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รูปแบบทางทฤษฏีของโปรตีนสกิมเมอร์ คือ ท่อว่างเปล่าเส้นหนึ่ง วางในแนวตั้ง มีน้ําไหลเข้า
จากด้านบน ไหลออกทางด้านล่าง และมีฟองอากาศขนาดจิ๋วจํานวนมาก ที่พยายามลอยสวนกระแสน้ําข้ึน
ไป (Counter current) ด้วยแรงยกตัวของฟองอากาศเท่านั้นเอง  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร ได้พัฒนาแบบของโปรตีนสกิมเมอร์ให้มี
ประสิทธิภาพสูง ราคาถูกกว่าการนําเข้าจากต่างประเทศมาก เพ่ือให้เกษตรกรสามารถสร้างข้ึนเองได้โดยใช้
วัสดุอุปกรณ์ท่ีหาซื้อได้ท่ัวไป หลักการที่สําคัญ คือ 1. การจํากัดพ้ืนที่ของถังปฏกิิริยาให้การเกิดสภาวะ 
Counter current ทีเ่น้นกระชับข้ึน 2. การสร้างฟองอากาศขนาดจิ๋วด้วยวิธีการที่ประหยัดพลังงาน 3. การ
เพ่ิมระยะเวลาหน่วงให้ฟองอากาศอยู่ในน้ําได้นานข้ึน โดยการบังคับน้ําให้หมุนวนในท่อสองชั้น 

ออกแบบใหส้ามารถแยกชิ้นส่วนที่จะตอ้งสร้างออกเป็น 3 ชิ้น ประกอบด้วย 1) ฝารูปกรวย
พร้อมถังรวบรวมฟอง 2) ตัวถังชั้นนอก และ 3) ถังปฏิกิริยาชัน้ใน (รูปที่ 1) เพ่ือความสะดวกในการขนย้าย 
การประกอบเข้าด้วยกัน และการถอดออกล้างทําความสะอาด 

 

วัสดุอุปกรณ์ 
วัสดหุลักที่ใช ้
1. ท่อ PVC ขนาด 12 นิ้ว ชั้นความหนา 5.5 
2. ท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว ชั้นความหนา 5.5 
3. ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้นความหนา 8.5 
4. ท่อ PVC ขนาด 1 ½ นิ้ว 1 นิ้ว ¾ นิ้ว และ 

½ นิ้ว ชั้นความหนา 13.5 
5. บอลล์วาลล์ PVC ขนาด 3 นิ้ว และ ¾ นิ้ว 
6. ข้อต่อตรงเกลียวใน ขนาด 4 นิ้ว พร้อม ฝา

ปิดเกลียว 
7. แผ่น PVC ขนาดความหนา ¼ นิ้ว 
8. ข้อต่อ ข้องอ PVC ตามขนาดท่อที่ใช ้
เครื่องมือหลักที่ใช้ 
1. เครื่องเชื่อม PVC พร้อมลวดเชื่อม 
2. เลื่อยไฟฟ้า 
3. เครื่องเป่าลมร้อน 
4. สว่าน 
5. เครื่องเจียรขนาดเล็ก พร้อมใบขัด หัวเจียร

ขนาดเล็ก 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ เช่น กระดาษทราย 

กาวอีพ๊อกซี่ชนิดปั้นด้วยมือ (Putty epoxy) กาวซิลิโคนชนิดใส 
กาวเชื่อมท่อ PVC และถังน้ําดื่มชนิดใส (PET) ขนาด 20 ลิตร 
เป็นต้น 

รูปท่ี 1 ฝารูปกรวยพร้อมถัง
รวบรวมฟอง ตัวถังช้ันนอก และ 
ถังปฏิกริยาช้ันใน 



ข้ันตอนการสร้างช้ินส่วน 
การสร้างฝารูปกรวยพร้อมถังรวบรวมฟอง 
1. ตัดท่อ PVC ขนาด 12 นิ้ว ความยาว 11 นิ้ว แล้ว

นํามาผ่าให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ด้านบนกว้าง ¾ นิ้ว ด้านล่างกว้าง 4 
½ นิว้ จํานวน 9 ชิ้น แล้วเจียรขัดแต่งให้สวยงาม นํามาประกอบเข้า
ด้วยกันเป็นรูปกรวย เชื่อมให้ติดกันด้วยลวดเชื่อม PVC (รูปที่ 2) 

ทั้งนี้ ควรสร้างโครงเป็นแบบคํ้ายันชิ้นส่วนช่วยในการ
ประกอบด้วย เพ่ือช่วยให้ได้รูปทรงที่สวยงาม 

2. ขัดแต่งชิ้นส่วนจากข้ันตอนแรก ด้านบนและด้านลา่ง
ให้ได้เป็นระนาบที่เสมอกัน ไม่เอียง แล้ว
เชื่อมต่อด้านบนด้วยท่อต่อตรง 2 นิ้ว ส่วน
ด้านล่างทําเป็นลิ้นสําหรับประกอบเข้ากับ
ตวัถังชั้นนอก โดยสร้างด้วยชิ้นส่วนของท่อ PVC ขนาด 12 นิ้ว ตัดใหก้ว้าง
ประมาณ 1 นิ้ว แล้วตัดบีบให้เล็กลง เพ่ือให้พอดีกับวงรอบด้านในของตัวถัง
ชั้นนอก (รูปที่ 3) 

3. นําถังน้ําดื่มชนิดใสมา
เจาะรูท่ีด้านล่างให้สามารถสวมเข้าพอดีกับ
ข้อต่อตรง 2 นิ้ว เจาะรขูนาดใหญท่ี่ด้านบน
เพ่ือใส่ฝาปิดเกลียว สําหรับการเปิดล้างทํา
ความสะอาด และเจาะรูเพ่ือต่อท่อระบาย
น้ําทิ้งที่ก้นถังด้านข้าง เชื่อมต่ออุปกรณ์
ทั้งหมดเข้าด้วยกัน แล้วนํามาต่อเข้ากับ
ชิ้นส่วนฝารูปกรวยที่ไดจ้ากข้ันตอนที่สอง 
ควรใช้ท่อขนาด 4 นิ้ว เสริมรอยต่อระหว่าง

ถังรวบรวมฟองและฝารูปกรวย เพ่ือป้องกันการโยกคลอน (รูปที่ 4) 
ด้านในของรอยเชื่อมทั้งหมดจะปรากฏเป็นร่องลึก ให้

ใช ้Putty epoxy อุดให้เรียบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการอุดรอยรั่วขนาดเล็ก 
(ตามด) จากความผิดพลาดในการเชื่อมแล้ว ยังเป็นการเสริมความแข็งแรง
ให้กับชิ้นส่วนได้อย่างมาก 

การสร้างตัวถังชั้นนอก 
1. ตัดท่อ PVC ขนาด 12 นิ้ว ความยาว 50 นิ้ว นํามา

เจาะช่องทางน้ําและเชื่อมต่ออุปกรณ์ 
1.1 ตําแหน่งของการเจาะทางน้ําเข้าให้อยู่ด้านบน ต่ํา

กว่าปากท่อ 2 นิ้ว ขนาดท่อน้ําเข้าใช้ข้องอ 900 ขนาด 1.5 นิ้ว ส่วนทาง
น้ําออกอยู่ด้านล่าง สูงข้ึนมา 2 นิ้ว ใช้ข้องอ 900 ขนาด 3 นิ้ว ตําแหน่งที่
เจาะควรอยู่ตรงข้ามกัน เพ่ือความสะดวกในการติดตั้งและเพ่ือความ
สวยงาม ความยาวส่วนเกินของข้องอที่ยื่นเข้าไปในตัวถัง ควรตัดออกให้
เรยีบเสมอกับตัวถังด้านใน (รูปที่ 5 - 6) 

รูปท่ี 2 ค้ํายันช่วยใน
การประกอบช้ินส่วน 

รูปท่ี 3 ช้ินส่วน
ท่ีเช่ือมต่อแล้ว 

รูปท่ี 4 การเสรมิ
ความแข็งแรงของถัง
รวบรวมฟอง 

รูปท่ี 4 การอุดร่อง
ด้วยกาวอีพ๊อกซี ่



1.2 เจาะท่อดูดน้ําออกจากตัวถังของ
โปรตีนสกิมเมอร์ทางข้างล่าง ด้านหลังของตัวถัง สูงข้ึนมา
เท่ากับระดับความสูงของเครื่องสูบน้ําขนาดเล็ก ที่ทําหน้าที่
ปั่นฟองอากาศให้เล็กละเอียดผสมกับมวลน้ําที่ โดยปกตจิะ
สูงประมาณ 4 นิ้ว ออกแบบเป็นข้อต่อยูเนี่ยน ขนาด 1 นิ้ว 
เพ่ือให้สามารถถอดประกอบไดส้ะดวก ในกรณีท่ีเครื่องสูบ
น้ําขัดข้องสามารถถอดเปลี่ยนได้ 

ที่ข้างบนด้านหลังเช่นเดียวกัน มีท่อฉีด
น้ําผสมฟองละเอียดแล้ว กลับเข้าไปในตัวถัง ซึ่งจะอยู่ใน
ระดับเดียวกันกับท่อน้ําเข้า ใช้ข้อต่อตรง ขนาด 1 นิ้ว 

1.3 ทางทิง้น้ํา (Drain) จากตัวถังอยู่
ด้านล่าง ใช้บอลล์วาลล์ ขนาด 1 นิ้ว เจาะในตําแหน่งที่ไม่
เกะกะ ตามความเหมาะสม 

1.4 ด้านล่างข้างหน้า เจาะช่องเปิด 
(Manhole) เพ่ือทําความสะอาดและถอดประกอบท่อของเครื่องสูบน้ําที่ทําหน้าที่ปั่นฟองอากาศ ใชเ้ป็นข้อ
ต่อตรงเกลียวในพร้อมฝาปิดเกลียว ขนาดไม่ต่ํากว่า 4 นิ้ว เพ่ือให้ใหญ่พอที่มือจะสามารถสอดเข้าไปทํางาน
ภายในไดส้ะดวก ตําแหน่งที่เจาะสูงข้ึนจากด้านล่าง 3 – 4 นิ้ว ความยาวส่วนเกินของข้อต่อที่ยื่นเข้าไปใน
ตัวถัง ต้องตัดออกให้เรียบเสมอกับตัวถังด้านใน 

2. สร้างแผ่นปิดฐานตัวถังชั้นแรก 
2.1 ใชแ้ผ่น PVC ตัดให้เปน็แผ่นกลมพอดีกับวงรอบ

ผนังด้านในของท่อ 12 นิ้ว 
ด้านบนของแผ่น ทําซองบังคับถังปฏิกิริยาชั้นใน ใช้

ท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว กว้าง ½ นิ้ว นํามาขยายออกใหก้ว้างพอดีสําหรับ
สวมท่อ 8 นิ้ว เชื่อมติดเข้าด้วยกันด้วยลวดเชื่อมแล้วเสริมความแข็งแรง
ด้วยกาวอีพ๊อกซี ่(รูปที่ 7) 

2.2 นําแผน่ที่ได้
จากข้ันตอนแรก ไปเชื่อมติดกับ
ด้านล่างของตัวถังตัวถัง โดยต้องหนุน
ด้านล่างของแผ่นปิดฐานตัวถังด้วย
แผ่น PVC ให้พอดีกับบ่าที่รองรับ
ความกว้างของลวดเชื่อม เพ่ือให้การ

ถ่ายน้ําหนักทั้งหมดของน้ําในถังลงสู่พ้ืนเสมอกันทั่วทั้งแผ่น ไม่ให้รอย
เชื่อมแตกร้าว (รูปที่ 8) อุดรอยเชื่อมทั้งหมดด้วย Putty epoxy 

3. สร้างถังหล่อเย็นเครื่องสูบน้ํา 
3.1 ตัดท่อ PVC ขนาด 12 นิ้ว ความยาว 10 นิ้ว 

แล้วผ่าตามยาวให้ขาดจากกัน 

รูปท่ี 5 - 6 แสดงตําแหน่งเจาะ ท่อน้ํา
เข้า ท่อน้ําออก และช่อง manhole 

รูปท่ี 7 แผ่นปดิฐาน
ตัวถังช้ันแรก และซอง
บังคับถังปฏกิิริยา 

รูปท่ี 8 การหนุนแผ่นปิด
ฐานตัวถังช้ันแรก 



3.2 ใช้เครื่องเป่าลมร้อน เป่าตามแนวห่างจากแนวผ่า
ห่างออกไปทั้ง 2 ข้างๆ ละ 6 นิ้ว เม่ือเนื้อท่อ PVC ร้อนจนนิ่ม ดัดท่อตาม
แนวผ่าออกให้กว้าง 8 นิ้ว ใชผ้้าชุบน้ําเย็นลูบแนวที่เป่าความร้อนใหเ้นื้อ 
PVC เย็นลง เพ่ือคงรูปถังไว้ตามแบบ (รูปที่ 9) 

3.3 เจาะรูระบายน้ํา และรูท้ิงน้ําล้น ขนาด ¼ นิ้ว 
แล้วนําไปเชื่อมประกอบเข้ากับด้านหลังของตัวถังชั้นนอก 

4. ต่อท่อน้ําออกข้ึนมาให้สูง
กว่าความสูงของตัวถังชั้นนอก 2 นิ้ว ใส่
บอลล์วาลล์ ขนาด 3 นิ้ว ประมาณก่ึงกลาง
ท่อ หรือระดับที่มือจับถนัด ยึดท่อไม่ให้โยก
คลอนด้วยแผ่น PVC 

ต่อท่อทิ้งน้ําจากตัวถัง ใช้
บอลล์วาลล์ ขนาด ¾ นิ้ว หนุนเสริมให้แน่น เพ่ือป้องกันการกระทบกระแทก
ที่จะทําให้ท่อแตกหักเสียหาย 

4.1 ปิดฐานด้านล่างทัง้หมดด้วยแผ่น PVC แผ่นเดียว ตัด
ให้ครอบคลุมทั้งตัวถังหลักที่เป็นท่อ PVC ขนาด 12 นิ้ว และส่วนถังหล่อเย็น
ของเครื่องสูบน้ํา (รูปที่ 10) อุดรอยเชื่อมทั้งหมดด้วย Putty epoxy 

การสร้างถังปฏิกิริยาชั้นใน 
1. ตัดท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว ความยาวประมาณ 47 นิ้ว 

นํามาเจาะช่องทางน้ําและเชื่อมต่ออุปกรณ์ 
1.1 ด้านบนใส่ครีบบังคับน้ํา ที่ระดับต่ําจากปากด้านบน 

4 นิ้ว ครีบทํามุม 450 กับแนวดิ่ง ความยาวของครีบไม่ต่ํากว่า 4 นิ้ว ส่วน
ความกว้างของแผงครีบให้พอดีสวมลงไปในตัวถังชั้นนอกได้ ครีบบังคับน้ําทํา

ด้วยแผ่น PVC หรือพลาสติกแข็ง ตัดให้โค้งตามรูป
ท่อ เจาะรูใส่เดือยเพ่ือยึดติดกับท่อ 

ปากด้านบนของถังปฏิกิริยา 
ควรมีระดับสูงกว่าทางน้ําเข้าเล็กน้อย ให้บากร่องใน
ตําแหน่งที่ตรงกับท่อน้ําเข้า (เม่ือประกอบเข้าด้วยกัน
กับตัวถังชั้นนอก) ท่อน้ําเข้าจะช่วยยึดโยงถังปฏิกิริยา
ไว้ให้แน่น 

1.2 ด้านล่างเจาะช่องทางน้ํา 3 
ช่อง ให้ตรงกับทางน้ําออก ช่องเปิดเพ่ือทําความ
สะอาด และท่อดูดน้ําของเครื่องสูบน้ําที่ทําหน้าที่ปั่น
ฟองละเอียด 

2. ทําแผ่นปิดด้านล่างของถัง
ปฏิกิริยาด้วยแผ่น PVC ตัดให้กลมพอดีกับผนังด้าน

ในของท่อ 8 นิ้ว ตรงกลางเจาะรูกลม ขนาด 1 ¼ นิ้ว ใหท้่อดูดน้ําของปั๊มน้ําสอดเข้าไปได้ นําชิ้นส่วนแผ่น
ปิดไปเชือ่มติดไวด้้านในท่อจากข้ันตอนแรก ที่ระดับเสมอกับช่องทางน้ําด้านล่างช่องที่สูงที่สุด 

รูปท่ี 9 ลักษณะถัง
หล่อเย็นเครื่องสูบน้ํา 

รูปท่ี 11 - 12 
ครีบบังคับน้ํา 
ช่องทางน้ํา และ
แผ่นปิดดา้นล่าง 

รูปท่ี 10 ลักษณะ
ตัวถังช้ันนอกท่ี
ประกอบช้ินส่วน
เรียบร้อยแล้ว 



การประกอบ 
โปรตีนสกิมเมอร์ ที่พัฒนาข้ึนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร ที่ใช้ท่อ PVC 

ขนาด 12 นิ้ว สามารถขนส่ง เคลื่อนย้าย ประกอบ ติดตั้ง และถอด
ทําความสะอาดได้โดยแรงงานของเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว ข้ันตอน
ในการประกอบมีดังนี้ 

1. ประกอบถังปฏิกิริยาเข้ากับตัวถังชั้นนอก ให้ตรง
ซองบังคับที่ฐานด้านล่าง ต่อท่อทางน้ําเข้าด้านในด้วยข้องอ ขนาด 
1 ½ นิ้ว เพ่ือให้กระแสน้ําเข้าเป่าฟองอากาศลงไปในถังปฏิกิริยา 

2. ประกอบเครื่องสูบน้ําที่ทําหน้าที่ปั่นฟองอากาศ
ให้ละเอียด สอดท่อดูดน้ําของเครื่องสูบน้ําผ่านข้อต่อยูเนี่ยน แล้วต่อ
ข้องอ 900 ข้ึนไปดูดน้ําพร้อมฟองอากาศจากในถังปฏิกิริยา ผ่านรูท่ี
เจาะไว้ท่ีฝาปิดด้านล่าง ขันข้อต่อยูเนี่ยนให้แน่น 

ปิดฝาปิดเกลียวของช่อง Manhole โดยใช้กาวชิลิโคน
ชนิดใสช่วยประสาน เม่ือใช้งานให้เติมน้ําในถังหล่อเย็นให้เต็ม 

ทางน้ําออกจากเครื่องสูบน้ําต่อตรงข้ึนไปด้านบน เพ่ือ
ฉีดน้ําพร้อมฟองอากาศกลับเข้าไปในตัวถังผ่านช่องทางน้ําที่เจาะไว้
แล้ว ควรใส่ท่อแบบโปร่งแสงไว้สักช่วงหนึ่ง เพ่ือให้สามารถมองเห็นปริมาณและขนาดความละเอียดของ
ฟองอากาศได ้(รูปที่ 14) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 13 ลักษณะตัวถังและ
ทางน้ําเข้า ท่ีประกอบถัง
ปฏิกริยาเรียบร้อยแล้ว 

รูปท่ี 14 ลักษณะประกอบเครื่องสูบน้ําท่ีทําหน้าท่ีป่ันฟองอากาศให้ละเอียด 

เครื่องปั่นฟอง
ละเอียด 

ท่อจ่ายน้ําพร้อม
ฟองละเอียด 

ถังปฏิกิริยา ท่อโปร่งแสง 

ตัวถังช้ันนอก 

ท่อน้ําเข้า 

ท่อดูดน้ํา 



3. ประกอบฝารูปกรวยพร้อมถังรวบรวมฟอง ที่ด้านบนของตัวถังชั้นนอกโดยใช้กาวชิลิโคน
ชนิดใสช่วยประสาน 

 

การติดตั้ง 
โปรตีนสกิมเมอร์ขนาดท่อ 12 นิ้ว ที่สร้างข้ึนมาเสร็จแล้วนี้ รองรับอัตราการไหลผ่านของน้ํา

ได้ถึง 15 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยต้องให้มีการเติมอากาศเล็กน้อยเข้ามาตามกระแสน้ําเข้าด้วย เพ่ือส่ง
ฟองอากาศเช้าสู่ถังปฏิกิริยาชั้นใน และเข้าเครื่องสูบน้ําที่ทําหน้าที่ช่วยปั่นฟองละเอียด การออกแบบให้มี
บอลล์วาลล์ ขนาด 3 นิ้ว ทําหน้าที่ปรับปริมาณการใหลออกของน้ําให้สอดคลองกับขนาดของเครื่องสูบน้ํา 
ทําให้สามารถใช้ประกอบกับเครื่องสูบน้ําที่มีอัตราการไหลตั้งแต่ 4 – 15 ลูกบาศก์เมตร ต่อ ชั่วโมง ตาม
ความเหมาะสมของการใช้งาน 

ทางน้ําออกจากเครื่องโปรตีนสกิมเมอร์เป็นแบบน้ําล้น ควรใช้ข้อต่อสามทาง ขนาด 3 นิ้ว ต่อ
ที่ด้านบนของทางน้ําออก เพ่ือระบายฟองอากาศส่วนเกิน แล้วจึงต่อไปลงยังบ่อที่ต้องการ ข้อต่อสามทางยัง
ช่วยป้องกันสภาวะกาลักน้ํา (Siphon) กรณีท่ีต่อท่อน้ําออกลงต่ํา หรือการใช้งานกับเครื่องสูบน้ําที่อัตราการ
ไหลไม่มากนัก 

 

 
 

 
 

ประโยชน์ใช้สอย 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาครใช้โปรตีนสกิมเมอร์ ขนาด 12 นิ้ว ประกอบกับ

เครื่องสูบน้ําที่มีอัตราการไหลเข้าของน้ํา ประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร ต่อ ชั่วโมง ในการฟ้ืนฟูคุณภาพน้ําดิบ
ร่วมกับคลอรีน เพ่ือกําจัดสารอินทรีย์ส่วนเกิน โดยปกติใช้กับบ่อฆ่าเชื้อน้ําทะเลขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร 
(รูปที่ 15) (หากใช้กับน้ําทะเลที่มีคุณภาพดีพอสมควรแล้ว อาจสามารถใช้กับบ่อฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ได)้ หรือ
ใช้ช่วยรักษาคุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ําแบบก่ึงปิด ร่วมกับระบบกรองชีวภาพ ขนาด 150 
ลูกบาศก์เมตร (รูปที่ 16) 

 
 
 
 

 

รูปท่ี 15 – 16 การ
ติดตั้งเครื่องโปรตีน 
สกิมเมอร์ ในสภาพ
การใช้งานจริง 


