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ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการศึกษาเรื่อง   สภาวะท่ีเหมาะสมของการลางขวดแกวท่ีใชแลว  โดยเครื่องลางขวด

อัตโนมัติในโรงงานผลิตโซดา ผูศึกษาไดศึกษาคนควารวบรวมทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยว ของ 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี ้

2.1  ความรูท่ัวไปของแกวและขวดแกว 

2.2  ลักษณะคุณภาพท่ีเกี่ยวของกับความวาวของแกว 

2.3  สารทําความสะอาดขวดแกว 

2.4  สวนประกอบและการทํางานของเครื่องลางขวดอัตโนมัต ิ

2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

2.1  ความรูทั่วไปของแกวและขวดแกว 

แกว หมายถึง วัสดุแข็งท่ีมีรูปลักษณะอยูตัว และเปนเนื้อเดียว  โดยปกติแลวเกิดจากการ

เย็นตัวลงอยางฉับพลันของวัสดุหลอมหนืด    เนื้อแกวบริสุทธ์ินั้นจะโปรงใส   มีความวาว   ผิว

คอนขางแข็ง ยากแกการกัดกรอน เฉื่อยตอปฏิกิริยาทางเคมี และชีวภาพ ซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีทําให

แกวนัน้มีประโยชนใชงานอยางกวางขวาง อยางไรก็ตามแกวนั้นถึงแมจะแข็ง แตก็เปราะแตกหักงาย 

และมีรอยแตกท่ีละเอียดคม คุณสมบัติของแกวนี้สามารถเปล่ียนแปลงไดงายดวยการผสมสารอ่ืนลง

ในเนื้อแกว  หรือการปรับสภาพดวยการใชความรอนแกว โดยท่ัวไปนั้นทําจากซิลิคอนไดออกไซด   

มีจุดหลอมเหลวท่ี 2000 องศาเซลเซียส  เพ่ือความสะดวกในกระบวนการผลิตจะมีการผสมสาร 2 

ชนิดลงไปดวย ชนิดแรกคือ โซดาแอช ซ่ึงมีองคประกอบหลักคือ โซเดียมคารบอเนต หรือ

สารประกอบโปตัสเซียม เชน โปตัสเซียมคารบอเนต เพ่ือชวยใหอุณหภูมิในการหลอมเหลวนั้น

ต่ําลงอยูท่ีประมาณ 1000-1500 องศาเซลเซียส  แตสารนี้จะสงผลขางเคียงทําใหแกวนั้นละลายน้ําได 

จึงตองมีการเติมสารอีกชนิด คือ หินปูน ซ่ึงมีองคประกอบหลักคือ แคลเซียมคารบอเนต  เม่ืออยูใน

เนื้อแกวจะกลายเปนแคลเซียมออกไซด เพ่ือทําใหแกวนั้นไมละลายน้ําองคประกอบของแกวท่ีใชทํา

ภาชนะใชงานโดยท่ัวไป เชน แกวน้ํา หรือกระจกใส จะมีองคประกอบแตละตัวโดยประมาณดังนี้   

ซิลิคอนไดออกไซด รอยละ 70    แคลเซียมออกไซด รอยละ 8   และองค ประกอบอ่ืน ๆ อีกเล็กนอย 
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เชน แมกนีเซียมอกไซด   อลูมิเนียมออกไซด เปนตน   อาจมีแกวพิเศษชนิดอ่ืน  ซ่ึงเกิดจากการเติม

วัตถุดิบอ่ืน ๆ ลงไป    เพ่ือชวยปรับคุณสมบัติของแกว   เชน  การเติมตะกั่ว เพ่ือใหแกวหนักขึ้น  

เนื้อแกวหยุนเหนียวและแวววาว ซ่ึงเรียกโดยท่ัวไปวาแกวคริสตัล   หรือการเติมแบเรียมและสังกะสี 

เพ่ือชวยทําใหแกวมีลักษณะคลายแกวคริสตัลโดยไมใชตะกั่วเปนตน (ระวี  รองฤทธ์ิ, 2528)  

โดยสามารถระบุชนิดของแกวตามองคประกอบไดหลายแบบ(ญาณิณ รุงกาญจน, 2527) 

ดังนี้    

1. แกวโซดาไลม ผลิตจากวัตถุดิบหลัก คือ ทราย โซดาแอชและหินปูน เปนแกวท่ีพบ

เห็นไดโดยท่ัวไป ไดแก แกวท่ีเปนขวด แกวน้ํา กระจก เปนตน สามารถทําใหเกิดสีตางๆ ไดโดย

การเติมออกไซดท่ีมีสีลงไป  

2. แกวบอโรซิลิเกต เปนแกวท่ีมีการเติมบอริคออกไซดลงไป ทําใหมีคาสัมประสิทธ์ิ

การขยายตัวต่ําเนื่องจากความรอน และทนตอการเปล่ียนแปลงความรอน แกวท่ีไดสามารถนําไปใช

ทําเครื่องแกววิทยาศาสตร ทําภาชนะแกวสําหรับใชในเตาไมโครเวฟ เปนตน  

3. แกวตะกั่ว หรือแกวคริสตัล  เปนแกวท่ีมีสารผสมของตะกั่วออกไซด อยูมากกวารอย

ละ 24 โดยน้ําหนัก จะเปนแกวท่ีมีดัชนีหักเหสูงมากกวาแกวชนิดอ่ืน ทําใหมีประกายแวววาว

สวยงาม และแกะสลักเปนลวดลายตางๆ ได ใชทําเครื่องแกวท่ีมีราคาแพง   

4. แกวโอปอล เปนแกวท่ีมีการเติมสารบางตัว เชน โซเดียมฟลูออไรด หรือแคลเซียม

ฟลูออไรด ทําใหมีการตกผลึก หรือการแยกเฟสขึ้นในเนื้อแกว ทําใหแกวชนิดนี้มีความขุนหรือ

โปรงแสง เนื่องจากสามารถหลอม และขึ้นรูปไดงายจึงมีตนทุนการผลิตต่ํา และสามารถทําใหมี

ความแข็งแรงทนทานมากขึ้นเม่ือนําไปผานขบวนการอบ  หรือการเคลือบ  

5. แกวอลูมิโนซิลิเกต มีอลูมินาและซิลิกาเปนสวนผสมหลัก มีคาสัมประสิทธ์ิการ

ขยายตัวต่ํา เนื่องจากความรอน และมีจุดออนตัวของแกวสูงพอท่ีจะปองกันการเสียรูปทรงเม่ือทํา

การอบ เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงใหแกผลิตภัณฑ  

6. แกวอัลคาไลน-เอิรท อลูมิโนซิลิเกต มีสวนผสมของแคมเซียมออกไซด หรือแบเรียม

ออกไซด ทําใหมีคาดัชนีหักเหใกลเคียงกับแกวตะกั่ว แตผลิตงายกวาและมีความทนทานตอกรด

และดาง มากกวาแกวตะกั่วเล็กนอย 

7. กลาส-เซรามิกส มีสวนผสมของลิเธียมอลูมิโนซิลิเกต มีลักษณะผลึกอยูในเนื้อแกว 

ซ่ึงอาจทําใหแกวมีความทึบแสงหรือโปรงใสได  ขึ้นกับชนิดของผลึก กลาส-เซรามิกสจะทนทาน 

และมีสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเนื่องจากความรอนต่ํามาก สามารถนําไปใชเปนภาชนะหุงตม หรือ

เปนแผนบนเตาหุงตมได    นอกจากนี้อาจมีแกวประเภทอ่ืนๆ อีกหลายประเภท ขึ้นอยูกับสวนผสม

ท่ีแตกตางกันออกไป  
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2.2  ลักษณะคุณภาพท่ีเกี่ยวของกับความวาวของแกว 

ญาณิณ รุงกาญจน (2527) ไดกลาวถึงวิธีการตรวจสอบลักษณะคุณภาพของแกว ซ่ึงทํา

ไดหลายวิธี  ไดแก  การทดสอบความแข็ง  การตรวจสอบความหนา  การทดสอบรอยขีดขวน  การ

ทดสอบความวาว  การทดสอบความสามารถในการทนความรอน  เปนตน 

วิทยา พรรณสมัย (2541) ไดศึกษาถึงความวาว ซ่ึงเปนลักษณะคุณภาพท่ีใชตรวจสอบ

ลักษณะคุณภาพของแกวไดวิธีหนึ่ง   วาสามารถแบงระดับความวาวออกเปนหลายระดับไดหลายวิธี  

ไดแก  วิธีท่ีหนึ่ง  แบงระดับความวาวโดยวัดจากปริมาณและคุณภาพของแสงท่ีสะทอนจากผิวของ

รัตนชาต ิ  ความวาวขึ้นอยูกับความแข็ง   และคาดัชนีหักเหของแสง   การตรวจดูความวาวโดยใช

แสงสะทอน    เพ่ือดูวามีความวาวแบบใด   และสังเกตจากหนาท่ีขัดมัน    หนาท่ียังไมไดขัดมันและ

จากรอยแตก หรือการตรวจพินิจดวยสายตา  ซ่ึงสามารถแบงความวาวไดหลายชนิด หรือ  อาจใชวิธี

ท่ีสองคอื การแบงระดับความวาวโดยการพินิจความวาวดวยสายตาตามระดับการสะทอนแสงท่ีเห็น  

ไดแก ไมวาว  คือ  ไมมีคุณลักษณะการสะทอนแสง    วาวดานคือ  มีความวาวเพียงเล็กนอย  ผิว

ภายนอกมองดวยตาเปลาไมสังเกตเห็นถึงความวาว  นอกจากใชแสงสีลงตกกระทบ   วาวคือ

ลักษณะใส  มีความมันหรือมองเห็นแสงตกกระทบได    ซ่ึงก็จําแนกยอยลงไปไดอีก  เชน  วาวนอย  

วาวมาก  จนถึงระดับวาวใส   นอกจากนี้ยังสามารถแบงระดับความวาวได โดยการใชวิธีการพินิจ

ความวาวดวยสายตาตามลักษณะเลียนแบบ  นิยมใชกับการพินิจแรรัตนชาติ  ซ่ึงแบงระดับความวาว

ได  ดังนี ้  

1. วาวเหมือนโลหะ จัดเปนคาความวาวท่ีสูงท่ีสุด    

2. วาวเหมือนเพชร จัดเปนคาความวาวท่ีสูงท่ีสุดสําหรับรัตนชาติ  มีคาดัชนีหักเหสูง  

3. ความวาวท่ีอยูระหวางแบบเพชร และความวาวแบบแกว และจะมีคาดัชนีหักเหสูง  

4. วาวเหมือนแกว เปนความวาวท่ีมักจะพบเสมอในรัตนชาติชนิดโปรงใส   

5. ความวาวระหวางแบบแกวและวาวเหมือนฉาบดวยน้ํามัน  

6. วาวเหมือนน้ํามันเคลือบอยูมักเห็นไดจากหยก  

7 วาวคลายยางสนมักจะใชบรรยายถึงความวาวของพวกอําพัน และวัตถุท่ีมีสีเหลือง     

8. วาวเหมือนขี้ผ้ึงหรือเทียนไข มีการสะทอนของแสงนอย   

9. วาวแบบทึบ เปนความวาวท่ีไมมีปริมาณของแสงสะทอนจากผิวท่ีทําใหเกิดความ

วาวเลย มักพบในรัตนชาติท่ีมีผิวละเอียดทึบแสง และผิวท่ีไมไดขัดมัน    

10. วาวเหมือนใยไหม เกิดจากการท่ีแรในตัวอยางนั้นมีการจัดเรียงตัวกันเปนเสนๆ   

11. วาวแบบไขมุก เกิดจากโครงสรางของตัวอยางนั้น พบท่ัวไปใน มูนสโตนท่ียังไมได

เจียระไน และไขมุก เปนตน 
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2.3  สารทําความสะอาดขวดแกว 

สารทําความสะอาด คือ  สารทําความสะอาด คือ สารหรือสารผสมท่ีมีความสามารถทํา

ความสะอาดพ้ืนผิวของวัสดุ  โดยสารดังกลาวมีกลไกลการลดแรงตึงผิว  เพ่ิมความสามารถในการ

เปยกผิว  การกระจายตัว การผสมน้ํามันกับน้ําเขาดวยกัน  สารทําความสะอาดอาจมีประจุลบ  เชน  

แอลคิลลอริลซัลโฟเนต   หรือมีประจุบวก เชน  แอมโมเนียมเฮไลด  หรือไมมีประจุ เชน แอลคิลา

มีด เปนตน (อาภาพร สิทธุสาร,  2549) 

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด หรือสารโซดาไฟ หรือคอสติกโซดานั้นมีสูตรทางเคมี

คือ NaOH   มีฤทธ์ิเปนดาง  มีลักษณะเปนของแข็งสีขาว  เปนดางแกท่ีละลายไดในน้ํา   มีความ

หนาแนน  2.1 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร   มีจุดหลอมเหลว  318 องศาเซลเซียส  และมีจุดเดือด  

1,390 องศาเซลเซียส  ผลิตไดจากกระบวนการแยกสารทางไฟฟาของน้ําเกลือ   เปนสารท่ีใชกัน

อยางแพรหลายในทางอุตสาหกรรม  โซดาไฟถูกใชในการผลิตเปนผลิตภัณฑตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

ชีวิตประจําวันของเรา และยังใชประโยชนไดอีกมากมาย เชน ใชในการสะเทินความเปนกรด  ใชใน

การเตรียมเกลือโซเดียม  ใชตกตะกอนสารอัลคาลอยด และโลหะออกจากสารละลาย  เปนตน  

นอกจากนี้ยังใชในอุตสาหกรรมตางๆ  ไดแก  ในการผลิตเย่ือและกระดาษ สบูและผลิตภัณฑ

ซักฟอก ใชเตรียมสารซักลาง  โรงกล่ันน้ํามัน การใชงานทางอุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรม

อาหาร เสนใยเรยอน ส่ิงทอ เปนตน   โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคมีภัณฑทําความสะอาด   เนื่องจาก

เม่ือใชภายใตอุณหภูมิสูงสามารถฆาเช้ือแบคทีเรียบางชนิดและขจัดคราบสกปรกตางๆได (กรม

โรงงานอุตสาหกรรม, 2550) 

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด คือ สารทําความสะอาดชนิดหนึ่ง  เปนดางแก  มีฤทธ์ิ

ในการกัดกรอนสูง  และมีความเปนพิษสูงดวย   หากสัมผัสจะเกิดอาการระคายเคือง  ปวดแสบปวด

รอน  ไอระเหยสงผลใหหายใจไมสะดวก  แสบเจ็บคอ  คล่ืนไส  เปนตน  (อาภาพร สิทธุสาร,  

2549) 

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดนั้นตองใชภายใตอุณหภูมิสูงจึงจะมีคุณสมบัติในการทํา

ความสะอาดและฆาเช้ือโรคท่ีดมีากยิ่งขึ้น มีความเหมาะสมในการลางระดับอุตสาหกรรมท่ีใชเครื่อง

ลางอัตโนมัติมากกวาการลางระดับครัวเรือน เนื่องจากเปนดางแกท่ีกอเกิดการระคายเคืองได ใน

อุตสาหกรรมนิยมใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขนรอยละ 50 โดยมวล  ซ่ึงมีลักษณะ

เปนสารละลายใส  ไมมีสี  ถึงขุน  มาเตรียมสารทําความสะอาด (ชัยยศ สนธ์ิสิริ และชวลิต งามนอย, 

2549) 

นอกจากนี้  Wichmann, G. (2000) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใชสารทําความสะอาดท่ีมีผลตอ

ความวาวของขวดแกว  พบวาโดยท่ัวไปขวดแกวท่ีผานการใชงานจะเกิดรอยขีดขวน  ทําใหเม่ือมี
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แสงมาตกกระทบจะทําใหขวดแกวนั้นดูมีความวาวลดนอยลง   เม่ือนําไปทําความสะอาดท่ีอุณหภูมิ

สูงดวย โซดาไฟ ซ่ึงเปนดางแก  และมีฤทธ์ิในการกัดกรอนสูง  พบวาผิวแกวจะถูกกัดกรอน  หรือ

ขัดใหเรียบเนียนมากขึ้น  และเนื้อแกวก็บางขึ้นดวย  ทําใหขวดท่ีผานกระบวนการลางดวยสารท่ีมี

ฤทธ์ิกัดกรอนดังกลาวแลดูมีความวาวมากขึ้น  แตการใชเพียงโซดาไฟเพียงอยางเดียวอาจ  แตการใช

ดางแกในการทําความสะอาดขวดแกวเพียงอยางเดียว  อาจไมเพียงพอ  เนื่องจากเม่ือขวดแหง  ดาง

แกท่ีใชจะท้ิงคราบการเกาะติดลักษณะเหมือนฝาสีขาวไวท่ีขวด   สงผลใหขวดดูขุนมัว  ดังนั้นจึงมี

การเติมสารอ่ืนๆ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอีกดวย    สารละลายเพ่ิมความวาวเปนสารเสริมชนิดหนึ่งท่ี

ใชในกระบวนการทําความสะอาดขวดแกวท่ีใชดางแกเปนสารทําความสะอาดหลัก   ซ่ึงผาน

มาตรฐาน    และไดรับการขึ้นทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   ซ่ึงประกอบไป

ดวยองคประกอบหลัก 2 ชนิด  ไดแกกรดฟอสโฟลิก รอยละ 30   โดยน้ําหนัก    และ  อัลคิลโพลี

ไกลโคไซด รอยละ 0.1 – 0.2  โดยน้ําหนัก  สวนองคประกอบอ่ืนๆ  เปนสูตรลับของผูผลิตไม

สามารถเปดเผยได  มีความถวงจําเพาะ 1.170 – 1.210  กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตรท่ี 30 องศา

เซลเซียส    และมีจุดเดือดประมาณ 100 องศาเซลเซียส  มีลักษณะเปนของเหลว  สีเหลืองออน  

ผสมไดกับน้ําเทานั้น  สามารถเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับโลหะ  หามสัมผัสกับสารประกอบคลอรีน  

หรือยาฆาเช้ือ  จะทําใหเกิดไอเคมี  ซ่ึงมีฤทธ์ิกอใหเกิดอาการระคายเคือง หรือรอยไหมเม่ือสัมผัส  

ใชประโยชนเกี่ยวกับการเพ่ิมความวาว  โดยจะไปทําปฏิกิริยากับคราบโซดาไฟท่ีติดขวด  ทําให

คราบฝาดังกลาวหลุดออกจากขวด  ขวดแกวแลดูมีความวาวมากขึ้น  

 
2.4  สวนประกอบและการทํางานของเคร่ืองลางขวดอัตโนมัต ิ 

Resuggan, J.C.  (1991) ไดศึกษาสวนประกอบ และลักษณะการทํางานของเครื่องลาง

ขวดอัตโนมัติในแตละสวนพบวา  เครื่องลางขวดอัตโนมัติ  โดยท่ัวไปนิยมแบงสวนประกอบของ

เครื่องออกเปน 4 สวน  ตามลักษณะการทํางาน  ดังนี ้

1. สวนท่ีหนึ่ง  คือสวนท่ีทําหนาท่ีแยกและกําจัดขยะ   เปนสวนท่ีใชแรงดันน้ําในการ

ฉีดลาง   เพ่ือกําจัดเศษขยะรวมถึงคราบตางๆท่ียึดติดกับผิวขวดอยางไมแนนมากออก   

2. สวนท่ีสอง  คือสวนทําความสะอาดโดยสารทําความสะอาด     เปนสวนท่ีมีน้ํายาทํา

ความสะอาดขวดบรรจุอยูประมาณ 3 ใน 5 ของพื้นท่ีบรรจุ   สวนทําความสะอาดเปนสวนท่ีขวด

สัมผัสกบัน้ํายาทําความสะอาดท่ีเปนกรด  หรือดางรอนโดยตรง ท่ีนิยมไดแก  สารละลายโซเดียมไฮ

ดรอกไซดรอน  เปนตน  โดยควบคุมอุณหภูมิใหมากกวา 60 องศาเซลเซียส (การควบคุมอุณหภูมิ

แตกตางกันตามชนิดของขวดและประเภทของอุตสาหกรรม)  นอกจากนี้กลไกลของเครื่องลางขวด

ในสวนทําความสะอาดนี้สามารถดัดแปลงไดหลายแบบ  ไดแก  การเคล่ือนสายพานลําเลียงขวด
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เปลาลงผานสารทําความสะอาด   หรือการพนฉีดขวดดวยสารทําความสะอาด  เปนตน   ซ่ึงในสวน

นี้อาจมีการเติมสารละลายเพ่ิมความวาวตางๆลงไปตามความเหมาะสมในแตละอุตสาหกรรม 

3.  สวนท่ีสาม  คือ สวนท่ีทําหนาท่ีชะลางสารเคมีออกจากขวดดวยน้ําสะอาด   เปนสวน

ท่ีมีการใชน้ําสะอาดชะลางขวดท่ีผานการลางดวยสารทําความสะอาด  เพ่ือกําจัดสารทําความสะอาด

ท่ีตกคางของขวดท่ีผานการลางในขั้นตอนทําความสะอาดโดยสารทําความสะอาด   โดยอาจใช

กลไกลการแช  หรือฉีดลาง เปนตน นอกจากนีจ้ํานวนครั้งของน้ําท่ีใชลางขึ้นกับความรุนแรงและ

โอกาสการตกคางของสารทําความสะอาด  

4. สวนสุดทาย  คือ สวนชะลางดวยน้ําท่ีใชบรรจุ   การชะลางหรือการกล้ัวดวยน้ําท่ีใช

บรรจุนี้ถูกออกแบบเพื่อใชในสวนสุดทายของเครื่องลางขวดอัตโนมัต ิ ซ่ึงน้ําท่ีใชในสวนนี้จะมี

ลักษณะ และคุณภาพเทียบเทากันกับน้ําท่ีใชบรรจุ  กลาวคือ  ผานกระบวนการปรับสภาพ  และ

กระบวนการฆาเช้ือมาแลว  เพื่อปองกันการปนเปอนจากน้ําท่ีใชลางสูผลิตภัณฑ 

บริษัท เชียงใหมเบเวอเรช จํากัด  ไดใชเครื่องลางขวดอัตโนมัต ิ  Ortmann & Herbst   

CONTINA  (DK-45FL)  สําหรับลางขวดแกวท่ีใชแลว  ซ่ึงมีสวนประกอบ 4 สวน  ไดแก สวนท่ี

หนึ่ง คือ สวนท่ีทําหนาท่ีแยกและกําจัดขยะ   สวนท่ีสอง คือ สวนทําความสะอาด  โดยบรรจุ

สารละลายทําความสะอาด  ซ่ึงเปนสารละลายผสมระหวางสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด และ

สารละลายเพ่ิมความวาว สวนท่ีสาม คือ สวนท่ีทําหนาท่ีชะลางสารเคมี โดยใชน้ําสะอาด  และสวน

สุดทาย  คือ สวนชะลางดวยน้ําท่ีผานกระบวนการปรับสภาพ  สําหรับท่ีใชบรรจ ุ   ซ่ึงลักษณะการ

ทํางานดังท่ีกลาวมานั้น  คลายคลึงกันกับเครื่องลางขวดอัตโนมัติระดับอุตสาหกรรมอ่ืน  ๆ(ภาพท่ี ก.

3 และ ก.4) 

 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กระบวนการลางทําความสะอาดในระดับอุตสาหกรรม  อาศัยการลางดวยเครื่องจักร  

โดยใชสภาวะท่ีความเหมาะสม  ซ่ึงแตกตางกันตามประเภทของอุตสาหกรรม   

Curtin, L. P. (1957)  ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการทําความสะอาดพ้ืนผิวโลหะ 2 ปจจัย  

ไดแก  อุณหภูมิท่ีใชในการลางพ้ืนผิว และผลของ  pH ของสารทําความสะอาด  พบวาสารละลายทํา

ความสะอาดพ้ืนผิวโลหะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเม่ืออุณหภูมิของสารทําความสะอาดท่ีใชสูงขึ้น    

ขณะที่สารทําความสะอาดท่ีมี pH ท่ีเปนกรดสูงหรือดางสูงจะใหผลการทําความสะอาดท่ีดีกวา pH 

เปนกลาง  และสารทําความสะอาดจะมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดเม่ือมีคา pH มากกวา ท่ี 9  

การศึกษาของ  Corby, M.P. (1989)   ท่ีไดศึกษาผลของ pH ตอการทําความสะอาด

อุปกรณท่ีใชในฟารมและธุรกิจเกี่ยวกับนม ซ่ึงไดแก   เครื่องผลิตนม  ถังไซโลบรรจุนม  ถังท่ีใชขน
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ถายนมจากไซโล  เครื่องมือท่ีใชวัดปริมาตรนม ทอลําเลียงขนสงตาง  ๆ   เครื่องบรรจุนมลงขวด  

ขวดบรรจุ  เครื่องบรรจุลงกลองกระดาษ รวมถึงอุปกรณและเครื่องมือท่ีใชทําเนยชนิดเหลว  เนย

ชนิดกอน  โยเกิรต   ฯลฯ    ท่ีอุณหภูมิการทําความสะอาดท่ี 60 องศาเซลเซียส    พบวา  pH  ท่ี

มากกวา 10  ซ่ึงไดแก สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  และสารละลายท่ีมีองคประกอบโปตัสเซียม 

สามารถกําจัดคราบเกาะติดของนมและคราบไขมันไดดีกวาเม่ือเทียบกับสารละลายท่ีมี pH ต่ํา    

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ Sorgenfrei, M.E. (1977)   ท่ีไดศึกษาผลของการใช

สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซดในกระบวนการลางเครื่องแกวตอสารเคลือบแกวกันการสึกหรอท่ี

ผิวแกว   พบวาเม่ือทําความสะอาดเครื่องแกวดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ซ่ึงเปนสารท่ีมี

ฤทธ์ิความเปนดางสูง   และใชความรอนรวมในกระบวนการลาง   จะสงผลใหสารเคลือบเหลานี้เริ่ม

หลุด   ทําใหสูญเสียความสามารถในการตานการการสึกหรอของแกว  เม่ือตรวจพินิจดวยสายตาจะ

พบวาสงผลทําใหสีท่ีเคลือบเครื่องแกวซีดจาง    ดูคลายเครื่องแกวเกา   

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Wichmann, G. (2000) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับความเขมขนของ

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดท่ีใชในกระบวนการลางขวด   พบวา   การใชสารละลายโซเดียม  

ไฮดรอกไซดในกระบวนการลางขวดควรอยูในชวงความเขมขนรอยละ 2 - 4  การใชสารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซดในความเขมขนท่ีสูงเกินไปนั้น   นอกจากเปนการส้ินเปลืองโดยใชเหตุแลว  

ยังสงผลเสีย  ไดแก  เกิดการรวมตวักันของเกลือท่ีไมละลายน้ํา  ทําใหน้ํามีความกระดางสูง 

ส้ินเปลืองน้ําสะอาดท่ีใชในการลางในกระบวนสุดทายกอนบรรจุ  อีกท้ังโซดาไฟมีฤทธ์ิเปนดาง  มี

ความสามารถการกัดกรอนสูง  สงผลใหขวดแกวสีซีดจาง  เนื้อแกวเกิดการสึกหรอ  และอายุขวด

แกวส้ันลงอีกดวย 

 


