
90
   การศึกษากระบวนการน�ากลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน�้าพลาสติก

   และกระบวนการสร้างพื้นผิวโดยผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และ ทุ่นโฟม
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษากระบวนการน�ากลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน�้า

พลาสติกและกระบวนการสร้างพื้นผิวโดยผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และทุ่นโฟม วิธีการ

วิจัย คือ แยกชนิดขวดน�้าพลาสติก PET และ HDPE ด้วยวิธีการท�ามือ และย่อยขนาดขวดน�้า

พลาสติกให้เล็กด้วยวิธีการตัด ผลิตชิ้นพลาสติกในอัตราส่วน ร้อยละ 100 ด้วยวิธีการหลอมด้วย

ความร้อนในเตาอบ เมื่อพลาสติกโดนความร้อนจะเกิดการละลายและยุบตัวจึงจ�าเป็นต้องเติม

ปริมาณเศษพลาสติกที่ตัดเป็นชิ้นเล็กให้เต็มแม่แบบจนได้ขนาดตามแม่แบบ การผลิตชิ้นพลาสติก

ผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และทุ่นโฟมในอัตราส่วนการผสมเศษขวดน�้าพลาสติก ร้อยละ 

90 และ เศษวัสดุอื่น ๆ  ร้อยละ 10 ผลการศึกษากระบวนการสร้างพื้นผิวของเศษขยะขวดน�้าพลาสติก

และการผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และทุ่นโฟม พบว่า จุดหลอมเหลวพลาสติก HDPE ที่ 

230 องศาเซลเซียส จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนโดยเผาไหม้และเปลี่ยนเป็นสีด�า ส่วน

พลาสติกชนิด PET ที่ 293 องศาเซลเซียส จะเกิดการละลายกลายเป็นน�้า ส่วนเศษวัสดุแห เชือก 

อวน ที่น�ามาผสมมีลักษณะละลายเข้ากับเนื้อพลาสติกขวดน�้าด้วยความร้อนได้ดี แต่เกิดการเผา

ไหม้เร็วกว่าพลาสติกโดยเฉลี่ยใช้ระยะเวลา 10 นาที จะเกิดการเผาไหม้เปลี่ยนสีเป็นสีน�้าตาลเข้ม

และแข็งตัวคงรูป ซึ่งมีผลต่อลักษณะพื้นผิวของพลาสติกท�าให้ไม่เรียบ ขรุขระ ลักษณะพื้นผิวที่ได้

จากการหลอมของเศษวัสดุแห และอวน มีความใกล้เคียงกันสูง แตกต่างเพียงขนาดของเส้นแห และ

อวน เศษวัสดุเชือกเมื่อถูกการหลอมละลายมีการหดตัวสูงมากเมื่อเทียบกับการหดตัวของเศษวัสดุ

แห และอวน  ลักษณะพื้นผิวที่ได้จะไม่เรียบ มีความขรุขระสูงกว่าเศษวัสดุแห และอวน เศษวัสดุทุ่น

โฟมไม่สามารถยึดติดกับพลาสติก ลักษณะพื้นผิวที่ได้จึงเป็นเพียงแค่ร่องรอยของทุ่นโฟมบน

พลาสติก การศึกษากระบวนการน�ากลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน�้าพลาสติกและกระบวนการ

สร้างพื้นผิวโดยผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และทุ่นโฟม มีลักษณะพื้นผิววัสดุที่ใกล้เคียง

กัน โดยเศษวัสดุแหและอวนให้พื้นผิวที่เรียบและการผสมผสานได้ดีที่สุด

ค�าส�าคัญ: เศษขวดน�้าพลาสติก เศษวัสดุแห เศษวัสดุอวน เศษวัสดุเชือก เศษวัสดุทุ่นโฟม

การศึกษากระบวนการน�ากลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน�้าพลาสติกและ

กระบวนการสร้างพื้นผิวโดยผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และ ทุ่นโฟม1
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 The purpose of research is to study of recycle process of waste plastic bottle and 

texturing process by integration with debris netting, rope, nets and foam buoy. The re-

search method is to separate the waste plastic bottles of PET and HDPE by hand and sub-

size of plastic water bottles with cutting method. The production process is using 100 

percentage of waste plastic bottles melting in the oven; when waste plastic is melted by 

heat, waste plastic will shrink and deform so it is necessary to fill up more waste plastic 

scrap to full the mold. The production of texturing process by integration with debris net-

ting, rope, nets and foam buoy is using waste plastic water bottle scrap 90 percent and 

other scrap 10 percent of the physical properties of scrap. The results found that melting 

point of HDPE plastic is at 230 ° C. The change is made clearly by burning and turning 

black color. The melting point of PET plastic is at 293 ° C and turn the property into water. 

The scrap of debris netting, rope, and nets are melted with plastic bottles well by heat, but 

the average burn-up time is 10 minutes, and the color is burned to a dark brown and sol-

id-shaped. This affects the surface appearance of the plastic by making it uneven. Rugged 

surface appearance is from the melting of scrap and fishnet material. There is a high con-

trast, only the size of the strands and the fishnet, the rope material when molten, are very 

high shrinkage compared to the contraction of the scrap and fishnet material. The appear-

ance of the surface is not smooth. There is a higher roughness than debris and a fishnet; 

the foam buoy cannot be attached to plastic, so it is just a trace of foam buoys on the 

plastic. The study of recycled processes of debris, water bottles, plastic, and the process 

of creating surfaces, combined with scrap material. Fishnet, rope and foam buoy have 

similar material textures. The scrap and fishnet material provide a smooth surface and the 

best combination.

 

Keyword: Plastic Bottle Scrap, Debris Netting, Debris Rope, Debris Nets, Debris Foam 

Buoy

Abstract

   การศึกษากระบวนการน�ากลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน�้าพลาสติก

   และกระบวนการสร้างพื้นผิวโดยผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และ ทุ่นโฟม
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 ทรัพยากรท่ีน�ามาใช้เป็นวัสดุในการพัฒนาประเทศไทยปัจจุบันได้ลดน้อยลงแต่ความ

ต้องการยังคงเพิ่มขึ้น ดังนั้น การผลิตวัสดุทดแทนจึงเป็นแนวคิดที่ส�าคัญต่อยุคปัจจุบันและเพื่อ

เป็นการรกัษาทรพัยากรทียั่งคงเหลอือยู่ การสงัเคราะห์พลาสตกิชนิดต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาเปลี่ยนแปลง

ของโลกในมิติท่ีหลากหลายของยุคปัจจุบันจึงเข้ามามีบทบาทต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันเพ่ือความ

สะดวกสบาย และก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

ตลอดระยะเวลา 50 ปี พลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระแสของการเปลี่ยนแปลงในภาคการตลาด

และการผลิตที่อยู่ในปริมาณค่อนข้างสูง ผลจากการผลิตและการเปลี่ยนแปลงนี้ก่อให้เกิดปัญหา

มลพิษขยะมูลฝอยภายในประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ได้มีผลกระทบต่อระบบทางน�้า ประเทศไทยจึง

เริ่มตระหนักและให้ความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อมและมีการวางแผนพัฒนามาโดยตลอดมากกว่า 30 

ปี โดยได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (Office of the National Economic and 

Social Development Council, 2016) ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่มุ่งเน้นแนวความคิดของ

ขยะมูลฝอยและการน�าไปใช้ประโยชน์ซึ่งประกอบด้วย การลด (Reduce) การแปรรูปเพื่อน�ากลับมา

ใช้ใหม่ (Recycle) การน�ามาใช้ซ�้า (Reuse) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 3Rs หรือพิจารณาในส่วนของการ

แปรรูปเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการน�ามาใช้ซ�้า (Reuse) ร่วมกันเป็นการน�าขยะ

มูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Material Recovery) ซึ่งการก�าจัดขยะของประเทศไทยในปัจจุบัน

จะพิจารณาถึง การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบบเติม (Refill) การซ่อมแซมวัสดุเก่ากลับมาใช้ซ�้า (Repair) 

นอกจากนี้ประเทศไทยยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศล�าดับต้น ๆ ของโลกที่เป็นแหล่งส�าคัญของขยะ

พลาสติกในทะเลจึงจัดตั้งแผนปฏิบัติการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 โดยกรมควบคุม

มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการเปลี่ยนแปลงและแผนพัฒนาข้างต้น 

การน�าขยะขวดน�้าพลาสติกและการผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และทุ่นโฟม จากทะเล 

ผ่านกระบวนการผลิตด้วยความร้อนเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ถือเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการสนับสนุน

การก�าจัดขยะและการแปรรูปเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ และถือเป็นการพัฒนาเศษวัสดุเพื่อสร้างวัสดุ

แนวทางใหม่ด้วยการผสมผสานกับเศษขยะชนิดอื่น ๆ 

 จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีการวิจัยในการน�าขยะขวดน�้าพลาสติกจากทะเลที่เป็นขยะ

มูลฝอยจากการบริโภคและอุปโภคบริเวณชายหาดบางแสนผสมร่วมกับขยะมูลฝอยจากการท�า

ประมงบริเวณชายหาดวอนนภา เพ่ือให้เกิดเป็นวัสดุแนวทางใหม่สู่การพัฒนาต่อยอดในด้าน

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หรืองานศิลปะท่ีเก่ียวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์กระบวนการน�า

กลับของเศษขยะขวดน�้าพลาสติกมาใช้ใหม่ด้วยวิธีการหลอมและกระบวนการสร้างพ้ืนผิวโดยการ

ผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และทุ่นโฟม เพื่อน�ามาสร้างเป็นประติมากรรมจัดวางที่สะท้อน

ให้เห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของการน�าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่

บทคัดย่อ
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 1. ศึกษาพื้นที่วัสดุ คือ ขยะมูลฝอยบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก ขยะประเภทขวดน�้า

พลาสติก ขยะตามชายฝั่งที่เกิดจาการท�าประมง ดังนี้

  1.1 ขยะมูลฝอยบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีคือ 1 ใน 23 จังหวัด

ชายฝั่งทะเลที่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นสูงสุด 5 อันดับต้นของประเทศไทย โดยมีปริมาณ

ขยะ 2,619.72 ตันต่อวัน คิดเป็นอัตราการเกิดขยะเกือบครึ่งหนึ่งของภาคตะวันออก และอัตราส่วน

การจัดการขยะไม่ถูกต้องรวมทั้งปริมาณขยะตกค้างที่ไม่ได้รับการก�าจัด ร้อยละ 46.53 (จากข้อมูล

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก ปีพ.ศ. 2559) ซึ่งมีโอกาสถูกพัดลงทะเลใน

ปริมาณที่สูง ประกอบกับข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ พบว่า จังหวัดชลบุรีมีขยะมูลฝอยเกิน 1 ล้านตัน

ใน ปีพ.ศ. 2557 และได้มีการจัดการขยะในบางส่วนแต่ยังคงมีขยะตกค้างตั้งแต่ 500,000 ตัน ถึง 1 

ล้านตัน ในช่วงสิ้น ปีพ.ศ. 2559

เทศบาล ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน)

ทม.แสนสุข 80

ทต.อ่างศิลา 40

ทม.ศรีราชา 40

ทต.แหลมฉบัง 120

เมืองพัทยา 250

ตารางที่1 ตารางแสดงเทศบาลในภาคตะวันออกที่มีปริมาณขยะมากที่สุดต่อวัน

ที่มา : ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

สถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอย ระบบก�าจัดขยะมูลฝอย สถานภาพ

เทศบาลเมืองศรีราชา Sanitary Landfill เหลือระยะเวลาใช้งาน 3 ปี

เทศบาลเมืองแสนสุข Sanitary Landfill เหลือระยะเวลาใช้งาน 2 ปี

เทศบาลนครแหลมฉบัง Sanitary Landfill เต็มประสิทธิภาพ

เมืองพัทยา Sanitary Landfill เต็มประสิทธิภาพ

เทศบาลเมืองบ้านบึง ฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล เหลือระยะเวลาใช้งาน 5 ปี

ศูนย์ก�าจัดขยะมูลฝอยรวมชลบุรี ระบบคัดแยกและฝังกลบ ปิดด�าเนินการ

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเขาเพชร ระบบขนถ่ายมูลฝอย เต็มประสิทธิภาพ

ตารางที ่2 ตารางแสดงระบบก�าจดัขยะมลูฝอยชมุชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 7 แห่งในจงัหวัดชลบรุี

ที่มา : The Regional Environment Office 13, 2017

วิธีการศึกษา

   การศึกษากระบวนการน�ากลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน�้าพลาสติก

   และกระบวนการสร้างพื้นผิวโดยผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และ ทุ่นโฟม
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  1.2 ขยะประเภทขวดน�า้พลาสติก จดัอยู่ในขยะทะเลกลุม่ท่ี 3 ซึง่หมายถึงขยะอืน่ ๆ 

ที่ไม่ควรจะถูกท้ิงลงทะเล แต่กลับพบอยู่ในทะเล พ้ืนท่ีบริเวณชายหาดบางแสนจัดอยู่เขตพ้ืนที่

ชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกท่ีมีปริมาณขยะขวดน�้าพลาสติกมากกว่าขยะประเภทอื่นเน่ืองจาก

การอุปโภคและบริโภคบริเวณชายหาด

ภาพที่ 1 ขยะขวดน�้าพลาสติกบริเวณชายหาดบางแสน

ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต 

 

  1.3 ขยะตามชายฝั่งที่เกิดจาการท�าประมง จัดอยู่ในขยะทะเลกลุ่มที่ 2 คือ 

อุปกรณ์ประมง เช่น อวน ลอบปู เอ็นตกปลา ทุ่น พื้นที่บริเวณหมู่บ้านชาวประมงชายหาดวอนนภาที่

ยังยึดอาชีพหลักในการด�ารงชีวิต คือ การท�าประมง บริเวณนี้มีการท�าประมงทุกวันส่งผลให้เศษขยะ

จากแห อวน ทุ่นโฟม เชือกที่ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการท�าประมงติดตามชายฝั่งเป็นจ�านวนมาก

 2.ศึกษากระบวนการน�ากลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน�้าพลาสติกด้วยวิธีการหลอม ใน

อัตราส่วน 100 เปอร์เซ็นต์ 

 3.ศึกษากระบวนการสร้างพ้ืนผิวของเศษขยะขวดน�้าพลาสติกผสมผสานกับเศษวัสดุแห 

เชือก อวน และ ทุ่นโฟม โดยกระบวนการทดลองด้วยความร้อน ในอัตราส่วนขวดน�้าพลาสติก 90 

เปอร์เซ็นต์ และเศษขยะจากอุปกรณ์การประมง คือ แห อวน เชือก ทุ่นโฟม ในอัตราส่วน 10 

เปอร์เซ็นต์ ใช้วิธีการหลอมขวดน�้าพลาสติกก่อนและผสมเศษวัสดุอื่นก่อนพลาสติกคงรูป

ภาพที่ 2  ขยะแห อวน เชือก ทุ่นโฟมบริเวณชายหาดวอนนภา

ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต 
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1 กระบวนการน�ากลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน�้าพลาสติกด้วยวิธีการหลอม

 จากข้อมูลการส�ารวจพื้นที่ชายหาดบางแสน พบว่า เศษขยะประเภทขวดน�้าพลาสติกมี

ปริมาณมากกว่าเศษขยะประเภทอื่น ๆ ซึ่งขวดน�้าพลาสติกที่น�ามาใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย 2 

ประเภท คือ 

 1. พลาสตกิขวดน�า้ชนิด PET โพลเิอทลินีเทเรฟทาเลต มคีวามแข็ง เหนยีวไม่เปราะแตกง่าย

 2. พลาสติกฝาขวดน�้า ชนิด HDPE โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง เป็นพลาสติกค่อน

ข้างนิ่ม แต่เหนียวไม่แตกง่าย สามารถท�าให้เกิดสีสันได้

 พลาสติก 2 ชนิดนี้สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ และ มีคุณสมบัติหลอมละลาย คงรูปตาม

แม่แบบได้ มีความทึบแสง ใช้เป็นตัวประสานเศษวัสดุอื่น ๆ ให้คงรูปเป็นหนึ่งเดียวได้ตามแนวทาง

ในการผลิตวัสดุ จึงได้ท�าการทดลองด้วยวิธีการที่แตกต่างกันโดยก�าหนดอัตราส่วนเศษขยะขวดน�้า

พลาสติก 100 เปอร์เซ็นต์ และใช้อุณหภูมิความร้อนที่แตกต่างกัน ดังนี้

 

ผลการศึกษา

   การศึกษากระบวนการน�ากลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน�้าพลาสติก

   และกระบวนการสร้างพื้นผิวโดยผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และ ทุ่นโฟม
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ตารางที่ 3 แสดงการทดลองหลอดขวดน�้าพลาสติกด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน

ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต 

  

ตารางที่ 4 แสดงการทดลองอุณหภูมิความร้อนที่เหมาะสมในการหลอมพลาสติก

ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต 

ภาพที่ 3  การทดลองอุณหภูมิความร้อนในการหลอมพลาสติกชนิด HDPE ที่ 250 องศาเซลเซียส

ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต 
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ภาพที่ 4  การทดลองอุณหภูมิความร้อนในการหลอมพลาสติกชนิด PET ที่ 270 องศาเซลเซียส

ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต 

ภาพที่ 5  การทดลองอุณหภูมิความร้อนในการหลอมพลาสติกชนิด PET ที่ 280 องศาเซลเซียส

ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต 

2 กระบวนการสร้างพื้นผิวของเศษขยะขวดน�้าพลาสติกผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน 

และ ทุ่นโฟม โดยกระบวนการทดลองด้วยความร้อน 

 กระบวนการนี้เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างวัสดุรีไซเคิล (ขวดน�้าพลาสติก) ให้มีเอกลักษณ์

เฉพาะจึงได้มีการพัฒนาพ้ืนผิวของวัสดุโดยการน�าเศษวัสดุเหลือใช้จากพ้ืนท่ีใกล้เคียงแต่เป็นขยะ

ทะเลอีกประเภทหนึ่งบริเวณชายหาดวอนนภา ได้แก่ แห อวน เศษเชือก ทุ่นโฟม ผสมผสานกับวัสดุ

หลัก คือ ขวดน�้าพลาสติก 

 2.1 การหลอมขวดน�้าพลาสติกและอวน ในอัตราส่วน เศษขยะขวดน�้าพลาสติก 90 

เปอร์เซ็นต์ และ เศษอวน 10 เปอร์เซ็นต์

  

ตารางที่5 แสดงการหลอมขวดน�้าพลาสติกและอวน

ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต 

   การศึกษากระบวนการน�ากลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน�้าพลาสติก

   และกระบวนการสร้างพื้นผิวโดยผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และ ทุ่นโฟม
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 2.2 การหลอมขวดน�้าพลาสติกและแห ในอัตราส่วน เศษขยะขวดน�้าพลาสติก 90 

เปอร์เซ็นต์ และ เศษแห 10 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 6 แสดงการหลอมขวดน�้าพลาสติกและแห

ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต 

ภาพที่ 6  ลวดลายขนาดเส้นเอ็นจากการหลอมแหและอวน

ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต 

  

  2.3 การหลอมขวดน�้าพลาสติกและเศษเชือก ในอัตราส่วน เศษขยะขวดน�้า

พลาสติก 90 เปอร์เซ็นต์ และ เศษเชือก 10 เปอร์เซ็นต์

  การหลอมขวดน�้าพลาสติกและเชือกที่ติดกับแห อวน พบว่า เชือกสามารถท�าให้

เกิดลวดลายที่น่าสนใจบนพลาสติกที่หลอมได้ แต่ต้องมีการควบคุมในการจัดวางเชือก ซึ่งผลที่ได้

จากการทดลอง มีการแบ่งเชือกที่ตัดมาเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. ตัดเป็นเส้น 2. ใส่หลอมตามที่ตัดมาแต่

แรก (กลุ่มก้อนแต่มีการจัดการให้เชือกฟูก่อนใส่หลอม) 
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ตารางที่7 แสดงการหลอมขวดน�้าพลาสติกและเศษเชือกแหอวน

ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต 

ภาพที่7  ลวดลายจากการหลอมขวดน�้าพลาสติกและเชือก

ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต 

 2.4 การหลอมขวดน�้าพลาสติกและทุ่นโฟม ในอัตราส่วน เศษขยะขวดน�้าพลาสติก 90 

เปอร์เซ็นต์ และ เศษทุ่นโฟม 10 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 8 แสดงการหลอมขวดน�้าพลาสติกและเศษทุ่นโฟม

ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต 

   การศึกษากระบวนการน�ากลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน�้าพลาสติก

   และกระบวนการสร้างพื้นผิวโดยผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และ ทุ่นโฟม
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 การศึกษากระบวนการน�ากลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน�้าพลาสติกและกระบวนการ

สร้างพื้นผิวโดยผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และทุ่นโฟม โดยแบ่งกระบวนการศึกษาออก

เป็น 2 ส่วน คือ 

 ส่วนที่1 การศึกษากระบวนการน�ากลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน�้าพลาสติกด้วยวิธีการ

หลอมโดยใช้ความร้อน ในอัตราส่วนเศษขยะขวดน�้าพลาสติก 100 เปอร์เซ็นต์ จากตารางผลการ

ทดลองกระบวนการหลอมขวดน�้าพลาสติกที่ดีที่สุด คือ การใช้เตาอบหลอม เพราะสามารถควบคุม

อุณหภูมิให้ผลการหลอมได้ทั่วถึงกับวัสดุ พื้นผิววัสดุที่ได้นั้นเรียบ ไม่ขรุขระ พลาสติกกลายเป็นเนื้อ

เดียวกัน และข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือการแบ่งแยกสีของเศษขยะขวดน�้าพลาสติกส่งผลต่อลักษณะ

ภายนอกของพื้นผิววัสดุ การหลอมพลาสติกด้วยเตาอบจ�าเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิความร้อน

ในการหลอมอย่างเคร่งครัด หากขาดการควบคุมอุณหภูมิความร้อนจะส่งผลให้พลาสติกเกิดการเผา

ไหม้และเปลี่ยนเป็นสีด�า ความร้อนที่เหมาะสมอยู่ที่อุณหภูมิ 230 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถท�าให้

พลาสติกชนิด PET โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต และ ชนิด HDPE โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง 

สามารถหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่คงรูปเดิมและน�าไปใช้ขึ้นรูปทรงตามแม่แบบได้ดี ถือเป็น

อุณหภูมิที่เหมาะสมส�าหรับใช้หลอมเศษขยะพลาสติกทั้ง 2 ชนิดนี้ แต่หากใช้อุณหภูมิที่สูงกว่า 260 

องศาเซลเซียส พลาสติก HDPE (ฝาขวดน�้าพลาสติก) จะเกิดการเผาไหม้จนกลายเป็นสีด�า ซึ่งใน

ขณะที่พลาสติก PET (ขวดน�้าพลาสติก) ยังคงละลายได้ดีและมีความหนืดมากขึ้น และจะเริ่มเกิด

รอยร้าว แตกเมื่อหลอมที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส จนกลายเป็นน�้าที่อุณหภูมิ 293 องศาเซลเซยีส

กล่าวคอื ขวดน�า้พลาสตกิสามารถน�ากลบัมาหลอมเพ่ือขึน้รปูทรงตามแม่แบบได้ใหม่ท่ีมากกวา่ 1 ครั้ง 

ชนิดขวดน�้าพลาสติกที่น�ามาใช้ในการหลอมส่งผลต่อสีของวัสดุ กล่าวคือ ขวดน�้าพลาสติกบางยี่ห้อ

มีสารผสมสีฟ้า จึงส่งผลให้พลาสติกที่หลอมมีสีฟ้าเช่นเดียวกัน เช่น ยี่ห้อน�้าแร่มองต์เฟลอ

ภาพที่ 8 ผลการหลอมขวดน�้าพลาสติกยี่ห้อน�้าแร่มองต์เฟลอ

ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต 

สรุปผลการศึกษา
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 นอกจากนี้แม่แบบที่ใช้ในการหลอมนั้นส่งผลต่อระยะเวลาและผลของชิ้นวัสดุ หากใช้แม่

พิมพ์ (Mold) ที่ท�าจากอลูมิเนียม ผลที่เกิดนั้นคือ แม่พิมพ์เกิดการเสียรูปทรงเมื่อมีการใช้งานสัก

ระยะ การถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ค่อนข้างยาก และมีการกระจายความร้อนที่ช้ามาก แต่แม่

พิมพ์ (Mold) ที่ท�าจากเหล็กและเคลือบผิวด้วยคาร์บอนส่งผลให้การถอดวัสดุออกจากแม่พิมพ์ง่าย

ขึ้น แม่พิมพ์ทนความร้อนได้สูงจึงไม่เกิดการเสียรูปทรงเมื่อมีการใช้งานเป็นเวลานาน และมีการกระ

จายความร้อนได้ดีมาก 

ภาพที่ 9 แม่พิมพ์ที่ใช้ในการหลอมเศษขวดน�้าพลาสติก

ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต 

 ส่วนที่ 2 การศึกษากระบวนการสร้างพื้นผิวโดยผสมผสานเศษขวดน�้าพลาสติกกับเศษวัสดุ

แห อวน เชือก และทุ่นโฟม ด้วยวิธีการหลอม ในอัตราส่วนเศษขวดน�้าพลาสติก 90 เปอร์เซ็นต์ และ 

เศษวัสดุแห อวน เชือก และทุ่นโฟม อย่างละ 10 เปอร์เซ็นต์ จากตารางกระบวนหลอมขวดน�้า

พลาสติกและแห อวน เชือก ทั้ง 3 วัสดุนี้ผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับขวดน�้าพลาสติก เกิดลวดลายที่น่า

สนใจซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดการในเรื่อง ต�าแหน่ง และรูปแบบ ลักษณะพื้นผิวของพลาสติกที่ได้คือไม่

เรียบ ขรุขระ เมื่อสัมผัสจะรับรู้ถึงลักษณะความเป็นเส้นบนวัสดุได้ แหเกิดการเผาไหม้ค่อนข้างเร็วจึง

ใช้เวลาไม่นานในการหลอมเพราะมีลักษณะเส้นเล็กและบาง และสีจะเปลี่ยนตามเวลาการหลอม 

ขนาดที่ได้จากการทดลอง คือ เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 ซม. หนา 1 ซม. ผลลัพธ์ที่ได้จากการการหลอม

ระหว่างขวดน�้าพลาสติกกับอวน และ ขวดน�้าพลาสติกกับแหไม่แตกต่างกัน ซึ่งแตกต่างเพียงขนาด

เส้นเอ็นของการน�ามาใช้จากชาวประมง เช่น เส้นเอ็นอวนจะมีขนาดหนาและใหญ่กว่าเส้นเอ็นแห 

ดังนั้น ลวดลาย (Texture) ที่ได้จากการหลอมอวนจะชัดเจน และหนากว่าลวดลายที่ได้จากการ

หลอมแหซึ่งมีลักษณะบางกว่า กระบวนการหลอม ส่วนวัสดุเศษเชือกให้ลักษณะพื้นผิวและลวดลาย

เป็นเส้นเช่นเดียวกับแหและอวน แต่จะไม่เป็นเส้นที่ต่อเนื่องยาว มีลักษณะเป็นเส้นสั้น ๆ ข้อสังเกต

ของการใช้วัสดุเชือกคือการท�าความสะอาดเชือกด้วยการล้างน�้าและไม่ตากให้แห้งสนิทก่อนน�ามา

ใช้หลอม ส่งผลต่อเนื้อพลาสติกซึ่งท�าให้เกิดการร้าวของพลาสติก ซึ่งรอยร้าวนี้เกิดขึ้นมาจากการ

คายน�้าของเชือกในขณะที่พลาสติกหลอมอยู่ในอุณหภูมิ 230 องศาเซลเซียส จากตารางกระบวนการ

หลอมเศษขวดน�้าพลาสติกและทุ่นโฟมให้ผลลัพธ์พ้ืนผิวเป็นเพียงแค่ร่องรอยเนื่องจากทุ่นโฟมไม่

   การศึกษากระบวนการน�ากลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน�้าพลาสติก

   และกระบวนการสร้างพื้นผิวโดยผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และ ทุ่นโฟม
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หลอมเป็นเนื้อวัสดุเดียวกันกับพลาสติก และเกิดการหลุดร่อนเมื่อพลาสติกคงรูปเนื่องจากโฟมท�ามา

จากเม็ดพลาสติกที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปโดยใช้สารช่วยการขยายตัวจึงมีลักษณะฟูและเบา ดังนั้น 

เนื้อพลาสติกจึงไม่มีน�้าหนักมากพอที่จะยึดเกาะกับวัสดุอื่น ๆ ได้ กล่าวคือ การน�าเศษพลาสติกผสม

ผสานกับวัสดุอื่นทางทะเล จ�าเป็นต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพคล้ายคลึง เช่น มีความสามารถ

ละลายด้วยความร้อนได้ หรือมีส่วนประกอบที่มาจากวัสดุใกล้เคียงกัน จึงจะเกิดการยึดติดได้ดี

 กระบวนการน�ากลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน�้าพลาสติกและกระบวนการสร้างพ้ืนผิว

โดยผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และ ทุ่นโฟม นี้ถือเป็นแนวทางในการน�าขยะกลับมาใช้

ใหม่ให้เกิดคุณค่า และเป็นกระบวนการแปรสภาพ ไม่คงรูปทรงเดิมเพื่อก่อให้เกิดวัสดุรูปแบบใหม่ที่

สามารถควบคุมลักษณะภายนอก เช่น พื้นผิว (Texture) ขนาด ความหนา ในการน�าไปใช้ประโยชน์

ด้านอื่น ๆ โดยไม่จ�าเป็นต้องยึดติดกับการน�ากลับมาใช้ในรูปแบบเดิม กระบวนการนี้จึงเป็นแนวทาง

หนึ่งที่น่าสนใจในการช่วยลดปริมาณชยะมูลฝอยในประเทศ เป็นการเพิ่มมูลค่า ตอบสนองความ

ต้องการที่มีกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่ผู้คนต่างให้ความส�าคัญ โดยวัสดุพลาสติกที่

ได้นั้นมีความเหมาะสมในการน�าไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายในการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีตอบ

โจทย์กับความต้องการได้อย่างหลากหลาย ตลอดจนการสร้างแรงผลักดันให้สังคมได้ตระหนักถึง

คุณค่าและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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