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บทคัดยอ 

ในงานวิจัยนี้ไดสรางเครื่องเมลตโบลวน (Melt Blown) เพื่อผลิตเสนใยโพลีโพรพิลีนแบบไมถักทอสําหรับใชในการดูดซับ

นํ้ามัน ไดศึกษาผลของอุณหภูมิหัวพน (170°C  190°C  210°C และ 230°C) ที่มีผลตอลักษณะของเสนใยและคามุมสัมผัสของเสนใยโพ

ลีโพรพิลีน ทดสอบความสามารถในการดูดซับนํ้ามันของเสนใยโพลีโพรพิลีนที่เตรียมไดโดยมาตรฐาน ASTM-F726-12 โดยวัดคาของ

การดูดซับนํ้ามันสูงสุดหลังจากดูดซับนํ้ามันแลวเปนเวลา 3 วินาที พบวาความสามารถในการดูดซับนํ้ามันสูงสุดจะมีคาลดลงเมื่อ

อุณหภูมิของหัวพนมีคาสูงขึ้น โดยมีคาเทากับ 20.78±1.46  19.40±1.26  16.34±0.48 และ 11.57±2.53 (g/g) เมื่ออุณหภูมิของหัว

พนมีคาเปน 170°C  190°C  210°C และ 230°C ตามลําดับ ทั้งนี้เปนเพราะวาถาอุณหภูมิของหัวพนสูงข้ึนเสนใยที่ไดจะมีลักษณะเชื่อม

ติดกันกับเสนใยรอบขางทําใหเสนใยมีขนาดใหญและบางสวนจะจับรวมกันเปนกอนสงผลใหชองวางระหวางเสนใยลดลง ทําใหพื้นที่

ผิวสัมผัสของแผนเสนใยมีคาลดลง ผลการทดสอบการดูดซับนํ้ามันในชวงเวลา 10-60 นาที พบวาทุกตัวอยางมีอัตราการดูดซับนํ้ามัน

ลดลงตามเวลาเปนแบบไมเชิงเสน อยางไรก็ตามเสนใยโพลีโพรพิลีนแบบไมถักทอเตรียมที ่อุณหภูมิหัวพนเทากับ 170°C จะมี

ความสามารถในการดูดซับนํ้ามันไดดีที่สุดเพราะมีลักษณะการผสานกันของเสนใยที่สมํ่าเสมอและมีสมบัติความไมชอบนํ้าที่สูงมากกวา

ตัวอยางอ่ืน 
 

ABSTRACT 

In this research, a melt-blowing machine was built to produce nonwoven polypropylene fibers for oil 

absorption. The effect of nozzle temperatures (170, 190, 210, and 230 °C) on fiber characteristics and contact 

angles of nonwoven polypropylene fibers were studied. The oil absorption capacity of nonwoven polypropylene 

fibers was tested using ASTM-F726-12 standard method. The maximum oil absorbency was measured after 3 s of 

oil absorption. The result shows that the maximum oil absorption decreases as the nozzle temperature increases. 

The oil adsorption values were 20.78±1.46 19.40±1.26 16.34±0.48 and 11.57±2.53 (g/g) when the nozzle 
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temperatures were 170, 190, 210, and 230 °C, respectively. The melting temperature connects fibers to the 

surrounding fibers, making the fibers larger and some will clump together, reducing gaps between the fibers, and 

the contact surface area of the nonwoven fiber sheet is reduced with increasing the nozzle temperatures. The 

results of the oil absorption test at 10-60 min showed a non-linear decrease. The nonwoven polypropylene fibers 

prepared at a nozzle temperature of 170 °C have the best oil absorbency because they have uniform fiber 

cohesion characteristics and higher hydrophobic properties than other samples.  
 

คําสําคัญ: การดูดซับนํ้ามัน  เสนใยโพลีโพรพิลีนแบบไมถักทอ  เครื่องเมลตโบลวน 
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บทนํา 

ความตองการใชนํ้ามันที่เพิ่มสูงขึ้นในเชิงอุตสาหกรรม

พลังงานทําใหเกิดการปนเปอนของนํ้ามันจํานวนมากในแมนํ ้า 

นํ ้ามันประมาณ 224,000 ตันถูกปลอยสูสิ ่งแวดลอมทางทะเล 

ทั่วโลกตั้งแต ป พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2554 (Senanurakwarkul 

et al., 2012) ตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 2540-2553 พบการรั่วไหล

ของนํ้ามันปริมาณมากประมาณ 20,000 ลิตร เนื่องจากการเกิด

อุบัติเหตุของเรือและการรั่วระหวางการขนสงนํ้ามันสงผลกะทบ

ตอระบบนิเวศทางทะเลเปนจํานวนมาก นํ้ามันดิบราว ๆ 50,000 

ลิตรรั่วไหลจากเรือบรรทุกที่กําลังขนถายนํ้ามันดิบจํานวนดังกลาว

มายังโรงกลั่นนํ้ามันของบริษัท PTTGC สงผลใหพื้นที่ชายฝงเกาะ

เสม็ดตลอดจนพื้นที่ชายฝงอ่ืน ๆ ของจังหวัดระยอง ถูกปกคลุมไป

ดวยคราบนํ้ามัน 

คราบนํ้ามันที่ปนเป อนในทะเลสามารถกําจัดออกได

หลายวิธี เชน การเผา หรือ การใชวสัดุดูดซับนํ้ามัน (Seddighi et 

al., 2011) ถาเลือกใชวิธีการเผาอาจกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ

และมีความอันตรายจากความรอนในระหวางการเผาไหม การ

เลือกกําจัดคราบนํ้ามันดวยวิธีการดูดซับจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่ดี

และปลอดภัยกวา (Carmody et al., 2008) วัสดุที่ใชดูดซับ

นํ้ามันมีอยูดวยกัน 3 ประเภท ไดแก วัสดุดูดซับแบบสังเคราะห 

เชน เสนใยที ่ไดมาจาก โพลีโพรพิลีน (Polypropylene, PP) 

ไนลอน อะคริลิก โพลิเอสเตอร เปนตน วัสดุดูดซับแบบธรรมชาติ 

เชน เสนใยที่ไดจากฝาย ลินิน ปาน ปอ เปนตน และวัสดุดูดซับ

แบบแรอนินทรีย เชน ดินเหนียว ทราย เพอรไลท เปนตน ซึ่งวัสดุ

ดูดซับแบบสังเคราะหมีความนาสนใจเพราะสามารถปรับปรุง

ประสิทธิภาพของการดูดซับและการกรองใหดีขึ้นไดโดยปรับปรุง

กระบวนการส ังเคราะห และนอกจากน ั ้นว ัสดุด ูดซ ับแบบ

สังเคราะหมีปริมาณมากราคาถูก (Al-Majed et al., 2012) 

ด ังน ั ้นในยามเกิดภ ัยพิบ ัต ิทางนิ เวศวิทยาวัสดุด ูดซับแบบ

สังเคราะหจ ึงมีความเหมาะสมอยางยิ ่งที ่จะถูกเลือกใชงาน 

(Senanurakwarkul et al., 2012) เราพบวาวัสดุที่ใชสําหรับดูด

ซับนํ้ามันในอุดมคติควรมีสมบัติท่ีสําคัญดังนี้ คือจะตองเปนวัสดุที่

สามารถสังเคราะหขึ ้นไดง ายและมีคุณสมบัติที ่ไมชอบนํ ้าซึ่ง

หมายถึงมีความสามารถในการดูดซับนํ้ามันไดดี (Singh et al., 

2014)  

วัสดุดูดซับแบบธรรมชาติ เชน เสนใยธรรมชาติเปนวัสดุ

ที่นาสนใจอยางมากในการนํามาใชเปนวัสดุดูดซับนํ้ามัน (Khan 

et al., 2004; Lim et al., 2006; Abdullah et al., 2010; 

Nyankson et al., 2015) Singh และคณะวิจัย (Singh et al., 

2014) ไดนําเสนอวัสดุดูดซับนํ้ามันที่ทํามาจากฝายซึ่งใหคาการ

ดูดซับนํ้ามันสูงถึง 50.27 g/g แตวาเสนใยฝายสามารถดูดซับได

ทั้งน้ําและนํ้ามันในเวลาเดียวกัน ทําใหการแยกนํ้าและนํ้ามันออก

จากกันหลังจากการดูดซับทําไดยาก Cortese และคณะวิจัย 

(Cortese et al., 2014) ไดเสนอวิธีเคลือบเสนใยฝายดวย

คารบอนคลายเพชร (Diamond like carbon, DLC) เพื่อใชใน

การแยกนํ้าและนํ้ามัน พบวาคานํ้าหนักของนํ้ามันเบนซินที่ถูกดูด

ซับโดยเสนใยฝายที่เคลือบดวยฟลม DLC ตอดวยนํ้าหนักแหงของ

เสนใยฝายที่เคลือบฟลม DLC จะมีคาประมาณ 300 เปอรเซ็นต 

อยางไรก็ตามเสนใยฝายจากธรรมชาติที่เคลือบดวยฟลม DLC มี

ขั้นตอนและวิธกีารทําท่ีคอนขางยุงยากอีกท้ังยังมีราคาที่คอนขาง

สูง (เนื ่องจากตองเคลือบฟลม DLC ภายใตสุญญากาศ) จึงไม

เหมาะตอการนํามาใชเปนวัสดุดูดซับนํ้ามันในเชิงพาณิชย  

เสนใยสังเคราะหเปนอีกทางเลือกหนึ ่งที ่นาสนใจใน

การศึกษาเพราะมีราคาตนทุนที่คอนขางตํ่าและไมตองคํานึงถึง

ผลผลิตทางเกษตรกรรมเหมือนกับเสนใยธรรมชาติ เชน ฝาย 

Zahid และคณะวิจัย (Zahid et al., 1972) ไดทําการแยกนํ้ามัน
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กับนํ้าดวยผาที่ทําจาก PP พบวาผาที่ทํามาจาก PP สามารถแยก

นํ้ากับนํ้ามันไดดี โดยสามารถดูดซับไดเฉพาะนํ้ามันและไมดูดซับ

นํ้า Zhao และคณะวิจัย (Zhao et al., 2013) ไดนําเสนอแผน

ผาแบบไมถักทอจากเสนใย PP ที่มีสวนผสมที่ตางกันสามแบบ 

อันไดแก PP บริสุทธิ ์ PP ที่ถูกเติมไปดวยสาร poly(butyl-

methacrylate-co-hydroxyethylmetha-crylate)(PBMA-co-

HEMA) ปริมาณ 6% และ PP ที่เติม PBMA-co-HEMA ปริมาณ 

20% โดยนํ ้าหนัก จากผลการทดลองโดยใชนํ้าหนักของวัสดุ 

ดูดซับนํ้ามันเทากับ 1 g กับนํ้ามันดิบ 10% พบวามีคาการดูดซับ

นํ้ามันประมาณ 8.2  8.9 และ 9.1 g/g ตามลําดับ ผลการทดลอง

บงชี้วาการเติม PBMA-co-HEMA ชวยเพิ ่มประสิทธิภาพการ 

ดูดซับนํ้ามันเพราะสารดังกลาวจะเขาไปลดแรงยดึเหนี่ยวของเนื้อ

วัสดุ PP ทําใหมีชองวางระหวางเนื้อวัสดุเพิ่มขึ้นซึ่งสงผลโดยตรง

กับการดูดซับนํ้ามันใหมีคาเพ่ิมมากขึ้น Teas และคณะวิจัย (Teas 

et al., 2001) ไดเปรียบเทียบการดูดซับนํ้ามันระหวางเสนใย PP 

ที่ผลิตจากวิธเีมลตโบลวนและเสนใยเซลลูโลสสําหรับดูดซับนํ้ามัน

ปริมาณ 1 g ที่กลั่นในหอสุญญากาศเบาชนิด LGO (light gas 

oil) ซึ่งนํ้ามันชนิดนี้มีคาความหนาแนนประมาณ 0.8411 g/ml 

และนอกจากนั้นยังไดทดสอบกับนํ้ามันที่ไดในหอกลั่นปกติชนิด 

LCO (Light cycle oil) พบวาคาการดูดซับของเสนใย PP มีคา

มากกวาเสนใยเซลลูโลสโดยมีคาเทากับ 4.3 g/g และ 3.7 g/g 

เมื่อทดสอบกับนํ้ามัน LGO และมีคาการดูดซับนํ้ามันเทากับ 4.4 

g/g และ 2.6 g/g เมื่อทดสอบดวยนํ้ามันชนิด LCO ตามลําดับ 

ตอมา Wei และคณะวิจัย (Wei et al., 2003) ไดเสนอวัสดดุูดซบั

นํ้ามันที่ทํามาจาก PP ท่ีมีการจัดเรียงเสนใยที่แตกตางกัน 3 แบบ

ซึ่งประกอบดวยการเย็บเรียงเปนแนวตะเข็บ การเย็บเรียงเปน

แบบเข็มปกนํ ้าและเสนใยแบบไมถักทอที ่เตรียมดวยวิธีเมลต

โบลวน วิธีการเหลานี้ลวนใหคุณสมบัติท่ีแตกตางกันอาทิ คาความ

พรุน ลักษณะของการจัดเรียงตัวของเสนใยและขนาดของเสนใย 

ซึ ่งจะสงผลตอคาการดูดซับนํ้ามัน วิธีที ่ใหคาการดูดซับนํ้ามัน 

ดีที่สุดคือเสนใยแบบไมถักทอที่เตรียมดวยวิธีเมลตโบลวนเพราะ

สามารถใหขนาดของเสนใยที่มีขนาดเล็กและมีชองวางระหวาง

เสนใยที่เล็กมีความพรุนมากสงผลใหมีพื้นที่ผิวสัมผัสที่มากตาม 

ไปดวย Bazargan และคณะวิจัย (Bazargan et al., 2015) 

พบวาพฤติกรรมหรือความสามารถในการดูดซับนํ้ามันจะขึ้นอยู

กับเวลา ดังนั้นการใชระยะเวลาในการดูดซับนํ้ามันที่เหมาะสมจะ

ชวยลดการกลับไปปนเปอนของนํ้ามันกับแหลงนํ้าในระหวางการ

ขนสงได ความสามารถในการดูดซับนํ้ามันของเสนใย PP ขึ้นอยู

กับลักษณะความพรุนของเสนใยและพื้นที ่ผิวสัมผัสของเสนใย 

โดยที่เสนใย PP ที่มีความพรุนและพื้นที่ผิวสัมผัสมากจะสามารถ

ดูดซับนํ้ามันไดมาก (Li et al., 2014)  

การที่เสนใย PP จับกับโมเลกุลของนํ้ามันไดดีเพราะทั้ง 

PP และนํ้ามันเปนโมเลกุลที่ไมมีขั้วเหมือนกันลักษณะของการดูด

ซับนํ้ามันจะเปนแบบทางกายภาพ (physical technique) ซึ่งจะ

ดึงดูดกันดวยแรงอยางออนชนิดแรง แวนเดอรวาลส (Vander 

Waals forces) ที่เกิดจากแรงการกระจายตัวแบบสมํ่าเสมอของ

การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในโมเลกุล (London dispersion) 

และแรงทางไฟฟาสถิต (electrostatic force) แบบแรงลอนดอน

เกิดจากขั ้วไฟฟาชั ่วคราวซึ ่งเกิดจากการเลื ่อนตําแหนงของ

อิเล็กตรอนอยางเสียสมดุลภายในโมเลกุลทําใหเกิดขั ้วไฟฟา

ชั่วคราวขึ้น โครงสรางโมเลกุลของนํ้ามันและโครงสรางโมเลกุล

ของ PP เปนจําพวกสารประกอบไฮโดรคารบอนสายยาวและไมมี

ขั ้วทางไฟฟา ตามทฤษฎี Like Dissolves Like ตัวถูกละลายที่มี

ขั้วจะละลายไดดีในตัวทําละลายท่ีมีข้ัวดวยกัน และในทางตรงกัน

ขาม ตัวถูกละลายที่ไมมีขั้วจะละลายไดดีในตัวทําละลายที่ไมมีขั้ว

ดวยกันโดยอาศัยแรงลอนดอน ฉะนั ้นจึงสามารถอธิบายไดวา

นํ้ามันสามารถดูดซึมเขาไปในแผนเสนใย PP ไดดวยแรงลอนดอน 

ตางจากนํ้าที่มีความหนาแนนมากกวา PP และมีขั้วทางไฟฟาจึง

ไมสามารถแทรกเขาไปในเสนใย PP ได ดังนั้นนํ้าจึงไมถูกดูดซับ

ดวยแผนเสนใย PP นั่นเอง  

ในงานวิจัยนี้ผูเขียนตองการเนนไปที่การสรางเครื่องมือ

สําหรับสังเคราะหเสนใยแบบไมถักทอ PP เพื่อใชในการดูดซับ

นํ้ามันดวยวิธีเมลตโบลวน ซึ่งวิธีเมลตโบลวนเปนวิธีที ่สามารถ

สรางเสนใย PP ไดอยางรวดเร็วจากเม็ดพลาสติก PP หลอม

ละลายดวยความรอนแลวเปาพนออกไปดวยลมที่มีความเร็วสูง 

เสนใยที่ไดจะมีลักษณะเปนแผนแบบไมถักทอ (nonwoven) ที่

อุณหภูมิตาง ๆ ฟลมที่ไดจะถูกนําไปวิเคราะหลักษณะพื้นผิว วัด

คามุมสัมผัส และทดสอบความสามารถในการดูดซับนํ ้ามัน

ตามลําดับ 
 

วธิีการดําเนินการวิจัย 

1. สารเคมีที่ใชในการทดลอง 

 สารเคมีที่ใชในการสรางเสนใยประกอบดวยโพลีโพร- 

พิลีน จากบริษัท Sigma-Aldrich โดย PP ที่ใชมีสูตรโมเลกุลเปน 
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(C3H6)n มีค ามวลโมเลกุลประมาณ 12,000 g/mol ชนิด

โครงสรางเปนแบบไอโซแทคทิค (Isotactic type) ซึ่งเปนพันธะ

โมเลกุลแบบสายยาวมีมอนอเมอรเรียงกันแบบเปนระเบียบ 

นํ้ามันที่ใชสําหรับการทดสอบประสิทธิภาพของการดูดซับนํ้ามัน

เปนชนิด Dynamic common rail 10W-30 ที่ผลิตโดยบริษัท 

ปตท. โดยมีคาความหนาแนนเทากับ 0.866 g/cm3 

2. การสรางเคร่ืองเมลตโบลวนสําหรับผลิตเสนใย PP 

 การสรางเครื ่องเมลตโบลวนที ่ใชในงานวิจ ัยนี ้จะ

ประกอบดวยระบบสําคัญ 4 ระบบ ไดแกระบบลําเรียงเม็ด 

พอลิเมอร ระบบฮีตเตอรหลอมละลาย ระบบลมรอนแรงดันสูง 

และระบบเก็บเกี ่ยวเสนใยพอลิเมอรซึ ่งระบบตาง ๆ จะถูก

ออกแบบมาใหทํางานอยางสัมพันธกันดังนี้ เริ่มจากระบบลําเรียง 

(extruder) ของบริษัท OROTRIM model SJ25 แบบสกรูเดี่ยว 

ขนาดเสนผานศูนยกลางของสกร ู25 mm ความเร็วของสกรู 15 

รอบตอนาที จะลําเรียงเม็ดพอลิเมอรเพื่อที่จะสงเขาไปยังเบา

หลอมซึ่งสามารถตั้งอุณหภูมิได 3 ชวงเพ่ือเปลี่ยนสถานะของแข็ง

ของ PP ใหเปนสารหลอมเหลวและจะถูกสงตอไปยังหัวฉีดดวย

ระบบเกลียวลําเรียงเพ่ือรอดึงเปนเสนดวยระบบลมรอนแรงดันสูง 

เสนใย PP ที่ถูกพนออกมาจะถูกเก็บเก่ียวใหเปนแผนตรงบริเวณ

ระบบเก็บเก่ียวเสนใย ระบบลมรอนแรงดันสูงประกอบดวยเครื่อง

ปมลมขนาดแรงดัน 38 ปอนดตอตารางนิ้ว (psi) มีหนาที่ปมลม

แรงดันสูงสงไปยังหองทําลมรอนความรอนสูง 250°C อากาศท่ี

รอนจะถูกสงตอไปยังหัวฉีดที ่มีขนาดเสนผานศูนยกลางขนาด 

1.06 มิลลิเมตร เมื่อแรงดันของลมรอนมีคามากพอที่จะเอาชนะ

แรงตึงผิวของสารหลอมเหลว เสนใยของ PP จะถูกดึงออกเปน

เสนขนาดเล็กจากนั้นเสนใยจะเคลื่อนที่ไปตามแนวของลมรอนจน

ไปถึงระบบเก็บเก่ียวเสนใย ซึ่งเสนใยท่ีไดจะมีลักษณะผสานกันไป

มาจนเปนแผนที่มีลักษณะคลายผืนผาแบบไมถักทอ ระบบเก็บ

เกี่ยวเสนใย PP ที่สรางขึ้นมีความสามารถในการหมุนเก็บเสนใย

เพื่อเลือกความหนาตามที่ตองการและสามารถเลื่อนซายขวาเพ่ือ

จะทําใหแผนเสนใยมีความสมํ่าเสมอมากยิ่งข้ึน องคประกอบของ

เครื่องเมลตโบลวนที่ไดสรางขึ้นแสดงดังรูปที่ 1 โดยสวนที่ 1 คือ

ระบบลําเรียงเม็ดพอลิเมอรและเบาหลอมเม็ดพอลิเมอรให

กลายเปนสารหลอมเหลวและที่สวนปลายจะเปนหัวพนเสนใยมี

ลักษณะคลายรูเข็มขนาดเล็ก สวนที่ 2 คือปมลมแรงดนัสูงมีหนาที่

ในการป มลมเพื ่อใช ในการดึงสารหลอมเหลวพอลิเมอร ให

กลายเปนเสนใย สวนท่ี 3 คือระบบฮีตเตอรกําลังไฟฟาสูงมีหนาที่

เปลี่ยนใหอากาศเย็นเปนอากาศรอนเพื่อสงไปยังหัวฉีดใชสําหรับ

พนเสนใยและสวนท่ี 4 คือระบบเก็บเก่ียวเสนใยพอลิเมอรมหีนาท่ี

ทําใหแผนเสนใยมีความสมํ่าเสมอและมีความหนาใกลเคียงกัน  

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงสวนประกอบของเครื่องเมลตโบลวนที่ใชในการผลติเสนใย PP แบบไมถักทอ 
 

3. การผลิตเสนใย PP จากเคร่ืองเมลตโบลวน 

ขั ้นตอนของการสรางเส นใย PP แบบไมถ ักทอ มี

รายละเอียดดังนี้ ขั้นตอนแรกใสเม็ดโพลีโพรพิลีนเขาไปในเครื่อง

เมลตโบลวนเม็ดพอลิเมอรจะถูกลําเรียงเขาไปยังเบาหลอมดวย

ระบบลําเลียง (extruder) โดยพอลิเมอรจะถูกหลอมละลายที่

อุณหภูมิ 170°C สารหลอมเหลวจะถูกสงตอไปยังหัวพนที ่มี

อุณหภูมิที่ถูกตั้งไวตามเงื่อนไขที่แตกตางกันเปน 170°C  190°C 

210°C และ 230°C ตามลําดับและจะถูกฉีดพนออกดวยระบบลม

รอนความเร็วสูงไปยังเปาเก็บเกี ่ยวเสนใย (Collector) ที ่มี

ระยะหางจากหัวฉีด 15 เซนติเมตร โดยเปาเก็บเกี ่ยวเสนใยมี

อัตราการเลื่อนซาย-ขวาเทากับ 46 รอบตอนาทีและหมุนเก็บเสน

ใยดวยอัตราเร็ว 10 รอบตอนาท ีโดยระยะเวลาของการพนเสนใย

จะสัมพันธโดยตรงกับความหนาของแผนเสนใย ซึ่งในการศึกษา

ครั้งนี้จะใชเวลาในการเก็บเกี่ยวเสนใยของทุกตัวอยางเทากับ 10 

นาท ี
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4. การวัดคามุมสัมผัสหยดนํ้า (Contact angle) ของแผนเสน

ใยโพลโีพรพิลีน 

การวัดคามุมสัมผัสหยดนํ้าเปนการศึกษาถึงสมบัติของ

การชอบนํ้าหรือไมชอบนํ ้าของพื้นผิวแผนเสนใย โดยสารที่มี

สมบัติความชอบนํ้าสูงสามารถกลาวไดวาสารนั้นมีสมบัติเปนแบบ

ไฮโดรฟลิค (Hydrophilic) ซึ่งจะมีคามุมสัมผัสหยดนํ้าที่นอยกวา 

90 องศา สวนสารหรือพื้นผิวที่มีสมบัติความไมชอบนํ้ากลาวไดวา

สารนั้นมีสมบัติเปนแบบ ไฮโดรโฟรบิค (Hydrophobic) และมีคา

มุมสัมผัสหยดนํ้าที่สูงกวา 90องศา (Zhao et al., 2013) โดย

สวนมากพบวาสารที่สามารถดูดนํ้ามันไดดีจะเปนสารที่มีสมบัติ

เปนแบบไฮโดรโฟรบิคมีความไมชอบนํ้าและมีคามุมสัมผัสหยดนํ้า

ที่สูง ในการวัดคามุมสัมผัสหยดนํ้าจะตัดแผนเสนใยออกเปนช้ิน

เล็ก ๆ ขนาดประมาณ 6 cm2 (กวาง 2 cm ยาว 3 cm) จากนั้น

วางแผนเสนใยที่ตองการทดสอบบนแผนไสลดแลวนําไปวัดคามุม

ส ัมผ ัสหยดน ํ ้าโดยใช  เคร ื ่องม ือ FTA1000 Drop Shape 

Instrument B Frame System โดยในแตละตัวอยางจะวัดคา

มุมสัมผัสหยดนํ้าอยางนอย 3 จุดแลวนํามาหาคาเฉลี่ย 

5. การวัดประสิทธิภาพของการดดูซับนํ้ามัน 

ในการวัดประสิทธิภาพของการดูดซับนํ้ามันจะใชวิธีการวัดตาม

มาตรฐาน ASTM-F726-12 ซึ่งเปนการวัดประสิทธิภาพของการ

ดูดซับนํ้ามันที่ไดรับการยอมรับ โดยใชเสนใย PP แบบไมถักทอ 

ปริมาณ 4 กรัม ดังแสดงในรูปที่ 2ก ในการทดสอบจะจุมเสนใย

ลงในนํ ้ามันเครื ่อง (Dynamic common rail 10W-30) ที่มี

ปริมาตร 200 มิลลิลิตร ซึ่งบรรจุอยูในบีกเกอร ดังแสดงในรูปที่ 2

ข เปนเวลา 15 นาทีแลวนําขึ้นมาจากบีกเกอรและปลอยท้ิงไวบน

ตะแกรง เปนเวลาตาง ๆ กัน ดังแสดงในรูปที่ 2ค คาการดูดซับ

นํ้ามันสูงสุด (Maximum oil absorbent) หาไดจากสมการที่ (1) 

โดยชั่งนํ้าหนักของนํ้ามันที่ถูกดูดซับ หลังจากนําขึ้นมาวางไวบน

ตะแกรงเปนเวลา 3 วินาที สวนคาการดูดซับนํ้ามันที่เวลาตาง ๆ 

ตั้งแต 10 นาที ถึง 60 นาที ก็สามารถคํานวณไดตามสมการที่ (1) 

เชนกัน 

 𝑂𝑖𝑙 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡 =
( )

=    (1) 

เมื่อ So คือ นํ ้าหนักของแผนเสนใยที ่ยังไมผานการดูดซับ

นํ้ามันมีหนวยเปนกรัม  

St คือ นํ ้าหนักแผนเสนใยที ่ดูดซับนํ้ามันหลังจากที่

ปลอยท้ิงไวบนตะแกรงเปนเวลาตาง ๆ มีหนวยเปนกรัม 

SS = (St-So) คือ นํ้าหนักสุทธิของนํ้ามันที่ถูกดูดซบัโดย

แผนเสนใย 

เส นใย PP แบบไมถ ักทอเตรียมดวยอุณหภูม ิการ

หลอมเหลวท่ีหัวพนแตกตางกันเปน 170°C  190°C  210 °C และ 

230°C จะถูกนํามาทดสอบความสามารถในการดูดซับนํ้ามัน โดย

แตละเงื่อนไขของอุณหภูมิหัวพน จะวัดความสามารถในการดูด

ซับนํ้ามันเงื่อนไขละ 5 ตัวอยาง 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ขั้นตอนการเตรียมการทดสอบคาการดูดซับนํ้ามัน ก) เตรียมเสนใย PP ปริมาณ 4 กรัม ข) เสนใย PP กําลังจุมอยูในนํ้ามัน 

และ ค) แผนเสนใย PP ที่ดูดซับนํ้ามันเปนเวลา 15 นาทีแลวถูกนําขึ้นมาวางบนตะแกรงกอนนําไปชั่งน้ําหนัก 
 

ผลการวิจัยและวิจารณผลการวิจัย 

1. ผลการผลิตแผนเสนใย PP แบบไมถักทอจาก

เครื่องเมลตโบลวน แผนเสนใย PP แบบไมถักทอดวยเครื่อง

เมลต-โบลวนพบวาเสนใยมีความสมํ่าเสมอเปนแผนมีลักษณะ

คลายผืนผาและมีการประสานของเสนใยทับกันไปมาอยาง

หนาแนน จากภาพ SEM (แสดงในรูปที ่ 3) แสดงใหเห็นวาใน

เงื่อนไขอุณหภูมิของหัวพนเทากับ 170°C และ 190°C (แสดงใน

รูปที่ 3ก และ 3ข) มีลักษณะเปนเสนใยผสานทับกันไปมาอยาง

เห็นไดชัดและมีลักษณะเชื่อมกันแบบไมติดแนนทําใหเกิดชองวาง

ระหวางเสนใยเปนจํานวนมากเมื่อเทียบกับอุณหภูมิของหัวพน

เปน 210°C ดังรูปที่ 3ค เสนใยที่ไดสวนหนึ่งจะเริ่มเชื่อมติดกัน

เปนกอนและที่เงื่อนไขอุณหภูมิของหัวพนมีคาเปน 230°C เสนใย

จะมีลักษณะเชื่อมติดกันและเปนกอนมากขึ้นและบางสวนเสนใย

จะเชื่อมติดเปนแผนเดียวกันดังรูปที่ 3ง ทําใหปริมาณชองวาง

ก ข ค 

เสนใย PP แบบไมถักทอ 

น้ํามันท่ีถูกดูดซับ 
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ระหวางเสนใยลดนอยลง เมื่อพิจารณาขนาดของเสนใยจากตาราง

ที่ 1 โดยตารางแสดงคาเสนใยที่ถูกสุมนับวัด 200 เสนจากภาพ 

SEM ในแตละเงื่อนไขโดยใชโปรแกรมImage j พบวาที่อุณหภูมิ

ของหัวพน 170°C  190°C  210°C และ 230°C มีขนาดของเสน

ใยโดยเฉลี่ย 2.69±1.34 µm 3.06±2.7 µm 3.12±2.81 µm 

และ 5.23±2.77 µm ตามลําดับ จากคาเฉลี่ยของเสนใยยืนยันได

วาเงื่อนไข อุณหภูมิของหัวพน 170°C แผนเสนใยจะประกอบดวย

เสนใยขนาดเฉลี่ยประมาณ 2.69±1.34 µm ผสานทับกันไปมา

แบบสุ มอยางสมํ ่าเสมอ เส นใยจะมีขนาดเพิ ่มขึ ้นและความ

สมํ่าเสมอของเสนใยจะมีคาที่ลดลงไปดวยเนื่องจากอุณหภูมิที่

สูงขึ้นเพราะเสนใยมีโอกาสที่จะหลอมเหลวรวมเขาดวยกันสูงซึ่ง

จะสงผลใหขนาดของเสนใยมีขนาดใหญซึ่งจะเห็นไดชัดเจนที่สุด

เมื่ออุณหภูมิของหัวพนมีคาเปน 230°C ขนาดของเสนใยโดยเฉลี่ย

จะมีคาสูงถึง 5.23±2.77 µm นอกจากนี้การที่เสนใยมีขนาดที่

ใหญขึ้นยังสงผลตอชองวางระหวางเสนใยที่กวางขึ้นตามไปดวย

เชนกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ภาพจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดของเสนใย PP เตรียมที่อุณหภูมิของหัวพนเปน ก) 170°C ข) 190°C  

ค) 210°C และ ง) 230°C ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 1 ขนาดของเสนใยจากการสุมเสนใย 150 เสนจากภาพ SEM ของแผนเสนใย PP ที่เตรียมอุณหภูมิของหวัพน 170°C  190°C 

210°C และ 230°C ตามลําดับ 

เงื่อนไขอณุหภูมิของหัวพน (°C) ขนาดของเสนใยเฉลี่ย (µm) 

170 
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2.69±1.34 
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3.12±2.81 

5.23±2.77 
 

2. ผลการวัดคามุมสัมผัสหยดนํ้าของเสนใย PP แบบ

ไมถักทอ จากการวัดคามุมสัมผัสหยดนํ้าดวยเครื่องวัดมุมสัมผัส

หยดนํ้ารุน TDA1000 พบวาทุกตัวอยางมีคุณสมบัติที่ไมชอบนํ้า 

(Hydrophobic properties) ดังที่ปรากฏในรูปที่ 4 และรูปท่ี 5 

คามุมสัมผัสของหยดนํ้าทุกเงื ่อนไขการทดลองสูงเกิน 90 องศา 

หมายความวาเสนใย PP ที่เตรียมไดมีคุณสมบัติท่ีไมชอบนํ้า และ

ยังพบวาคามุมสัมผัสหยดนํ้าเฉลี่ยมีแนวโนมลดลงเมื่ออุณหภูมใิน

การพนเสนใย PP มีคาเพิ่มขึ้นโดยมีคาเปน 135.6±4.0 องศา 

117.7±4.9 องศา 108.1±4.4 องศา และ 104.2±6.2 องศา 

ตามลําดับ จะเห็นไดอยางชัดเจนวาตัวอยางที่มีอุณหภูมิของ 

หัวพนเปน 170°C จะมีคามุมสัมผัสหยดนํ้าสูงสุด  
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รูปที่ 4 ภาพถายและคามุมสัมผัสหยดนํ้าของแผนเสนใย PP แบบไมถักทอ ซึ่งเตรียมโดยมีอุณหภูมิของหัวพนแตกตางกัน ก) 170°C 

ข) 190°C  ค) 210°C และ ง) 230°C ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 คามุมสัมผัสหยดนํ้าของแผนเสนใย PP แบบไมถักทอ ที่ไดจากการเตรียมดวยเทคนิคเมลตโบลวนโดยใชอุณหภูมิของหัวพน

เสนใยท่ีแตกตางกัน 
 

3. ผลการทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับนํ้ามันของ

เสนใย PP แบบไมถักทอ จากการทดสอบประสิทธิภาพของการ

ดูดซับนํ้ามันไดประยุกตใชวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM-

F726-12 ผลการทดสอบคาการดูดซับนํ้ามันพบวาแผนเสนใย PP 

สามารถดูดซับนํ้ามันไดทุกเงื่อนไขการทดลองเนื่องจากเสนใย PP 

เปนสารท่ีไมมีข้ัวดวยตัวมันเองอยูแลว ฉะนั้นจึงสามารถจับกันได

ดีกับโครงสรางของนํ้ามันที่ใชทดสอบดวยแรงลอนดอนหรือแรง

แวนเดอรวาลสชนิดออนคาการดูดซับนํ้ามันสูงสุด (maximum 

oil absorbent) แสดงดงัรูปที่ 5 ซึ่งเห็นวาทีเ่งื่อนไขอุณหภูมิของ

การพนเปน 170°C จะมีคาของการดูดซับนํ้ามันสูงกวาตัวอยาง

อื่น ๆ โดยมีคาเทากับ 20.78±1.46 g/g และคาการดูดซับนํ้ามัน

สูงสุดของเสนใย PP มีแนวโนมลดลงเมื่ออุณหภูมิของหัวพนเสน

ใยมีคาเพิ่มขึ้นโดยมีคาการดูดซับนํ้ามันสูงสุดเปน 19.40±1.26 

g/g 16.34±0.48 g/g และ 11.57±2.53 g/g สําหรับอุณหภูมิใน

การพนเสนใยมีคาเปน 190°C  210°C และ 230°C ตามลําดับ  

คาของการดูดซับนํ้ามันสูงสุดของตัวอยาง 170°C มีคาเทากับ 

20.78±1.46 g/g ผลที่ไดจากการทดลองนี้พบวามีคาการดูดซับ

นํ้ามันมากกวาการเตรียมเสนใย PP ที่ไดจากวิธีเมลตโบลวนที่

เตรียมโดยกลุมวิจัยของ Teas ซึ่งมีคาของการดูดซับนํ้ามันสูงสุด

เพียง 4.4 g/g (Teas et al., 2001) การทดลองในครั้งน้ีใหคาของ

การดูดซับนํ้ามันสูงสุดที ่ส ูงกวาของ Teas อาจจะเปนเพราะ

ลักษณะของการผสานกันของเส นใยมีความสมํ ่าเสมอและ

หนาแนนกวาอีกทั ้งยังมีชองระหวางเสนใยขนาดเล็กจํานวน

มากกวาจึงสงผลใหมีคาการดูซับนํ้ามันที่มากกวานั ่นเอง สวน

คาเฉลี่ยของการดูดซับของนํ้ามันที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาที่ 10 

นาที 20 นาที  30 นาที  40 นาที  50 นาที และ 60 นาที ได

135.6±4.1 117.7±5.0 

108.1±4.4 104.2±6.2 
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แสดงไวในรูปที่ 7 จะเห็นไดวาเงื่อนไขอุณหภูมิของการพนเสนใย

ที่ 170°C สามารถดูดซับนํ้ามันไดมากกวาทุกเงื่อนไขและคาของ

การดูดซับนํ้ามันจะลดลงตามเวลาเปนแบบไมเชิงเสน โดยที่ใน

ชวงเวลา 10-30 นาทีแรกคาของการดูดซับนํ้ามันจะลดลงใน

ลักษณะเปนแบบเอกซโพเนนเซียลและคาของการดูดซับนํ้ามันจะ

เริ่มลดชาลงในลักษณะที่มีความสัมพันธเปนแบบเชิงเสนกับเวลา

ในชวง 30-60 นาทีหลัง และสําหรับเสนใย PP ที ่เตรียมดวย

อุณหภูมิของการพนเปน 190°C  210°C และ 230°C ก็มีลักษณะ

กราฟของคาการดูดซับนํ้ามันที ่ขึ ้นกับเวลาคลายกับตัวอยาง 

170°C เชนเดียวกัน แตกตางกันที่มีคาของการดูดซับนํ้ามันที่ 

นอยกวา สาเหตุที่คาการดูดซับลดลงเมื่อเวลาผานไปเนื่องจาก

นํ้ามันที่ถูกบรรจุอยูระหวางชองวางของเสนใยที่อัดแนนกันมาก

เกินไปซึ่งแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลของเสนใยกับนํ้ามันจะมี

คานอยมากดังนั้นนํ้ามันจะไหลออกภายใตแรงโนมถวงไปจนกวา

ปริมาณนํ้ามันที่อยูในแผนเสนใยจะมีปริมาณที่เหมาะสมกับความ

จุของแผนเสนใยดวยเหตุนี ้เงื ่อนไขของตัวอยางที่ม ีชองหวาง

ระหวางเสนใยมากและขนาดเล็กจึงเก็บสะสมนํ้ามันไดมากเพราะ

มีพื้นที่สัมผัสกับโมเลกุลของนํ้ามันไดเยอะกวาจึงสามารถดูซับ

นํ้ามันไดมากซึ่งสงผลใหอัตราคาการดูดซับลดลงจะนอยลงไปดวย 

เมื่อทําการเปรียบเทียบคาการดูดซับนํ้ามันของตัวอยางตาง ๆ ที่

เวลาเดียวกัน พบวา คาการดูดซับนํ ้ามันจะมีคานอยลงเมื่อ

อุณหภูมิในการพนเสนใยมีคาสูงขึ้น เปนเพราะวาเมื่ออุณหภูมิ

สูงขึ ้นเสนใยจะมีชองวางระหวางเสนใยนอยลง (มีความพรุน

นอยลง) ทําใหนํ้ามันไมสามารถแทรกซึมเขาไปไดในทุกสวนของ

แผนเสนใยทําใหสงผลตอคาการดูดซับนํ้ามันมีคาลดลงและยัง

สอดคลองกับการมีคามุมสัมผัสของหยดนํ้าท่ีลดลงดวยดังรูปท่ี 5 

คาการดูดซับนํ้ามันของแตละตัวอยางไดดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่ง

ตัวแปร Y คือคาการดูดซับนํ้ามันและตัวแปร X คือเวลาและตัว

แปร R2 บงบอกถึงความแมนยําของสมการที ่ใชในการทํานาย

แนวโนมของคาการดูดซับนํ้ามัน จากรูปที่ 7 พบวาเสนแนวโนมที่

ไดจากสมการมีความสอดคลองกับคาที ่ไดจากการทดลองเปน

อยางมาก โดยยืนยันไดจากการที่มีคา R2 ที่เขาใกล 1 ดังตารางท่ี 

2 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 คาการดูดซับนํ้ามันสูงสุดของเสนใย PP ที่เตรียมดวยอุณหภูมิของหัวพนที่แตกตางกันเปน 170°C  190°C  210°C และ 

230°C ตามลําดับ 
 

4. ผลการนําแผนเสนใย PP แบบไมถักทอไปทดสอบ

ใชงานในการกําจัดคาบนํ้ามันที่ปนเปอนในนํ้า รูปที่ 8 แสดง

การนําแผนเสนใย PP ซึ ่งเตรียมที่อุณหภูมิหัวพน 170°C มา

ทดสอบใชงานในการกําจัดคราบนํ้ามันที่ปนเปอนในนํ้าซึ่งรูปที่ 8

ก จะเห็นวานํ้ามันที่ปนเปอนในนํ้าจะลอยอยูเหนือนํ้า เมื่อเริ่มจุม

แผนเสนใย PP ปริมาณ 4g ลงบนสวนที่เปนนํ้ามันพบวานํ้ามันที่

ลอยอยูเหนือนํ้าจะเริ่มเขามาเกาะที่แผนเสนใย PP ดังรูปที่ 8ข 

เมื่อทําการดูดซับนํ้ามันในลักษณะหมุนวนแผนเสนใย PP ไปมาใน

บริเวณท่ีมีคาบนํ้ามันเปนเวลา 3 นาที พบวานํ้ามันที่ปนเปอนทีผ่ิว

ของนํ้าจะถูกดูดซับออกไปจนหมดดังแสดงในรูปที่ 8ค นี่เปนการ

ยืนยันใหเห็นวาเสนใย PP แบบไมถักทอที่ไดจากการเตรียมดวย

วิธีเมลตโบลวนจากงานวิจัยนี้ สามารถนําไปใชในการกําจัดคราบ

นํ้ามันที่ปนเปอนในนํ้าไดจริง 
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รูปที่ 7 อัตราการลดลงของคาการดูดซับนํ้ามันที่ขึ้นกับเวลาของเสนใย PP ที่เตรียมดวยอุณหภูมิของหัวพนแตกตางกันเปน 170°C 

190°C  210°C และ 230°C ตามลําดับ โดยเสน NL คือเสนกราฟที่ไดจากการเขียนกราฟแบบ Nonlinear ที่ไดแสดงไวใน

ตารางที่ 2 สําหรับทํานายผลการทดลองในแตละเงื่อนไข 
 

ตารางที่ 2 แสดงสมการแสดงแนวโนมของอัตราการลดลงของคาการดูดซับนํ้ามันที่เปลี่ยนแปลงกับเวลาท่ีเตรียมดวยอุณหภูมิของการ

พนแตกตางกันเปน 170°C  190°C  210°C และ 230°C ตามลําดับ 

อุณหภูมิของหวัพน (°C) สมการอธิบายผลการทดลอง คา R2 

170 Y=21.37X0.097 0.996 

190 Y=20.03X0.095 0.993 

210 Y=16.70X0.082 0.999 

230 Y=11.45X0.057 0.995 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8 การทดสอบกําจัดคราบนํ้ามันที่ปนเปอนในนํ้า ก) คราบนํ้ามันลอยอยูเหนือผิวนํ้า ข) ขณะจุมแผนเสนใย PP ปริมาณ 4 g ลง

บนคราบนํ้ามัน แลวหมุนวนไปมาเปนเวลา 3 นาที และ ค) นํ้ามันที่ปนเปอนที่ผิวของน้ําจะถูกดูดซับออกจนหมดดวยแผนเสน

ใย PP ที่ไดจากการเตรียมดวยวิธเีมลตโบลวน 
 

สรุปผลการวิจัย 

 แผนดูดซับนํ้ามันที ่ทําจากเสนใย PP แบบไมถักทอ 

สามารถผลิตไดจากเครื่องเมลตโบลวนที่ไดสรางขึ้นเอง ผลการ

ทดสอบคาการดูดซับนํ้ามันสูงสุดพบวาที่เงื่อนอุณหภูมิของหัวพน

เทากับ 170°C มีคาการดูดซับนํ้ามันสูงสุดมากกวาตัวอยางอื่น ๆ 

โดยมีคามากถึง 20.78±1.46 g/g คาการดูดซับนํ้ามันสูงสุดจะมี

แนวโนมลดลงเมื ่ออุณหภูมิของหัวพนมีคาสูงขึ ้น ที ่เปนเชนนี้

เพราะวาเมื่ออุณหภูมิของหัวพนสูงข้ึนเสนใย PP ที่ไดจะมีลักษณะ

หลอมและเกาะติดกันเปนกอน สงผลใหมีชองวางระหวางเสนใย

ลดลงทําใหนํ ้ามันไมสามารถแทรกเขาไปในแผนเสนใยไดมาก 

นอกจากนี ้อุณหภูมิของหัวพนมีคาสูงขึ้นจะสงผลทําใหคามุม

สัมผัสของหยดนํ้ามีคาลดลงและดวยเหตุนี้บงบอกวาพื้นผิวของ 

PP มีความชอบนํ้ามากขึ้น จึงสงผลทําใหมีความสามารถในการ

ดูดซับนํ้ามันไดนอยลง นอกจากนั้นยังพบวาคาการดูดซับนํ้ามัน
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จะขึ้นกับเวลาหลังจากการจุมนํ้ามัน ซึ่งทุกตัวอยางจะมีลักษณะ

ของคาการดูดซับนํ้ามันลดลงอยางรวดเร็วในชวง 10-30 นาทีแรก 

จากนั้นคาการดูดซับนํ้ามันจะคอยๆ ลดนอยลงเปนแบบเชิงเสนใน

ชวงเวลา 30-60 นาทีหลัง จากพฤติกรรมของคาการดูดซับนํ้ามัน

ที่ข้ึนกับเวลานี้ทําใหเราสามารถทํานายปริมาณของนํ้ามันที่ถูกดูด

ซับได จากการทดลองนี้ตัวอยางเสนใย PP ที่เตรียมดวยอุณหภูมิ

ของหัวพนเทากับ 170°C เปนเงื่อนไขที ่เหมาะสมสําหรับการ

เตรียมเสนใย PP เพ่ือใชเปนวัสดุในการดูดซับคราบนํ้ามัน 
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