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การเตรียมแคลเซียมออกไซดจ์ากเปลือกไข่ไก่เหลือท้ิง 

Preparation of CaO from Eggshell Waste 
ภทัรนนัท ์ทวดอาจ1* เสกสทิธิ ์ดวงค า2 และศุภชยั สมเพช็ร3 
Pattaranun Thuadaij1*, Sakesit Duangkham2 and Supachai Sompech3 
 

บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้ศกึษาการเตรยีมแคลเซยีมออกไซดจ์ากเปลอืกไข่ไก่เหลอืทิง้ โดยท าการศกึษาการเปลีย่นแปลง

น ้าหนักโดยความร้อนพบว่า อุณหภูมทิี่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงเฟสเป็นแคลเซยีมออกไซด์อยู่ในช่วง 800-900 

องศาเซลเซยีส หลงัจากนัน้ท าการศกึษาอุณหภูมทิีเ่หมาะสมต่อการเปลีย่นแปลง พบว่าอุณหภูม ิ900 องศาเซลเซยีส 

เป็นเวลา 6 ชัว่โมง มเีปอรเ์ซน็ต์ผลไดแ้คลเซยีมออกไซด ์56.46 และยนืยนัผลดว้ยการวเิคราะหร์ูปแบบการเลีย้วเบน

ด้วยรังสีเอ็กซ์ (XRD) โดยพบว่าเปลือกไข่มีองค์ประกอบหลักคือแคลเซียมคาร์บอเนต หลังจากเผาแคลเซียม

คาร์บอเนตจากเปลือกไข่เกิดการเปลี่ยนแปลงเฟสเป็นแคลเซียมออกไซด์อย่างสมบูรณ์และสอดคล้องกบัผลการ

วเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงน ้าหนกัจากความรอ้น (TGA) 

ค าส าคญั: เปลือกไข่  แคลเซียมออกไซด ์ รปูแบบการเลี้ยวเบนรงัสีเอก็ซ ์ เฟส 

Abstract   

This research present studied on the preparation of calcium oxide from eggshell waste. The study 

was differently weight by Thermogravimetric Analysis, found that optimum temperature in range of 800-900 C 

as calcium oxide. After that, the optimum temperature was differently and then the result showed that 900 C 

for 6 hours. The percent yield of calcium oxide was found 54.46 % and confirmed by X-ray diifratometry found 

that major phase of calcium carbonate. After that, the combustion of calcium carbonate from eggshell of high 

was formed phase to calcium oxide and corresponding by results that Thermogravimetric Analysis (TGA). 

Keyword: eggshell, calcium oxide, X-ray diffratometry, phase 
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 ปริมาณขยะในประเทศไทยเป็นปัญหาที่ยัง
ไม่ได้รบัการดูแลแก้ไข อย่างจริงจงั ส่งผลกระทบต่อ
การสะสมของปริมาณขยะเป็นล้านตันบวกกับการ
เพิม่ขึน้ของปรมิาณประชากรแต่ขาดการเขม้งวดเรื่อง
การคัดแยกขยะอย่างจริงจัง เมื่อปริมาณประชากร
เพิ่มขึ้น อาหารที่ราคาถูกและคนไทยนิยมบรโิภคทุก
ครัวเรือน รวมถึงเป็นส่วนประกอบอาหารในระดับ
อุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น เบอรเ์กอรี ่อุตสาหกรรม
ไขไ่ก่ อาหารตามสัง่ จากสถติกิารเกษตรปี 2550-2559 
พบว่ามกีารเพิม่ปรมิาณการผลติไก่ไขจ่ากแปดพนัล้าน
ฟองเป็นสบิสามล้านฟองส่งผลให้เพิม่ปรมิาณเปลือก
ไขเ่ป็นจ านวนมาก1 สง่ผลกระทบโดยตรงต่อเทศบาลที่
ตอ้งก าจดัเปลอืกไขร่วมกบัขยะอื่น โดยอาศยัวธิกีารฝัง
กลบน ามาซึ่งการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการฝังกลบ ส่งผล
กระทบต่อปัญหาสิง่แวดล้อมอกีทางหนึ่ง โดยเฉพาะ
เปลอืกไขจ่ะเป็นแหล่งเพาะพนัธแ์มลงวนั สง่กลิน่เหมน็
เกดิขึน้จากแก๊สแอมโมเนีย (NH3) และแก๊สไฮโดรเจน
ซลัไฟต์ (H2S) ผลพลอยไดจ้ากกรดอะมโินทีย่่อยสลาย
จากจุลินทรีย์ในเปลือกไข่2 นับเป็นปัญหาที่ไม่ได้รบั
การแก้ไข ้โดยยงัพบว่าจากการส ารวจปรมิาณขยะใน
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัยพ์บว่าเปลอืกไข่ไก่เกิดขึน้
จากศนูยอ์าหารกลางวนัละ 3 กโิลกรมันบัว่าเป็นปัญหา
อย่างมากเนื่องจากไม่มีการคัดแยกขยะ ท าให้เกิด
ต้นทุนทัง้การขนส่งและการก าจดัฝังกลบอนัจะส่งผล
กระทบสิง่แวดลอ้มต่อพืน้ทีฝั่งกลบในอนาคต 

 ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
เตรยีมแคลเซยีมออกไซดจ์ากเปลอืกไขไ่ก่เหลอืทิง้จาก
ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อน า
แคลเซยีมออกไซดท์ีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 

 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินงานวิจยั  
การเตรยีมวตัถุดบิ 

น าเปลือกไข่ที่รวบรวมจากศูนย์อาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ช่วงเดือนธันวาคมถึง

มกราคม ลา้งท าความสะอาด และตากใหแ้หง้เป็นเวลา

หนึ่งอาทิตย์ น าไปบดให้ละเอียดด้วยเครื่องบดแห้ง 

และร่อนผ่านตะแกรงหยาบ เกบ็รวบรวมใส่ภาชนะปิด

สนิท น าเปลือกไข่ที่ได้วิเคราะห์องค์ประกอบทาง

กายภาพและทางเคมดีว้ยเทคนิคการเรอืงแสงดว้ยรงัสี

เอ็กซ์ (XRF : Horiba/XGT5200) การเลี้ยวเบนของ

รงัสเีอก็ซ ์(XRD : PANalytical รุ่น X’Pert PRO MPD) 

และการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความร้อน (TGA : 

Mettler-Toledo รุ่น TGA-DSCII)  

การเตรยีมแคลเซยีมออกไซดจ์ากเปลอืกไขไ่ก่ 

 เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความร้อน

เปลือกไข่ไก่บดต่อน าหนัก พบว่า อุณหภูมิ 800-900 

องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิที่ เหมาะสมต่อการ

เปลี่ยนแปลงเฟสเกิดเป็นแคลเซียมออกไซด์ อบ        

คูซเิบลิจนกระทัง่น ้าหนักคงที ่ชัง่น ้าหนักก่อนและหลงั

เผา โดยท าการน าเปลอืกไข่ไก่จ านวน 10 กรมั เผาที่

อุณหภูมิดังกล่าวข้างต้น เป็นเวลา 3 และ 6 ชัว่โมง 

ตามล าดบั ตรวจสอบคุณลกัษณะทางกายภาพและทาง

เคมี โดยการชัง่น ้าหนักก่อนและหลัง ศึกษารูปแบบ

การเลีย้วเบนของรงัสเีอก็ซด์ว้ยเทคนิค XRD 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 

การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางเคม ี

 เ มื่ อ น า เ ป ลื อ ก ไ ข่ ไ ก่ ที่ บ ด วิ เ ค ร า ะ ห์
องค์ประกอบทางเคมีพบองค์ประกอบหลักที่พบคือ
แคลเซยีมคาร์บอเนต 99.58 เปอร์เซน็ต์ และซลัเฟอร์
ไตรออกไซด์ 0.31 เปอร์เซน็ต์ สอดคล้องกบังานวิจยั
ของ P. Pliya และ D. Cree (2015)3และ S. Sompech 
et al. (2016)4 ดงัตารางที ่1 

 



 

 
 

ตารางท่ี 1 องคป์ระกอบทางเคมขีองเปลอืกไข ่

สารประกอบ องคป์ระกอบทางเคมีของ 

เปลือกไข่ (ร้อยละ) 

เปลือก

ไข่ไก่ 

งานวิจยั

น้ี 

P. Pliya 

และ D. 
Cree 

(2015)3 

S. 

Sompech 
et al. 

(2016)4 

CaCO3 99.58 98.3 99.66 

Al2O3  - - 

Fe2O3  - - 

K2O  - - 

NaO  - - 

MgO  - - 

SO3 0.31 0.034 0.34 

SrO 0.11 - - 

LOI - - - 

Total 100 100 100 

 

ศึกษาการเปล่ียนแปลงน ้าหนักด้วยความ

ร้อน 
 จากรูปที่ 1 พบว่าผลการสลายตวัที่อุณหภูม ิ
50 ถึง 350 องศาเซลเซยีสเกดิขึน้จากการระเหยของ
ความชื้น และจาก 350 องศาเซลเซยีส ถึง 500 องศา
เซลเซยีสน ้าหนักหายไป 2 เปอร์เซน็ต์ เนื่องจากการ
สลายตวัให้คาร์บอนไดออกไซด์และน ้า จากอุณหภูมิ 
650 ถึง  850 เกิดการคายความร้อนเพื่ อ เปลี่ยน
องค์ประกอบทางเคมีจากแคลเซียมคาร์บอเนต 
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเกิดเป็น
แคลเซยีมออกไซด์ และน ้าหนักหายไป หลงัจาก 900 
องศาเซลเซียสพบว่าน ้ าหนักเริ่มคงที่ และเกิดการ

สลายองคป์ระกอบสมบรูณ์ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยั
ของ K. Naemchan et.al. 20085 

 

รปูท่ี 1 การเปลีย่นแปลงความรอ้นของเปลอืกไข ่

ผลการศึกษาอณุหภมิูต่อการเกิดเป็น
แคลเซียมออกไซด ์

 จากตารางที่ 2 พบว่าการเปลี่ยนแปลงเฟส
ของแคลเซียมคาร์บอเนตที่อุณหภูมิการเผาที่ 800 
องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 3 และ 6 ชัว่โมง พบเฟสของ
แคลเซยีมออกไซดเ์ป็นองคป์ระกอบหลกั และเมื่อเพิม่
อุณหภูมิเป็น 900 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ชัว่โมง 
พบเฟสที่เป็นองคป์ระกอบหลกัคอืแคลเซยีมออกไซด์
ซึง่สอดคลอ้งกบัรปูแบบการเลีย้วเบนของรงัสเีอก็ซโ์ดย
พบว่าเปลือกไข่มีองค์ประกอบหลักคือแคลเซียม
คาร์บอเนตซึ่ งมีมุมซีตาร์ตรงกับสารมาตรฐาน
แคลเซียมคาร์บอเนต ในขณะที่เมื่อเผาเปลือกไข่ที่
อุณหภูม ิ800 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 3 ชัว่โมง เริม่
เกดิการเปลีย่นแปลงเฟสของแคลเซยีมออกไซดท์ีม่มีุม

สองซตี้า () ที่ต าแหน่ง 17.99  34.12  53.87  57.46 
ซึ่งตรงกบั JCPDs 05-0586 และเมื่อเพิม่ระยะเวลา 6 
ชั ว่ โ ม ง  ที่ อุณหภู มิ  800 อ งศ า เซล เซีย ส  ก า ร
เปลี่ยนแปลงเฟสแคลเซยีมออกไซด์ชดัขึน้สงัเกตจาก

มุมสองซตีา้ () ทีต่ าแหน่ง 17.99  34.12  มคีวามเขม้ 
(Intensity) สูงขึ้นและต าแหน่ง  29.42 ลดลง  เมื่ อ
เปรยีบเทยีบอุณหภูม ิ900 องศาเซลเซยีส 3 ชัว่โมงพบ

มุมสองซีต้า (2) ที่ต าแหน่ง 18.11  34.21 มีความ
เขม้ (intensity) สงูขึน้อย่างชดัเจน แสดงดงัรปูที ่1 และ
พบว่ าจากข้อมูลแสดง ให้ เห็นชัดว่ าแคลเซียม
คารบ์อเนตจากเปลอืกไข่เกดิการเปลีย่นแปลงเฟสเป็น
แคลเซยีมออกไซด์อย่างสมบูรณ์และสอดคล้องกบัผล



 

 
 

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน ้าหนักจากความร้อน 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ T. Witoon. 20116 ท าการ
การเผาเปลือกไขที่อุณหภูมิสูง ในสภาวะที่ไม่ มี
ออกซเิจนทีเ่รยีกว่าระบบไพโรไลซสิ (pyrolysis) ท าให้
เกิดปฏิกิริยาที่ เรียกว่ ากระบวนการแคลซิเนชัน่ 
(calcination) ดงัสมการ  

CaCO3                    CaO + CO2 

และแคลเซียมออกไซด์ที่ได้จากการเผาเปลือกไข่มี
คุณสมบตัิเหมือนกบัแคลเซียมออกไซด์ที่ได้จากการ
เผาหินปูนทัว่ไป จากการศกึษาการเกดิปฏกิิรยิาเมื่อ
เผาเปลือกไข่ เปลือกไข่เกิดปฏิกิริยาดูดความร้อนที่ 
900 องศาเซลเซียส เนื่ องจากมีการสลายตัวของ
แคลเซยีมคาร์บอเนต นอกจากนี้มกีารสญูเสยีน ้าหนัก
รวมทัง้สิ้นร้อยละ 44 ที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซยีส 
ดงัแสดงในรูปที่ 2 และจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
เอก็ซเรยด์ฟิแฟรกชนั (XRD) พบว่าเปลอืกไข่สลายตวั
ใหแ้คลเซยีมออกไซดท์ีอุ่ณหภูม ิ900 องศาเซลเซยีส 

ตารางท่ี 2 แคลเซยีมออกไซดท์ีส่ภาวะการเผาต่าง ๆ 

สภาวะการเผาเปลือก 
ไข่ไก่ 

เปอรเ์ซน็ตผ์ลได ้

800 องศาเซลเซยีส  
3 ชัว่โมง 

70.46 + 7.38 

800 องศาเซลเซยีส  
6 ชัว่โมง 

56.46 + 0.59 

900 องศาเซลเซยีส  
3 ชัว่โมง 

56.46 + 0.59 
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รปูท่ี 2 รปูแบบการเลีย้วเบนดว้ยรงัสเีอก็ซข์องเปลอืก
ไขท่ีเ่ผาทีอุ่ณหภูมต่ิาง ๆ 
หมายเหตุ 1 คอืเฟส CaCO3       2 คอืเฟส CaO 
 

สรปุผลการทดลอง 
 แคลเซียมออกไซด์ที่เตรียมได้จากเปลือก   
ไข่ไก่ สภาวะที่เหมาะสมคอื 900 องศาเซลเซยีส เป็น
เวลา 3 ชัว่โมง เมื่อตรวจสอบรปูแบบการเลีย้วเบนดว้ย
รงัสเีอก็ซ์ พบเฟสทีม่คีวามเขม้สูงสุดคอืทีต่ าแหน่งมุม

ซีต้า  (2) ที่ต าแหน่ง 18.11  34.21 และต าแหน่ง 
29.42 ลดลง ซึง่เป็นต าแหน่งของแคลเซยีมคารบ์อเนต 
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