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กระผมได้มีโอกา อ่านต้นฉบับของ นัง ือ	เรื่องการกรองใน ิ กรรมกระบ นการแปรรูปอา าร	
ซึ่งเป็น นัง ือที่ใ ้รายละเอียด ำาคัญต่างๆ	ที่เกี่ย ข้องกับกระบ นการกรองไ ้อย่างครบถ้ น	 ไม่ ่าจะเป็น
ทฤ ฎพืีน้ฐานทีเ่กีย่ ข้องกบัการกรอง	รายละเอยีดของเครือ่งกรองชนดิต่างๆ	ทีน่ยิมใช้ในภาคอตุ า กรรม	
ตลอดจนรายละเอียด ิธีการคำาน ณเพื่อใ ้ได้ผล	 ซึ่งจะนำาไป ู่การออกแบบ	 และการใช้งานเครื่องกรอง
ชนิดต่างๆ	 ได้อย่างมีประ ิทธิภาพ ูง ุด	 ด้ ยเ ตุนี้กระผมจึงรู้ ึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบ ่า ำานักพิมพ์
ม า ทิยาลยัเชยีงใ ม่ได้จดัการพมิพ์ นงั อืเล่มนีอ้อกมาเพือ่เป็นประโยชน์แก่ผูอ่้านใน งก า้ง	 นงั อืเล่มนีน้ับ
เป็น นงั อืเล่มแรกๆ	ทีร่ บร มข้อมลูที่ ำาคญัในแง่มมุต่างๆ	ทีเ่กีย่ ข้องกบัการกรองไ เ้ป็นภา าไทย	ซึง่จะ
ช่ ยใ ้ผู้อ่านจับประเด็นต่างๆ	ได้อย่างร ดเร็ ก ่าการอ่าน นัง ือภา าต่างประเท เป็นอย่างมาก

กระผมจึงมั่นใจ ่า นัง ือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านที่กำาลัง ึก า รือปฏิบัติงานที่เกี่ย ข้อง
กับการกรอง	 ตลอดจนผู้ที่มีค าม นใจในกระบ นการที่ ำาคัญยิ่งนี้โดยทั่ ไป	 และ ัง ่า นัง ือเล่มนี้จะ
เป็นบันไดขั้นแรกในการประยุกต์ใช้และพัฒนากระบ นการกรองใ ้ดียิ่งๆ	 ขึ้นไปในอุต า กรรมอา าร	
(และอุต า กรรมอื่นๆ)	ของประเท

.ดร. ักกมน	เทพ ั ดิน	ณ	อยุธยา

คำานิยม

I
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II

	 ในกระบ นการผลิตอา ารประเภทต่างๆ	 ไม่ ่าจะเป็นเครื่องดื่ม	 เช่น	 นำ้าผลไม้	 ไ น์	 เบียร์	 และ
นำ้าเต้า ู้	ตลอดจนอา ารแข็งบางชนิด	เช่น	ช็อกโกแลต	และนำ้าตาลทราย	ต้องมีการกรองเป็นขั้นตอน นึ่ง
ในกระบ นการผลิต	 การกรองจึงนับเป็นกระบ นการที่มีค าม ำาคัญ	 และเป็น ั ข้อ ลัก ั ข้อ นึ่งใน
การ ึก าตาม ลัก ูตร ิ กรรมกระบ นการอา าร	และ ิทยา า ตร์และเทคโนโลยีการอา าร	ด้ ยเ ตุ
ดังกล่า ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียง นัง ือเล่มนี้ขึ้นเพื่อใ ้นัก ึก าใน อง าขา ิชานี้ได้ใช้ประกอบการ ึก า
ใน ั ข้อทีเ่ก่ีย ข้องกับการกรอง	 โดยเน้นเนือ้ าเกีย่ กบักระบ นการกรองเพ่ือแยกอนภุาคของแข็งออกจาก
ของเ ล 	 ชนิดของเครื่องกรอง	 มการที่เกี่ย ข้องกับกระบ นการกรองประเภทต่างๆ	 การคำาน ณ มดุล
ม ลในการกรอง	ร มทั้งยกตั อย่างการคำาน ณด้าน ิ กรรมกระบ นการอา ารที่เกี่ย กับการกรอง	เช่น	
การคำาน ณเ ลาในการกรอง	 ค ามดันลดในเครื่องกรอง	 และพื้นที่ของเครื่องกรองที่ต้องใช้ในการกรอง
เป็นต้น	 ทั้งนี้ใน ่ นของการคำาน ณ	 นัก ึก าค รต้องมีพื้นฐานในเรื่องที่เกี่ย กับกล า ตร์ของไ ลและ
กฎการอนุรัก ์ม ลมาก่อน	
	 ผู้เขียน ังเป็นอย่างยิ่ง ่าค ามรู้ใน นัง ือเล่มนี้จะเป็นพื้นฐานใ ้แก่นัก ึก า ามารถเลือกใช้
เครือ่งกรองและกำา นด ภา ะการทำางานของกระบ นการกรองในอุต า กรรมอา ารได้อย่างถกูต้องต่อไป

ภัท รา		ปฐมรัง ิยังกุล
เม ายน	พ. .	2560

คำานำา
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1Filtration in Food Process Engineering

 การกรอง (Filtration) คือ การแยกอนุภาคของแข็งที่ผ ม รือปนอยู่ในของไ ลใ ้ออกจาก
ของไ ลด้ ย ธิทีางกายภาพ รอืทางกล โดยน�า ่ นผ มมากรองผ่านตวักลางกรอง (Filtering medium) 
ที่มีรูพรุน ตั กลางกรองจะกักอนุภาคไ ้ ่ นของไ ลจะไ ลผ่านตั กลางกรองออกไปได้ ทั้งนี้ของไ ล
อาจเป็นของเ ล รือแก๊ ก็ได้ �า รับในกระบ นการผลิตอา ารจะท�าการกรองเพ่ือแยกของเ ล กับ
อนุภาคของแข็งออกจากกัน  โดยเป็น ิธีการแยกด้ ย ิธีทางกลซึ่งใช้พลังงานน้อยมากเมื่อเทียบกับ ิธีการ
แยกที่ใช้ค ามร้อน รืออุณ ภูมิ ูง เช่น การระเ ย และการท�าแ ้ง 
 ในอตุ า กรรมมกีารใช้เครือ่งกรองกนัอย่างแพร่ ลายเพือ่แยกอนภุาคทีผ่ ม รือปนอยู่ในของไ ล  
ทั้งในกลุ่มท่ีมีขนาดเล็กมาก (ในช่ งไมโครเมตร) และขนาดใ ญ่ ของแข็งบางชนิดมีค ามแข็งมาก ในขณะ
ที่บางชนิดอาจมีลัก ณะนิ่ม นอกจากนั้นยังมีค าม ลาก ลายในแง่ของรูปร่าง โดยอาจมีทั้งอนุภาค
ทรงกลม รือทรงเลขาคณิตอื่นๆ รืออาจมีรูปร่างไม่แน่นอน ของแข็งบางชนิดอยู่เป็นอิ ระไม่ติดกัน  
แต่บางชนิดก็อยู่ร มกันเป็นกลุ่มก้อน
 ในกรณีของอุต า กรรมอา าร มีการประยุกต์ใช้กระบ นการกรองใน ลาก ลายกิจกรรม เช่น 
การกรองน�้าผลไม้ใ ้ใ  การกรองน�้าดื่ม การกรองไ น์ และการกรองน�้าเต้า ู้ ทั้งนี้อาจมี ัตถุประ งค์เพื่อ
แยกอนุภาคของแข็ง รือของเ ล ไปใช้ประโยชน์ รือน�าไปเพิ่มมูลค่าต่อไป รืออาจเป็นการกรองเพื่อ
ประโยชน์ในแง่ของการก�าจัดของเ ีย รือรัก า ภา ะแ ดล้อมของกระบ นการ เช่น การกรองเพื่อแยก
ของเ ยีทีเ่ป็นของแขง็และของเ ล จากน�า้เ ยีก่อนน�าไปบ�าบดั ในการกรองบางครัง้อาจต้องการแยกอนภุาค
ของแข็งออกจากของเ ล อย่าง มบูรณ์ แต่ในบางครั้งอาจต้องการแยกอนุภาคของแข็งออกเพียงบาง ่ น
ก็ได้
 ่ นผ มที่น�ามากรองอาจมีปริมาณของแข็งผ มอยู่น้อยมาก รือ ูงมากก็ได้ าก ่ นผ มที่
น�ามากรองมคี ามเข้มข้นต�า่อาจต้องน�า ่ นผ มทีต้่องการกรองไปผ่านกระบ นการบางอย่างก่อนเพือ่ท�าใ ้
การกรองเกิดขึ้นได้เร็ มากยิ่งขึ้น เช่น น�าไปผ่านการใ ้ค ามร้อน  น�าไปตกผลึก รือเติม ารช่ ยกรอง เช่น 
เซลลูโล  (Cellulose) รือไดอะโตมาเชีย เอิร์ท (Diatomaceous earth) เป็นต้น
 ในตอนท้ายของการกรองแยกของแข็งกับของเ ล  ช่อง ่างเล็กๆ ระ ่างอนุภาคในของแข็ง
ทีก่รองได้อาจมี ารละลายของตั ถกูละลายอยู ่ ากต้องการก�าจดัตั ถกูละลายออกมาท�าได้โดยการปล่อย
น�้า ะอาด รือ าระละลายที่เ มาะ มเข้าไปล้างตั ถูกละลายออกมา 

บ นา
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2 การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร

 ผลต่างของค ามดันท�าใ ้ของเ ล ามารถไ ลไปตามช่อง ่างระ ่างอนุภาคของแข็งและผ่าน
รูพรุนของตั กลางกรองจนไ ลออกไปจากเครื่องกรองได้ ของแข็งและตั กลางกรองจะต้านทานการไ ล  
ามารถ าค ามตา้นทานของของแขง็และตั กลางกรองได้จาก ลกัการค�าน ณทาง ิ กรรมกระบ นการ

อา าร มการของการกรองแบ่งออกเป็น องประเภทใ ญ่ๆ คือ มการของการกรองเมื่อผลต่างของ
ค ามดันในการกรองคงที่ และ มการของการกรองที่อัตราการไ ลของของเ ล คงที่ โดย มการจะอยู่
ในรูปของตั แปรที่ ัดได้ ากทราบ มการของการกรองในเครื่องกรองขนาดเล็ก รือการทดลองใน ้อง
ปฏิบัติการ ามารถน�าไปใช้ประโยชน์แก่การท�านาย มรรถนะของเครื่องกรองขนาดใ ญ่บนพื้นฐานของ
ข้อมูลจากการทดลองในระดับปฏิบัติการได้
 การกรองมีม ล ารเข้าและออกจากเครื่องกรอง การท�า มดุลม ลของการกรองท�าใ ้ทราบม ล
ของ ารที่เข้าและออกจากเครื่องกรองได้ทุกตั  และยังใช้ าค ามเข้มข้นของ ารได้ มดุลม ลเป็นพื้นฐาน
ท่ีต้องใช้ในการค บคุมกระบ นการแปรรูปอา าร การค บคุมร้อยละผลผลิต และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงใดๆ 
ในกระบ นการกรองค รมีการท�า มดุลม ลเพื่อตร จ อบค ามถูกต้องของม ล ารที่เข้าและออกจาก
เครื่องกรองเ มอ 
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รูปที่ 1 กลไกการกรอง

 ่ นผ มของเ ล กับของแข็ง

ของเ ล ที่กรองได้

ก้อนของแข็ง

ตั กลางกรอง

 กลไกการกรองอาจแ ดงได้ดังรูปที่ 1 ่ นผ มที่น�ามากรองเรียกก ่า ่วนผ มของเ ลวกับ
ของแขง็ (Slurry) เม่ือน�ามากรองผ่านตั กลางกรอง ในตอนเริม่ต้นของการกรองของเ ล จะไ ลผ่านรพูรนุ
ของตั กลางกรองไปได้ และอนภุาคของแขง็ทีม่ขีนาดเลก็ก า่รพูรนุของตั กลางกรองจะ ามารถผ่านเข้าไป
ในรูพรุนของตั กลางกรอง และอาจติดอยู่ในตั กลางกรองได้ ่ นอนุภาคที่มีขนาดใ ญ่ก ่ารูพรุนของ
ตั กลางกรองจะเริ่มก่อตั ที่ผิ ของตั กลางกรองเป็นชั้น นาขึ้นเรื่อยๆ เรียก ่าเป็นก้อนของแข็ง (Cake)  
ดงันัน้ตั กลางกรองจะท�า น้าทีก่รองเฉพาะในช่ งเริม่ต้นของกระบ นการกรองเท่าน้ัน เพราะ ลงัจากผ่าน
จุดเริ่มต้นของการกรองไปแล้ ก้อนของแข็งที่ก่อตั นี้จะท�า น้าที่กรองแทนตั กลางกรอง ่ นของเ ล จะ
ไ ลไปตามช่อง า่งเล็กๆ ระ า่งอนภุาคของแขง็จนไปทีตั่ กลางกรอง และไ ลผ่านรพูรนุของตั กลางกรอง
ออกไป ได้เป็นของเ ลวที่กรองได้ (Filtrate) เมื่อก้อนของแข็งที่ผิ ของตั กลางกรองมีค าม นาตามที่
ต้องการก็จะถูกก�าจัดออกไปจากตั กลางกรอง
 การกรองต้องการแรงขบัดนั งูเพือ่ใ ข้องเ ล ไ ลผ่านตั กลางกรองได้ ดงันัน้จงึต้องมคี ามแตกต่าง
ของค ามดันระ ่าง องด้านของตั กลางกรอง ค ามแตกต่างของค ามดันอาจเกิดจาก ค ามดัน 
ของด้านที่จะเข้าตั กลางกรองมีค่ามากก ่าค ามดันบรรยากา ่ นด้านที่ออกจากเครื่องกรองเป็น 
ค ามดันบรรยากา ปกติ รือค ามดันของด้านที่จะเข้าตั กลางกรองเท่ากับค ามดันบรรยากา ในขณะที่
ค ามดันของด้านที่ออกจากตั กลางกรองเป็น ุญญากา

การกรอง

1
ก กการกรอง
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4 การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร

วก างกรอง
 ตั กลางกรอง คอื ั ดทุีมี่รพูรนุซึง่ท�า น้าทีก่กัอนภุาคของแขง็ในขณะทีป่ล่อยใ ข้องเ ล ไ ลผ่าน
ไปได้ ตั กลางกรองที่นิยมใช้โดยทั่ ไปในอุต า กรรมอา าร ได้แก่ ผ้าฝ้าย ผ้าใบ ผ้าลินิน ผ้าลินิน 
ผ มฝ้าย ผ้าป่านผ มฝ้าย ผ้ากระ อบปอกระเจา ผ้าดิบ การทอผ้าเ ล่านี้มีรูปแบบการทออยู่ ลายแบบ
และเนือ้ผ้ากม็นี�า้ นกัแตกต่างกนั �า รบัการกรองของเ ล ทีม่ฤีทธิก์ดักร่อนค รใช้ตั กลางกรองทีท่นทาน
การกดักร่อน เช่น ตั กลางกรองทีท่�าด้ ยเ ลก็กล้าไร้ นมิ ผ้าแก้  รอืกระดา  นอกจากนัน้ยงัอาจใช้ตั กลาง
กรองที่ท�าด้ ยเ ้นใย ังเคราะ ์ เช่น ไนลอน พอลิโพรไพลีน และพอลิเอ เทอร์ ซึ่งทนต่อ ารเคมีได้ดีมาก
และมีอายุการใช้งานที่ยา นาน (Hugot, 1972 และ McCabe et al., 2005)
 การกรองแยกของแข็งและของเ ล ออกจากกันใ ้ได้ดีตามที่ต้องการ จ�าเป็นต้องเลือกใช้ตั กลาง
กรองที่เ มาะ ม ทั้งนี้ลัก ณะที่ดีของตั กลางกรอง �า รับเครื่องกรองทุกชนิดต้องเป็นดังนี้ 
 1.  มี ภาพดี ไม่อุดตัน ไม่ ดตั
 2.  ามารถท�าการกรองใ ้ได้อนุภาคของแข็งและของเ ล ใ ตามที่ต้องการ
 3.  ทนทานต่อ ารเคม ีเช่น กรด รือด่างที่อาจมีอยู่ใน ่ นผ มของเ ล กับของแข็งที่น�ามากรอง  
     เช่น  ในโรงงานผลิตน�้าตาลจะท�าการกรองน�้าอ้อยที่ถูกปรับใ ้มีพีเอชในช่ ง 8 – 8.5 เพราะ      
         ช่ ยใ ้ท�ากรองง่ายขึ้น (Hugot, 1972)
 4.  มีโครง ร้างที่แข็งแรงทนทานต่อ ภา ะการกรองต่างๆ ได้ เช่น การกรองที่ค ามดัน ูง          
         การกรองที่อุณ ภูมิ ูง ตั อย่างเช่น ในโรงงานผลิตน�้าตาล ่ นผ มที่น�ามากรองมีอุณ ภูมิ ูง
     ถึง 80 – 85oC (Hugot, 1972)
 5.  มี ่ นช่ ยใ ้ได้ของแข็งที่ ะอาดและการกรองเกิดขึ้นอย่าง มบูรณ์
 6.  ราคาไม่ค รแพงจนเกินไป

าร ว กรอง
 ในการกรองอนภุาคของแขง็ทีม่ขีนาดเลก็มาก นิม่ รอืเป็นเมอืก  การกรองอาจจะไม่มปีระ ทิธภิาพ  
เพราะอนุภาคของแข็งอาจโดนแรงดันจน ามารถผ่านตั กลางกรองออกไปพร้อมกับของเ ล จึงท�าใ ้
ของเ ล ที่กรองได้ไม่ใ  (รูปที่ 2 (ก)) รืออนุภาคของแข็งอาจก่อตั อุดตันตั กลางกรองได้อย่างร ดเร็
ท�าใ ข้องเ ล ไ ลได้ช้ามาก จงึมกีารคดิค้นเทคนคิการเพิม่ประ ทิธภิาพของการกรองโดยใช้ ารช่ ยกรอง
ได้แก่ ดินเบา รือไดอะโตมาเชีย เอิร์ท และเพอร์ไลท์ (Perlite) ารช่ ยกรองที่ดีต้องไม่ท�าปฏิกิริยากับ
่ นผ มที่น�ามากรอง เป็นของแข็งขนาดเล็กที่มีค ามแข็งทนต่อแรงดัน ูงได้ มีรูพรุน และไม่เกาะติดกัน  

การผ ม ารช่ ยกรองลงใน ่ นผ มของเ ล กบัของแขง็ในอตัรา ่ นทีเ่ มาะ มแล้ น�า ่ นผ มนีม้ากรอง 
ของแข็งที่กรองได้จะมีช่อง ่างระ ่างอนุภาคของแข็งมากขึ้น รือเรียก ่ามีรูพรุนในก้อนของแข็งที่กรองได้
มากขึ้น (รูปที่ 2 (ข)) เพราะอนุภาคของ ารช่ ยกรองซึ่งแข็งแรงทนต่อแรงดันได้กระจายอยู่ระ ่างอนภุาค
ของแข็ง จึงท�าใ ้ก้อนของแข็งที่กรองได้ไม่ยุบตั มากเมื่อเปรียบเทียบกับการกรองที่ไม่ใช้ ารช่ ยกรอง    
ของเ ล จึงไ ลผ่านระ ่างอนุภาคของแข็งได้ง่ายขึ้น และลดโอกา ที่อนุภาคของแข็งขนาดเล็กจะถูกดัน
ผ่านตั กลางกรองออกไปท�าใ ้กรองได้ของเ ล ที่ใ  โดยทั่ ไปนิยมเติม ารช่ ยกรองในกรณีที่ไม่ต้องการ
ของแข็งแต่ต้องการกรองใ ้ได้ของเ ล ที่ใ  น�้า นักปกติของ ารช่ ยกรองที่จะผ มใน ่ นผ มของเ ล
กบัของแขง็จะเท่ากบัน�า้ นกัของของแขง็ทีม่ใีน ่ นผ มของเ ล กบัของแขง็ ลงัจากท�าการกรองเ รจ็ ิน้
แล้ ถ้าไม่ต้องการอนุภาคของแข็งที่ผ มกับ ารช่ ยกรองก็ทิ้งของแข็งท่ีกรองได้นั้นไปเลย แต่ ากต้องการ
แยก ารช่ ยกรองออกจากของแข็ง อาจเติมตั ท�าละลายในก้อนของแข็งเพื่อละลายของแข็งออก
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