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บทคัดย่อ 
 

เน่ืองจากการขนถ่ายกรดไฮโดรคลอริกจากรถไปสู่ถงัเก็บ ท าให้ไอระเหยกรดไฮโดร
คลอริกท่ีอยูภ่ายในถงัเก็บถูกขบัออกมาสู่บรรยากาศ ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งและ
ชุมชนใกลเ้คียง การวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างระบบบ าบดัไอระเหยกรดไฮโดรคลอริก
ดว้ยวิธีการดูดซึม  และ 2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบ าบดัไอระเหยกรดไฮโดรคลอริกโดยการ
ดูดซึมดว้ยน ้าและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์     

การวิจยัน้ีไดต้่อท่อระบายกรดไฮโดรคลอริกจากถงัเก็บเขา้สู่ระบบบ าบดักรดไฮโดร
คลอกริกท่ีสร้างข้ึน เพื่อใหไ้อระเหยกรดไฮโดรคลอกริกท าปฏิกิริยากบัสารดูดซึม 2 ชนิดคือ น ้า และ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์ในการศึกษาประสิทธิภาพการบ าบดัของสารดูดซึมแต่ละชนิดจะท า 
การทดลอง 3 ซ ้ า จากนั้น จึงวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว 

ผลการศึกษา พบวา่ 1) ถงัระบบบ าบดัท่ีท าดว้ยพลาสติกโพลีเอทิลีนสร้างข้ึนใชห้ลกัการ 
ดูดซึมกนัระหวา่งไอระเหยกรดไฮโดรคลอริกกบัน ้ าหรือสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ซ่ึงติดตั้ง
อยูบ่นโครงสร้าง สแตนเลสขนาด 1.05 ตารางเมตร ความสูง : ความกวา้ง เท่ากบั 3.5 เมตร X 1.5 เมตร 
และ 2) ระบบการดูดซึมไอระเหยกรดไฮโดรคลอริกท่ีสร้างข้ึนมาสามารถบ าบดัไอระเหยกรดไฮโดร 
คลอกริกได ้ระหวา่งร้อยละ 9.80 - 61.39 ทั้งน้ี สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จะสามารถบ าบดัไอระเหย
กรดไฮโดรคลอกริกไดเ้ฉล่ียร้อยละ 61.39 ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการบ าบดัสูงกวา่การใชน้ ้ าเป็นสาร
ดูดซึมร้อยละ 34.90 เม่ือพิจารณาความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ จะพบวา่ ระบบบ าบดัโดยใชส้ารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์จะมีความคุม้ค่ามากกว่า เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการบ าบดั คิดเป็น 676 บาท 
ต่อไอระเหยกรดไฮโดรคลอริก 1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (ณ สภาวะมาตรฐานท่ีอุณหภูมิ 25 องศา 
เซลเซียส ความดนั 1 บรรยากาศ) ถูกกวา่การใชน้ ้าเป็นสารดูดซึม   
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Abstract 

 

       Upon transferring hydrochloric acid from a transport truck to a storage tank, 

the vapor of hydrochloric acid inside the storage tank would spread to the surroundings. 

This would affect related personnel and adjacent communities. The objectives of this 

research were:  (1) to design and establish a disposal system of hydrochloric acid vapor 

using the absorption method;  and (2) to compare the hydrochloric acid vapor absorption 

efficiencies of two vapor disposal systems using water and sodium hydroxide solution 

as absorbents. 

       This research was conducted by connecting a pipe to transfer hydrochloric 

acid from a storage tank to the hydrochloric acid absorption or disposal systems so that 

the acid vapor would react with two absorbents: water and sodium hydroxide solution. 

The efficiency of each absorbent was measured three times. Data were collected and 

then analyzed to determine means and standard deviation, and one-way analysis of 

variance. 

         The findings of this research revealed that:  (1) the polyethylene disposal 

tank was designed and established for absorbing hydrochloric acid vapor with either 

water or sodium hydroxide as absorbents; the tank was placed on top of a stainless steel 

structure 3.5 meters tall and 1.5 meters wide (1.05 sq.m.);  and (2) the erected absorption 

system could absorb 9.8% to 61.4% of the vapor. The sodium hydroxide solution was 

more efficient as it could absorb 61.4% of hydrochloric acid vapor, compared with only 

34.9% for the water system. Economically, the sodium hydroxide system was more 

cost-effective as it cost only 676 baht per hydrochloric acid vapor of 1 mg/m3 (at standard 

condition: 25°C and a pressure of 1 atmosphere), which was cheaper than that using 

water for absorption. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  Efficiency, Disposal system, Hydrochloric acid, Sodium hydroxide,   

 Absorption method 


