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บทคัดย่อ  
การวิจัย เ ร่ืองการศึกษา อิทธิพลของอุณหภูมิและตัว เ ร่ ง

ปฏิกิริยา ต่อปริมาณผลิตภัณฑ์จากการไพโรไลซิสผา้ปนเ ป้ือนน ้ามัน  มี
วัตถุประสงค์เพือ่ศึกษาผลของอุณหภูมิและตวัเร่งปฏิกิริยาต่อสัดส่วนของ
ปริมาณผลิตภัณฑท่ี์ไ ด้จากการไพโรไลซิสผา้ปนเป้ือนน ้ ามันในเคร่ือง
ปฎกิรณ์แบบเบดน่ิง (Fix bed reactor)  ภายใต้บรรยากาศของอากาศ โดย
ใชป้ริมาณของผ้าปนเป้ือนน ้ามัน 5 กิโลกรัม อุณหภูมิท่ีท  าการทดลองอยู่
ในช่วง 400-500 องศาเซลเซยีส ท่ีอัตราการให้ความร้อน 5 องศาเซลเซยีส
ต่อนาที และคงอุณหภูมิไว้ท่ีอุณหภูมิไพโรไลซสิ นาน 4 ชัว่โมง  ผลการ
ทดลองพบว่า  ท่ีอุณหภูมิ  500 องศา เซลเซยีส ผา้ปนเ ป้ือนน ้ ามันเ กิดการ
สลายตวัมากท่ีสุดคดิเป็นร้อยละ  69.4 โดยน ้าหนัก และให้ปริมาณของ
ผลิตภัณฑท่ี์เป็นเหลวมากท่ีสุดคดิเป็นร้อยละ 31.8โดยน ้าหนัก และพบว่า
ตวัเร่งปฏิกิริยาโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) และแคลเซยีมคาร์บอเนต 
(CaCO3)  ช่วยท าให้ได้ปริมาณของเหลวเพิม่มากขึ้น โดยท่ีอุณหภูมิ 500 
องศาเซลเซยีส  (Na2CO3) ได้ปริมาณผลิตภัณฑท่ี์เป็นของเหลวมากท่ีสุด
คดิเป็นร้อยละ 37.4 โดยน ้าหนัก  การสลายตัวด้วยความร้อนของผ้า
ปนเ ป้ือนน ้ามัน จะสลายตัวไ ด้ดีแปรผนัตาม อุณหภูมิท่ีสูงขึ้น ท า ให้
ปริมาณผลิตภัณฑท่ี์เป็นของเหลวมีแนวโน้มเพิม่มากขึ้น ส่วนผลิตภัณฑ์ท่ี
เป็นของแขง็มีแนวโน้มลดลง และพบว่าการโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) 
และแ คลเซ ียมคา ร์บอเ นต ( CaCO3)  เ ป็ นตัว เ ร่งปฏิ กิริย า ร่วมใ น
กระบวนการไพโรไลซิส ช่วยท าให้ปริมาณผลิตภัณฑ์ท่ีเ ป็นของเหลว 
เพิม่มากขึ้น 
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Abstract  
 A study on the influence of temperature and catalyst on the 
pyrolysis product content of oil contaminated cloth. The purpose of this 
study was to investigate the effects of temperature and catalyst on the 
proportion of pyrolysis products in the fix bed reactor . Under the air. The 
amount of contaminated cloth was 5 kg. The temperature was in the range 

of 400-500 oC at a heating rate of 5 oC/Min. And kept at pyrolysis 
temperature for 4 hours. The results showed that at the temperature of 
500 oC , the most degradable contaminated cloth was 69.4 wt.% and gave 
the highest amount of liquid products 31.8 wt.% was found that sodium 
carbonate (Na2CO3) and calcium carbonate (CaCO3) catalysts increased 
the amount of liquid. At a temperature of 500 ° C, Na 2CO3 yielded the 
most liquid product at 37.4 wt.%. The thermal decomposition of the 
contaminated cloth oil. It dissolves well in temperature variation. As a 
result, the volume of liquid products is likely to increase. Solid products 
tend to decrease. And found that the sodium carbonate (Na2CO3)  and 
calcium carbonate (CaCO3) is a catalyst in the pyrolysis process helps 
increase the volume of liquid products.  
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1. บทน  า 
 จากวิกฤตการณ์ของน ้ามันดิบท่ีเ กิดขึ้นท่ัวโลก ท า ให้มีความ
พยายามในการพัฒนาเชือ้เพลิงทางเลือกขึ้นมาใชท้ดแทนน ้ ามันดิบใน
หลายๆรูปแบบ และรูปแบบหน่ึงท่ีมีผู ้ให้ความสนใจเ ป็นจ  านวนมาก
เน่ืองจากมีความเหมาะสมกับประเทศไทยก็คอื การน าวัสดุชวีมวลและ
ของเสียจากภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมมาแปรรูปเป็นเชือ้เพลิง 
ซ ึ่งนอกจากจะได้เชือ้เพลิงทดแทนไปใชง้านในรูปแบบต่างๆแล้ว ยังเป็น
การช่วยลดปริมาณของเสียท่ีตอ้งการก าจัดลงด้วย 
 ผา้ปนเ ป้ือนน ้ามันจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่ึงในของ
เสียจากภาคอุตสาหกรรมท่ีจัดอยู่ ในของเสียรหัส 15 02 02 ซ ึ่งของเสีย
รหัสน้ีไ ด้แก่ วัสดุดูดซบั วัสดุตัวกรอง ผ้าส  าหรับเชด็ และชุดป้องกันท่ี
ปนเ ป้ือนสารอันตราย  จากข้อมูลของกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการ
เหมืองแร่ พบว่าระหว่างปี 2551-2554 ของเสีย รหัส 15 02 02 มีอัตราการ
เกิดเพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี เฉ ล่ีย 116,671 ตนัต่อปี [1] จากการศึกษา 
พบว่า ของเสียท่ีมีองคป์ระกอบของไฮโดรคาร์บอน สามารถน ามาแปรรูป
เป็นเชือ้เพลิงด้วยกระบวนการไพโรไลซสิ 
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 โดยกระ บว นการ ท่ีน าม า ใช้ส  า หรับแปร รูปของเ สี ย  
เป็นเชือ้เพลิงน้ัน มี ท้ังท่ีใชก้ระบวนการทางกายภาพ กระบวนการทางเคมี  
กระบวนการทางความร้อน และกระบวนการทางชวีภาพ โดยในบรรดา
กระบวนการทางความร้อนท้ังหมดน้ันการเผาในเตา เผาเ ป็นวิธีท่ีนิยมใช้
ในอุตสาหกรรมมากท่ีสุด อย่ างไรก็ตาม กระบวนการแก๊สซฟิิเคชัน่ และ
ไพโรไลซสิ เป็นวิธีท่ีมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการผลิตเชือ้เพลิง ท่ี
มีความยืดหยุ่ นในการน าผลิตภัณฑไ์ปใช้งาน [ 2]  และ เป็นวิ ธี ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการลดปริมาณและน ้าหนักของของเสีย [3]  
 กระ บว นกา รแย กส ล า ย ด้ ว ยคว า ม ร้อน  ( Pyrolysis) 
เป็นกระบวนการท่ีท าให้สารประกอบอินทรีย์ขนาดใหญ่ท่ีต่อกันเป็นสาย
โซ่ยาว  (Chain) แตกออกเ ป็นโมเลกลุท่ีมีขนาดลดลง หรือต่อกันเ ป็นสาย
โซ่ท่ีส้ันลง ภายใตบ้รรยากาศแบบไร้ออกซเิจน ซ ึ่งกระบวนการจะเกิดขึ้น
ท่ีอุณหภูมิประมาณ 300 องศาเซลเซยีส ถึง 700 องศาเซลเซยีส ในระหว่าง
กระบวนการไพโรไลซสิวัสดุจะเ กิดการเปล่ียนสภาพเป็นชั้นๆ ซ ึ่ งจะท า
ให้ไ ด้ผลิตภัณฑ์ท่ีเ ป็นก๊าซ ของเหลว และของแข็ง ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์เป็นเชือ้เพลิงได้  
 โดยของแข็งท่ีไ ด้จะ เ รียกว่ า  ถ่ านชา ร์ (Charcoal) ซึ่ง มี
ส่วนประกอบของวัสดุท่ีเ ป็นถ่านเป็นหลักและมีส่วนท่ีเ ป็นเถ้าอนินทรีย์
ผสมรวมอยู่ ด้วย ส่วนของเหลวท่ีได้จากการควบแน่นท่ีอุณหภูมิห้อง 
เรียกว่ า ของเหลวไพโรลิกเนียส ( Pyroligneous liquid) หรือกรดไพโร- 
ลิกเนียส (Pyroligneous acids) หรือ น ้ามันไพโรไลซสิ (Pyrolysis oil) ซึ่ง
มีลักษณะเ ป็นของเหลวสีน ้า ตาลด าคล้ายน ้ามันดิบ บางคร้ังเ รียกว่ า 
น ้ามันดิบชวีภาพ (Bio-crude oil) และมีกล่ินท่ีเกิดจากการเผาไหม้ โดย ท่ี
องคป์ระกอบทางเคมีของน ้ามันไพโรไลซสิจะประกอบไปด้วยน ้ าใน
ปริมาณท่ีมาก มีอนุภาคของแข็งน้อย  และมีสารประกอบอินทรีย์ ท่ี
หลากหลาย เช่น แอลกอฮอล์ ฟีนอล และอัลดีไฮด์ เ ป็นตน้ ซ ึ่งคุณสมบัติ
ของน ้ ามันไพโรไลซิสส่วนใหญ่ท่ีได้จะมีคุณสมบัตอิยู่ระหว่า งน ้ ามัน
ดีเซลกับน ้ามันเตา  กล่าวคอื มีค่าความถ่วงจ  า เพาะ ความหนืด รวมถึง
กรรมวิธีการกล่ันแบบล าดับส่วนใกล้เคยีงกับน ้ามันดีเซล ในขณะท่ีมีค่า
ความร้อนใกล้เคยีงกับน ้ ามันเตา แต่ก็มีปริมาณของกัมมะถัน ( Sulphur) 
น้อยกว่าน ้ามันเตา  อย่ างไรก็ตามสัดส่วนของปริมาณผลิตภัณฑท่ี์ได้จาก
กระบวนการไพโรไลซิสจะขึ้นอยู่ กับสภาวะ ท่ีใชใ้นกระบวนการ เช่น 
อุณหภูมิ อัตราในการให้ความร้อน ระยะเวลาในการท าปฏิกิริยา และชนิด
ของวัตถุดิบ เป็นตน้ [4] 
 นอกจากน้ัน การปรับปรุงน ้ ามันท่ีไ ด้ให้มี คุณภาพดีขึ้นจะ
สามารถส่งเสริมให้การผลิตโดยวิธี น้ีมีคุณค่าและความคุม้ค่าเพิม่มากขึ้น 
ซ ึ่งการใชต้วั เร่งปฏิกิริย าเคมี ร่วมกับกระบวนการไพโรไลซิสเป็นวิธีการ
หน่ึงท่ีช่วยปรับปรุงคุณภาพของน ้ ามันและก๊าซท่ีไ ด้ โดย ท่ัวไป ตวั เร่ง
ปฏิกิริย าก็คอืสารประกอบทางเคมีท่ีช่วยเร่งปฏิกิริยาให้เ กิดเร็วขึ้น โดย ท่ี
หลังจากการช่วยเร่งท าปฏิกิริยาเคมีแล้ว ตวัมันเองไม่เกิดการเปล่ียนแปลง

อย่างถาวร และไม่เขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของผลิตภัณฑ ์โดยตวัเร่งปฏิกิริย า
ท่ีใชใ้นการไพโรไลซสิสามารถแบ่งออกเ ป็นกลุ่มใหญ่ๆตามคุณสมบัตคิือ 
ตวัเร่งปฏิกิริยาท่ีมีความเป็นกรด และตวัเร่งปฏิกิริยาท่ีมีความเป็นด่าง โดย
การใส่ตวัเ ร่งปฏิ กิริยา ในกระบวนการไพโรไลซิสน้ันสามารถท าไ ด้โดย
ใส่รวมลงไปในวัตถุดิบ หรือใส่ลงไปในส่วนท้ายของปฏิกรณ์หรืออาจมี
การสร้างปฏิกรณ์ อีกเคร่ืองแยกออกจากปฏิกรณ์ไพโรไลซิส เพื่อเ ป็น
ปฏิกรณ์ ส  าหรับตัวเร่งปฏิกิริยาในการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตท่ีไ ด้
จากปฏิกรณ์ไพโรไลซสิก็ได้ [5] 
 งานวิจัย น้ี เ ป็นการศึกษา อิทธิพลของอุณหภูมิและตวั เ ร่ง
ปฏิกิริย าท่ีมีผลต่อสัดส่วนของปริมาณของผลิตภัณฑ์ท่ีได้จาไพโรไลซิส
ผา้ปนเป้ือนน ้ามันโดยท าการศึกษา อิทธิพลอุณหภูมิท่ีใชใ้นกระบวนการ
และตัวเ ร่งปฏิกิริยาชนิดท่ีมี คุณสมบัตเิ ป็นด่าง 2 ชนิดได้แก่ โซเดียม
คาร์บอเนต (Na2CO3) และแคลเซยีมคาร์บอเนต (CaCO3) เพือ่เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของปริมาณผลิตภัณฑ ์  
 

2. การทดลอง 
2.1 วัตถุดิบ 
 งานวิจัยน้ีใชผ้า้ปนเ ป้ือนน ้ ามันหล่อล่ืน จากโรงงานผลิตเส้น
ใยโพลีเอสเตอร์ ซึ่ง เ ป็นผ้าส  าหรับใ ช้เช็ดท า ความสะ อาดครา บ
น ้ามันหล่อล่ืนและ ส่ิงสกปรกต่างๆ ท่ีตดิตามเคร่ืองจักร และมีคุณสมบัติ 
ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  คุณสมบัตผิา้ฝ้ายปนเป้ือนน ้ามัน 
 

คณุสมบัติ ร้อยละโดยน ้าหนัก 

การวิเคราะห์ทางเคมี  
   ปริมาณความชืน้ 50 
   ปริมาณสารระเหยได้ 48.28 
   ปริมาณเถ้า 0.86 
   ปริมาณคาร์บอนคงตวั 0.86 
การวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุ  
   ปริมาณคาร์บอน 54.60 
   ปริมาณไฮโดรเจน 6.14 
   ปริมาณไนโตรเจน 0.14 
   ปริมาณออกซเิจน 38.98 
   ปริมาณก ามะถัน 0.14 

 
ท่ีมา: ศูนย์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560 
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2.2  กระบวนการไพโรไลซิส  
 กระบวนการไพโรไลซสิท าในเคร่ืองปฎกิรณ์แบบเบดน่ิง ( Fix 
bed reactor)  ภายใตบ้รรย ากาศของอากาศ ใช้ปริมาณของผา้ปนเ ป้ือน
น ้ามัน 5 กิโลกรัม  อุณหภูมิ ท่ีท  าการทดลองอยู่ ในช่วง 400- 500 องศา
เซลเซ ียส ท่ีอัตราการให้ความร้อน 5 องศา เซลเซยีสต่อนา ที และคง
อุณหภูมิไ ว้ท่ีอุณหภูมิไพโรไลซิส นาน 4 ชั่วโมง โดยท าการทดลอง
ร่วมกับตัว เร่งปฏิกิริยา ท่ีมี คุณสมบัตเิ ป็นด่าง 2 ชนิดไ ด้แก่ แคลเซ ียม
คาร์บอเนต (CaCO3) และโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ในการทดลองท่ี
ใชต้วัเ ร่งปฏิกิริยาจะใชป้ริมาณของตวัเ ร่งปฏิกิริยาร้อยละ 10 ต่อน ้าหนัก 
ผา้ปนเป้ือนน ้ามัน ซ ึ่งก๊าซท่ีออกจากเคร่ืองปฏิกรณ์จะผ่านไปยังเคร่ือง
ควบแน่น 3 ชุด เพื่อกล่ันเป็นน ้ามันไพโรไลซสิ ส่วนก๊าซท่ีไ ม่ควบแน่น 
จะถูกป้อนกลับไปเป็นเชือ้เพลิงให้กับเคร่ืองปฏิกรณ์โดยรูปท่ี 1 แสดง
แผนภาพของกระบวนการไพโรไลซสิ ท่ีทดลองศึกษา  
 

 
 
รูปท่ี 1 กระบวนการไพโรไลซิสของผา้ปนเ ป้ือนน ้ามัน 
 หมายเลข 1 เคร่ืองควบแน่นแบบไซโคลน 
 หมายเลข 2 เคร่ืองควบแน่นแบบหล่อเย็นด้วยอากาศ 
 หมายเลข 3 เคร่ืองควบแน่นแบบหล่อเย็นด้วยน ้า 
 

2.3 การวิเคราะห์ปริมาณของผลิตภณัฑ์ 
 ผลิตภัณฑจ์ากการไพโรไลซสิประกอบด้วยสาร 3 สถานะ 
ได้แก่ ของแขง็ (ถ่าน) ของเหลว (น ้ามัน) และก๊าซ การค  านวณปริมาณ

ร้อยละของผลิตภัณฑข์องสารแต่ละชนิดแสดงดังสมการท่ี 1, 2 และ 3           

ปริมาณของแขง็ (wt.%) = 
น ้ าหนักของแข็ง

น ้ าหนักรวมผ้าปนเป้ือนน ้ ามัน
  x  100       (1) 

 

ปริมาณของเหลว (wt.%) = 
น ้ าหนักของเหลว

น ้ าหนักรวมผ้าปนเป้ือนน ้ ามัน
  x  100      (2) 

 
 ปริมาณก๊าซ (wt.%)  = 100 - ของแขง็ (wt.%) - ของเหลว (wt.%)        (3)  

 

2.4 ผลการทดลอง 

2.4.1 อิทธิพลของอณุหภมูต่ิอปริมาณผลติภณัฑ์ 
 จากการศึกษา อิทธิพลของอุณหภูมิ ต่อปริมาณของผลิตภัณฑ์
จากการไพโรไลซิสผ้าปนเป้ือนน ้ ามัน 5 กิโลกรัม  ท่ีอัตราการให้ความ
ร้อน 5 องศา เซลเซยีสต่อนาที ภายใตอุ้ณหภูมิ 400,  450 และ500 องศา
เซลเซยีสและคงอุณหภูมิไว้ท่ีอุณหภูมิไพโรไลซสิ นาน 4 ชั่วโมง ผลการ
ทดลองแสดงดัง ตารางท่ี 2 
 อุณหภูมิเป็นปัจจัยส  าคญัท่ีมีผลต่อปริมาณของผลิตภัณฑ ์จาก
การทดลองพบว่าท่ี อุณหภูมิ  500 องศาเซลเซ ียส ผา้ปนเป้ือนน ้ามันเกิด
การสลายตัวมากท่ีสุดคิดเป็น ร้อยละ  69.4 โดยน ้าหนักและให้ปริมาณ
ของผลิตภัณฑ์ท่ีเ ป็นเหลวมากท่ีสุด คิดเ ป็นร้อยละ 31.8โดยน ้ าหนัก 
เน่ืองจากอุณหภูมิท่ีสูงขึ้นท าให้โครงสร้างของผา้ปนเป้ือนน ้ ามันเ กิดการ
แตกพันธะกลาย เป็นไอระเหยได้มากขึ้น ท าให้เกิดการควบแน่นของไอ
ระ เหยไ ด้กลาย เ ป็นผลิตภัณฑเ์หลว เพิ่มมากขึ้น จึงท าให้ปริมาณของ
ผลิตภัณฑท่ี์เป็นก๊าซลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ S. Sensoz และ D. 
Angin [6] ท่ีศึกษาการไพโรไลซิสดอกค  าฝอย พบว่าปริมาณผลิตภัณฑ์ท่ี
เป็นของเหลวมีแนวโน้มเพิม่ขึ้น เมื่ออุณหภูมิ เพิม่ขึ้น และสอดคล้องกับ
ผลการทดลองของ  I. Demiral และ E.A. Ayan [7] ท่ีศึกษาการแยกสลาย
กากองุ่น พบว่า  การเพิ่มอุณหภูมิการแยกสลาย ด้วยความร้อนท า ให้
ผลิตภัณฑท่ี์เป็นของแขง็ลดลง 
 

 
 
รูปท่ี 2 ปริมาณผลิตภัณฑท่ี์ได้จากการไพโรไลซสิผา้ปนเป้ือนน ้ามันท่ี

อุณหภูมิ 400 450 และ 500 oC, อัตราการให้ความร้อน 5 oC/Min 
   

2.4.2 อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกริิยาต่อปริมาณผลิตภณัฑ์ 

จากการศึกษาอิทธิพลของตัวเ ร่งปฏิ กิริย าต่อปริมาณของ
ผลิตภัณฑจ์ากการไพโรไลซสิผ้าปนเ ป้ือนน ้ามัน 5 กิโลกรัม ท่ีอัตราการ
ให้ความร้อน 5 องศาเซลเซยีสต่อนาที ภายใตอุ้ณหภูมิ 400, 450 และ500 
องศา เซลเซยีส โดยคงอุณหภูมิไว้ ท่ีอุณหภูมิไพโรไลซสิ นาน 4 ชัว่โมง 
และใชอั้ตราส่วนของตัวเร่งปฏิกิริยาต่อมวลของผา้ปนเป้ือนน ้ามัน 10% 
โดยน ้าหนัก ผลการทดลองแสดงดังรูปท่ี 3 
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จากการทดลองภายใตอุ้ณหภูมิ 400 องศาเซลเซยีส โดยไม่ใช้
ตวัเร่งปฏิ กิริยา ไ ด้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นของเหลวร้อยละ 23.8 โดยน ้ าหนัก ซ ึ่ ง
เมื่อใชต้วัเร่งปฏิกิริยา  Na2CO3  และ   CaCO3  พบว่าปริมาณของ ผลิตภัณฑ์
ท่ีเป็นของเหลวเพิม่ขึ้นเป็นร้อยละ  27.4 และ 26.8 โดยน ้าหนัก ตามล าดับ 
และจากการทดลองท่ีอุณหภูมิสูงสุด (500 องศา เซลเซยีส) โดยไ ม่ใช้ 
ตวั เร่งปฏิ กิริย า พบว่าได้ผลิตภัณฑ์ท่ีเ ป็นของเหลวร้อยละ 31.8 โดย
น ้าหนัก และ เมื่อใชต้วัเ ร่งปฏิ กิริยา  Na2CO3  และ  CaCO3  พบว่าปริมาณ
ของ  ผลิตภัณฑท่ี์เ ป็นของเหลวเพิ่มขึ้นเ ป็นร้อยละ  37.4 และ  34.8 โดย
น ้าหนัก ตามล า ดับ ซ ึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองของ Sibel Barisci และ
Mert Oncel [8] ท่ีศึกษาการไพโรไลซิสผ้าฝ้าย ร่วมกับ ตวั เร่งปฏิกิริย า
พบว่าตวัเร่งปฏิกิริยาช่วยเพิม่ปริมาณผลิตภัณฑท่ี์เป็นของเหลว โดยตวัเร่ง
ปฏิ กิริย า  Na2CO3 ให้ปริมาณผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นของเหลวมากท่ีสุด ท่ี
อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซยีส 
 

 
 
รูปท่ี 3   ปริมาณผลิตภัณฑท่ี์ได้จากการไพโรไลซสิผา้ปนเป้ือนน ้ามันท่ี
อุณหภูมิ 400-500 องศาเซลเซยีส, อัตราส่วนตวัเร่งปฏิกิริยา 10 % 
  

3. สรุป 
จากการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิต่อปริมาณของผลิตภัณฑ์

จากการไพโรไลซิสผ้าปนเ ป้ือนน ้ ามัน พบว่าการสลายตัวจะสามารถ
สลายตวัได้ดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิ และช่วยให้ไ ด้ปริมาณผลิตภัณฑ์ท่ีเ ป็น
ของเหลวเพิม่มากขึ้น ท่ีอุณหภูมิ  500 องศาเซลเซยีส ผา้ปนเป้ือนน ้ามัน
เกิดการสลายตวัมากท่ีสุดคดิเป็น ร้อยละ 69.4 โดยน ้ าหนักและให้ปริมาณ
ของผลิตภัณฑท่ี์เป็นเหลวมากท่ีสุด คดิเป็นร้อยละ 31.8โดยน ้าหนัก 

จากการศึกษาอิทธิพลของตัวเ ร่งปฏิ กิริย าต่อปริมาณของ
ผลิตภัณฑจ์ากการไพโรไลซสิผา้ปนเ ป้ือนน ้ามัน พบว่าตัวเ ร่งปฏิกิริย า
โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) และแคลเซยีมคาร์บอเนต (CaCO3) ช่วยท า
ให้ไ ด้ปริมาณของเหลวเพิ่มมากขึ้น โดยท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซยีส  
(Na2CO3)ไ ด้ปริมาณผลิตภัณฑท่ี์เป็นของเหลวมากท่ีสุดคดิเ ป็นร้อยละ 
37.4 โดยน ้าหนัก  

4. กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ  ผศ. สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ  และ อาจารย์ประจ  า

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพือ่ความยั่ งยืนทุกท่าน ท่ีให้
ค  าปรึกษาเ ก่ียว กับการศึกษาอิทธิพลของตวัเ ร่งปฏิกิริย าต่อปริมาณของ
ผลิตภัณฑ์จากการ ไพโรไลซสิผ้าปนเป้ือนน ้ามัน และขอขอบคุณ บริษัท 
อินโดรามา   โพลีเอสเตอร์ อินดัสตร้ีส์  จ  า กัด (มหาชน)  ท่ีให้ความ
อนุเคราะห์ผา้ปนเป้ือนน ้ามันส  าหรับใชใ้นการทดลอง 
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