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บทคัดย่อ 
เน่ืองจากในต่างประเทศมีการน าแกนปอไปใชใ้นการดูดซบัคราบน ้ามนัท่ีปนเป้ือนเพื่อท าความ

สะอาดแหล่งน ้าและส่ิงแวดลอ้ม ประเทศไทยมีการปลูกปอมานาน และมีแกนปอมาก แต่ไม่มีขอ้มูลการน า
แกนปอมาก าจดัคราบน ้ามนั จึงไดท้  าการทดลองเพื่อศึกษาคุณสมบติัของแกนปอในการดูดซบัคราบน ้ามนัท่ี
ศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น ระหวา่งเดือนมีนาคม-กนัยายน 2555  จ  านวน 7 การทดลองยอ่ย ๆ ส่วนใหญ่ วาง
แผนการทดลองแบบ Completely Randomized Designโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสามารถในการดูด
ซบัน ้ามนัของแกนปอขนาด ต่าง ๆ ชนิดของแกนปอ (แช่ฟอก หรือลอกสด) พนัธ์ุปอ (ปอคิวบาพนัธ์ุ
ขอนแก่น 60 และปอจีน กบัปอแกว้พนัธ์ุขอนแก่น 50 และพนัธ์ุโนนสูง 2) ชนิดของน ้ามนั (น ้ามนัเคร่ืองเก่า
และน ้ามนัพืช) สัดส่วนปอและปริมาณน ้ามนัท่ีเหมาะสม ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการดูดน ้ามนัและชนิดของ
ถุงท่ีใชบ้รรจุแกนปอ  

ผลการทดลองโดยสรุปพบวา่ แกนปอแกว้และปอคิวบาจากการแช่ฟอก (เก่าอาย ุ 2 ปี/ใหม่) และ
แกนปอลอกสด/ท่ีลอกจากล าตน้ท่ีไม่ผา่นการแช่ฟอกสามารถดูดซบัไดท้ั้งน ้า น ้ามนัพืช (น ้ามนัถัว่เหลือง)
และน ้ามนัเคร่ืองท่ีใชแ้ลว้ท่ีแขวนลอยอยูบ่นผิวน ้า โดยแกนสามารถดูดน ้าและน ้ามนัไดใ้นเวลาเดียวกนั (ซ่ึง
ท าการศึกษาในการทดลองสุดทา้ย) (โดยมีการดูดซบัได ้251-976%ของน ้าหนกัแกนปอ ข้ึนกบัขนาดแกนปอ 
เวลาดูดซบัและปริมาณของแกนปอและน ้ามนั) และสามารถแยกปริมาณ/เปอร์เซนตน์ ้าและน ้ามนัท่ีดูดซบั
โดยแกนปอได ้   ช้ินส่วนแกนปอขนาดเล็กดูดซบัน ้ามนัไดดี้กวา่ช้ินส่วนแกนปอขนาดใหญ่ แกนปอขนาด
เล็ก 10 และ 14 เมส เป็นขนาดท่ีเหมาะสมในการใชดู้ดซบัน ้ามนั  แกนปอคิวบาดูดซบัน ้ามนัไดดี้กวา่แกนปอ
แกว้ แกนปอคิวบาจีนดูดซบัน ้ามนัไดดี้กวา่ปอคิวบาขอนแก่น 60 สัดส่วนแกนปอต่อน ้ ามนัท่ีเหมาะสม คือ 
แกนปอ 50 กรัมต่อน ้ามนัเคร่ืองเก่า 100-150 มิลลิลิตร เวลาท่ีเหมาะสมในการแช่แกนปอเพื่อดูดซบัน ้ามนั 
คือ 30 นาที (ถึง 24 ชัว่โมง)  ถา้มีน ้ามนัปริมาณมาก ควรใชแ้กนปอขนาดใหญ่ข้ึนและเวลาในการดูดซบันาน
ข้ึน แต่หากเวลาแช่นานเกินไป แกนปออาจจะมีการปล่อย/คายน ้ามนัคืนออกมา  แกนปอบรรจุในถุงผา้ใยบวั 
หรือถุงตาข่ายพลาสติก/ไนล่อนสามารถดูดซบัน ้ามนัไดดี้ โดยปริมาณแกนปอตอ้งเหมาะสม   

ผลการทดลองท่ี 7 พบวา่ แกนปอขอนแก่น 60 และขอนแก่น 50 ขนาด 10 และ 14 เมสและ 0.5 
เซนติเมตรสามารถดูดซบัเฉพาะน ้ามนัไดเ้ท่ากนัเท่ากบั 240% หรือ 2.4 เท่าของน ้าหนกัแกนปอ แต่แกนปอ
ขนาดใหญ่ดูดซบัน ้าไดม้ากกวา่แกนปอขนาดเล็ก โดยแกนปอคิวบาดูดซบัน ้าไดม้ากกวา่แกนปอแกว้ 



ค าน า 

ปัจจุบนั มีการน าตน้ปอไปใชป้ระโยชน์ไดทุ้กส่วน โดยแกนปอท าเป็นวสัดุดูดซบัน ้ ามนั ส่วนยอด
และใบปอสามารถน าไปท าอาหารสัตวไ์ดท้ั้งรูปสด หมกัและแปรรูป (ตากแห้ง) เพื่อจ าหน่าย และเปลือก
ลอกสดดว้ยเคร่ืองยนตน์ าไปแช่ฟอกขายเส้นใย จะท าใหป้ระหยดัน ้าแช่ฟอก และลดการท าใหน้ ้าเสียจากการ
แช่ฟอก  
 ในต่างประเทศ มีการแปรรูปแกนปอโดยป่นท าเป็นว ัสดุดูดซับคราบน ้ ามันจ าหน่าย เช่น 
สหรัฐอเมริกา มีราคาสูงมาก สหรัฐอเมริกามีบริษทัผลิตวสัดุดูดซบัคราบน ้ ามนัจากปอเป็นการคา้แลว้ 4 ราย
ในปี 2553 เรือบรรทุกน ้ามนัเกิดระเบิดข้ึนในอ่าวเม็กซิโก มีการใชแ้กนปอป่นท าเป็นทุ่นลอยน ้าท่ีมีความยาว
ประมาณ 8 กิโลเมตรไปปิดลอ้มคราบน ้ ามนั ไม่ให้กระจายทัว่ไป เป็นวิธีการหน่ึงในการดูแลส่ิงแวดลอ้ม
ร่วมกบัการใชว้ธีิการอ่ืน ๆ เน่ืองจากมีปริมาณน ้ามนัร่ัวไหลมาก  
 ส าหรับประเทศไทยยงัไม่เคยมีงานวจิยัการแปรรูปปอเป็นวสัดุดูดซบัคราบน ้ามนั ปั จ จุ บั น  มี
การปนเป้ือนของน ้ ามนัในส่ิงแวดลอ้ม เช่น แม่น ้ า ล าคลอง ทะเล หรือมหาสมุทร มากข้ึน ทั้งท่ีเกิดจากการ
ร่ัวไหลของน ้ ามนัจากเคร่ืองจกัรกลในโรงงานอุตสาหกรรม ป้ัมน ้ ามนั อู่ซ่อมรถ การทิ้งน ้ ามนัจากครัวเรือน 
เรือล่ม เรือน ้ามนัอบัปาง  เม่ือเกิดการปนเป้ือนของน ้ ามนัร่ัวไหลลงในแม่น ้าล าคลองในกรุงเทพ ฯ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบในการก าจดัคราบน ้ ามนัไม่มีวสัดุดูดซบัคราบน ้ ามนัท่ีทนัสมยั หรือมีก็จ  ากดัเน่ืองจากราคาแพง 
ประเทศไทยมีพืชเกษตรท่ีราคาต ่าและวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรในปริมาณมากท่ีสามารถน ามาแปรรูปผลิต
วสัดุดูดซบัคราบน ้ามนัเพื่อใชเ้องในประเทศ หรือส่งออกได ้ ปัจจุบนั มีหลายบริษทัท่ีน าเขา้ผลิตภณัฑ์ดูดซบั
คราบน ้ ามนัเขา้มาจ าหน่ายในราคาสูงมาก  หากเราสามารถผลิตไดเ้องจะเป็นการใชป้ระโยชน์และเพิ่มมูลค่า
พืชเกษตรและวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรอยา่งมีประสิทธิภาพ   
 ปอเป็นพืชท่ีปลูกง่าย สามารถดูซับคาร์บอนไดออกไซด์ได ้3-8 เท่าของไมย้ืนตน้และป่าไมใ้นเขต
ร้อน จึงมีประโยชน์ต่อการลดสภาวะโลกร้อน ตน้ปอใชป้ระโยชน์ไดทุ้กส่วน เช่น แกนท าวสัดุดูดซบัน ้ ามนั 
ยอดและใบมีโปรตีนสูงใชเ้ล้ียงสัตวไ์ดห้ลายชนิด เส้นใยจากเปลือกใชท้  าเชือก ดา้ย ผา้ ผา้ใบ กระสอบ  วสัดุ
ดูดซับน ้ ามนัจากแกนปอมีประสิทธิภาพสูงและราคาถูกกว่าวสัดุชนิดอ่ืน เช่น โพลีโพพิลีน น ากลบัมาใช้
ใหม่ได ้หรือน าไปท าเช้ือเพลิง ยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพได ้จึงเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
 ในตน้ปอแก้วสดพนัธ์ุ HS 4288 มีส่วนใบสด เปลือกล าตน้สด และแกนสด 16.3, 35.2 และ 48.5
หลงัตากแห้ง ตน้แหง้ทั้งหมดคิดเป็น 28.3% ของน ้าหนกัตน้สดทั้งหมด โดยใบ เปลือก แกน และเส้นใยแห้ง
มีสัดส่วนเท่ากบั 3.58, 9.65, 15.0 และ 4.42% เม่ือเทียบกบัน ้ าหนกัตน้สดทั้งหมด 7.64 ตนัต่อไร่ (Dempsey, 
1975)   
  งานวิจยัในสหรัฐ พบวา่ แกนปอป่นดูดซับน ้ ามนัไดดี้กว่าวสัดุอ่ืน และดีพอ ๆ กบัโพลีโพพิลีนใน
การดูดซบัน ้ ามนั 1 บาร์เรล (159 ลิตร) ใชป้อ 11 กิโลกรัม แต่ใชพ้ีทมอส 30 กิโลกรัม หรือใชดิ้นเหนียว 302 
กิโลกรัม หรือเท่ากบั 2.7 และ 26.7 เท่าของปอ (Schrader 1992 อา้งโดย Pearson and Bonvicini, 1999)   



  ปอใชบ้  าบดัการปนเป้ือนของส่ิงแวดลอ้มทุกแห่งทั้งในน ้า ในอากาศและในดิน ในอุตสาหกรรม ใน
กองทพั และแหล่งน ้ า  แกนปอดูดซับน ้ ามนัท่ีปนเป้ือนในส่ิงแวดล้อมได้ 12 เท่าของน ้ าหนักตวั แกนปอ
เหมาะท่ีพกพาติดรถยนตไ์ปดว้ยเพื่อน ามาใชไ้ดใ้นเวลาท่ีตอ้งการ   
(http://wellnesswillpower.com/wellness/category/food/) 
  งานวจิยัการดูดซบัน ้ามนัของ Columbus and Burcham (2001) พบวา่ แกนปอขนาดเล็กดูดซบัน ้ ามนั
ไดดี้กวา่แกนปอขนาดใหญ่กวา่ เน่ืองจากพื้นท่ีผิวท่ีสัมผสัน ้ ามนัมากกวา่โดยแกนปอขนาด 0.002, 1/4 และ 
1/8 น้ิว ดูดซบัน ้ามนัดีเซลได ้6.7, 5.3 และ 4.0 เท่าของน ้าหนกัตวั ตามล าดบั 
  ในประเทศไนจีเรีย ท่ีมีการขุดเจาะน ้ามนัและมีน ้ามนัไหลปนเป้ือนจ านวน 4,835 คร้ังระหวา่งปี 
2519-2539 การปนเป้ือนคร้ังใหญ่ท่ีสุดเกิดข้ึนในปี 2554 คือ กรณี Bagon ท่ีกินบริเวณมากถึง 923 ตาราง
กิโลเมตร มีน ้ามนัดิบ40,000 บาร์เรล ไหลไปลงมหาสมุทรแอตแลนติก  Morufat Balogun ภาควชิา Crop 
Protection and Environment Biology มหาวทิยาลยั Ibadan ร่วมมือกบัรัฐบาลและภาคเอกชนรณรงคใ์หใ้ช้
ปอก าจดัคราบน ้ามนัท่ีปนเป้ือนในอ่าว Niger Delta มานานปี เน่ืองจากการใชป้อเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ปอ
ปลูกง่าย ใชส้ารเคมีนอ้ย ผลิตไดท้างเหนือของประเทศ ปอดีกวา่การใชส้าร oil dispersants สลายคราบน ้ามนั
ท่ีเป็นพิษต่อสัตวน์ ้าและมนุษย ์งานวจิยั พบวา่ สาร oil dispersants เพิ่มความเป็นพิษนอกเหนือจากน ้ามนั
อยา่งเดียว 52 เท่า  ปอยงัดีกวา่ดินเหนียวและ silica ในการก าจดัคราบน ้ามนั  กระทรวงสาธารณสุขไนจีเรียก็
เห็นดว้ยเน่ืองจากอตัราการเกิดโรคมะเร็งท่ีเพิ่มสูงจากการปนเป้ือนของอากาศและน ้ามนัในอ่าว Niger Delta 
(http://thenationonlineng.net/new/business/energy/oil-spill-clean-up-kenaf-to-the-rescue/12 มีนาคม 2556) 
  งานวจิยัของไทย อคัเรส (2543) ไดศึ้กษาการดูดซบัคราบน ้ ามนัพืชและน ้ ามนัเคร่ืองของขนเป็ดเทศ 
รังไหม ชานออ้ยและกา้นกลว้ยแห้ง พบวา่ รังไหมสามารถดูดซบัน ้ ามนัพืชและน ้ ามนัเคร่ืองท่ีแขวนลอยบน
ผิวน ้ าได้ดีท่ีสุด 7.1 และ 8.8 เท่าของน ้ าหนักตวั ตามล าดับ  การทดลองบ าบดัน ้ าท่ีปนเป้ือนน ้ ามนั โดย
การศึกษาประสิทธิภาพของวสัดุดูดซับน ้ ามันธรรมชาติ 3 ชนิดได้แก่ กกธูป ฝ้าย และนุ่น โดยหาค่า
ความสามารถในการดูดซับน ้ าและดูดซับน ้ ามนัหล่อล่ืนใช้แลว้ โดยวดัค่าประสิทธิภาพในการก าจดัน ้ ามนั
ของวสัดุแต่ละชนิด ปรากฎวา่มีค่าอยูใ่นช่วง 0%-88% ข้ึนอยูก่บัเวลาและชนิดของวสัดุดูดซบั โดยพบวา่ ฝ้าย
เป็นวสัดุท่ีเหมาะสมท่ีสุด รองลงมาเป็นนุ่นและกกธูป ตามล าดบั (ทวธีรรม และคณะ, 2552) 
 แกนปอป่นท่ีดูดซับน ้ ามนัแลว้ใช้เป็นวสัดุฟ้ืนฟูชีวภาพได้ โดยมีจุลินทรียพ์วก Pseudomonas putida, 
Enterobacter spp., Serratia plymutica และ Klebsiella sp. จ านวนมากท่ีสามารถเปล่ียนรูปไฮโดรคาร์บอน
ไดเ้ม่ือแกนปอยอ่ยสลาย  แกนปอเหล่าน้ีสามารถน าไปท าเช้ือเพลิงท่ีใหค้วามร้อนสูงถึง 7,560 BTU แกนปอ
สามารถน ามาใช้ซ ้ าไดอี้ก ใช้ถมท่ีได ้เม่ือยอ่ยสลายจะให้ธาตุไนโตรเจนเป็นปุ๋ยแก่พืชได ้แกนปอยงัมีราคา
ถูกกว่าพีทมอส หรือดินเหนียวเม่ือเทียบต่อการดูดซับน ้ ามนั 1 ลิตร (Buffagni, 1996 อา้งโดย Pearson and 
Bonvicini, 1999)  แกนปอมีคุณสมบติัดูดซับน ้ ามนัไดดี้กว่าซังขา้วโพด (William et al., 1998) งานวิจยัของ
ญ่ีปุ่นพบว่า เม่ือท าให้แกนปอร้อนข้ึนท่ีอุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียสจะดูดน ้ ามนัเพิ่มข้ึนถึง 162-173% เม่ือ
เทียบกบัแกนปอปกติ แกนปอจะดูดน ้ามนัเพิ่มข้ึนตั้งแต่ท่ีอุณหภูมิสูงกวา่ 200 องศาเซลเซียส เม่ืออุณหภูมิสูง

http://wellnesswillpower.com/wellness/category/food/


เกิน 300 องศาเซลเซียส แกนปอจะหดตวั จึงมีปริมาตรลดลงมากและความหนาแน่นลดลงดว้ย นอกจากน้ี
แกนปอยงัดูดซับน ้ ามนัไดม้ากกว่าปอสาญ่ีปุ่น 1 เท่า แกนปอไม่มีสารพิษ เม่ือแกนปอดูดซับน ้ ามนัแลว้ยงั
ลอยอยูเ่หนือผวิน ้า ท าใหง่้ายแก่การจดัการกูคื้น  (Sameshima et al., 2000) 
 งานวจิยัมหาวทิยาลยัแห่งรัฐมิสซิสซิปป้ี รายงานวา่ แกนปอท่ีดูดซบัน ้ามนัแลว้จะปลดปล่อยสารพิษ
จากน ้ ามนักลบัสู่ส่ิงแวดล้อมได้น้อย โดยพบว่า แกนปอท่ีดูดซับน ้ ามนั (total petroleum hydrocarbon) ไว ้
750,000 ส่วนในลา้นส่วนมีการชะลา้งไปหายไปเพียง 160 ส่วนในลา้นส่วนเท่านั้น ปอไม่มีสารพิษจึงไม่มี
ผลกระทบต่อพืช สัตวบ์กและสัตวน์ ้ า แกนปอมีความเป็นกรดด่าง (pH) เท่ากบั 6.8 และมีความถ่วงจ าเพาะ
น้อยกว่า 1  ในสภาพทัว่ไปปอสามารถย่อยสลายหมดได้ใน 24 เดือน ปอจะย่อยสลายได้เร็วข้ึนภายใน 9 
เดือน เม่ืออยูใ่นดิน มีความช้ืน/ฝน หรือปนเป้ือนนอกจากน้ีก็ข้ึนกบัความเป็นกรดด่างและสัดส่วนคาร์บอน

ต่อไนโตรเจน (http://activatedkenaf.com/5.htm) 
 

http://activatedkenaf.com/5.htm


 
วธีิด าเนินการ 

 ท าการทดลองท่ีศูนยว์ิจยัพืชไร่ขอนแก่น ระหวา่งเดือนมีนาคม-กนัยายน 2555 จ  านวน 7 การทดลอง 
ดงัน้ี  

1 การศึกษาการดูดซบัน ้ามนัของแกนปอขนาดต่าง ๆ 

2 การศึกษาความสามารถในการดูดซบัน ้ามนัของแกนปอแกว้และปอคิวบา 

3 การศึกษาความสามารถในการดูดซบัน ้ามนัต่างชนิดกนัของแกนปอ 

4   การศึกษาชนิดของถุงบรรจุและเวลาท่ีเหมาะสมในการดูดซบัน ้ามนัของแกนปอ 
5  การศึกษาเวลาท่ีเหมาะสมในการดูดซบัน ้ามนัของแกนปอ 
6  การศึกษาปริมาณแกนปอท่ีเหมาะสมในการดูดซบัคราบน ้ามนั 
7  การศึกษาปริมาณน ้าและน ้ ามนัท่ีดูดซบัโดยแกนปอ 

ส่ิงทีใ่ช้ในการทดลอง 
ส่ิงท่ีใชใ้นทุกการทดลอง ไดแ้ก่ แกนปอลอกสดและแกนปอแช่ฟอกของปอแกว้พนัธ์ุขอนแก่น 50 

และปอคิวบาพนัธ์ุขอนแก่น 60 และปอจีน เส้นใยปอ (จากเปลือกแหง้ท่ีไม่ผา่นการแช่ฟอกของพนัธ์ุ
ขอนแก่น 50) กรรไกร, มีด, เคร่ืองบดแกนปอ ตะแกรงโลหะคดัแยกขนาด กะละมงัพลาสติกกลมและ
ส่ีเหล่ียมขนาดบรรจุ 16 ลิตร, ถาดอะลูมิเนียมรูปส่ีเหล่ียมขนาด 30x40  เซนติเมตร น ้าเปล่า, น ้ามนัเคร่ืองเก่า
ใชแ้ลว้, น ้ามนัพืช บีกเกอร์ขนาด 500 มิลลิลิตร, เคร่ืองชัง่ไฟฟ้า ยีห่อ้ Mettler รุ่น Toledo PB3002, ตูอ้บแหง้
ยีห่อ้ Heraeus  ถุงพลาสติก (รีดปาก) ขนาด 5x8  เซนติเมตร มีน ้าหนกัเฉล่ีย 10 ถุงท่ี 4.7 กรัม กระบอกตวง 
ขนาด 1,000 มิลลิลิตร กระชอนผา้โปร่งส าหรับตกัแกนปอ ถุงผา้ใยบวัสีขาวและถุงพลาสติกตาข่ายโปร่งสี
ฟ้าขนาด 3×30 เซนติเมตร และขนาด 6×40 เซนติเมตรและขนาดอ่ืน  

วธีิปฎบิัติการทุกการทดลอง 
1.  อบแกนปอท่ีอุณหภูมิ 60 หรือ 80 องศาเซลเซียส นาน 3-4  ชัว่โมง เพื่อไล่ความช้ืนออก 
2.  ชัง่ตวัอยา่งแกนปอ/เส้นใยปอ 
3.  เตรียมน ้าสะอาดปริมาตรใส่กะละมงั/ถาดส่ีเหล่ียม  
4.  เติมน ้ามนัเคร่ืองเก่าท่ีไดจ้ากโรงซ่อมบ ารุงรถยนต ์หรือน ้ามนัพืชลงในน ้า  
5.  เทแกนปอ หรือบรรจุตวัอยา่งแกนปอในถุง แลว้น าไปลอยในน ้ามนั ทิ้งไวเ้ป็นระยะเวลาตามท่ี

ก าหนด 
6.  น าแกนปอใส่ถุงพลาสติก หรือน าถุงแกนปอข้ึน เทน ้าออก/พกัใหส้ะเด็ดน ้า  แลว้น าไปชัง่

น ้าหนกั  
บนัทึกขอ้มูลน ้าหนกัของแกนปอ/เส้นใยก่อนและหลงัการดูดซบัน ้า/น ้ามนั ค านวณเปอร์เซ็นตน์ ้า/

น ้ามนัท่ีดูดซบัโดยแกน/เส้นใยปอ  ประเมินใหค้ะแนนปริมาณน ้ามนัท่ีเหลือบนผวิน ้าดว้ยสายตา 



ค าจ ากดัความ 

แกนปอแช่ฟอก หมายถึง แกนปอท่ีลอกจากการแช่ตน้ปอในน ้าเพื่อสกดัเส้นใยตามวธีิการแช่ฟอก
ปกติ    

แกนปอแช่ฟอกเก่า  หมายถึง แกนปอท่ีเก็บรักษาไวป้ระมาณ 2 ปี   
แกนปอลอกสด หมายถึงแกนปอท่ีไม่ผา่นการแช่ฟอก ไดจ้ากการน าตน้แหง้มาลอกเปลือกออกดว้ย

มือส าหรับการทดลองน้ี หรือ น าตน้สดมาลอกเปลือกออกดว้ยเคร่ืองยนต ์ 
แกนปอตดั หมายถึงแกนปอท่ีใชก้รรไกรตดัใหมี้ขนาดตามท่ีตอ้งการ 
แกนปอบด หมายถึงแกนปอท่ีน าไปบดใหป่้น หรือมีขนาดเล็กลงดว้ยเคร่ืองยนต์ 
แกนปอบดขนาด 0.5 เซนติเมตร, 14 เมส และ 10 เมส หมายถึงแกนปอท่ีน าไปบดให้ป่น หรือ 

มีขนาดเล็กลงดว้ยเคร่ืองยนตแ์ลว้น าไปร่อนดว้ยตะแกรงขนาดนั้น ๆ 
การทดลองที ่1  การศึกษาการดูดซับน า้มันของแกนปอขนาดต่าง ๆ 
แผนการทดลอง 
 วธีิการทดลอง ไดแ้ก่ แกนปอพนัธ์ุขอนแก่น 60 ขนาดต่าง ๆ 8 วธีิการ ท าการทดลองโดยไม่มีซ ้ า 
ไดแ้ก่  

1 แกนปอลอกสดตดั ขนาด 2 เซนติเมตร 
2 แกนปอลอกสดตดั ขนาด 0.5 เซนติเมตร 
3 แกนปอแช่ฟอกบด ขนาด 0.5 เซนติเมตร 
4 แกนปอแช่ฟอกบด ขนาด 14 เมส 
5 แกนปอแช่ฟอกบด ขนาด 10 เมส 
6 แกนปอแช่ฟอกบด อาย ุ2 ปี ขนาด 0.5 เซนติเมตร 
7 แกนปอแช่ฟอกบด อาย ุ2 ปี ขนาด 14 เมส 
8 แกนปอแช่ฟอกบด อาย ุ2 ปี ขนาด 10 เมส 
วธีิปฎบิัติการ 

อบแกนปอแลว้ชัง่น ้าหนกัตวัอยา่งละ 100 กรัม บรรจุในถุงผา้ใยบวัสีขาว ใส่น ้าสะอาด 15 ลิตรใน
กะละมงั  เติมน ้ามนัเคร่ืองเก่า 500 มิลลิลิตร ลงในน ้า ทิ้งไว ้1.30 ชัว่โมง 1, 2 และ 10 วนั น าถุงแกนปอข้ึน 
พกัใหส้ะเด็ดน ้า  แลว้น าไปชัง่น ้าหนกั  



 
การทดลองที ่2 การศึกษาความสามารถในการดูดซับน า้มันของแกนปอแก้วและปอคิวบา 
แผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomised Design 12 กรรมวธีิ ๆละ 3 ซ ้ า ดงัน้ี  
1. น ้ามนัเคร่ืองเก่า + น ้าสะอาด (กรรมวธีิควบคุม)  
2. น ้าสะอาด (กรรมวธีิควบคุม) 
3. ขก. 60 แกนปอแช่ฟอก (เก่า) ขนาด 10 เมส 
4. ขก. 60 แกนปอลอกสด ขนาด 10 เมส 
5. ขก. 60 แกนปอแช่ฟอก ขนาด 14 เมส 
6. ขก. 60 แกนปอแช่ฟอก ขนาด 0.5 เซนติเมตร 
7. ขก. 60  แกนปอลอกสด ขนาด 2 เซนติเมตร 
8. ขก. 50 แกนปอแช่ฟอก (เก่า) ขนาด 10 เมส 
9. ขก. 50 แกนปอลอกสด ขนาด 10 เมส 
10. ขก. 50 แกนปอลอกสด ขนาด 14 เมส 
11. ขก. 50 แกนปอลอกสด ขนาด 0.5 เซนติเมตร 
12. ขก. 50 เส้นใยปอยาว  5 เซนติเมตร 

วธีิปฎบิัติการ 
อบแกนปอและเส้นใย แลว้ชัง่ตวัอยา่งละ 50 กรัม เตรียมถาดใส่น ้าสะอาด 3 ลิตรและใส่

น ้ามนัเคร่ืองเก่า 150 มิลลิลิตร พกัไว ้30 นาที เพื่อใหน้ ้ามนักระจายทัว่ผวิน ้า โรยแกนปอ/เส้นใยปอใหท้ัว่
ถาด คนใหแ้กนปอ/เส้นใยปอสัมผสักบัคราบน ้ามนั ทิ้งไวน้าน 18 ชัว่โมง  
การทดลองที่ 3  การศึกษาความสามารถในการดูดซับน า้มันต่างชนิดกนัของแกนปอ 
แผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomised Design มี 8 กรรมวธีิ ๆละ 3 ซ ้ า 
1. ปอจีน แกนปอแช่ฟอก 10 เมส + น ้ามนัเคร่ืองเก่า  
2. ปอจีน แกนปอลอกสด 14 เมส+ น ้ามนัเคร่ืองเก่า  
3. ปอจีน แกนปอแช่ฟอก 0.5 ซม. + น ้ามนัเคร่ืองเก่า 
4. ขก. 50 แกนปอลอกสด 0.5 ซม. + น ้ามนัเคร่ืองเก่า 
5. ขก. 60 แกนปอลอกสด 2 ซม. + น ้ามนัเคร่ืองเก่า  
6. ขก. 60 แกนปอแช่ฟอกเก่า 10 เมส  + น ้ามนัเคร่ืองเก่า 
7. ขก. 60 แกนปอแช่ฟอกเก่า 10 เมส + น ้ามนัพืช 
8. ปอจีน แกนปอแช่ฟอก 10 เมส+ น ้ามนัพืช 



 
วธีิปฎบิัติการ 

 อบแกนปอ แลว้ชัง่ตวัอยา่งละ 50 กรัม  เตรียมถาดใส่น ้า 3 ลิตร ตวงน ้ามนัเคร่ืองเก่าและน ้ามนัพืช 
150 มิลลิลิตรใส่ลงในน ้า พกัไวน้าน 30 นาที โรยแกนปอใหท้ัว่ถาด คนใหแ้กนปอสัมผสักบัคราบน ้ามนั ทิ้ง
ไว ้4 ชัว่โมงและ 2 ชัว่โมงในกรรมวธีิท่ีใส่ถุง เพราะมีตวัอยา่งแกนปอนอ้ย  
การทดลองที ่4 การศึกษาชนิดของถุงบรรจุและเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับน า้มันของแกนปอ 
การทดลองที ่4.1 

แผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design มี 4 กรรมวธีิ ๆละ 3 ซ ้ า 
1 ปอจีน แกนปอแช่ฟอก  ใส่ถุงใยบวั 
2 ปอจีน แกนปอแช่ฟอก  ใส่ถุงตาข่าย 
3 ขก. 60 แกนปอแช่ฟอกเก่า  ใส่ถุงผา้ใยบวั 
4    ขก. 60 แกนปอแช่ฟอกเก่า  ใส่ถุงตาข่าย 

วธีิปฎบิัติการ 
อบแกนปอขนาด 10 เมส ชัง่ตวัอยา่งแกนปอ (นอ้ยกวา่ 10 กรัม) ใส่ถุงผา้ใยบวัและถุงตาข่ายขนาด 

3×30 เซนติเมตร   เตรียมถาดใส่น ้า 3 ลิตร ตวงน ้ามนัเคร่ืองเก่า 150 มิลลิลิตรใส่ลงในน ้า  พกัไวน้าน 30 นาที   
ใส่ถุงแกนปอลงในถาด ทิ้งไวใ้หแ้กนปอดูดซบัน ้ามนั 2 ชัว่โมง 
การทดลองที ่4.2 

แผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design มี 7 กรรมวธีิ ๆละ 3 ซ ้ า 

1 ถุงใยบวั แช่ 30 นาที 
2 ถุงตาข่าย แช่ 30 นาที 
3 ขอนแก่น 60 แกนปอแช่ฟอก ใส่ถุงผา้ใยบวั แช่  30 นาที 
4 ขอนแก่น 60 แกนปอแช่ฟอก ใส่ถุงผา้ใยบวั แช่  60 นาที 
5 ขอนแก่น 60 แกนปอแช่ฟอก ใส่ถุงผา้ใยบวั แช่  90 นาที 
6 ขอนแก่น 60 แกนปอแช่ฟอก ใส่ถุงผา้ใยบวั แช่  120 นาที 
7 ขอนแก่น 60 แกนปอแช่ฟอก ใส่ถุงตาข่าย แช่ 30 นาที 

วธีิปฏิบัติการ 
อบแกนปอแช่ฟอกขนาด 14 เมส ถุงใยบวั และถุงตาข่าย  ชัง่น ้าหนกัถุงและแกนปอท่ีบรรจุถุงขนาด  

6×40 เซนติเมตร เตรียมถาดอะลูมิเนียมใส่น ้า 3 ลิตร ตวงน ้ ามนัเคร่ืองเก่าใส่ลงในน ้า 150 มิลลิลิตร พกัไว ้30 
นาที แช่ถุงใส่แกนปอทั้ง 2 ชนิด ในถาดท่ีเตรียมไวต้ามเวลาท่ีก าหนด 



 
การทดลองที ่5 การศึกษาเวลาทีเ่หมาะสมในการดูดซับน า้มันของแกนปอ 

แผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design มี 7 กรรมวธีิ ๆละ 3 ซ ้ า 

1. ขอนแก่น 60 แกนปอแช่ฟอก + น ้าสะอาด แช่ 30 นาที 
2. ขอนแก่น 60 แกนปอแช่ฟอก  + น ้าสะอาด แช่ 60 นาที 
3. ขอนแก่น 60 แกนปอแช่ฟอก  + น ้ามนัเคร่ืองเก่า  แช่ 30 นาที 
4. ขอนแก่น 60 แกนปอแช่ฟอก  + น ้ามนัเคร่ืองเก่า  แช่ 60 นาที 
5. ขอนแก่น 60 แกนปอแช่ฟอก  + น ้ามนัเคร่ืองเก่า  แช่ 24 ชัว่โมง 
6. ปอจีน แกนปอลอกสด  + น ้ามนัเคร่ืองเก่า  แช่ 30 นาที 
7. ปอจีน แกนปอลอกสด  + น ้ามนัเคร่ืองเก่า  แช่ 60 นาที 
วธีิปฎบิัติการ 

อบแกนปอขนาด 14 เมส และถุงผา้ใยบวั แลว้ชัง่น ้าหนกัถุงและแกนปอ   เตรียมถาดใส่น ้าสะอาด 3 
ลิตร ตวงน ้ามนัเคร่ืองเก่าใส่ 100 มิลลิลิตร พกัไว ้30 นาที   แช่ถุงแกนปอในถาดท่ีเตรียมไว ้ตามเวลาท่ี
ก าหนด ขณะแช่ขยบัถุงแกนปอไปมาเพื่อใหส้ัมผสักบัคราบน ้ามนัทัว่ถึง 
การทดลองที ่6 การศึกษาปริมาณแกนปอทีเ่หมาะสมในการดูดซับคราบน า้มัน 

แผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomised Design มี 4 กรรมวธีิ ๆละ 3 ซ ้ า ไดแ้ก่ 
1. ขอนแก่น 60 แกนปอแช่ฟอก 50 กรัม แช่นาน 30 นาที 
2. โนนสูง 2 แกนปอลอกสด  25 กรัม แช่นาน 30 นาที 
3. โนนสูง 2 แกนปอลอกสด   50 กรัม แช่นาน 30 นาที 
4. โนนสูง 2 แกนปอลอกสด  75 กรัม แช่นาน 30 นาที 

วธีิปฎบิัติการ 
อบแกนปอขนาด 14 เมส แลว้ชัง่น ้าหนกัตามวธีิการท่ีก าหนด ใส่น ้าสะอาด 3 ลิตรลงในถาด ตวง

น ้ามนัเคร่ืองเก่า 100 มิลลิลิตรใส่ลงในน ้า พกัไว ้30 นาที โรยแกนปอลงในถาด ทิ้งไว ้30 นาที 
การทดลองที่ 7  การศึกษาปริมาณน า้และน า้มันทีดู่ดซับโดยแกนปอ 

แผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design มี 6 กรรมวธีิ ๆ ละ 3 ซ ้ า ไดแ้ก่  

แกนปอ 2 พนัธ์ุ คือ ขอนแก่น 60 (ปอคิวบา) และขอนแก่น 50 (ปอแกว้) ขนาด 10 เมส 14 เมส และ  
0.5 เซนติเมตร 



วธีิปฏิบัติการ 
อบแกนปอโดยใส่ถุงกระดาษสีน ้าตาล  แลว้ชัง่แกนปอตวัอยา่งละ 50 กรัมโดยประมาณเตรียม

น ้ามนัเคร่ือง   100 มิลลิลิตรแลว้ชัง่น ้าหนกั   เตรียมถาดใส่น ้าสะอาด 3 ลิตร ใส่น ้ามนัเคร่ืองลงในน ้า ทิ้งไว ้
30 นาที   เทแกนปอลงในถาด ทิ้งไว ้30 นาที 
ตารางสรุป วธีิการทดลองทั้ง 8 การทดลอง 

วธีิการ/การ
ทดลองท่ี 

1 2 3 4.1 4.2 5 6 7 

พนัธ์ุ ขก 60 ขก 60 

ขก 50 

ขก 60 

ปอจีน 

ขก 60 

ปอจีน 

ขก 60 ขก 60 

ปอจีน 

ขก 60 

นส 2 

ขก 60 

ขก 50 

เวลาแช่ใน
น ้ า/น ้ ามนั 

10 วนั 18 ชม. 4 ชม. 

 

2 ชม. 

 

30, 60, 90, 

120 นาที 

30, 60 

นาที, 

24 ชม. 

30 นาที 30 นาที 

นน.แกนปอ 
เสน้ใย (ก.) 
(2)  

100  50  50  7, 8  50  50 25, 50, 75 50 

น ้ามนัเคร่ือง
เก่า/น ้ ามนัพืช 
(มล.)(3)  

500 150 150 150 150 100 100 100 

บรรจุถุง ใยบวั - - ใยบวั  

ตาข่าย 

ใยบวั  

ตาข่าย 

ใยบวั  

 

- - 

 
ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

การทดลองที ่1  การศึกษาการดูดซับน า้มันของแกนปอขนาดต่าง ๆ 
ผลการทดลอง พบวา่ ช้ินส่วนแกนปอทุกชนิดและทุกขนาดในถุงผา้ใยบวัเม่ือแช่น ้าอยู ่10 วนั มีค่า

การดูดซบัน ้ามนัอยูร่ะหวา่ง 355-754 เปอร์เซนต ์หรือ 3.55-7.54 เท่าของน ้าหนกัแกนปอ  แกนปอแช่ฟอก
เก่าบดขนาด 0.5 เซนติเมตร มีค่าดูดซบัน ้ามนันอ้ยท่ีสุดโดยไม่ทราบสาเหตุ  แกนปอแช่ฟอกบดขนาด 14 
เมส มีค่าการดูดซบัน ้ามนัมากท่ีสุด  ค่าการดูดซบัน ้ามนัของแกนปอขนาดอ่ืน ๆ อยูร่ะหวา่ง 576 - 714 
เปอร์เซ็นต ์ไม่เห็นความแตกต่างท่ีเด่นชดัของขนาด การแช่ฟอกหรือไม่แช่ฟอก วธีิการบดหรือสับ แกนปอ
ใหม่หรือเก่า (ตารางท่ี 1 ดูภาพประกอบ) 
 เม่ือประเมินคราบน ้ามนัท่ีลอยอยูบ่นผวิน ้าพบวา่ ส่วนใหญ่มีคราบน ้ามนัอยูม่ากหลงัแช่ถุงแกนปอ
ตั้งแต่ 1.30 ชัว่โมง ถึง 1 วนั ในวนัท่ีสามพบวา่มีคราบน ้ามนัลดต ่าสุดใน 3 วธีิการของแกนปอขนาด 0.5 
เซนติเมตร (คะแนน 1.0-2.5) ในวนัท่ีสิบ พบวา่มีคราบน ้ามนัลดต ่าสุดใน 4 วธีิการของแกนปอขนาด 0.5 



และ 2 เซนติเมตร (คะแนน 1.5-2.0)  ขอ้มูลน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ แกนปอขนาดใหญ่มีการดูดซบัน ้ามนัไดดี้กวา่แกน
ปอขนาดเล็กเม่ือมีปริมาณน ้ามนับนผวิน ้ามาก และระยะเวลาในการดูดซบัน ้ามนัจะนานข้ึนอยา่งนอ้ย 3-10 
วนั แต่เม่ือถึงวนัท่ีสิบ  แกนปอขนาด 0.5 เซนติเมตรทั้ง 3 วธีิการคายน ้ามนัท่ีดูดไวอ้อกมาบา้งท าใหมี้คราบ
น ้ามนับนผวิน ้าสูงข้ึนเล็กนอ้ย (ตารางท่ี 2 ดูภาพประกอบ) 
 เม่ือส้ินสุดการทดลอง ปรากฎวา่ยงัมีคราบน ้ามนัเหลืออยูบ่นผวิน ้ามาก แสดงวา่ ปริมาณแกนปอท่ี 
(100 กรัม) ใชใ้นการดูดซบัน ้ ามนัอาจจะไม่เพียงพอกบัปริมาณน ้ามนั (500 มิลลิลิตร) จึงควรเพิ่มปริมาณ
แกนปอใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน  หรือใชส้ัดส่วนแกนปอต่อน ้ามนัใหพ้อดีกนั (ดูภาพประกอบ) 

นอกจากน้ี ผลการทดลองยงัช้ีใหเ้ห็นวา่ ถา้มีการร่ัวไหลของน ้ามนัมาก ตอ้งใชเ้วลานานในการท า
ความสะอาดแหล่งน ้า อาจจะตอ้งใชแ้กนปอขนาดใหญ่ 0.5-2.0 เซนติเมตรในการดูดซบัท าความสะอาด ถา้
ใชแ้กนปอป่นละเอียดขนาดเล็ก อาจจะตอ้งใชแ้กนปอในปริมาณมากข้ึน 
 ไดท้ดลองน าแกนปอลอกสดขนาด 0.5 เซนติเมตรมาใส่ขวดพลาสติกเจาะรูใหน้ ้าผา่นไดม้ากรอง
คราบน ้ามนัออกจากน ้าเม่ือส้ินสุดการทดลอง พบวา่ น ้าสะอาดไม่มีคราบน ้ามนัสีด าเลย แสดงวา่แกนปอใช้
กรองท าความสะอาดน ้าปนเป้ือนน ้ามนัเคร่ืองเก่าไดดี้ (ดูภาพประกอบ) 
ตารางที ่1  การดูดซบัน ้ ามนัเคร่ืองเก่า (500 มิลลิลิตร) ของแกนปอพนัธ์ุขอนแก่น 60 ขนาดต่างๆ 
                  โดยใชแ้กนปอ 100 กรัมแช่ 10 วนั  (น ้าหนกัถุงบรรจุ 3.7 กรัม) 

วธีิการ (ขนาดแกนปอ) 
น ้าหนกัหลงั แช่

(กรัม) 
% การดูดซบัน ้ ามนั 

การดูดซบัน ้ ามนั 
(เท่าของน ้ าหนกัปอ) 

1) 2.0 ซม.-ตดั (ลอกสด) 817.5 714 7.14 
2) 0.5 ซม.-ตดั  (ลอกสด) 772.7 669 6.69 
3) 0.5 ซม.-บด   679.2 576 5.76 
4) 14 เมส-บด    857.8 754 7.54 
5) 10 เมส-บด    720.4 617 6.17 
6) 0.5 ซม.-บด แกนปออาย ุ 2 ปี   458.6 355 3.55 
7) 14 เมส-บด แกนปออาย ุ 2 ปี   725.7 622 6.22 
8) 10 เมส-บด แกนปออาย ุ 2 ปี   795.6 692 6.92 
เฉล่ีย - 625 6.25 
      



ตารางที ่2  ค่าประเมิน (คะแนน 1-5) การดูดซบัน ้ ามนัของแกนปอพนัธ์ุขอนแก่น 60 ขนาดต่าง ๆ  
                  (คะแนน 1= น ้าใส, ไม่มีคราบน ้ ามนั/น ้ ามนัถูกดูดซบัหมด,   

     คะแนน 5  คราบน ้ ามนัมากเตม็พ้ืนท่ี 100% /น ้ ามนัไม่ถูกดูดซบั) 
วธีิการ (ขนาดแกนปอ) 1.30 ชัว่โมง 1 วนั 3 วนั 10 วนั 
1) 2.0 ซม.-ตดั(ลอกสด) 4.5 4.5 4.5 2.0 
2) 0.5 ซม.-ตดั(ลอกสด) 2.5 2.5 2.5 1.7 
3) 0.5 ซม.-บด 3.0 4.5 1.0 1.5 
4) 14 เมส-บด 3.0 3.8 4.5 4.9 
5) 10 เมส-บด 4.5 4.5 4.5 4.9 
6) 0.5 ซม.-บด แกนปออาย ุ 2 ปี   3.0 3.0 1.0 1.5 
7) 14 เมส-บด แกนปออาย ุ 2 ปี   3.0 3.0 3.5 4.0 
8) 10 เมส-บด แกนปออาย ุ 2 ปี   3.0 3.0 3.5 3.8 

   
เคร่ืองยนตบ์ดแกนปอ     ตะแกรงร่อนแยกขนาดแกนปอเบอร์ 10 เมส และ 14 เมส 

 

 

 
ลกัษณะการดูดซบัน ้ ามนั (500 มิลลิลิตร)ของแกนปอ 100 กรัมขนาดต่าง ๆหลงัแช่ 1.30 ชัว่โมง 



 
ลกัษณะการดูดซบัน ้ ามนัของแกนปอขนาดต่าง ๆกนัหลงัแช่ 10 วนั 

  
การใชแ้กนปอกรองคราบน ้ ามนัในน ้ าท าใหน้ ้ าสะอาดข้ึน 

การทดลองที ่2 การศึกษาความสามารถในการดูดซับน า้มันของแกนปอแก้วและปอคิวบา 
เม่ือประเมินความสามารถในการดูดซบัคราบน ้ามนั (%) นาน 18 ชัว่โมง พบวา่ ค่าการดูดซบัคราบ

น ้ามนัของแกน/เส้นใยปอ (50 กรัมต่อน ้ามนั 150 มิลลิลิตร) มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ระหวา่ง  302-680% กรรมวธีิท่ีสามารถดูดซบัคราบน ้ามนัไดน้อ้ยท่ีสุด คือ ขก. 60  แกนปอลอกสดขนาด 2 
เซนติเมตร หรือแกนปอขนาดใหญ่ท่ีสุด กรรมวธีิท่ีสามารถดูดซบัคราบน ้ามนัไดม้ากท่ีสุด คือ ขก.  60 แกน
ปอแช่ฟอกเก่า ขนาด 10 เมส หรือแกนปอขนาดเล็กท่ีสุด  รองลงมาคือ ขก. 60 แกนปอลอกสดขนาด 10 เมส
, ขก 50 แกนปอลอกสดขนาด 0.5 เซนติเมตร, ขก 60 แกนปอแช่ฟอก 14 เมส, ขก. 50 แกนปอแช่ฟอกเก่า
ขนาด 10 เมส, ขก. 50 เส้นใย, ขก 50 แกนปอลอกสดขนาด 10 เมส, ขก 50 แกนปอลอกสด 14 เมส,, ขก 60 
แกนปอแช่ฟอกขนาด 0.5 เซนติเมตร, (624, 598, 579, 563, 520, 506, 429, 389% ตามล าดบั) (ตารางท่ี 3 ดู
ภาพประกอบ) 
 โดยสรุป คือ แกนปอของปอคิวบาพนัธ์ุขอนแก่น 60 ดูดซบัน ้ามนัไดดี้กวา่แกนปอแกว้พนัธ์ุ
ขอนแก่น 50  แกนปอขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพมากกวา่แกนปอขนาดเล็ก โดยเฉพาะปอคิวบาขอนแก่น 60  
ยกเวน้กรรมวธีิขอนแก่น 50 แกนปอลอกสดขนาดใหญ่ 0.5 เซนติเมตรแต่มีประสิทธิภาพการดูดน ้ามนั
ค่อนขา้งสูง ซ่ึงไม่ทราบสาเหตุ น่าจะตรวจสอบยนืยนัผลในการทดลองต่อไป  ส าหรับเส้นใยปอแกว้
ขอนแก่น 50 พบวา่ไม่มีคุณสมบติัในการอมหรือดูดซบัน ้ามนัแต่จะท าหนา้ท่ีชอ้นน ้ามนัออกมากกวา่  แกน
ปอแช่ฟอกดูดซบัน ้ามนัไดดี้กวา่แกนปอลอกสด  



   นอกจากการค านวณค่าการดูดซบัน ้ามนัของแกนและเส้นใยปอ ยงัไดท้  าการประเมินปริมาณคราบ
น ้ามนับนผวิน ้า (%) ดว้ยสายตาหลงัตกัแกนและเส้นใยปอออกแลว้ เพื่อยนืยนัผลการทดลอง พบวา่ ผลการ
ประเมินทั้งสองวธีิการสอดคลอ้งกนั โดยไม่พบคราบน ้ามนับนผวิน ้าในทุกวธีิการ ยกเวน้ 2 กรรมวธีิ คือ 
กรรมวธีิท่ีใชแ้กนขนาดใหญ่ท่ีสุด (แกนปอพนัธ์ุขอนแก่น 60 ลอกสดขนาด 2 เซนติเมตร) และกรรมวธีิท่ีใช้
เส้นใยปอพนัธ์ุขอนแก่น 50 ท่ีมีคราบน ้ามนัเหลืออยูม่ากท่ีสุด 15% เท่ากนั (ตารางท่ี 3 ดูภาพประกอบ) 
 ฉะนั้น ปริมาณแกนปอ 50 กรัมต่อน ้ามนั 150 มิลลิลิตร น่าจะเป็นสัดส่วนปอต่อน ้ามนัท่ีเหมาะสม
เพราะสามารถดูดคราบน ้ามนัออกหมดจนไดน้ ้าใสสะอาด อยา่งไรก็ตาม หลงัการดูดซบัคราบน ้ามนัแลว้ ใน
วธีิการใชแ้กนปอแช่ฟอกเก่าขอนแก่น 60 และวธีิการใชเ้ส้นใยปอขอนแก่น 50 น ้าท่ีไดจ้ะใสแต่มีสีน ้าตาลซ่ึง
เกิดจากสีท่ีมาจากแกน หรือเส้นใยปอ  ส าหรับแกนปอขนาดเล็ก (10 และ14 เมส และ 0.5 เซนติเมตร) ไม่วา่
จะมาจากแกนปอแช่ฟอกเก่า หรือใหม่ และแกนปอลอกสดสามารถดูดคราบน ้ามนัหมดไดไ้ม่ต่างกนั 
(ดูภาพประกอบ) 
ตารางที ่3  ความสามารถในการดูดซบัคราบน ้ ามนั (150 มิลลิลิตร) ของแกนปอและเสน้ใย (50 กรัม) ปอ 2 พนัธ์ุ  

กรรมวธีิ 
น ้าหนกัหลงัแช่ 

(กรัม) 
% การดูดซบั

น ้ ามนั 
คราบน ้ ามนับนผิวน ้ า 

(%) 
1.  น ้ามนัเคร่ืองเก่า + น ้ าสะอาด (กรรมวธีิควบคุม) - - 100  

2.  น ้ าสะอาด (กรรมวธีิควบคุม) 0 0 0 

3.  ขก 60 แกนปอแช่ฟอก (เก่า)  10 เมส 390 680 a 0 
4.  ขก 60 แกนปอลอกสด 10 เมส 362 624 ab 0 
5.  ขก 60 แกนปอแช่ฟอก 14 เมส 340 579 bcd 0 

6. ขก 60 แกนปอแช่ฟอก 0.5 ซม. 245 389 f 0  

7.  ขก 60  แกนปอลอกสด 2 ซม. 201 302 g 15 
8.  ขก 50 แกนปอแช่ฟอก (เก่า) 10 เมส 332 563 bcd 0  
9.  ขก 50 แกนปอลอกสด 10 เมส 303 506 de 0 
10. ขก 50 แกนปอลอกสด 14 เมส 265 429 ef 1 
11. ขก 50 แกนปอลอกสด 0.5 ซม. 349 598 abc 0 
12.  ขก 50 เสน้ใยปอยาว  5 ซม. 310 520 cd 15 
C.V.  (%)      - 8.54 - 
 หมายเหต:ุ  เปรียบเทียบท่ีความเช่ือมัน่ 99% 



ลกัษณะของแกนปอทีใ่ช้ในกรรมวธีิต่าง ๆ 
 

 

 

 

 

 
 



 

ภาพการเปลีย่นแปลงก่อนและหลงัการแช่แกนปอในคราบน า้มนัและหลงัน าแกนปอออก 
น ้าสะอาด + แกนปอ   

       
ขก 60 แกนปอแช่ฟอกเก่า 10 เมส    ขก 50 แกนปอแช่ฟอกเก่า 10 เมส  

        
ขก 60  แกนปอลอกสด 10 เมส    ขก 50 แกนปอลอกสด 10 เมส 

    
ขก 60 แกนปอแช่ฟอก 14 เมส    ขก 50 แกนปอลอกสด 14 เมส 

        
   ขก 60 แกนปอแช่ฟอก 0.5  ซม.   ขก 50 แกนปอลอกสด 0.5 ซม. 

  
ขก 60  แกนปอลอกสด 2 ซม.    ขก 50 เสน้ใยลอกเคร่ืองยนต ์(ไม่แช่ฟอก) 

    
 



การทดลองที่ 3  การศึกษาความสามารถในการดูดซับน า้มันต่างชนิดกนัของแกนปอ 

 ผลการทดลองเปรียบเทียบการดูดซบัน ้ามนัเคร่ืองเก่าและน ้ามนัพืชใหม่ของแกนปอ 3 พนัธ์ุของปอ
คิวบาพนัธ์ุขอนแก่น 60 และปอจีนกบัปอแกว้ขอนแก่น 50 ขนาดต่าง ๆโดยแกนปอ 50 กรัมต่อน ้ามนั 150 
มิลลิลิตรแช่นาน 4 ชัว่โมง   พบวา่ ปริมาณการดูดซบัคราบน ้ามนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติอยู่
ในช่วง 286-651 เปอร์เซ็นต ์โดยแกนปอขนาดเล็กดูดซบัน ้ามนัไดดี้กวา่แกนปอขนาดใหญ่ (10 เมส > 14 
เมส > 0.5 เซนติเมตร> 2 เซนติเมตร) ผลการทดลองน้ีสอดคลอ้งกบัผลการทดลองท่ี 1 และ 2  แกนปอจีนดูด
ซบัน ้ามนัไดม้ากกวา่แกนปอพนัธ์ุขอนแก่น 60 และขอนแก่น 50 แกนปอสามารถดูดซบัน ้ามนัเคร่ืองเก่าและ
น ้ามนัพืชไม่ต่างกนั แกนปอแช่ฟอก หรือลอกสด แกนปอแช่ฟอกเก่าหรือใหม่ดูดซบัน ้ ามนัไดเ้หมือนกนั 
(ตารางท่ี 4) 
 การประเมินคราบน ้ามนับนผิวน ้า  พบวา่ ไม่มีคราบน ้ามนั – เหลือคราบน ้ามนัเล็กนอ้ย (0-5%) โดย
แกนขนาดใหญ่ท่ีสุดกรรมวธีิท่ีใชแ้กนปอพนัธ์ุขอนแก่น 60 ลอกสดขนาด 2 เซนติเมตรมีคราบน ้ามนั
เหลืออยูม่ากท่ีสุด คลา้ยการทดลองท่ี 2 โดยมีปริมาณแกนปอและน ้ามนัเท่ากนั แต่การทดลองท่ี 2 มีคราบ
น ้ามนัเหลือมากกวา่ ทั้งน้ีอาจจะเกิดจากระยะเวลาในการแช่แกนปอท่ีนานกวา่ คือ 18 ชัว่โมง กบั 4 ชัว่โมง 
(ตารางท่ี 4 ดูภาพประกอบ) 

ปริมาณแกนปอ 50 กรัมต่อน ้ ามนั 150 มิลลิลิตร เป็นสัดส่วนปอต่อน ้ามนัท่ีเหมาะสมเพราะสามารถ
ดูดคราบน ้ามนัออกหมดจนไดน้ ้าใสสะอาดเช่นเดียวกบัการทดลองท่ี 2 (ตารางท่ี 4 ดูภาพประกอบ) 
ตารางที ่4 การดูดซบัคราบน ้ ามนัเคร่ืองเก่า/น ้ ามนัพืช (150 มิลลิลิตร) ของแกนปอ (50 กรัม) และคราบน ้ ามนับนผิวน ้ า 
กรรมวธีิ น ้าหนกั

ก่อนแช่ (ก.) 
น ้าหนกั 

หลงัแช่ (ก.) 
น ้าหนกั 
การดูดซบั 

(ก.) 

%การดูดซบั
คราบน ้ ามนั 

%คราบ
น ้ ามนับน
ผิวน ้ า 

1. ปอจีน แกนปอแช่ฟอก 10 เมส 50.067   375.77 
 

 

325.70 651 a 0 

2. ปอจีน แกนปอลอกสด 14 เมส 50.100 335.60 285.50 570 ab 0 

3. ปอจีน แกนปอแช่ฟอก 0.5 ซม. 50.000 325.13 275.13 550b 0 

4. ขก 50. แกนปอลอกสด 0.5 ซม 50.177 228.77 178.59 356 c 1 

5. ขก 60 แกนปอแช่ฟอกเก่า 10 เมส 50.167 335.50 285.33 569 ab 0 

6. ขก 60 แกนปอลอกสด 2 ซม. 50.067 193.43 143.37 286 c 5 

7. ขก 60 แกนปอแช่ฟอกเก่า 10 เมส  +น ้ามนั
พืช 

50.167 350.33 300.17 598 ab 2 

8. ปอจีน แกนปอแช่ฟอก 10 เมส+น ้ามนัพืช 50.100 374.83 324.73 648 a 2 

C.V. (%) - - - 6.70 - 
 



ลกัษณะแกนปอพนัธ์ุต่างๆ 

 
 

ภาพแสดงการเปลีย่นแปลงก่อนและหลงัการแช่แกนปอ 3 พนัธ์ุขนาดต่าง ๆในน า้มนัเคร่ืองเก่าและน า้มนัพืชใหม่ 

ปอจีน แกนปอแช่ฟอก 10 เมส    ปอจีน แกนปอลอกสด 14 เมส 

   
ปอจีน แกนปอแช่ฟอก 0.5 เซนติเมตร        ขก 50 แกนปอลอกสด 0.5 เซนติเมตร  

   
ขก 60 แกนปอแช่ฟอกเก่า 10 เมส    ขก 60 แกนปอลอกสด 2 เซนติเมตร 

    
ขก 60 แกนปอแช่ฟอกเก่า 10 เมส +น ้ามนัพืช           ปอจีน แกนปอแช่ฟอก 10 เมส +น ้ามนัพืช 

   
 
การทดลองที ่4 การศึกษาชนิดของถุงบรรจุและเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับน า้มันของแกนปอ 

ผลการทดลองท่ี 2 และ 3 พบวา่การโรยแกนปอลงบนคราบน ้ามนัในปริมาณท่ีเหมาะสมสามารถท า
ใหน้ ้าสะอาดได ้ ในสภาพการใชง้านจริงในการท าความสะอาดแหล่งน ้าปนเป้ือน จ าเป็นตอ้งมีการกูแ้กนปอ
คืนมาเพื่อน าไปก าจดั หรือใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืน การบรรจุแกนปอในถุงจะท าใหส้ามารถน าแกนปอออกจาก
พื้นท่ีได ้  



การทดลองน้ี จึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสามารถในการดูดซบัคราบน ้ามนัของแกนปอเม่ือ
บรรจุถุง 2 ชนิด คือ ถุงผา้ใยบวัและถุงตาข่ายพลาสติก โดยใชน้ ้ามนั 150 มิลลิลิตร และแกนปอ ประมาณ < 
10 และ 50 กรัม ในการทดลองท่ี 4.1 และ 4.2 ตามล าดบั  
การทดลองที ่4.1 

ผลการทดลอง พบวา่ ปริมาณการดูดซบัคราบน ้ามนัไม่แตกต่างกนัอยูใ่นช่วง 771-976 เปอร์เซ็นต ์
โดยกรรมวธีิแกนปอขอนแก่น 60 ในถุงตาข่ายหรือถุงผา้ใยบวัมีเปอร์เซ็นน ้าหนกัการดูดซบัน ้ามนันอ้ยกวา่
กรรมวธีิแกนปอจีนในถุงตาข่ายหรือถุงผา้ใยบวัท่ีมีเปอร์เซ็นน ้าหนกัการดูดซบัน ้ามนัมากท่ีสุด  ส่วนปริมาณ
คราบน ้ามนับนผวิน ้ามีมากในทุกกรรมวธีิ (90%) แสดงวา่ แกนปอคิวบาทั้งสองพนัธ์ุมีความสามารถในการ
ดูดซบัน ้ามนัไดใ้กลเ้คียงกนั แมค้วามสามารถในการดูดซบัน ้ามนัจะสูงแต่ปริมาณแกนปอในถุงขนาดเล็กจึง
ไม่สามารถดูดน ้ามนัออกหมดได ้หรือสัดส่วนแกนปอ (นอ้ยกวา่ 10 กรัม)  ต่อปริมาณน ้ามนั (150 มิลลิลิตร) 
ไม่เหมาะสม (ตารางท่ี 5 ดูภาพประกอบ) 
ตารางที ่5 การดูดซบัคราบน ้ ามนั (150 มิลลิลิตร) ของแกนปอแช่ฟอก  ขนาด 10 เมสและคราบน ้ ามนับนผิวน ้ า 
กรรมวธีิ 
 

น ้าหนกัก่อน
แช่ (ก.) 

น ้าหนกัหลงั
แช่ (ก.)  

น ้าหนกัการ
ดูดซบั (ก.) 

%การดูดซบั
คราบน ้ ามนั 

%คราบน ้ ามนั
บนผิวน ้ า 

1 แกนปอจีน  10 เมส ใส่ถุงใยบวั 8.30 91.1 82.4 954  90.00  
2 แกนปอจีน  10 ใส่ถุงตาข่าย 6.60 71.0 64.0 976  90.00  
3 ขก. 60 10 เมส ใส่ถุงใยบวั 8.10 81.0 72.9 909  90.00  
4 ขก. 60 10 เมส ใส่ถุงตาข่าย 8.30 70.6 62.7 771  90.00  

C.V. (%) - - - 6.70 0.00 

การทดลองที ่4.2 
ผลการทดลอง พบวา่ ปริมาณการดูดซบัคราบน ้ามนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติอยูใ่นช่วง 

82-499 เปอร์เซ็นต ์กรรมวธีิท่ีมีค่าดูดซบัน ้ามนันอ้ยท่ีสุดคือถุงตาข่ายเปล่า  กรรมวธีิท่ีมีค่าดูดซบัน ้ามนัมาก
ท่ีสุดคือ ถุงผา้ใยบวัเปล่า  กรรมวธีิอ่ืนมีค่าดูดซบัน ้ามนั ระหวา่ง 281-443 เปอร์เซ็นต ์โดยกรรมวธีิแกนปอท่ี
ใส่ถุงใยบวั แช่นาน 30 นาที มีค่าดูดซบัน ้ามนันอ้ยท่ีสุดในกรรมวธีิท่ีเหลือ นอกจากนั้นกรรมวธีิอ่ืน ๆมีค่า
ใกลเ้คียงกนัระหวา่ง  60, 90 และ 120 นาที และไม่มีความแตกต่างกนัของถุงผา้ใยบวัและถุงตาข่าย (419-443 
เปอร์เซ็นต)์  การประเมินเปอร์เซ็นตค์ราบน ้ามนัท่ีเหลือบนผวิน ้า พบวา่ กรรมวธีิท่ีมีคราบน ้ามนับนผวิน ้า
มากท่ีสุด 99 เปอร์เซ็นตเ์ท่ากนั คือ ถุงผา้ใยบวัและถุงตาข่ายเปล่า กรรมวธีิท่ีเหลือมีคราบน ้ามนับนผวิน ้า
ระหวา่ง 5-20 เปอร์เซ็นต ์กรรมวธีิท่ีมีค่าคราบน ้ามนับนผิวน ้านอ้ยท่ีสุดเท่ากนัในกลุ่มน้ี คือ กรรมวธีิแช่แกน
ปอ 30 และ60 นาที  แช่เกิน 60 นาที  เป็น 90 และ 120 นาที น ้ามนัท่ีดูดซบัเขา้ไปในแกนปอจะถูกปล่อย
กลบัคืนออกมาจึงมีคราบน ้ามนัมากข้ึนบนผวิน ้า 10  และ 20 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั ขอ้มูลน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่
เวลาแช่แกนปอ (ขนาด 14 เมส 50 กรัม)ในถุงผา้ใยบวัท่ีเหมาะสมในการดูดซบัคราบน ้ามนั (150 มิลลิลิตร) 
คือ 30 นาที  จึงไม่จ  าเป็นตอ้งแช่แกนปอนานกวา่น้ี (60-120 นาที) เม่ือแช่แกนปอในถุงตาข่ายท่ีเวลา 120 



นาที มีคราบน ้ามนับนผวิน ้าเหลือนอ้ยเพียง 5 เปอร์เซ็นต ์อาจจะเน่ืองจากถุงมีรูมากกวา่ หรือโปร่งกวา่ การ
ดูดซบัน ้ามนัจึงดีกวา่ (ตารางท่ี 6 ดูภาพประกอบ) 
ตารางที ่6  การดูดซบัคราบน ้ ามนั (150 มิลลิลิตร) ของแกนปอแช่ฟอกขอนแก่น 60 ขนาด 14 เมสและคราบน ้ ามนับนผิวน ้ า 

 
กรรมวธีิ 

น ้าหนกั
ก่อนแช่ (ก.) 

น ้าหนกัหลงั
แช่ (ก.) 

น ้าหนกัการ
ดูดซบั (ก.) 

%การดูดซบั
คราบน ้ ามนั 

%คราบน ้ ามนั
บนผิวน ้ า 

1. ถุงผา้ใยบวั 2.87 17.17 14.30 499 a 99 
2. ถุงตาข่าย 8.57 15.50 6.93 82 c 99 
3. ขก. 60 ใส่ถุงผา้ใยบวั 30 นาที 57.13 215.67 158.53 287  b 5 
4. ขก. 60 ใส่ถุงผา้ใยบวั 60 นาที 53.97 286.87 232.90 432 a 5 
5. ขก. 60 ใส่ถุงผา้ใยบวั 90 นาที 54.13 278.70 223.93 419 a 10 
6. ขก. 60 ใส่ถุงผา้ใยบวั 120 นาที 57.67 310.80 253.13 439 a 20 
7. ขก. 60 ใส่ตาข่าย 120 นาที 49.90 270.87 220.97 443 a 5 
C.V. (%) - - - 13.48 - 
ลักษณะถุงบรรจุแกนปอ 2 แบบ 

 



 

ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงกอ่นและหลังการแช่แกนปอในคราบน ้ามัน 

ถุงผ้าใยบัวและถุงตาข่ายขนาด 3×30 เซนติเมตร  

 ปอจีน แกนปอแช่ฟอก 10 เมส ใสถ่งุผา้ใยบวั      ปอจีน แกนปอแช่ฟอก 10 เมส ใสถ่งุตาขา่ย 

    
 ขก 60 แกนปอแช่ฟอกเก่า 10 เมส ใสถ่งุผา้ใยบวั  ขก 60 แกนปอแช่ฟอกเกา่ 10 เมส ใสถ่งุตาขา่ย 

     
ถุงผ้าใยบัวและถุงตาข่ายขนาด 6×40 เซนติเมตร                                                         

าใยบั
ว
 
                     
ถงุตา
ขา่ย 

ถงุผา้ใยบวั    ถงุตาขา่ย   ขก 60 ใสถ่งุตาขา่ย 120 นาท ี
 
 

 
                                                            
 

 

ถุงใยบวั 

ขก. 60 ใสถ่งุใยบวั 30 นาที 
 

ขก. 60 ใสถ่งุใยบวั 60 นาที 

ขก. 60 ใสถ่งุใยบวั 90 นาที 
 ขก. 60 ใสถ่งุใยบวั 120 นาท ี

 

ขก. 60 ใสถ่งุใยบวั 60 นาที 
 

ขก. 60 ใสถ่งุใยบวั 120 นาท ี

 



การทดลองที ่5 การศึกษาเวลาทีเ่หมาะสมในการดูดซับน า้มันของแกนปอ 

   การทดสอบความสามารถในการดูดซบัน ้าและน ้ามนัเคร่ืองเก่า (100 มิลลิลิตร) ของแกนปอแช่ฟอก
พนัธ์ุขอนแก่น 60 และแกนปอลอกสดพนัธ์ุปอจีน  ขนาด 14 เมส (ประมาณ 50 กรัม) ท่ีบรรจุถุงใยบวั พบวา่ 
แกนปอขอนแก่น 60 สามารถดูดซบัน ้าและน ้ามนัไดใ้นปริมาณใกลเ้คียงกนั 251-297 เปอร์เซ็นต ์ภายในเวลา 
30-60 นาที  แกนปอขอนแก่น 60 ดูดซบัน ้ามนัไดม้ากข้ึนเม่ือแช่ในน ้ามนันานข้ึน และดูดน ้ามนัไดม้ากท่ีสุด
เม่ือแช่นาน 24 ชัว่โมง (547 เปอร์เซ็นต)์ ซ่ึงไม่แตกต่างทางสถิติกบัแกนปอจีนแช่นาน 60 นาที (442 
เปอร์เซ็นต)์ แสดงวา่ปอจีนมีความสามารถดูดซบัน ้ามนัไดเ้ร็วกวา่แกนปอขอนแก่น 60 มาก โดยมีปริมาณ
คราบน ้ามนัเหลือบนผวิน ้าเพียงเล็กนอ้ยพอ ๆกนั สัดส่วนแกนปอ 50 กรัมก็พอเหมาะกบัการดูดซบั/ท าความ
สะอาดคราบน ้ามนั 100 มิลลิลิตร (ตารางท่ี 7) 
ตารางที ่7  การดูดซบัคราบน ้ ามนัของแกนปอขนาด 14 เมส ของปอ 2 พนัธ์ุท่ีบรรจุถุงใยบวั และคราบน ้ ามนับนผิวน ้ า 

 
กรรมวธีิ 

น ้าหนกั
ก่อนแช่ (ก.) 

น ้าหนกัหลงั
แช่ (ก.) 

น ้าหนกัการ
ดูดซบั (ก.) 

%การดูดซบั
คราบน ้ ามนั 

%คราบน ้ ามนั
บนผิวน ้ า 

1.ขก. 60  แช่น ้ า 30 นาที 51.333 195.30 143.97 280 b 0 
2. ขก. 60  แช่น ้ า 60 นาที 48.933 194.37 145.43 297 b 0 
3. ขก. 60 แช่น ้ ามนั 30 นาที 48.900 172.30 123.40 251 b 3 
4. ขก. 60  แช่น ้ ามนั 60 นาที 48.600 186.67 138.07 283 b 3 
5. ขก. 60  แช่น ้ ามนั 24 ชัว่โมง 49.667 321.33 271.67 547 a 3 
6. ปอจีน ลอกสด แช่น ้ ามนั 30 นาที 47.667 192.43 144.77 301 b 3 
7. ปอจีน ลอกสด แช่น ้ ามนั 60 นาที 48.333 262.77 214.43 442 a 3 
C.V. (%) - - - 15.05 - 

 



 

ลกัษณะแกนปอพนัธ์ุขอนแก่น 60 และปอจนี ขนาด 14 เมส บรรจุถุงใยบัว 

 

ภาพแสดงการเปลีย่นแปลงก่อนและหลงัการแช่แกนปอในคราบน า้มนั 
  

  
ขก. 60   แช่น ้ า 30 หรือ 60 นาที    ขก. 60 แช่น ้ ามนั 30 นาที 

  
ขก. 60 แช่น ้ ามนั 60 นาที                                   ขก. 60 แช่น ้ ามนั 24 ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 

ปอจีน แช่น ้ ามนั 30 นาที                 ปอจีน แช่น ้ ามนั 60 นาที 

 
ภาพตดัขวางช้ินส่วนล าต้นปอแก้วและปอควิบา 3 พนัธ์ุ (ก าลงัขยาย 10x: 1,000 เท่า) 

    
ขอนแก่น 50      ขอนแก่น 60   ปอจีน     ปออินโดนีเซีย 



การทดลองที ่6 ปริมาณแกนปอทีเ่หมาะสมในการดูดซับคราบน า้มัน 

 การเปรียบเทียบปริมาณแกนปอท่ีเหมาะสมของแกนปอแช่ฟอกพนัธ์ุขอนแก่น 60 และแกนปอลอก
สดพนัธ์ุโนนสูง 2 ขนาด 14 เมส โดยใชแ้กนปอปริมาณ 25, 50 และ 75 กรัมต่อน ้ามนัเคร่ือง 100 มิลลิลิตร 
แช่นาน 30 นาที พบวา่ แกนปอขอนแก่น 60 (50 กรัม) ดูดซบัน ้ามนัไดม้ากท่ีสุด 393 เปอร์เซ็นตม์ากกวา่แกน
ปอโนนสูง 2 ทุกปริมาณและแกนปอโนนสูง 2 ทุกปริมาณดูดซบัน ้ามนัไดไ้ม่ต่างกนัระหวา่ง 316-323 
เปอร์เซ็นต ์ทุกวธีิการท าใหน้ ้ าใสสะอาดปราศจากคราบน ้ามนั/ไม่มีคราบน ้ามนัเหลือบนผวิน ้า (ตารางท่ี 8) 
ตารางที ่8 การดูดซบัคราบน ้ ามนัและคราบน ้ ามนับนผิวน ้ าของแกนปอขนาด 14 เมส ท่ีปริมาณต่าง ๆ กนั  
กรรมวธีิ น ้าหนกัก่อนแช่(ก.) น ้าหนกัหลงัแช่(ก.) น ้าหนกัท่ีดูดซบั(ก.) %การดูดซบัคราบน ้ ามนั 
1. ขก. 60  50 กรัม 50.13 247 196.8 393a 
2. โนนสูง 2  25 กรัม 25.10 105 79.5 317b 
3. โนนสูง 2  50 กรัม 50.10 208 158.3 316b 
4. โนนสูง 2  75 กรัม 75.07 317 242.0 322b 
C.V. (%) - - - 7.15 
หมายเหต:ุ  ไม่มีคราบน ้ ามนัเหลือบนผิวน ้ าในทุกวธีิการ 
ปริมาณแกนปอทีใ่ช้ทดลอง 

 
ภาพแสดงการเปลีย่นแปลงก่อนและหลงัการแช่แกนปอในคราบน า้มนั 

 
 
 
 
 
 

แกนปอแช่ฟอกพนัธ์ุขอนแก่น 60 ปริมาณ 50 กรัม            แกนปอลอกสดพนัธ์ุโนนสูง 2 ปริมาณ 25 กรัม   
 
 
 
 
 
 

แกนปอลอกสดพนัธ์ุโนนสูง 2 ปริมาณ 50 กรัม                 แกนปอลอกสดพนัธ์ุโนนสูง 2 ปริมาณ 75 กรัม 

  



การทดลองที่ 7  การศึกษาปริมาณน า้และน า้มันทีดู่ดซับโดยแกนปอ 
 เน่ืองจากผลการทดลองท่ี 5 พบวา่แกนปอ (ขอนแก่น 60) สามารถดูดซบัทั้งน ้าและน ้ามนัไดใ้น
ปริมาณใกลเ้คียงกนั งานทดลองท่ีผา่นมา ก็ไม่เคยมีการตวงหรือวดัปริมาณน ้าท่ีใชใ้นการแช่ปอ หรือน ้าท่ี
หายไป ในความเป็นจริงปอน่าจะมีการดูดทั้งน ้าและน ้ามนัในขณะเดียวกนั จึงควรศึกษาเพื่อความกระจ่างใน
เร่ืองน้ี 
 ในการทดลองน้ี ใชน้ ้ามนัเคร่ืองเก่า 100 มิลลิลิตรมีน ้าหนกั 120 กรัมใส่ลงในน ้า 3 ลิตร (3,000 
กรัม) หลงัแช่แกนปอ น ้ามนัหายไปหมดและน ้าเหลือเพียง 2.5 ลิตร (2,500 กรัม)  

พบวา่ เปอร์เซ็นตก์ารดูดซบัน ้ามนัและน ้าของแกนปออยูร่ะหวา่ง 327-683% (164-341 กรัม)โดย
แกนปอดูดซบัน ้ามนั 120 กรัมจนหายไปหมดเท่ากนัทุกวิธีการ แสดงวา่ เปอร์เซนตก์ารดูดซบัน ้ามนัเท่ากบั 
240% ท่ีเหลือเป็นน ้าท่ีแกนปอดูดซบัไว ้88-443% (44-221 กรัม) แต่น ้าหนกัน ้าหรือปริมาตรน ้าจะหายไป 
500 กรัม (500 มิลลิลิตร)  แสดงวา่น ้าส่วนหน่ึงอาจจะสูญเสียไปโดยการติดภาชนะ ระเหยไปและเกิดจาก
ความคลาดเคล่ือนท่ีไม่ทราบสาเหตุ   

ขอ้มูลน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ แกนปอสามารถดูดซบัน ้ามนัรวมกบัน ้า โดยแกนปอขนาดเล็กดูดซบัได้
มากกวา่แกนปอขนาดใหญ่  แกนปอทั้ง 2 พนัธ์ุทุกขนาดดูดซบัน ้ามนัไดเ้ท่ากนั แต่แกนปอคิวบาพนัธ์ุ
ขอนแก่น 60 ดูดซบัน ้าไดม้ากกวา่แกนปอแกว้พนัธ์ุขอนแก่น 50 (ในทุกขนาดของแกนปอ)  (ตารางท่ี 9) 

ทุกการทดลองใชน้ ้ามนัเคร่ืองเก่าชุดเดียวกนั ขอ้มูลผลการดูดซบัน ้ามนั(และน ้าในขณะเดียวกนั) ไม่
ค่อยสม ่าเสมอ อาจจะเน่ืองจากน ้ามนัเคร่ืองเก่าท่ีใชมี้ส่ิงเจือปนท่ีอาจจะเป็นน ้าฝน หรืออยา่งอ่ืน เน่ืองจาก
การเก็บไวก้ลางแจง้ 
ตารางที ่9 การดูดซบัน ้ าของแกนปอ 2 พนัธ์ุ 3 ขนาด และคราบน ้ ามนับนผิวน ้ า (น ้ ามนั 100 มิลลิลิตรใส่ในน ้ า 3 ลิตร) 
กรรมวธีิ 
(ขนาดแกนปอ) 

น ้าหนกั
แกนปอ(ก.) 

 

น ้าหนกัหลงั
แช่ (ก.) 

น ้าหนกัท่ี
ดูดซบั (ก.) 

%การ
ดูดซบั 

น ้าหนกัน ้ าท่ี
ดูดซบั (ก.) 

%การดูดซบั
น ้ ามนั 

% การดูด
ซบัน ้ า 

 
ปอควิบาพนัธ์ุขอนแก่น 60 
1. 10 เมส 49.93  391 a  341 a 683 221 240 443 
2.  14 เมส 50.00   356 b 306 b 612 186 240 372 
3. 0.5 ซม. 50.00   338 c    288 c 576 168 240 336 
ปอแก้วพนัธ์ุขอนแก่น 50 
4. 10 เมส 50.07    294 d    244 d 487 124 240 248 
5. 14 เมส 49.67    226 e       176 e 354 56 240 113 
6. 0.5 ซม. 50.17    214 e      164 e 327 44 240 88 
C.V. (%) 0.59 3.26 3.87 - - - - 

 



สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

1. แกนปอแกว้และปอคิวบาจากการแช่ฟอกและแกนปอท่ีลอกจากล าตน้ท่ีไม่ผา่นการแช่ฟอก

สามารถดูดซบัน ้ามนัได ้ 

2.  ช้ินส่วนแกนปอขนาดเล็กจะดูดซบัน ้ามนัไดดี้กวา่ช้ินส่วนแกนปอขนาดใหญ่ แกนปอขนาด

เล็ก 10 และ 14 เมส เป็นขนาดท่ีเหมาะสมในการใชดู้ดซบัน ้ามนั 

3.  แกนปอคิวบาดูดซบัน ้ามนัไดดี้กวา่แกนปอแกว้ แกนปอคิวบาจีนดูดซบัน ้ามนัไดดี้กวา่ปอคิวบา
        ขอนแก่น  60  

4. แกนปอสามารถดูดซบัไดท้ั้งน ้า น ้ามนัพืชและน ้ามนัเคร่ืองท่ีใชแ้ลว้ (ท่ีลอยอยูบ่นผวิน ้ า) โดย

แกนสามารถดูดน ้าและน ้ามนัไดใ้นเวลาเดียวกนั และสามารถแยกปริมาณ/เปอร์เซนตน์ ้ามนั

และน ้าท่ีแกนปอดูดซบัไวไ้ด ้ 

5. สัดส่วนแกนปอต่อน ้ามนัท่ีเหมาะสม คือ แกนปอ 50 กรัมต่อน ้ามนัเคร่ืองเก่า 100-150 มิลลิลิตร  

เวลาท่ีเหมาะสมในการแช่แกนปอเพื่อดูดซบัน ้ามนั คือ 30 นาที (ถึง 24 ชัว่โมง) 

6. ถา้น ้ามนัมีมาก ควรแกนปอขนาดใหญ่ข้ึนและใหเ้วลาในการดูดซบันานข้ึน แต่หากเวลาแช่นาน

เกินไป แกนปออาจจะมีการปล่อย/คายน ้ามนัคืนออกมา 

7. แกนปอบรรจุในถุงผา้ใยบวั หรือถุงตาข่ายไนล่อนสามารถใชดู้ดซบัน ้ามนัไดดี้ โดยปริมาณ

แกนปอตอ้งเหมาะสม 

8. แกนปอเหมาะท่ีจะน าไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์เพื่อท าความสะอาดส่ิงแวดลอ้มทั้งในครัวเรือน

และในแหล่งน ้าต่อไป 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
 ขอ้มูลความสามารถในการดูดซบัน ้ามนัของแกนปอ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาวสัดุ/
ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดสภาพแวดลอ้ม หรือแหล่งน ้าท่ีปนเป้ือนคราบน ้ามนั 
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