
 

1 

 

การนําอนุภาคเถาลอยจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟามาใชเปนสารตัวเตมิทางเลือกในการผลิตผลิตภัณฑพอลิ
เอทธิลีนจากกระบวนการแมพิมพหมุนเหว่ียง 

Re-using of Fly Ash Particles from Power-Plant Station as Alternative Filler in Rotational-
Moulded Polyethylene Products 
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งานวิจัยนี้ ไดศึกษาการใชอนุภาคเถาลอยเพ่ือเปนสารตัวเติมสําหรับพอลิเอทธิลีนท่ีข้ึนรูปโดยใช

กระบวนการแบบแมพิมพหมุนเหวี่ยง โดยสังเกตถึงความสามารถในการข้ึนรูปและสมบัติเชิงกลของช้ินงานท่ี
ไดรับผลกระทบจากกรรมวิธีและสภาวะในการเตรียมวัสดุผสม รวมถึงผลของปริมาณเถาลอยในชวง 20-40 
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ผลการวิจัย พบวา การเตรียมวัสดุผสมดวยกรรมวิธีการผสมแบบหลอมเหลวสามารถชวย
เพิ่มปริมาณการใชเถาลอยในวัสดุผสมไดมากกวากรรมวิธีการผสมแบบแหง โดยสังเกตจากความสามารถในการ
ข้ึนรูปช้ินงาน สําหรับสมบัติเชิงกลของช้ินงานท่ีไดจากกรรมวิธีการผสมท้ังสองแบบมีคาใกลเคียงกัน สวนผลของ
สภาวะในการเตรียมวัสดุผสมพบวา การเพ่ิมความเร็วในการผสมมีแนวโนมทําใหสมบัติเชิงกลลดลงเล็กนอย การ
เพิ่มปริมาณเถาลอยในวัสดุผสมสงผลใหคาความทนแรงดึงสูงสุด ระยะยืดตัวท่ีจุดขาด และความทนแรงกระแทก
ลดลง  

Abstract 
Fly ash (FA) particles were used in this work as filler for polyethylene (PE) articles 

manufactured by a rotational moulding process. Process-abilities and mechanical properties of 

rotational moulded PE articles were investigated through the effects of blending methods, processing 

conditions and fly ash content (20-40 %wt). The results revealed that the specimens prepared by the 

melt blending method could result in an increase in fly ash loading in the PE as compared with those 

by the blending method, although the mechanical properties of the composites from both blending 

methods were similar. The mechanical properties of the FA/PE composites tended to decrease with 

increasing mixing speed (screw rotating speed in melt blending and stirrer speed in dry blending). 

The additions of fly ash in PE decreased maximum tensile stress, elongation at break and impact 

strength.  
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คํานํา 
อนุภาคเถาลอย (Fly ash particle) ถือเปนผลพลอยไดจากกระบวนการเผาถานหินของโรงงานผลิต

กระแสไฟฟาท่ีเกิดข้ึนจํานวนมาก และถือเปนขยะอันตรายท่ีสงผลกระทบตอปญหาท้ังทางดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพของมนุษย จากผลดังกลาวทําใหนักวิจัยไทยไดตระหนักและสนใจการนําอนุภาคเถาลอยมาใชใหเกิด
ประโยชนข้ึน โดยพบวา ในป ค.ศ. 2002 มีปริมาณการใชเถาลอยสูงถงึ 1,800,000 ตันตอป หรือคิดเปนรอยละ 60 

ของท่ีผลิตได (สมชัย กกกําแหง, 2539) ซึ่งประเภทของงานท่ีใชสวนใหญเพื่อใชเปนสวนผสมคอนกรีต จาก

งานวิจัยของ McCarthy และ Dhir (McCarthy and Dhir, 2005) พบวา อนุภาคเถาลอยสามารถใชผสมกับสาร

ปอรตแลนดเพ่ือผลิตคอนกรีตไดในปริมาณสูงถึง 45 เปอรเซ็นต และสามารถเพิ่มความแข็งแกรงของคอนกรีตได
โดยมีคาพลังงานการการประสานตัว (Clinker energy) ท่ีตํ่า นอกจากน้ียังพบสารประกอบอนินทรียหลายชนิดใน

เถาลอย เชน ซิลิกา อลูมินา  และออกไซดของเหล็ก ท่ีปริมาณสัดสวน 35 20 และ 10 เปอรเซ็นต ตามลาํดับ 
(Thongsang and Sombatsompop, 2007, Iyer and Scott, 2001) 

สําหรับบทบาทของเถาลอยในพอลิเมอรนั้น พบวา เถาลอยท่ีผานการปรับปรุงดวยสารคูควบประเภทไซ
เลน (Silane coupling agent) สามารถทําหนาท่ีเปนสารตัวเติมก่ึงเสริมแรงของยางได เนื่องจากเถาลอยมี “ซิลิกา” 

ซึ่งเม่ือผานการปรับปรุงผิวดวยสารเคมีดังกลาวแลวสามารถเช่ือมโยงกับโมเลกุลของยางได (Da Costa et al., 

2000, Wimolmala et al., 2006, Thongsang and Sombatsompop, 2007) จากงานวิจัยของ Li (Li et al., 

1998) ไดศึกษาสมบัติของวัสดุเชิงประกอบระหวางพอลิเอทธิลีนเทอเรพทาเรทและเถาลอย พบวา เถาลอยสามารถ

ลดการเกิดการเสื่อมสภาพทางความรอนและชวยเรงในการหลอมตัวและการผสมของพอลิเอทธิลีนเทอเรพทาเรท
ได สามารถลดการหดตัวและเพิ่มสมบัติความตานทานแรงกดไดสูงถึง 53 เปอรเซ็นต งานวิจัยของ Alkan (Alkan 

et al., 1995) ไดทําการศึกษาสมบัติเชิงกลและความทนตอสารเคมีของวัสดุผสมระหวางพอลิเอทธิลีนความ

หนาแนนตํ่าท่ีไดมาจากถุงขยะแลวนํากลับมาใชใหมและเถาลอย โดยผสมเถาลอยในสัดสวน 10-50 เปอรเซ็นต
โดยน้ําหนัก  พบวา ความตานทานแรงดึงของวัสดุผสมมคีาสูงสุดท่ีปริมาณเถาลอยเทากับ 20 เปอรเซ็นตโดย
น้ําหนัก และหลังการทดสอบความทนตอตัวทําละลาย ไดแก โซเดียมไฮดรอกไซด กรดอะซิติก เอทานอล และ
กรดซัลฟูริก ท่ีความเขมขน 5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 22 ช่ัวโมง นั้น ไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติของวสัดุผสม 

งานวิจัยของ Sombatsompop และ Kositchaiyong (Sombatsompop and Kositchaiyong, 2006) ได

ศึกษาการทําหนาท่ีเปนสารตัวเติมของอนุภาคเถาลอยในวัสดุพอลิเอทธิลีน เพื่อใชเปนสารลดตนทุนการผลิตถัง
บําบัดนํ้าท้ิงท่ีข้ึนรูปดวยกระบวนการแมพิมพหมุนเหวี่ยง (Rotational moulding process) โดยศึกษาในชวงการ

ผสม 10 – 30 เปอรเซ็นต และเปรียบเทียบความสามารถในการข้ึนรูปกับการใชสารตัวเติมชนิดแคลเซียม
คารบอเนต พบวา การผสมเถาลอยในพอลิเอทธิลีนดวยวิธกีารผสมโดยตรงหรอืการผสมแบบแหง (Dry blend) 

สามารถข้ึนรูปไดทุกสัดสวนการผสม ในขณะท่ีการผสมแคลเซียมคารบอเนตไมสามารถข้ึนรูปได ยกเวนการ
ปรับปรุงวิธีการเตรียมวัสดุผสมโดยใชการผสมแบบหลอมเหลว (Melt blend) กอนนําไปข้ึนรูปดวยกระบวนการ

ดังกลาว จากผลการทดลองขางตนท่ีพบวา วัสดุผสมท่ีใชเถาลอยเปนสารตัวเติมในพอลิเอทธิลีน มีความสามารถ
ในการข้ึนรูปไดดีกวาการใชแคลเซียมคารบอเนต ท้ังน้ีคาดวาเนื่องจากผลของรูปรางเถาลอยซ่ึงมีลักษณะกลม ดวย
เหตุนี้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเปนไปไดของการเพิ่มปริมาณการใชเถาลอยเปนสารตัวเติม โดย
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ศึกษาถึงอิทธิพลของกรรมวิธกีารผสมท่ีมีตอความสามารถในการข้ึนรูป และสมบัติเชิงกลของผลิตภัณฑท่ีข้ึนรูป
จากกระบวนการแมพิมพหมุนเหวี่ยง โดยปริมาณการผสมเถาลอยอยูในชวง 20-40 เปอรเซน็ตโดยน้ําหนัก  

 

อุปกรณและวิธีการ 
วัสดุวิจัย 

พอลิเอทธิลีนชนิดความหนาแนนปานกลาง (Medium Density Polyethylene, MDPE) ช่ือทางการคา 

M380RU/RUP ความหนาแนน 0.938 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร คาดัชนีการไหล 4.0 กรัมตอ 10 นาที จาก

บริษัท ไทยพอลิเอทธิลีน จํากัด กรุงเทพฯ สวนเถาลอย (Fly ash) มีลักษณะเปนอนุภาคทรงกลมขนาดเสนผาน

ศูนยกลางประมาณ 75 ไมครอน จากโรงไฟฟาถานหินแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
วิธีการผสมพอลิเอทธลิีนกับอนภุาคเถาลอย 

การผสมแบบหลอมเหลวใชเครื่องผสมแบบอัดรีดเกลียวหนอนคู ยี่หอ Labtech ความดันสูงสุด 80 บาร ความเร็ว

รอบการหมุนสกรูสูงสุด 600 รอบตอนาที ของบริษัท Labtech engineering จํากัด (ประเทศไทย) โดยศึกษาผล

ความเร็วในการหมุนสกรูขณะผสมในชวง 200 ถึง 600 รอบตอนาที สวนการผสมแบบแหงใชเครื่องปนผสม

ความเร็วสูง ยี่หอ Labtech ความตางศักยไฟฟา 450 โวลต แบบ 3 เฟส ของบริษัท Labtech engineering จํากัด  

(ประเทศไทย) โดยสภาวะการผสมคือ ความเร็วการหมุนใบพัดกวนขณะผสมในชวง 300 ถึง 900 รอบตอนาที 

การขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบ 

ช้ินงานทดสอบระดับโรงงาน เตรียมโดยใสวัสดุผสมลงในแมพิมพของเครื่องข้ึนรูปดวยแมพิมพหมุนเหวี่ยงชนิด 
Rock and Roll ของบริษัท เจริญมิตร จํากัด โดยใชแมพิมพขนาด 130 ลิตร น้ําหนักรวมวัตถุดิบ 12 กิโลกรัม 

จากนั้นใหความรอนแกแมพิมพดวยเปลวไฟจากเช้ือเพลิงแก็สแอลพีจี เพื่อทําใหวัตถุดิบมีอุณหภูมิประมาณ 200 

องศาเซลเซียส เปนเวลาประมาณ 20-30 นาที หรือจนกระท่ังวัสดุผสมท้ังหมดเคลือบติดผิวแมพิมพ ข้ันตอมาคือ

การหลอเย็นแมพิมพโดยใชพัดลมเปาแมพิมพเปนเวลาประมาณ 20 นาที จากน้ันปลดช้ินงานออก ซึ่งช้ินงานท่ีไดมี

ความหนาประมาณ 5 มิลลิเมตร สําหรับช้ินงานทดสอบระดับหองปฏิบัติการ เตรียมโดยตัดช้ินงานทดสอบระดับ
โรงงานใหมีรูปรางตามมาตรฐาน BS 2782 Method 320A และ ASTM D256 (2007) 

การทดสอบลักษณะและสมบัติของชิ้นงาน 

การบันทึกคาท่ีเกี่ยวของกับการเตรียมวัสดุผสม ไดแก แรงบิดของสกรูขณะผสมท่ีแสดงจากปริมาณกระแสไฟฟาท่ี
มอเตอรใชหมุนสกรู และความดันของวัสดุผสมขณะหลอมเหลวในเครื่องผสมแบบอัดรีดเกลียวหนอนคู 
ความสามารถในการข้ึนรูปซึ่งประเมินจากความสมบูรณของช้ินงาน โดยสังเกตจากรูปรางของช้ินงานตองมี
ลักษณะเหมือนแมพิมพทุกประการ และไมมีเศษวัตถุดิบหลงเหลือตกคางอยูหลังจากส้ินสุดกระบวนการข้ึนรูป  

การทดสอบสมบัติเชิงกล ไดแก การทดสอบสมบัติความทนแรงดึงตามมาตรฐานสากล BS 2782 Method 320A 

และการทดสอบแรงความทนแรงกระแทกตามมาตรฐานสากล ASTM D256 (2007) 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
ผลของกรรมวธิีการผสมที่มีตอความสามารถในการขึ้นรูปและสมบัติเชิงกล 

การผสมแบบหลอมเหลว (Melt blending method) 
 

ตารางที่ 1 ผลของความเรว็รอบการหมุนสกรูท่ีมีตอคาแรงบิดสกรู และความดันท่ีเกิดข้ึนในเครื่องผสมแบบอัด
รีดเกลียวหนอนคูท่ีอุณหภูมิการผสม 200 องศาเซลเซียส 

Fly ash content (%wt) 
20 30 40 

Screw rotating speed (rpm) 
Value 

200 400 600 200 400 600 200 400 600 

Mixing torque (%) 51.5 43.5 41.5 50.0 43.5 41.5 52.5 45.5 43.5 

Pressure of melt (bar) 54.0 49.0 37.5 55.0 49.0 38.0 66.5 58.5 50.0 
 

Fly ash content (%wt) 
Screw rotating speed (rpm) 

20 30 40 

   

200 

Processibility Processibility Processibility 

   

400 

Processibility Processibility Processibility 

   

600 

Processibility Processibility Processibility 

รูปที่ 1 ผลของความเรว็รอบการหมุนสกรูท่ีมีตอลักษณะของช้ินงานท่ีข้ึนรูปดวยกระบวนการแมพิมพหนุน
เหวี่ยงของวัสดุพอลิเอทธิลีนท่ีอุณหภูมิการผสม 200 องศาเซลเซียส 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลของความเร็วรอบการหมุนสกรูของเครื่องผสมแบบอัดรีดเกลียวหนอนคูในชวง 200-

600 รอบตอนาที และปริมาณเถาลอยในชวง 20-40 เปอรเซน็ตโดยน้ําหนัก ท่ีมีตอคาแรงบิดสกรู ความดันท่ีเกิดข้ึน
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ในเครื่องผสม และความสามารถในการข้ึนรปูช้ินงาน พบวา คาแรงบิดสกรูและความดันท่ีเกิดข้ึนในเครื่องผสมมี
แนวโนมลดลงตามความเร็วรอบการหมุนสกรู ท้ังน้ีคาดวา เนื่องจาก ความเร็วรอบการหมุนสกรูในชวงดังกลาว 
สงผลใหวัสดุผสมขณะหลอมเหลวไดรับอัตราเครียดเฉือนท่ีสูง จึงทําใหพอลิเอทธิลีนในวสัดุผสมแสดงพฤติกรรม
การไหลแบบซูโดพลาสติก (Pseudoplastic behavior)  (Liang and Ness, 1997) สวนผลกระทบของการเพ่ิม

ปริมาณเถาลอยในวัสดุผสม สงผลใหคาแรงบิดสกรูและความดันของวัสดุผสมในเครื่องผสมเพ่ิมสูงข้ึนเพียง
เลก็นอย สาเหตุอาจเนื่องมาจากคุณลักษณะของเถาลอยท่ีมีรูปรางกลมจึงทําใหการไหลของวัสดุผสมเกิดข้ึนได
ดีกวากรณีการเพ่ิมปริมาณสารตัวเติมชนิดอื่นๆ (Chaowasakoo and Sombatsompop, 2007, Thongsang and 

Sombatsompop, 2007) 

สําหรับการทดสอบความสามารถในการข้ึนรูปช้ินงานแสดงดังรูปที่ 1 พบวา ช้ินงานท่ีข้ึนรูปจากการ
เตรียมวัสดุผสมโดยใชความเร็วรอบการหมุนสกรูในชวง 200-600 รอบตอนาที และปริมาณเถาลอยในชวง 20-40 
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก มีลักษณะเหมือนแมพิมพทุกประการโดยไมมีวัสดุผสมตกคางอยูหลังส้ินสุดการข้ึนรูป 
 

การผสมแบบแหง (Dry blending method) 
 

Fly ash content (%wt) 
Stirrer speed (rpm) 

20 30 40 

   

300 

Processibility Processibility Non-Processibility 

   

600 

Processibility Processibility Non-Processibility 

   

900 

Processibility Processibility Non-Processibility 

รูปที่ 2 ผลของความเรว็ใบพัดกวนในเครื่องปนผสมความเร็วสูงท่ีมตีอลักษณะของช้ินงานท่ีข้ึน
รูปดวยกระบวนการแมพิมพหนุนเหวี่ยง 
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สําหรับผลของสภาวะการเตรยีมวัสดุผสม ดวยกรรมวิธีการผสมเถาลอยและพอลิเอทธิลีนโดยตรงใน
เครื่องปนผสมความเร็วสูงหรอืการผสมแบบแหงท่ีมีตอความสามารถในการข้ึนรูป โดยสังเกตจากความสมบูรณ
ของช้ินงานท่ีข้ึนรูปจากกระบวนการแมพิมพหมุนเหวี่ยงแสดงดังรูปที่ 2 พบวา ความเร็วการปนผสมของใบพัด
กวนในชวง 300-900 รอบตอนาที สามารถข้ึนรูปช้ินงานไดสมบูรณท่ีสัดสวนการผสมเถาลอยปริมาณ 20 และ 30 
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ไดท่ีทุกความเร็วของการปนผสม ในขณะท่ีปริมาณการผสมเถาลอยปริมาณ 40 เปอรเซ็นต
โดยน้ําหนัก ไมสามารถข้ึนรูปได ท้ังน้ีคาดวาเน่ืองจาก อนภุาคเถาลอยมีแนวโนมท่ีจะเกิดการเกาะกลุมกันเอง (Self 

agglomeration) จึงสงผลใหการหลอมตัวของวัสดุผสมเกิดข้ึนเฉพาะในสวนของพอลิเอทธิลีน ซึ่งเปนสาเหตุให

เนื้อวัสดุผสมท่ีเหลืออยู ไมสามารถยึดเกาะกับผิวแมพิมพระหวางกระบวนการข้ึนรูปดวยวิธกีารหมุนเหวีย่ง
แมพิมพได 
 

การเปรียบเทียบผลของสภาวะการเตรียมวัสดุผสมท่ีมีตอสมบัติเชิงกลของช้ินงาน 

 ผลของกรรมวธิีการผสม ผลของสภาวะการผสม และผลของปริมาณเถาลอยท่ีมีตอสมบัติเชิงกล ไดแก 
มอดูลัส ความทนแรงดึงสูงสุด ระยะการยืดตัวท่ีจุดขาดแสดงดังรูปที่ 3 (a-c) และสมบัติความทนแรงกระแทก
แสดงดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 3 สมบัติความทนแรงดึงของพอลิเอทธิลีนท่ีมีเถาลอยผสมอยูในชวง 20-40 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ในกรณี

การผสมแบบหลอมเหลวและแบบแหง ณ ความเร็วการผสมตางๆ โดย (a) คามอดูลัส (b) คาความทนแรง

ดึงสูงสุด และ (c) คาระยะการยืดตัวท่ีจุดขาด 
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รูปที่ 4 สมบัติความทนแรงกระแทกของพอลิเอทธิลนีท่ีมีเถาลอยผสมอยูในชวง 20-40 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 
ในกรณีการผสมแบบหลอมเหลวและแบบแหง ณ ความเร็วการผสมตางๆ 

 

 เนื่องจากในงานวิจัยนี้คาดวา การผสมแบบหลอมเหลวสามารถทําใหอนุภาคเถาลอยเกิดการกระจายตัวใน
พอลิเอทธิลีนไดดี ซึ่งจะสงผลใหสมบัติเชิงกลของช้ินงานเพิ่มสูงข้ึนได อยางไรก็ตาม จากผลการวจิัย พบวา สมบัติ
เชิงกลของช้ินงานท่ีไดจากการผสมแบบหลอมเหลว มีคาใกลเคียงกับสมบัติเชิงกลของช้ินงานท่ีไดจากการผสม
แบบแหง ท้ังน้ีอาจมีสาเหตุมาจากการเตรียมวัสดุผสมดวยกรรมวิธีการผสมแบบหลอมเหลว ทําใหพอลิเอทธิลีน
ไดรับความเคนเฉือนและความรอนในปริมาณท่ีสูงกวาเมื่อเทียบกับกรณีการผสมแบบแหง จึงทําใหโมเลกุลของ
พอลิเอทธิลีนเสื่อมสภาพและมีน้ําหนักโมเลกุลลดลง (Pinheiro et al., 2007)  

ในสวนอิทธิพลของสภาวะการผสมท่ีแสดงในรูปที่ 3 และ 4 พบวา การเพ่ิมความเร็วขณะทําการผสม
สงผลใหสมบัติเชิงกลโดยรวมมีแนวโนมลดลง ยกเวนคามอดูลัส ท้ังน้ีอาจมีสาเหตุมาจากการผสมดวยความเร็วสงู
สงผลใหวัสดุผสมโดยเฉพาะพอลิเอทธิลีนไดรับความเคนเฉือนมากข้ึน ซึ่งสงผลโดยตรงตอการเสือ่มสภาพของ
โมเลกุลและทําใหน้ําหนักโมเลกุลลดตํ่าลง สําหรับผลกระทบของปริมาณเถาลอย พบวา การเพ่ิมปริมาณเถาลอย
ในวัสดุผสมสงผลใหสมบัติเชิงกลสวนใหญลดตํ่าลง ท้ังน้ีเนื่องจากความไมสามารถเขากันไดระหวางพอลิเอทธิ
ลีนและอนุภาคเถาลอย ซึ่งทําใหเนื้อวัสดุผสมมีความไมตอเนื่องและมีจดุบกพรองเกิดข้ึน หรืออาจกลาวไดวา
อนุภาคเถาลอยไมสามารถทําหนาท่ีเปนสารเสริมแรงของพอลิเอทธิลีนได 

สรุป 
เทคนิคการเตรยีมวัสดุผสมดวยกรรมวิธีการผสมแบบหลอมเหลวในงานวิจัยนี้ สามารถชวยเพิ่มปริมาณ

การผสมเถาลอยในพอลิเอทธิลีนสําหรับกระบวนการขึน้รูปแบบแมพมิพหมุนเหว่ียงไดสูงถึง 40 เปอรเซน็ตโดย
น้ําหนัก ในขณะที่วัสดุผสมที่เตรียมจากกรรมวิธีการผสมแบบแหงสามารถผสมได 30 เปอรเซน็ตโดยน้ําหนกั โดย
สมบัติเชิงกลของชิน้งานทีไ่ดจากกรรมวิธีการผสมทั้งสองแบบมีคาใกลเคยีงกนั สําหรับการเพิ่มความเร็วการผสม
ทั้งในกรณีการผสมแบบหลอมเหลว และแบบแหงสงผลใหสมบัติเชงิกลมีแนวโนมลดลงเล็กนอย สวนการเพิม่
ปริมาณเถาลอยในวัสดุผสมสงผลใหคาความทนแรงดงึสูงสุด ระยะยืดตัวทีจุ่ดขาด และความทนแรงกระแทกลดลง  
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