรณ์กรองน ้าด่ืม 
  ส่วนประกอบต่างๆของอุปกรณ์กรองน ้ าด่ืมท่ีมีซิลิกาเจลท่ีเตรียมจากเถา้แกลบเป็น            
วสัดุกรองแสดงดงัรูปท่ี 3.4 
  

 
  
รูปท่ี 3.4  ส่วนประกอบต่างๆของอุปกรณ์กรองน ้าด่ืม 
 
 
 

อุปกรณ์อดัอากาศ 

ขวดบรรจุน ้าท่ีจะกรอง ไส้กรอง 

สายยาง 
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 จากภาพท่ี 3.4 ส่วนประกอบต่างๆของอุปกรณ์กรองน ้าด่ืมประกอบดว้ย  
  1. กระบอกอดัอากาศเพื่อเพิ่มแรงดนัอากาศในการกรองน ้ า ไดใ้ชก้ระบอกอดัอากาศ
ส าหรับฉีดพน่น ้าส าหรับรดน ้าตน้ไม ้
 2. ขวดบรรจุน ้าท่ีจะกรอง ใชข้วดพลาสติก PET ท่ีเป็นขวดส าหรับบรรจุน ้ าอดัลมน า
กลบัมาใชใ้หม่ 
 3. ไส้กรองดดัแปลงมาจากกระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด 10 mL 
 โดยราคารวมทั้งหมดของอุปกรณ์เท่ากบั 50 บาท 
 3.3.2 ผลการผลิตไส้กรองน ้าด่ืมจากซิลิกาเจลท่ีเตรียมจากเถา้แกลบแสดงดงัรูปท่ี 3.5   
 
 
             

 
 
                     
 
    รูปท่ี 3.5 ไส้กรองน ้าด่ืมท่ีใชว้สัดุกรองท่ีผลิตจากเถา้แกลบ  
 
 วสัดุกรองท่ีบรรจุในไส้กรองมีน ้าหนกัเท่ากบั 5 กรัม และสามารถถอดเปล่ียนไดเ้ม่ือหมด
ประสิทธิภาพในการกรองน ้าแลว้ 
 3.3.3 ผลการประกอบอุปกรณ์ตน้แบบของชุดกรองน ้ าด่ืมโดยใชซิ้ลิกาเจลท่ีเตรียมจากเถา้
แกลบเป็นวสัดุกรองแสดงดงัรูปท่ี 3.6  

เส้นใยโพลีเอสเตอร์ วสัดุกรองท่ีผลิตจากเถา้แกลบ 

ช่องน ้าเขา้ 

ช่องน ้าออก 
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รูปท่ี 3.6 ชุดตน้แบบอุปกรณ์กรองน ้าด่ืม 
  
 อุปกรณ์กรองน ้าด่ืมท่ีผลิตไดส้ามารถท่ีจะถอดเปล่ียนช้ินส่วนของไส้กรองน ้าท่ีผา่นการ
ใชง้านแลว้ รวมถึงการเติมน ้าใหม่เพื่อท าการกรองไดส้ะดวกรวดเร็ว เน่ืองจากทุกช้ินส่วนสามารถ
แยกออกจากกนัได ้และยงัสามารถปรับแต่งไดง่้ายใหเ้หมาะสมกบัขนาดของขวดท่ีใชแ้ละปริมาณ
น ้าท่ีจะกรอง  
 

3.4 ผลการศึกษาประสิทธิภาพอุปกรณ์กรองน ้าดื่มที่มีซิลิกาเจลที่เตรียมจากเถ้าแกลบ      
เป็นวสัดุกรอง 

 ได้น าน ้ าตัวอย่าง ท่ีท าการเก็บมาจากแม่น ้ า เจ้าพระยาบริเวณป้อมเพชร อ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มาใชเ้ป็นน ้ าส าหรับการศึกษาประสิทธิภาพอุปกรณ์
กรองน ้ าด่ืมท่ีมีซิลิกาเจลท่ีเตรียมจากเถา้แกลบเป็นวสัดุกรอง การศึกษาประสิทธิภาพอุปกรณ์กรอง
น ้ าด่ืมท่ีผลิตข้ึน โดยการน าน ้ าตวัอย่างมาท าการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าก่อนน าไปกรองเพื่อใช้
เปรียบเทียบกบัน ้ าท่ีผ่านการกรองแลว้ ท าการกรองน ้ าจากอุปกรณ์ท่ีผลิตข้ึนโดยการอดัอากาศเขา้
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ไปในขวดเพื่อผลกัดนัน ้ าให้ไหลผา่นไส้กรองออกมา ท าการเก็บตวัอยา่งน ้ าท่ีกรองไดทุ้กๆ 1 ลิตร
จนไส้กรองอดัตวัแน่นน ้ าไม่สามารถไหลผา่นออกมาได ้น าน ้ าท่ีผา่นการกรองมาวิเคราะห์คุณภาพ
น ้ า โดยวิเคราะห์ตวัแปรต่างๆ เช่นเดียวกบัน ้ าท่ีน ามาใชก้รอง ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าแสดงดงั
ตารางท่ี 3.4  
 
ตารางท่ี 3.4 ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้า 
 

ล าดบัท่ี รายการวเิคราะห์ หน่วย 
ผลการวเิคราะห์ 

A0L A1L A2L A3L 
1 pH - 6.94 7.54 7.71 7.65 
2 Conductivity (EC)  microsiemens/cm 204 181 187 182 
3 Salinity ppt 0.09 0.09 0.09 0.09 
4 Turbidity NTU 12.0 0.6 0.7 0.6 
5 Total Dissolved 

Solids (TDS) 
mg/L 91.5 87.1 85.1 86.7 

6 Hardness mg/L 65.92 55.92 57.98 57.98 
7 Chloride mg/L 5.74 5.74 5.70 5.70 
8 Acidity mg/L ND ND ND ND 
9 Alkalinity mg/L 72.50 82.50 82.50 87.50 

10 Cadmium (Cd) µg/L ND  ND  ND  ND  
11 Chromium (Cr) µg/L 4 ND  ND  ND  
12 Lead (Pb) µg/L 3 ND ND ND  

 

หมายเหตุ  ND  = Not Detected  
                  A0L  = น ้าท่ีน ามากรอง 

    A1L   =  น ้าท่ีกรองไดลิ้ตรท่ี 1 
    A2L  =   น ้าท่ีกรองไดลิ้ตรท่ี 2  
    A3L  =   น ้าท่ีกรองไดลิ้ตรท่ี 3 
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ผลการทดสอบอุปกรณ์กรองน ้าพบวา่สามารถกรองน ้ าไดสู้งสุด 3 ลิตร เน่ืองจากไส้กรอง
มีขนาดเล็ก และการกรองตอ้งอาศยัแรงดนัจากการอดัอากาศ ซ่ึงจะมีผลท าให้วสัดุกรองอดัตวักนั
แน่นในไส้กรอง ท าใหก้ารไหลของน ้ าผา่นไส้กรองไดย้ากข้ึน ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าก่อนและ
หลงัการกรองดว้ยอุปกรณ์กรองน ้ าด่ืมท่ีมีซิลิกาเจลท่ีเตรียมจากเถา้แกลบเป็นวสัดุกรองดงัตารางท่ี 
3.4  จากการวเิคราะห์คุณภาพน ้าท่ีน ามากรอง(A0L) จะพบวา่ค่าของดชันีบ่งช้ีคุณภาพน ้ าต่างๆ อยูใ่น
เกณฑม์าตรฐาน ยกเวน้ค่าความขุ่น(Turbidity) จะมีค่าอยูท่ี่ 12 NTU ซ่ึงตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมน ้ าบริโภคกระทรวงอุตสาหกรรม ก าหนดไวสู้งสุดไม่เกิน 5 NTU สาเหตุท่ี
ยงัเลือกใชต้วัอยา่งน ้าดิบน้ี เน่ืองจากผูว้ิจยัเนน้การใชง้านจริง จึงไดเ้ลือกตวัอยา่งน ้ าจากแม่น ้ าซ่ึงไม่
สามารถก าหนดค่าของตวัแปรของคุณภาพใดๆได ้ แต่จะใช้ค่าคุณภาพน ้ าท่ีเป็นจริงตามธรรมชาติ
ของแหล่งน ้ านั้นๆ  อยา่งไรก็ตามเม่ือน าน ้ าตวัอยา่งมาผ่านการกรองดว้ยอุปกรณ์กรองน ้ าท่ีผลิตข้ึน 
แลว้น าน ้ าท่ีผา่นการกรองมาวิเคราะห์คุณภาพน ้ าพบว่าค่าของดชันีบ่งช้ีคุณภาพน ้ าต่างๆ มีค่าลดลง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าความขุ่นจะลดลงมาเหลือเพียง 0.6 NTU  ซ่ึงต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก 
ช้ีใหเ้ห็นวา่น ้าท่ีผา่นการกรองมีความใสมากข้ึน โดยร้อยละของการลดลงของตวัแปรต่างๆ เป็นดงัน้ี 
ค่าการน าไฟฟ้า(Conductivity) ลดลงร้อยละ 10.13 ค่าความขุ่น(Turbidity) ลดลงร้อยละ 94.72  
ปริมาณสารท่ีละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ลดลงร้อยละ5.68  ค่าความกระดา้งทั้งหมด
(Total Hardness) ลดลงร้อยละ13.08  นอกจากน้ียงัพบวา่ในแต่ละลิตรของน ้ าท่ีผน่การ กรองจะมี
คุณภาพน ้าใกลเ้คียงกนัแสดงให้เห็นวา่ไส้กรองมีความเสถียรต่อการกรองเป็นอยา่งมาก  ส าหรับค่า 
pH และค่า Alkalinity มีค่าเพิ่มข้ึนนั้น เน่ืองมาจากซิลิกาเจลท่ีเตรียมจากเถ้าแกลบจะอุม้น ้ าแล้ว
เกิดปฏิกิริยาไฮเดชันของหมู่ไซเลน(Si-O-) ท่ีผิวของวสัดุเปล่ียนไปเป็นหมู่ไซเลนอล   (Si-O-H) 
และไฮดรอกไซด(์OH) ท าใหน้ ้าท่ีผา่นการกรองมีความเป็นเบสมากข้ึน อยา่งไรก็ตามค่า pH และค่า 
Alkalinity ของน ้าท่ีผา่นการกรองเพิ่มข้ึนนั้นยงัมีค่าต ่ากวา่ค่ามาตรฐานท่ีก าหนด 

 



บทที ่4 
สรุปผลการทดลอง 

 
 การศึกษาการเตรียมวสัดุกรองน ้ าโดยใช้เถ้าแกลบและออกแบบอุปกรณ์กรองน ้ าด่ืม 
เพื่อให้ไดอุ้ปกรณ์กรองน ้ าด่ืมท่ีมีราคาถูก ใชง้านไดง่้าย และมีประสิทธิภาพท่ีดี โดยแบ่งการศึกษา
ออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ การเตรียมวสัดุกรอง การศึกษาสมบติัของวสัดุกรอง การออกแบบอุปกรณ์
กรองน ้ าด่ืมตน้แบบ และการศึกษาประสิทธิภาพการกรองน ้ าด่ืมดว้ยอุปกรณ์กรองน ้ าด่ืมตน้แบบท่ี
ผลิตได ้ซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. การเตรียมวัสดุกรอง  สามารถเตรียมได้จากการเผาแกลบท่ีอุณหภูมิ  750                      
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชัว่โมง ไดป้ริมาณร้อยละของเถา้แกลบเท่ากบั 14.98  น าเถา้แกลบไป
ละลายในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วตกตะกอนด้วยกรดท่ีค่าพีเอชเท่ากับ  7  จะได ้                   
ซิลิกาซีโรเจลมีลกัษณะเป็นเจลสีขาวขุ่น น าไปอบแห้งจะไดซิ้ลิกาเจลมีลกัษณะเป็นของแข็งสีขาว 
โดยซิลิกาเจลท่ีผลิตไดน้ี้เป็นเจลท่ีไม่สามารถยอ้นกลบัได(้Irreversible gel) 
 2. การศึกษาคุณสมบติัของวสัดุกรอง วสัดุกรองท่ีเตรียมได้เม่ือน าไปวิเคราะห์ธาตุ
องคป์ระกอบพบวา่มี SiO2 เท่ากบั 98.50 เปอร์เซ็นต ์และมีปริมาณสารประกอบอ่ืนๆไดแ้ก่ Al2O3 
Fe2O3 และ Na2O เท่ากบั 0.49 0.04 และ 0.13 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั โดยมีสัณฐานวิทยาเป็นของแข็ง
ท่ีมีรูปร่างไม่แน่นอน มีรูพรุนกระจายตวับนพื้นผิว และพบวา่มีพื้นท่ีผิวท่ีค  านวณตามสมการ BET 
เท่ากบั 245.98 m2/g  ค่าขนาดรูพรุนเฉล่ีย และ ปริมาตรูพรุนทั้งหมดเท่ากบั 13.38 nm และ 0.76 
cm3/g ตามล าดบั  
 3. การออกแบบอุปกรณ์กรองน ้ าด่ืมท่ีมีซิลิกาเจลท่ีเตรียมจากเถา้แกลบเป็นวสัดุกรอง ท า
ใหไ้ดอุ้ปกรณ์กรองน ้าด่ืมตน้แบบท่ีผลิตจากวสัดุท่ีหาไดง่้าย มีราคาถูกและใชซิ้ลิกาเจลท่ีเตรียมจาก
เถา้แกลบเป็นวสัดุกรอง  

4. การศึกษาประสิทธิภาพอุปกรณ์กรองน ้าด่ืมท่ีมีซิลิกาเจลท่ีเตรียมจากเถา้แกลบเป็นวสัดุ
กรอง เม่ือใชไ้ส้กรองมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1.5 เซนติเมตร ยาว 9 เซนติเมตร บรรจุวสัดุกรอง   
5 กรัม  สามารถกรองน ้าไดสู้งสุด 3 ลิตร โดยน ้าท่ีผา่นการกรองจะมีค่าของตวัแปรต่างๆ ท่ีเป็นดชันี
บ่งช้ีคุณภาพน ้ าลดลง อาทิเช่น ค่าการน าไฟฟ้าลดลง ร้อยละ 10.13 ค่าความขุ่น(Turbidity) ลดลง
ร้อยละ 94.72  ปริมาณสารท่ีละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) ลดลงร้อยละ5.68  ค่าความ
กระดา้งทั้งหมด(Total Hardness) ลดลงร้อยละ13.08  นอกจากน้ียงัพบวา่ในแต่ละลิตรของน ้ าท่ีผา่น
การ กรองจะมีคุณภาพน ้ าใกลเ้คียงกนัแสดงให้เห็นวา่ไส้กรองมีความเสถียรต่อการกรองเป็นอยา่ง
มาก   
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ขอ้เสนอแนะ 
การเตรียมวสัดุกรองจากเถา้แกลบเพื่อใชใ้นอุปกรณ์กรองน ้ าด่ืม สามารถพฒันาต่อเน่ือง

ไดเ้พื่อใหป้ระสิทธิภาพการกรองสูงข้ึนโดยมีขอ้แนะน าจากงานวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 1.พฒันาวสัดุกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณน ้ าท่ีสามารถกรองไดเ้ช่นการเตรียม
วสัดุกรองอยูใ่นรูปของสารเชิงประกอบ(Composite) 
             2.พฒันาการเตรียมวสัดุกรองใหมี้รูปทรงท่ีแน่นอนขนาดใกลเ้คียงกนั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดปัญหาการอดัตวัแน่นของวสัดุกรอง เช่นการเตรียมวสัดุกรองใหมี้รูปทรงกลม( spherical) 
 3.ศึกษาการขยายขนาด(Up scale) เพื่อใหไ้ดป้ริมาณน ้าด่ืมมากข้ึน 
 4.ศึกษาการใชว้สัดุกรองท่ีเตรียมจากเถา้แกลบรวมกบัวสัดุกรองอ่ืนๆ เช่น ถ่านกมัมนัต ์เพื่อ
ใชเ้ป็นวสัดุกรองน ้าด่ืม 
 
  

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDwQFjAD&url=http%3A%2F%2Fetdict.com%2Findex.php%3Ftext%3Dspherical&ei=1uitUt6aOYiTrgfu6YCwDA&usg=AFQjCNE3fImK4UAc8ptc1P8zY8YwPrXeZA&sig2=BXBgdeGSu0NB4qcKHNJm3Q&bvm=bv.57967247,d.bmk
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