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ิ ก
ซล
ิ าแอโรเจลจากขีเ้ ถ้าแกลบ
แกลบเป็ น เชื้อเพลิ งชีว มวลที่เป็ น ผลพลอยได้จากโรงสี ข้าวซึ่งมี จานวนมากในประเทศไทย ประกอบกั บ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ามีจานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และขี้เถ้าแกลบซึ่งเป็น
ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้แกลบจะมีซิลิกามากกว่า 60% จึงเป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในการนาไป
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซิลิกาเป็นวัตถุดิบ ซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์หรือวัสดุจากซิลิกาทีม่ ีความน่าสนใจมาก คือ ซิลิกา
แอโรเจล ซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นฉนวนความร้อนที่ดีที่สุด และเป็นวัสดุของแข็งที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุด (น้าหนักเบา

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้สนับสนุน ดร.สุพรรณ
ยอดยิ่งยง สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ดาเนินการ
โครงการซิลิกาแอโรเจลจากขี้เถ้าแกลบ : ฉนวนกันความร้อนเพื่อการประหยัด
พลังงาน โดยสามารถคิดค้นวิธีการสังเคราะห์ซิลิกาแอโรเจลจากสารละลาย
โซเดียมซิลิเกตที่ความดันบรรยากาศในระดับอุตสาหกรรมด้วยต้นทุนที่ต่า
และกรรมวิธีที่สะดวกรวดเร็ว โดยสามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่า 10
Silica Aerogel Powder
เท่าของราคาขายในต่างประเทศ และได้ซิลิกาแอโรเจลที่มีความหนาแน่นต่า
(0.05 - 0.1 g/cm3 (น้าหนักเบา) มีพื้นที่ผิวสูง (~ 1,000 m2/g) มีคุณสมบัติ
เป็ น hydrophobic (ไม่ดู ด ความชื้น ) ซึ่งเหมาะสาหรั บการน าไปใช้เป็น ส่วนผสมในวัสดุต่างๆ ที่ ต้องการให้ มี
คุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน กันเสียง กันน้า เช่น ผสมกับกาวหรือสีสาหรับการเคลือบ (Coatings) ผสมกับใย
แก้ ว เพื่ อ ขึ้ น รู ป เป็ น แผ่ น (Blankets ผสมกั บ Gypsum Cement หรื อ
Polyurethane เพื่อทาเป็นแผ่ นฉนวน (Composite Boards) ผสมกับ พอลิ
เมอร์เพื่อทาเป็นฟิล์มบางเคลือบผิววัสดุ หรือทาเป็นฟิล์มใส (มองทะลุผ่านได้
เป็นต้น ใช้เป็นวัสดุดูดซับกาจัดคราบน้ามันหรือสารอินทรีย์ต่างๆ ใช้เป็น
filler ในยางธรรมชาติและยางรถยนต์ และใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสาอาง
ทั้งนี้ ผลงานวิจัยได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในประเทศไทย เรื่อง “การ
สั ง เคราะห์ ซิ ลิ ก าแอโรเจลจากสารละลายโซเดี ย มซิ ลิ เ กตที่ ค วามดั น
รูปหยดน้าบนกระดาษ A4
ที่เคลือบด้วย hydrophobic silica
บรรยากาศ” เลขที่ 1301006263 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
aerogel
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สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีการนาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง
“การสังเคราะห์ซิลิกาแอโรเจลจากสารละลายโซเดียมซิลิเกตที่ความดันบรรยากาศ” ไปใช้ประโยชน์ โดยอนุญาต
การใช้ส ิท ธิ ์ใ นผลงานทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาให้ก ับ มหาวิท ยาลัย มหิด ล ทั ้ง นี ้ มหาวิท ยาลัย มหิด ลได้ย กระดับ
อุต สาหกรรมสีแ ละวัส ดุก ่อ สร้า งของไทยด้ว ยการสร้า งความ
ร่ว มมือ กับ ภาคธุร กิจ (Business Partnership) จานวน 3 ราย
ได้แก่ บริษัท โกเวนเจอร์ จากัด บริษัท สมาร์ท เวท จากัด และ
บริษัท ฑีเลี่ยม จากัด ซึ่งได้ลงทุนร่วมกันกว่า 4 ล้านบาท ในการ
จั ด ตั้ ง โรงงานต้ น แบบ (Pilot Plant) เพื่ อ ทดลองผลิ ต สาร
Silica Aerogel ใน ระดั บ อุ ต สาห กรรม ศึ ก ษ าวิ จั ย แ ละ
ประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบในวัสดุต่างๆ เช่น สี วัสดุก่อสร้าง
สิ่ ง ทอ สามารถสร้ า งรายได้ ใ ห้ สวทช. และ กฟผ. มู ล ค่ า
การลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิ์
1,275,000 บาท
ในทรัพย์สินทางปัญญา
ปั จ จุ บั น สวทช. และ กฟผ. ได้ ส นั บ สนุ น ดร.สุ พ รรณ ยอดยิ่ ง ยง สถาบั น นวั ต กรรมการเรี ย นรู้
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ด าเนิ น การโครงการการศึ ก ษาวิ ธี ก ารท าแผ่ น ฉนวนกั น ความร้ อ นซิ ลิ ก าแอโรเจลจาก
Hydrophobic Silica Gel โดยอยู่ระหว่างการศึ กษาวิธี การทาแผ่นฉนวนกั นความร้ อนที่ มี คุณ ภาพดี และราคา
จาหน่ายไม่แพงมากนัก เพื่อทาให้อุตสาหกรรมทั่วไปสามารถใช้งานได้ เนื่องจากแผ่นฉนวนกันความร้อนจากซิลิกา
แอโรเจลเป็นฉนวนกันความร้อนที่มีคุณสมบัติการเป็นฉนวนที่ดีและปลอดภัยกับผู้ใช้งานมากกว่าฉนวนกันความร้อนที่
มีการใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยโฟม ใยหิน และใยแก้ว มีแนวโน้มความต้องการใช้งานเพิ่มมากขึ้น และ
ยังไม่มบี ริษัทในประเทศกลุ่มอาเซียนที่สามารถผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนจากซิลิกาแอโรเจลได้
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