“เทคโนโลยีการรีไซเคิลโฟม”
รวบรวมและเรียบเรียง
โดย
นางสาวพรรรัตน เพชรภักดี
นายกฤษฎา จันทรเสนา
สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กันยายน 2551

โฟม หมายถึง พลาสติกที่ฟูหรือขยายตัว ซึ่งพลาสติกมีอยูมากมายหลายประเภท หาก
ผานกระบวนการที่ใชสารขยายตัว (Blowing Agent) ก็จะทําใหพลาสติกนั้นกลายเปนโฟม โดย
เรียกกันทั่วไปวา Foam Plastic ตัวอยางของโฟมพลาสติกที่รูจักกันทั่วไปเชน ฟองน้ํา กลอง
โฟมใสอาหาร โฟมแผน โฟมฉีดพนเพื่อเปนฉนวน เปนตน ซึ่งโฟมพลาสติกเหลานี้ ลวนแตผลิต
จากพลาสติกแตกตางประเภทกันไป
กระบวนการผลิตโฟมเปนอยางไร
1. Expandable หรือ EPS คือโฟม PS ที่ใช กาซ Pentane (C5H12) ตระกูลเดียวกับ
กาซหุงตมหรือ Butane (C4H10) เปนสารที่ทําใหขยายตัว (Blowing
Agent) ในระหวาง
กระบวนการผลิตวัตถุดิบที่เรียกวา Polymerization เนื้อพลาสติก PS จะทําปฏิกิริยากักเก็บกาซ
Pentane เอาไวภายในเมื่อนํามาผลิตโฟม EPS วัตถุดิบจะขยายตัวและเมื่อไดรับความรอนจาก
ไอน้ํา (Steam) ก็จะกลายเปนเม็ดโฟมขาวๆ จากนั้นจึงนําไปขึ้นรูป (Molding) ซึ่งมี 2 ลักษณะ
คือ
1.1 อัดขึ้นรูปเปนรูปรางตางๆ ตามลักษณะแมพิมพ (Shape Molding) เชน เปนกลอง
น้ําแข็งและบรรจุภัณฑตาง ๆ
1.2 อัดขึ้นรูปเปนกอนสี่เหลี่ยม (Block Mold- ing) แลวนํามาตัดตามขนาดและรูปรางที่
ตองการ
โดยทั่วไปโฟม EPS จะขยายตัวประมาณ 50 เทาและเมื่อขยายตัวแลวจะมีอากาศเขา
มาแทนที่ถึง 98% ของปริมาตร มีเพียง 2% เทานั้นที่เปนเนื้อพลาสติก PS และนี่คือสาเหตุที่ทํา
ใหโฟมมีขนาดใหญแตกลับมีน้ําหนักเบา คุณลักษณะนี้เองที่ทําใหโฟม EPS สามารถรองรับแรง
กระแทกไดอยางดีเหมาะสําหรับใชในการบรรจุสินคาและยังรองรับถายเทน้ําหนักในแนวดิ่งโดย

ไมเสียรูปทรง นอกจากนี้ยังใชเปนวัสดุถมในการทําถนนเพื่อแกปญหาถนนทรุด และยังใชเปน
ฉนวนรักษาความรอนและเย็นเนื่องจากอากาศที่มีอยูภายในถึง 98 % ทําหนาที่เปนฉนวนได
อยางดี
2. Paper/PSP คือโฟม PS ที่ใชกาซหุงตมหรือ Butane (C4H10) ทําใหขยายตัว
วัตถุดิบที่ใชก็คือเม็ดพลาสติก PS ทั่วไปเขาสูกระบวนการฉีดโดยใชสกรูซึ่งมีความรอนจาก
ไฟฟาเชนเดียวกับการฉีดพลาสติกทั่วไป (Screw Extrusion) เมื่อเม็ดพลาสติก PS ผานสกรู
ความรอนก็จะหลอมตัว ขณะที่จะออกจากปลายสกรูก็จะถูกฉีดกาซ Butane (C4H10) ผสมเขาไป
ทําปฏิกิริยาใหพลาสติกที่กําลังหลอมนั้นเกิดการขยายตัวประมาณ 20 เทา ฉีดออกเปนแผนแลว
มวนเขาคลายมวนกระดาษ (เรียกวา Paper / PSP) จากนั้นจะทําการมวนโฟม PSP ที่ไดขึ้นรูป
ดวยความรอนตามลักษณะแมพิมพ (Thermal Forming) เชน กลองใสอาหารหรือถาด เปนตน
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เทคโนโลยีการรีไซเคิลโฟม
สํ า หรั บ โฟมที่ นํ า มารี ไ ซเคิ ล เป น โฟมที่ ผ ลิ ต จากพลาสติ ก ประเภท Polystyrene/PS
เทานั้น โดยใชทํากลองโฟมใสอาหารและโฟมลอยกระทง เปนตน ซึ่งโฟมพลาสติกประเภท
Polystyrene/PS มี 2 ประเภทหลักคือ Expandable Polystyrene/EPS ซึ่งใชบรรจุสินคามีคา
ตางๆ เชน โทรศัพท ตูเย็น เครื่องใชไฟฟาและหมวกกันน็อค กลองน้ําแข็ง รวมถึงโฟมแผน
และโฟมกอนที่ใชทําถนน เปนตน และ Polystyrene Paper/PSP ที่ใชทําถาดหรือกลองโฟม
บรรจุอาหาร
คุณสมบัติของโฟม EPS และ PSP ทั้งสองประเภท คือ พลาสติกโพลีสไตรีนซึ่งเปน
เทอรโมพลาสติก (Thermoplastics) ทั้ง EPS และ PSP โดยกระบวนการรีไซเคิลโฟมทั้งสอง
ประเภทเริ่มดวยการคัดแยกโฟมออกเปน EPP, EPS-PSPและEPE เขาเครื่องบดเศษโฟมใหมี
ขนาดเล็กลง จากนั้นนําเศษโฟมบดไปหลอมหรืออัดการหลอมทําไดโดยโดยใชสกรูความรอน
(Screw Extrusion) ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกวาจุดหลอมเหลวเพื่อใหไดเปนกอน จากนั้นทําการอัดบด
ดวยใบมีดระบบ Agglomeration โดยไดรับความรอนจากแรงดันและแรงเสียดทานซึ่งมีอุณหภูมิ

ต่ํา กว า จุ ด หลอมเหลวของพลาสติ ก เพื่ อ ให เ ป นเม็ ด ทํ า การแยกฝุ น และเม็ ด ออกจากกั น ไล
ความชื้นและฝุนออก ก็จะไดเม็ดพลาสติกเก็บใสถุงชั่งน้ําหนักและบรรจุ
โฟมที่ผานการรีไซเคิลจะเปนเม็ดพลาสติกเกรดตางๆ สามารถใชเปนวัตถุดิบในการแปร
รูปสินคาพลาสติก เปนการลดตนทุนของการใชเม็ดพลาสติกใหม เชน
 ERS,PSS จะไดเปนเม็ดพลาสติก Polystyrene (PS) ใชผลิตกลองดินสอ ไมบรรทัด
กลองวีซีดี เปนตน
 EPP จะไดเปนเม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ใชผลิตแผนกันลื่น ของใชใน
ครัวเรือน ถัง ตระกรา เปนตน
 EPE จะไดเปนเม็ดพลาสติก Polyethylene (PE) ใชผลิตถุงพลาสติก และทอน้ํา
การเกษตร
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สรุป
การรี ไ ซเคิ ล โฟม PS ที่ จั ด เก็ บ จากสาธารณะนั้ น ยั ง มี ไ ม ม ากเท า ที่ ค วร เนื่ อ งจาก
ประชาชนทั่วไปยังขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโฟม PS อันเปนเหตุใหเกิดทัศนคติ
ที่ ไ ม ดี โ ดยเฉพาะการรี ไ ซเคิ ล โฟมที่ ยั ง เข า ใจว า โฟมรี ไ ซเคิ ล ไม ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได จ ริ ง
นอกจากนั้นกระบวนการจัดเก็บโฟม EPS ซึ่งมักจะมีขนาดใหญแตน้ําหนักเบาทําใหตนทุนการ
ขนสงคอนขางจะสูงกวาพลาสติกประเภทอื่น แตปจจุบันไดพยายามประชาสัมพันธเผยแพร
ขอเท็จจริงและความรูความเขาใจที่ถูกตอง นอกจากนั้นยังดําเนินการสรางเครื่องอัดโฟมเพื่อลด
ขนาดโฟมที่จัดเก็บใหมีขนาดเล็กลงและไดน้ําหนักมากขึ้น เพื่อเปนการลดตนทุนการขนสงจาก
ที่ตางๆ ไปยังโรงงานรีไซเคิลอันจะชวยใหกระบวนการจัดเก็บโฟมกลับมารีไซเคิลมีมากขึ้นและ
อยางตอเนื่อง
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