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คัดแยกพลาสติกผสมระหวางพลาสติกอะไครโลไนไตรลบิวตะไดอีนสไตรีน (ABS) และพลาสติก
พอลิสไตรีนชนิดทนแรงกระแทกไดสูง (HIPS) ดวยกระบวนการ Froth Flotation ในสารละลาย
น้ําเกลือ และศึกษาผลของคา surface tension และคา contact angle ที่มีตอประสิทธิภาพการคัดแยก
เม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS ที่มีความหนาแนนของเม็ดพลาสติก ABS และ HIPS คือ 
1.0835 g/cm3 และ 1.0823 g/cm3 ตามลําดับ  สารลดแรงตึงผิวที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ไดแกชนิด 
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This research aimed to study the effect of surfactant on the separation of plastic 
mixtures between Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) and High Impact Polystyrene (HIPS) in 
salt solution by Froth Flotation process and to study the effect of surface tension and contact 
angle on separation efficiency of the plastic mixtures. Densities of ABS and HIPS in the 
experiment were 1.0835 g/cm3 and 1.0823 g/cm3, respectively. The surfactants studied were 
anionic, cationic, nonionic and zwitterionic surfactant. 

Firstly, the density range of salt solution with 1%V/VH2O surfactants, which could 
separate plastic mixtures, was determined. Then, the salt solution which had density of 1.0380 
g/cm3 with 1%V/VH2O surfactants was used to sort the mixed plastic granules between ABS and 
HIPS of total weight 200 grams. Finally, separation efficiency was determined by manual count 
method of the separated plastic granules. 

 It was found that salt solutions, which had surface tension in the range between 28.2 
and 36.1 dyne/cm and density in the range between 1.0360 and 1.0440 g/cm3, were able to 
separate the plastic mixtures between ABS and HIPS. ABS sank in the salt solution of Froth 
Flotation process containing surfactant. The concentration of surfactant and frother affected the 
separation efficiency. The contact angle of salt solution with 1%V/VH2O surfactants on ABS and 
HIPS surface were less than the contact angle of salt solution without the surfactant. Lower ratio 
of ABS contaminated in plastic mixtures led to increase %purity of separated HIPS.  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันพลาสติกเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยมากขึ้นซึ่งสงผลให
ปริมาณขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งในสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้นซ่ึงเปนปญหาของสังคมตามมาดวย  ดวย
เหตุนี้จึงตองมีการลดปริมาณขยะพลาสติก  วิธีการลดขยะพลาสติกที่สามารถนําไปประยุกตใช
ในทางอุตสาหกรรมไดและมีคาใชจายในการลงทุนไมสูงมากนักคือการรีไซเคิลเพื่อนําพลาสติกเขา
สูกระบวนการผลิตอีกครั้ง  โดยพลาสติกดังกลาวจะตองมีความบริสุทธิ์สูง  ไมมีการปนเปอนของ
พลาสติกชนิดอื่นๆ เพราะอาจทําใหเกิดปญหาหลายอยางเชน  ไมหลอมรวมเปนเนื้อเดียวกัน
เนื่องจากพลาสติกแตละชนิดมีอุณหภูมิในการหลอมไมเทากัน  อาจเกิดจุดดํา  รวมทั้งยังสงผลตอ
สมบัติเชิงกลตางๆ ของผลิตภัณฑใหมีคาลดลงดวย  ดังนั้นจึงตองมีขั้นตอนการลดการปนเปอนของ
พลาสติกตางชนิดกัน  การแยกพลาสติกในกระบวนการทางอุตสาหกรรมมีหลายวิธี  ยกตัวอยางเชน  
การแยกดวยมือ (manual sorting)  การแยกโดยอาศัยความหนาแนน (density-based sorting)  การ
แยกโดยการปนเหวี่ยง (centrifugal sorting)  วิธีการลอยแร (froth flotation)  วิธีการลอยหรือจม 
(float-sink method)  การแยกโดยใชเครื่องสเปกโทรสโคป (spectroscopic-based method)  การแยก
โดยใชเครื่อง x-ray fluorescence (x-ray fluorescence sorting)  การแยกโดยอาศัยไฟฟาสถิตย 
(electrostatic sorting)  เปนตน[1] 

ในปจจุบันพลาสติกหลายชนิดถูกนํามาใชเปนผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร 
เชน  Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)  เพราะเปนพลาสติกที่มีความแข็งและมีอุณหภูมิ heat 
deflection ที่สูงเมื่อเทียบกับ polystyrene และยังมีความสามารถในการทนทานตอสารเคมีและทน
แรงกระแทกไดสูง  นอกจากนี้มีการนําพลาสติก High Impact Polystyrene (HIPS) ซ่ึงเปนพลาสติก
ที่ไดรับการปรับปรุงใหมีความสามารถในการทนทานตอแรงกระแทกไดมากกวา polystyrene  
ในขณะที่มีความแข็งและมีอุณหภูมิ heat deflection ที่สูง แตมีราคาต่ํากวา ABS มาใชในการผลิต
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  จากงานวิจัยของดร.ณัฐกาญจน  หงสศรีพันธและคณะเมื่อป 
พ.ศ. 2548[2]  ไดสุมตัวอยางหนาจอคอมพิวเตอร (computer monitor) จาก 5 คณะวิชาภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร คือ คณะวิทยาศาสตร  คณะอักษรศาสตร  
คณะวิศวกรรมศาสตรฯ  คณะศึกษาศาสตร  และคณะเภสัชศาสตร  ผลจากการสํารวจพบวาชวงอายุ
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การใชงานของหนาจอคอมพิวเตอรของคณะวิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยสวนใหญจะอยูที่ 7 – 
9 ป  ในขณะที่ชวงอายุการใชงานของหนาจอคอมพิวเตอรของเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะจาก  
บานเรือนและธุรกิจขนาดเล็กมีอายุการใชงาน (life-span) ลดลงจากเดิม 4-5 ป เหลือเพียงประมาณ 2 
ป  คอมพิวเตอรสวนใหญทําจากพลาสติก ABS ซ่ึงคิดเปน 75 % และ HIPS คิดเปน 25 % ของ
คอมพิวเตอรทั้งหมด  การเปลี่ยนคอมพิวเตอรใหมเมื่อหมดอายุการใชงานสงผลใหปริมาณขยะ
พลาสติกเพิ่มมากขึ้นและจะเกิดปญหาหลายอยางเมื่อ HIPS ปนกับ ABS  แตในปจจุบันมีความ
พยายามในการนําขยะพลาสติกมารีไซเคิลเพราะปริมาณทรัพยากรทางดาน ปโตรเคมีมีจํากัด  จึง
สงผลใหมูลคาของพลาสติกบริสุทธิ์เพิ่มสูงขึ้น  ดังนั้นถาสามารถแยกขยะพลาสติกใหมีความ
บริสุทธิ์  ก็จะทําใหพลาสติกรีไซเคิลมีมูลคาเทียบเทาพลาสติกบริสุทธิ์ 

ในการคัดแยกพลาสติกที่เปนอนุภาคของแข็ง 2 ชนิด ที่ไมสามารถคัดแยกไดดวยการ
ลอยหรือจมในตัวกลางเนื่องจากความหนาแนนใกลเคียงกัน  ยกตัวอยางเชน  การคัดแยกเม็ด
พลาสติกผสมระหวาง Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)  มีความหนาแนนระหวาง 1.02 – 
1.21 g/cm3 [3]  และ High Impact Polystyrene (HIPS)  มีความหนาแนนระหวาง 0.99 – 1.27 g/cm3 
[4]  ซ่ึงเมื่อนําพลาสติกดังกลาวไปเขาสูกระบวนการผลิตอีกครั้งในขณะที่ยังมีการปนเปอนของ
พลาสติกอีกชนิดอยู  จะทําใหเกิดปญหาหลายอยางเชน  ไมหลอมรวมเปนเนื้อเดียวกันเนื่องจาก
พลาสติกแตละชนิดมีอุณหภูมิในการหลอมไมเทากัน  โดย ABS มีอุณหภูมิในการหลอมเหลวที่ 
105oC [5]  และ HIPS มีอุณหภูมิในการหลอมเหลวที่ 85oC[6]  นอกจากนี้อาจเกิดจุดดําเนื่องจากการ
สลายตัวทางความรอนของพลาสติกถาทําการหลอม HIPS ที่อุณหภูมิการหลอมของ ABS  รวมทั้ง
ยังสงผลตอสมบัติเชิงกลตางๆ ของผลิตภัณฑใหมีคาลดลงดวย  ดังนั้น ในป ค.ศ. 1997 Argonne 
National Laboratory  ไดมีการประยุกตใชกระบวนการ Froth Flotation ซ่ึงแตเดิมใชในการลอยแร
มาใชในการคัดแยกอนุภาคของแข็งพลาสติก  ซ่ึงการคัดแยกประกอบดวย collector (surfactant) ที่มี
ความเฉพาะเจาะจง  สาร frother หรือ frothing agent  สาร regulating agent  โดยมีน้ําเปน medium 
และใชฟองอากาศเปนตัวคัดแยก  โดยการคัดแยกใชสารละลาย binary solution ของกรดอะซิติก
และน้ํา  หรือใชสารละลาย quaternary solution ของกรดไฮโดรคลอริก  โซเดียมคลอไรดหรือ
แคลเซียมคลอไรด  น้ํา  และสารลดแรงตึงผิว และควบคุมใหสารละลายที่ใชในการคัดแยกพลาสติก
มีความหนาแนนระหวาง 1.055 – 1.07 g/cm3 แรงตึงผิวของสารละลายระหวาง 22 – 40 dynes/cm 
และ pH ระหวาง 1.77 – 2.05  ซ่ึงกระบวนการ froth flotation จะถือวาเปนกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพและได % recovery ในการแยก HIPS ออกจาก ABS สูงถึง 99.5%  โดย HIPS จะเปน
พลาสติกที่ลอย สวน ABS จะเปนพลาสติกที่จม[7]  ในกระบวนการจะแบงเปน 4 ขั้นตอน คือ    
การตัดและบดยอยใหเปนเม็ด  การแยกโดยอาศัยความหนาแนนขั้นที่ 1 เพื่อแยกโฟมและวัสดุที่มี
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ความหนาแนนนอยกวา PVC, ABS และ HIPS ออก  การแยกโดยอาศัยความหนาแนนขั้นที่ 2 เพื่อ
แยก PVC และวัสดุที่มีความหนาแนนมากกวา ABS และ HIPS ออก  และวิธีการลอยแรเพื่อใชใน
การแยก HIPS ออกจาก ABS ดังรูปที่ 1.1[8] 

 

 
รูปที่ 1.1 แสดงกระบวนการในการคัดแยกพลาสติก[8] 

 
กระบวนการ Froth Flotation จะทําโดยใชหลักการเปยกผิวของอนุภาคของแข็ง 2 ชนิด

ที่แตกตางกัน  ซ่ึงโดยปกติแลวพื้นผิวของของแข็งสามารถเปยกผิวไดดวยน้ําซึ่งเรียกไดวามีลักษณะ
เปน hydrophilic ซ่ึงจะทําใหของแข็งจมลงในน้ํา  แตถามี surfactant เขาไปลอมรอบอนุภาคของแขง็
ชนิดหนึ่งซ่ึงจะทําใหพื้นผิวอนุภาคของแข็งมีลักษณะเปน hydrophobic ทําใหฟองอากาศไปเกาะติด
กับผิวของแข็ง  จากความแตกตางของความหนาแนนของน้ํากับฟองอากาศจึงทําใหฟองอากาศและ
อนุภาคที่มีลักษณะ hydrophobic ลอยขึ้นสูพื้นผิวของตัวกลางที่ใชในการแยกโดยสวนใหญคือน้ํา
สวนอนุภาคของแข็งอีกชนิดยังคงจมอยู จึงสามารถคัดแยกอนุภาคของแข็งออกจากกันได[9] 

 
1.2  แนวคิดงานวิจัย 

แนวคิดงานวิจัยนี้คือ  การหา surfactant ที่เหมาะสมในการใชคัดแยกเม็ดพลาสติกผสม
ในกระบวนการ Froth Flotation เพื่อทําการแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง HIPS บริสุทธิ์และ ABS 
บริสุทธิ์และหา % recovery โดยจะศึกษาประสิทธิภาพในการแยกพลาสติกของสารลดแรงตึงผิว 4 
ชนิด คือ ชนิด cationic, anionic, nonionic และ zwitterionic surfactant  

Froth Flotation 
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1.3  จุดประสงคของงานวิจัย 
1) ศึกษาการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS ดวยกระบวนการ Froth 

Flotation 
2) ศึกษาผลของการปรับสภาวะดวยสารลดแรงตึงผิว 4 ชนิด คือ ชนิด cationic, anionic, 

nonionic และ zwitterionic surfactant  ที่มีผลตอประสิทธิภาพในการคัดแยกเม็ดพลาสติก
ผสมระหวาง ABS และ HIPS 

3) ศึกษาผลของความหนาแนนของสารละลายที่มีผลตอการคัดแยกพลาสติกผสมระหวาง 
ABS และ HIPS 

4) ศึกษาผลของ frother ที่มีผลตอการคัดแยกพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS 
5) ศึกษาผลของความเขมขนของ surfactant ที่มีผลตอการคัดแยกพลาสติกผสมระหวาง ABS 

และ HIPS 
 

1.4  ขอบเขตงานวิจัย 
1) Surfactant ที่ใชในงานวิจัย คือ Anionic surfactant commercial grade, Sodium Dodecyl 

Benzene Sulfonate ที่มี anionic active ingredient 96% (FS), Sodium Dodecyl Benzene 
Sulfonate ที่มี anionic active ingredient 49-51% (F-50), Dodecyltrimethyl ammonium 
chloride solution, Tetraethylene glycol dodecyl ether และ Rhodoline 

2) ควบคุมอุณหภูมิของสารละลายน้ําเกลือที่ใชในการคัดแยกพลาสติกที่ 25oC  โดยหลังจาก
การละลายเกลือในน้ํา ใหตั้งสารละลายน้ําเกลือทิ้งไวจนอุณหภูมิมีคาเทากับ 25oC จึงทําการ
คัดแยกพลาสติกผสม 

3) เม็ดพลาสติกที่ใชในงานวิจัยเปนชนิดบริสุทธิ์ที่ไมเคยผานการใชงาน 
 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1) สามารถคัดแยกพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS ดวยกระบวนการ Froth Flotation 
2) สามารถคัดเลือก surfactant ที่เหมาะสมในการคัดแยกพลาสติกผสมระหวาง ABS และ 

HIPS ดวยกระบวนการ Froth Flotation 
3) สามารถหาสภาวะที่เหมาะสมในการคัดแยกเม็ดพลาสติกได 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
2.1 พลาสติก[10] 

พลาสติกหรือพอลิเมอรเปนสารสังเคราะหที่ไดจากปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย  ซ่ึง
สวนใหญจะประกอบดวยคารบอน (C) และไฮโดรเจน (H) เปนหลัก 

นอกจากนี้ยังมีสวนประกอบของ ออกซิเจน (O) และไนโตรเจน (N) และมีพลาสติก
บางชนิดที่มีสวนประกอบของ กํามะถัน (S)  คลอรีน (Cl)  ฟลูออรีน (F)  และซิลิกอน (Si)  อยูดวย 

2.1.1 สารตั้งตนในการสังเคราะหพลาสติก 
สารตั้งตนในการสังเคราะหพลาสติกหรือพอลิเมอรจะเปนมอนอเมอร (monomer) 

สวนใหญจะไดมาจากน้ํามันดิบ  กาซธรรมชาติ และถานหิน  ตัวอยางสารตั้งตนที่ใชกันมากไดแก 
เอทิลีน (Ethylene:C2H4)  ไวนิลคลอไรด (Vinylchloride:C2H3Cl)  และสไตรีน (Styrene:C2H3-C6H5) 
เปนตน 

2.1.2 ปฏิกิริยาเชิงซอน (Polyreactions) 
เปนการนําเอามอนอเมอร (monomer) จํานวนมากมาทําปฏิกิริยาเชิงซอนรวมตัวกัน

เปนโมเลกุลใหญ (macromolecules)  ซ่ึงเรียกวา  พอลิเมอรหรือพลาสติก ซ่ึงมีโครงสรางโมเลกุลอยู
สองลักษณะ คือ เกาะกันแบบเชื่อมขวาง (crosslink)  และไมมีการเกาะตัวระหวางโมเลกุลใหญ 
(non-crosslink) 

พลาสติกมีโครงสรางเปนแบบเชื่อมขวาง (crosslink)  แยกออกเปนสองลักษณะ คือ 
แบบเชื่อมขวางแคบ (narrow-meshed crosslink)  กับแบบเชื่อมขวางหาง (wide-meshed crosslink) 

พลาสติกที่มีโครงสรางที่ไมมีการเกาะตัวระหวางโมเลกุลใหญ (non-crosslink)       
แยกเปนสองลักษณะ คือ แบบเปนเสน (linear)  และแบบแยกแขนง (branching) ดังรูปที่ 2.1 
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รูปท่ี 2.1 แผนภูมิการแบงโครงสรางโมเลกุลของพอลิเมอร[10] 

 
2.2 พลาสติก Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) 

พลาสติก ABS (ช่ือทางการคา : Novodur W, W20, H; Lustran; Vestodur)[10]  ไดมา
จากอะไครโลไนไตรล บิวตะไดอีนและสไตรีน  ซ่ึงจะรูจักกันในชื่อท่ัวไปวา ABS  โครงสรางทาง
เคมีโดยทั่วไปของ ABS แสดงดังรูปที่ 2.2 และโครงสรางทางเคมีโดยทั่วไปของอะไครโลไนไตรล         
บิวตะไดอีนและสไตรีน แสดงดังรูปที่ 2.3  โครงสรางอะไครโลไนไตรล จะทําใหสามารถทนความ
รอน  มีความแข็งแรง  ทนทานตอสารเคมี  ทนตอแรงดึง  ทนตอกรดออนและดางออนไดดี  ละลาย
ในสารประกอบพวก แอลดีไฮด  คีโตน  เอสเทอร  ไมละลายในแอลกอฮอล  โครงสรางบิวตะไดอีน
จะทําใหมีความทนทานตอแรงกระแทก  มีความเหนียว  ขณะอุณหภูมิต่ํามีสมบัติที่ดีและมีความ
ยืดหยุน  โครงสรางสไตรีนจะทําใหมีความแข็ง  พื้นผิวช้ินงานมีความเงามันและชวยใหขึ้นรูป
ช้ินงานไดงายขึ้น  โดยทั่วไปแลว ABS จะมีสัดสวนของอะไครโลไนไตรล 20-30 เปอรเซ็นต         
บิวตะไดอีน 20-30 เปอรเซ็นต  และสไตรีน 40-60 เปอรเซ็นต  การผันแปรสวนประกอบใน ABS 
จะเปนการควบคุมสมบัติของชิ้นงานใหเปนไปตามที่กําหนด[11] 
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รูปท่ี 2.2 แสดงโครงสรางทางเคมีโดยทั่วไปของ ABS[12] 

โมเลกุลใหญ 
(macromolecules) 

พลาสติกชนิดโมเลกุลไมเกาะตัวเปน
แบบเชื่อมขวาง (non-crosslink) 

พลาสติกชนิดโมเลกุลที่เกาะตัว
เปนแบบเชื่อมขวาง (crosslink) 

พลาสติกชนิดโมเลกุล
เปนเสน (linear-chain) 

พลาสติกชนิดโมเลกุล
แตกแขนง (branching) 

พลาสติกชนิดเชื่อมขวางหาง 
(wide-meshed crosslink) 

พลาสติกชนิดเชื่อมขวางถี่ 
(narrow-meshed crosslink) 
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รูปท่ี 2.3 แสดงโครงสรางทางเคมีโดยทั่วไปของอะไครโลไนไตรล บิวตะไดอนีและสไตรีน[13] 

 
ABS จะประกอบดวยสวนที่เปนอนุภาคยางซึ่งโดยทั่วไปแลว คือ พอลิบิวตะได

อีนหรือบิวตะไดอีนโคพอลิเมอร กระจายบนเทอรโมพลาสติกระหวางสไตรีนและอะไครโลไน
ไตรล โคพอลิเมอร เมทริกซ[14] 

2.2.1 การเตรียม ABS 
การเตรียมที่นิยมใชในทางอุตสาหกรรมมี 2 แบบ คือ แบบ blending  โดยนําเอา      

สไตรีน-อะไครโลไนไตรล โคพอลิเมอร กับยางอะไครโลไนไตรล-บิวตะไดอีน มาผสมกัน  โดยใช
อัตราสวนดังนี้ 

70 สวน (70:30 สไตรีน-อะไครโลไนไตรล โคพอลิเมอร) 
40 สวน (35:65 ยางอะไครโลไนไตรล-บิวตะไดอนี) 
อีกวิธีหนึ่งคือแบบ grafting ซ่ึงเปนวิธีที่ดีกวาวิธีแรก  ทําโดยนําเอายางอะไครโลไน

ไตรลและสไตรีน มาพอลิเมอไรซในโพลีบิวตะไดอีนลาเท็กซ  สวนประกอบที่ใชโดยทั่วๆ ไปคือ 
พอลิบิวตะไดอีนลาเท็กซ  34   สวนโดยน้ําหนกั 
อะไครโลไนไตรล   24   สวนโดยน้ําหนกั 
สไตรีน    42   สวนโดยน้ําหนกั 
น้ํา     200 สวนโดยน้ําหนกั 
สารลดแรงตึงผิว   2     สวนโดยน้ําหนกั 
Transfer agent (mercaptan)  1     สวนโดยน้ําหนกั 
ตัวเร่ิม (K2S2O8)   0.2  สวนโดยน้ําหนกั 
ใชอุณหภูมิประมาณ 50oC  ผลิตภัณฑจะไดเปนของแข็งเม็ดเล็กๆ แยกออกมาไดงาย 

โครงสรางจะเปนแบบกราฟท สามารถชุบเคลือบผิวโลหะได[15] 
การผันแปรสมบัติของพลาสติก ABS เปนผลมาจาก โคมอนอเมอร  สารเติมแตง  หรือ

การเปลี่ยนแปลงโครงสราง ดังนี้ ปริมาณยาง ปริมาณของยางที่เชื่อมขวาง (extent of rubber cross-

1,3-butadiene 

styrene 

acrylonitrile 
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linking)  ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคยาง  ปริมาณและตําแหนงของสไตรีนและอะไครโล
ไนไตรลโคพอลิเมอร  ที่นําไปกราฟทและตําแหนงและน้ําหนักโมเลกุลของเมทริกซ[14] 

พอลิเมอรอะไครโลไนไตรลสามารถนําไปขึ้นรูปไดหลายวิธี ประกอบดวย การอัดรีด 
(extrusion)  การขึ้นรูปโดยการเปา (blow molding)  การฉีดเขาแมพิมพ (injection molding)  การขึ้น
รูปรอน (thermoforming)  และการขึ้นรูปพลาสติกดวยการอัด (compression molding)  ผลิตภัณฑ
จากพอลิเมอรอะไครโลไนไตรล เชน  อุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายในบาน  อุปกรณภายในรถยนต       
ช้ันบุในตูเย็น  เปนตน 

การดัดแปลง ABS และการผสม ABS กับเทอรโมพลาสติกชนิดอ่ืนเพื่อประโยชน
ตางๆ เชน  การดัดแปลง ABS สงผลใหความทนทานตอแรงกระแทก  ความเหนียวและความ
ทนทานตอความรอนเพิ่มขึ้น  ABS ชนิดทนความรอนสูง สามารถทนความรอนไดเทากันกับ       
อะซิตัล (acetal)  พอลิคารบอเนต (polycarbonate)  และพอลิซัลโฟน (polysulfone)  การผสมของ     
อะไครโลไนไตรล บิวตะไดอีน สไตรีนกับพอลิคารบอเนตจะทําใหขึ้นรูปงายกวาการใช               
พอลิคารบอเนตเพียงชนิดเดียว  และสงผลใหมีความทนทานตอความรอนและแรงกระแทกไดสูง
และลดตนทุน[13]  

2.2.2 คุณสมบัติโดยทั่วไปของ ABS[10,14] 
สมบัติดานความรอน  การผลิต ABS ที่ทนทานตอความรอนไดสูงขึ้นสามารถทําได

โดยการทําปฏิกิริยาโคโพลิเมอไรเซชั่น ระหวางมอนอเมอร (ยกตัวอยางเชน อัลฟาเมทิลสไตรีน 
(alpha methyl styrene) หรือ N-phenyl maleimide) และเฟสเมทริกซ  หรือการใช ABS เปน          
พอลิเมอรพื้นฐานผสมกับวัสดุชนิดอื่นที่สามารถทนความรอนไดสูง  ซ่ึงโดยสวนมากจะใชอะไคร
โลไนไตรล บิวตะไดอีน สไตรีน-พอลิคารบอเนต  ซ่ึงมีความทนทานตอแรงกระแทกและทนทาน
ตอความรอนไดสูง 

อุณหภูมิท่ีใชงานไดเปนระยะเวลานานๆ  มากที่สุดอยูในชวงระหวาง 60-80oC 
สี  ABS (สีธรรมชาติออกเหลืองน้ําตาล)  จะมีทั้งในรูปผงที่มีการเติมสี  เม็ดที่ไมมีการ

เติมสี  เม็ดที่มีการเติมสี  และเม็ด ABS และเม็ดสีผสมกัน 
ความโปรงใส  ABS เกรดพื้นฐานจะทึบแสงเนื่องจากคาการหักเหของแสงระหวางเฟส

ยางที่กระจายตัวอยูบนเฟสสไตรีนอะไครโลไนไตรล (SAN) ที่ตอเนื่องไมเหมาะสมกัน  อยางไรก็
ตามก็มี ABS เกรดที่โปรงใสสําหรับการนําไปใชงานในดานที่ตองการความใส ซ่ึงความโปรงใสจะ
ไดมาจากการใชเฟสยางและเฟสเมทริกซที่มีคาดัชนีการหักเหของแสงที่เหมาะสมกัน  ยกตัวอยาง
เชน  การทําปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชั่นระหวางเมทิลเมธาไคเลต (methylmethacrylate) และ          
ยางสไตรีน บิวตะไดอีน 
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สมบัติดานเคมี  หมูฟงกชันที่อยูในโครงสรางของ ABS จะใชในการพิจารณาถึง
พฤติกรรมของ ABS 

ความทนทานตอสารเคมี  โดยท่ัวไปแลว  ความทนทานตอสารเคมีจะใชในการ
กลาวถึงการทนทานตอตัวทําละลายซึ่งเปนสาเหตุใหพลาสติกเกิดการบวมตัวหรือเกิดรอยแตกจาก
แรงเคน  การทดสอบการเกิดรอยแตกจากแรงเคนทําไดโดยการใหช้ินตัวอยางที่มีการใหแรงเคน
เร่ิมตนสัมผัสกับสารเคมี  แลวจึงตรวจสอบความทนทานตอการเกิดรอยแตกจากแรงเคนภายใต
ชวงเวลาที่กําหนด  การที่มีอะไครโลไนไตรลจะชวยเพิ่มความทนทานตอการเกิดรอยแตกจากแรง
เคนได  พลาสติก ABS เปนพลาสติกที่มีขั้วเนื่องจากหมูไนไตรล  ซ่ึงจะทําใหมีความทนทานตอตัว
ทําละลายไฮโดรคารบอน  น้ํามันพืช  ไขมันสัตว  ขี้ผ้ึง  เปนตน  ดังนั้นจึงมีการนํา ABS ไปผลิตเปน
วัสดุทางการคา  อุปกรณ  และเครื่องใชภายในบานหลายชนิด  นอกจากนี้อะไครโลไนไตรลยังมี
ความสามารถในการดูดซึมน้ําที่ต่ําและทนทานตอสารเคมีไดดีจึงสงผลใหมีความทนทานตอคราบ
สกปรกตางๆ ได  (เชน กาแฟ น้ําองุน เลือดวัว เปนตน) 

สภาพและกลิ่นเมื่อไหมไฟ  ติดไฟตอไปหลังจุด  เปลวจาและมีเขมามาก 
กล่ิน  คลายของหวาน  หรือคลายยางกัดจมูก 
อัตราการหดตัว  อยูระหวาง 0.4-0.6% 
สมบัติตางๆ ของ ABS เกรดทั่วไปและ ABS กับพอลิคารบอเนต  แสดงดังตารางที่ 2.1 

ขอดีและขอเสียของพลาสติก ABS ที่เหนือกวาพลาสติกชนิดอื่น  แสดงดังตารางที่ 2.2  และสมบัติ
เชิงกลตางๆ ของพลาสติก ABS  แสดงดังตารางที่ 2.3 
 
ตารางที่ 2.1 แสดงสมบัติตางๆ ของ ABS เกรดตางๆ[13] 

Property ABS General ABS/PC ABS Heat Resistant 
Specific Gravity 1.16-1.21 1.17-1.23 1.05-1.08 
Tensile Strength, psi 3300-8000 5800-9300 4800-7500 
Flexible Strength, psi 6200-14000 12000-14500 9000-13000 
Elongation, % 1.5-80 20-70 3-45 
Izod Impact, ft lb/in 1.4-12 4.1-14 2.0-6.5 
Dielectric Strength, volt/mil 350-500 450-760 350-500 
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ตารางที่ 2.2 แสดงขอดีและขอเสียของพลาสติก ABS ที่เหนือกวาพลาสติกชนิดอื่น[13] 
Advantages Disadvantages 
Hardness Opacity 
Rigidity without brittleness Weather  
Physical properties not affect by moisture  (this leads to 
dimension stability) 

Flame resistance (can be 
improved with flame retardant) 

Balance of tensile strength, impact resistance, surface 
hardness, rigidity, heat resistance, low temperature 
properties and electrical characteristics 

 

Stability under limited load  
Retention of impact resistance as temperature decrease  
Moderate cost  

 
ตารางที่ 2.3 แสดงสมบัติเชิงกลตางๆ ของพลาสติก ABS เกรดตางๆ[14] 
Properties ASTM 

method 
Medium 
impact 

High 
impact 

Heat 
resistant 

Flame 
retardant 

High 
modulusa 

Notched Izod impact at Troom, 
J/mb 

D256 160-270 270-530 75-300 140-320 50-150 

Tensile yield strength, MPac D638 35-50 30-45 56-60 35-45 65-95 
Elongation at break, % D638 20-40 25-80 10-60 10-30 2-5 
Flexural yield strength, MPac D790 55-75 50-75 55-90 55-75 95-160 
Flexural modulus, GPad D790 2-3 4.5-2.5 2-3 2-2.5 4-9 
Heat deflectione, oC at 1825 
kPaf 

D648 75-90 75-85 90-110 70-80 95-105 

Vicat softening pt, oC D1525 100-110 95-105 110-125 85-100 100-110 
Rockwell hardness D785 100-115 80-110 105-110 95-105 110-115 
aFilled with ~10-30% glass 
bTo convert J/m to ft lvs.in., divide by 53.4. 
cTo convert MPa to psi, multiply by 145. 
dTo convert GPa to psi, multiply by 145,000. 
eUnannealed at 6.35-mm thickness. 
fTo convert kPa to psi, multiply by 0.145. 
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2.2.3 การนําไปใชประโยชนของ ABS[10,14] 
จากสมบัติตางๆ ของ ABS จึงสงผลใหมีการใช ABS ในปริมาณมาก  ตารางที่ 2.4  แสดง

การสรุปปริมาณการใชพลาสติก ABS ในป ค.ศ. 1999  ซ่ึงการใช ABS จะใชทั้งการตกแตงภายใน
และภายนอก  โดยผลิตภัณฑสําหรับตกแตงภายในที่มีการขึ้นรูปโดยวิธีฉีดเขาแมพิมพจะมีปริมาณ
มากที่สุด  และยังไดมีการพัฒนา ABS เกรดทั่วไปและเกรดฉีดที่สามารถทนความรอนไดสูงไปขึ้น
รูปเปนผลิตภัณฑภายนอกและภายในรถยนต  ยกตัวอยางเชน  แผงควบคุมอุปกรณตางๆ  ตะแกรง
หมอน้ํารถยนต  แผงหนาปดรถบรรทุก  ซ่ึงขึ้นรูปดวยกระบวนการอัดรีดและอัดรอน  สวน
ผลิตภัณฑภายในบาน  ไดแก  เครื่องดูดฝุนสุญญากาศ  ไดรเปาผม  เครื่องเย็บผา  โทรศัพท  
เครื่องพิมพเอกสาร  กรอบคอมพิวเตอร  ของเลน  ถังสําหรับขนสงของเหลวเครื่องเรือนและ
อุปกรณภายในหองน้ํา  เปนตน  สวน ABS เกรดที่โปรงแสง  ไดแก  ล้ินชักที่ใชเก็บผักในตูเย็นและ
อุปกรณอ่ืนๆ ที่ตองการความสวยงาม  
 
ตารางที่ 2.4 แสดงการสรุปปริมาณการใชพลาสติก ABS ในป ค.ศ. 1999[14] 
Market United States 

and Canada 
Western 
Europe 

Japan Total % 

Transportation 374 397 132 903 21 
Electricala 501 569 415 1485 34 
Miscellameousb 869 457 679 2005 46 
Total 1744 1423 1226 4393 100 
aElectrical includes consumer electronics, business equipment, and appliances.  
bMisscellaneous includes construction, pipe, consumer, and others. 
 
2.3  พลาสติก High Impact Polystyrene (HIPS) 

พอลิสไตรีน (Polystyrene)  หรือเม็ดพลาสติก PS เปนสารพอลิเมอร  หรือผลผลิตใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นปลาย (Downstream) ที่ไดมาจากสารสไตรีน มอนอเมอร  ใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นกลาง (Intermediate)  โดยเม็ดพลาสติก PS แบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 

• General Purpose Polystyrene (GPPS) 

• High Impact Polystyrene (HIPS) 
โดยเม็ดพลาสติก GPPS มีคุณสมบัติโดดเดน คือ ความใสแตเปราะหักงาย  ขณะที่ 

HIPS มีคุณสมบัติในการทนแรงกระแทกไดเนื่องจากพอลิบิวตะไดอีนอยูในโครงสรางหลักของ
สายโซ[2]  
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พลาสติก HIPS (ช่ือทางการคา : Polystyrene EF, Vestyron 540, 550, 551, 560, 570, 
571)[10]  ไดมาจากบิวตะไดอีนและสไตรีน  โครงสรางทางเคมีโดยทั่วไปของ ABS  แสดงดังรูปที่ 
2.4  โครงสรางบิวตะไดอีนจะทําใหมีความทนทานตอแรงกระแทก  มีความเหนียว  ขณะอุณหภูมิ
ต่ํามีสมบัติที่ดีและมีความยืดหยุน  โครงสรางสไตรีนจะทําใหมีความแข็ง  พื้นผิวช้ินงานมีความเงา
มันและชวยใหขึ้นรูปชิ้นงานไดงายขึ้น[13] 
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รูปท่ี 2.4 แสดงโครงสรางทางเคมีโดยทั่วไปของ HIPS 

 
2.3.1 คุณสมบัติโดยทั่วไปของ HIPS[10] 

คุณสมบัติโดยทั่วไป  แข็ง  คงรูปดี  มีคา dielectricity ดี  ทนแรงกระแทก  แข็งและ
เหนียว  ไมมีรสและกลิ่น 

อุณหภูมิท่ีใชงานไดเปนระยะเวลานานๆ  มากที่สุดอยูในชวงระหวาง 60-70oC 
การทนตอสารเคมี  ทนกรดออนและดางออน  ทนตอกรดแก  ดางแก  แอลกอฮอล 

น้ํามันและไขมันไดไมจํากัด  ไมทนตอเอสเทอร  คีโตน  อีเทอร  สารประกอบไฮโดรคารบอนที่มี
คลอรีน  เบนซอล (benzol)  และเบนซิน 

สภาพและกลิ่นเมื่อไหมไฟ  ติดไฟตอไปหลังจุด  เปลวจาและมีเขมามาก 
กล่ิน  คลายของหวาน  หรือคลายยาง  คันจมูก 
อัตราการหดตัว  อยูระหวาง 0.4-0.6% 

2.3.2 การนําไปใชประโยชนของ HIPS[2,10,14] 
จากสมบัติของพลาสติก HIPS จึงนิยมนําไปผลิตเปนกรอบคอมพิวเตอร                

เรือนโทรทัศน  วิทยุ  โทรทัศน  ประตูตูเย็น  ใชเปนสวิตชไฟ  เครื่องใชในครัว  ของเลนเด็ก 
เครื่องใชไฟฟา  ของเด็กเลน  ช้ินสวนประกอบของรถเด็กเลน  รถโมเดล  และรถกระปอง เปนตน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 13

2.4  ขยะผลิตภัณฑไฟฟา[16] 
ทุกปขยะผลิตภัณฑไฟฟาในครัว เ รือนจะมีจํ านวนเพิ่มมากขึ้น เรื่อยๆ   และ                

ขยะผลิตภัณฑไฟฟาจะถูกนําไปถมที่  ซ่ึงทําใหเกิดปญหาทางสิ่งแวดลอมอยางมาก  ขยะผลิตภัณฑ
ไฟฟาที่พบมากคือกรอบคอมพิวเตอร  เครื่องดูดฝุนสุญญากาศ  เรือนโทรทัศน  เครื่องเลนเทปและ
พัดลม  เปนตน 

ในป ค.ศ. 1998 The Materials for the Future Foundation (MFF) of San Francisco and 
MBA Polymers in Richmond, California  ไดรายงานปริมาณ  ชนิดของขยะผลิตภัณฑไฟฟาและ
ชนิดของพลาสติกที่นํามาผลิตเปนผลิตภัณฑไฟฟา  ซ่ึงแสดงดังรูปที่ 2.5,2.6 และ 2.7 และตารางที่ 
2.5 

 
รูปท่ี 2.5 แสดงประเภทและปริมาณของขยะผลิตภณัฑไฟฟา[16] 

 
ตารางที่ 2.5 แสดงประเภทและปริมาณพลาสติกในขยะผลิตภัณฑไฟฟา[16] 
Waste 
stream 

ABS HIPS PC/ABS PPO PC PVC PMMA PP 
(TPO) 

SAN No 
ID 

Total 

Computer 406 120 350 137 53 58 - - 21 31 1176 
Fans 6 30 - - - - - 50 - - 86 
Stereos 8 38 - 26 16 2 17 - 5 25 137 
TV 
Housings 

37 198 - 14 - 10 5 6 - - 270 

Vacuum 
cleaners 

98 29 - - 24 41 - - 12 - 204 

Electronic 
appliances 

- - - - 28 - 63 28 - 160 279 

Total 555 415 350 177 121 111 85 84 38 216 2152 
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รูปท่ี 2.6 แสดงประเภทและปริมาณพลาสติกในขยะผลติภัณฑไฟฟา[16] 

 
 

 
รูปท่ี 2.7 แสดงประเภทและปริมาณพลาสติกในขยะผลติภัณฑคอมพวิเตอร[16] 
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2.5  การรีไซเคิล[17] 
การรีไซเคิลคือกระบวนการคัดแยกวัสดุจากขยะเพื่อนํากลับเขาสูกระบวนการผลิตอีก

ครั้งเพื่อใหเปนวัสดุที่สามารถใชสอยหรือนําออกวางตลาดขายได  ตั้งแตกลางยุค 1980  สังคมไดมี
การตระหนักและเอาใจใสตอการรีไซเคิลเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด  ที่ผานมา  ภาคธุรกิจและครัวเรือน
ไดมีการรีไซเคิลวัสดุตางๆ  เพื่อประหยัดวัสดุและคาใชจาย  ยกตัวอยางเชน  โรงงานเหล็กและ
กระดาษไดนําขยะกลับเขาสูกระบวนการผลิตอีกครั้งเพราะเหตุผลทางดานเศรษฐศาสตร 
เชนเดียวกับที่นักโบราณคดีเปดเผยวาไดมีการรีไซเคิลตั้งแตยุคตนของอารยธรรมมายันและอียิปต 
ซ่ึงเปนการบงบอกวาแมกระทั่งมนุษยในสมัยโบราณก็ยังมีการตระหนักถึงคุณคาทางดาน
เศรษฐศาสตรของการนํากลับมาใชใหมและการรีไซเคิลจากขยะภายในครัวเรือน 

อยางไรก็ตาม  ปจจุบันการรีไซเคิลไดรับความสนใจอยางมากในชวงประมาณ 3 
ทศวรรษ (ค.ศ. 1960-1992)  ปริมาณขยะเทศบาลที่นํามารีไซเคิลในสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นจาก 6.7% 
เปน 15-20%  และระหวางป ค.ศ. 1990-1993  ปริมาณขยะเทศบาลไดมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นถึง 8 เทา 
แตเนื่องจากความตองการของผูบริโภคในการใชวัสดุที่ไดจากการรีไซเคิลนอยมาก  ดังนั้น  
ประเทศที่สําคัญทั่วโลกจึงนิยมขยะไปทิ้ง  ถมที่  หรือเผามากกวาการนําไปรีไซเคิล 

ในชวง 2-3 ปที่ผานมา  เนื่องจากปริมาณสินคาที่มีมากเกินไป  จึงเปนสาเหตุใหราคา
ของวัสดุที่ไดจากการใชแลวลดลงอยางมาก  ดังนั้น  นักสิ่งแวดลอมและผูรับผิดชอบจึงระบุใหมี
การใชวัสดุรีไซเคิลในปริมาณที่เฉพาะเจาะจงในการผลิตผลิตภัณฑ  

วัสดุจากโรงงานอุตสาหกรรม 
การรีไซเคิลในภาคอุตสาหกรรมคือการนําวัสดุกลับมาใชใหมหรือขาย  โดยวัสดุ

เหลานั้นไดมาจากขยะที่เตรียมจะกําจัดทิ้ง  ตัวอยางของวัสดุที่นํามารีไซเคิลในภาคอุตสาหกรรม 
ประกอบดวย  ผลิตภัณฑที่ลาสมัย  วัสดุที่ใชงานแลว  ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและ
ผลิตภัณฑที่ใชควบคุมมลภาวะตางๆ  เปนตน  โดยผลิตภัณฑดังกลาวปกติแลวจะนําไปใชใหม
เทานั้น  ไมนําไปกําจัดทิ้ง 

การรีไซเคิลวัสดุที่ลาสมัย  ยกตัวอยางเชน  รถยนตรุนเกา  รถยนตที่ผุพัง  และซาก
รถยนต  เปนตน  จะถูกนําไปทําใหเปนชิ้นเล็กๆ  แลวจึงแยกสวนที่เปนเหล็กและไมใชเหล็กออก
จากกัน  ตอจากนั้นวัสดุที่แยกไดจะนําไปหลอมเหลวอีกครั้งหรือขาย  กระบวนการรีไซเคิลของเสีย
จากโรงงานและผลิตภัณฑที่ใชควบคุมมลภาวะตางๆ จะมีความซับซอนมาก  เนื่องจากวัสดุดังกลาว
สวนมากจะประกอบดวยโลหะหรือสารเคมีหลายชนิด  ดังนั้น  การรีไซเคิลจึงมีหลายขั้นตอนและ
นอกจากจะแยกสวนประกอบที่มีมูลคาออกมาแลวยังตองกําจัดวัสดุที่เปนอันตรายดวย 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 16

ขยะเทศบาล 
ขยะเทศบาลโดยมากแลวเปนการใหคําจํากัดความถึงขยะที่ไดมาจากภายหลังการใช

งานของผูบริโภคซึ่งมาจากครัวเรือน  ที่ทําการคาตางๆ (เชน ผูคาขายปลีกและสํานักงาน เปนตน) 
และสถาบันตางๆ (เชน โรงเรียน โรงพยาบาล และหนวยงานรัฐบาล เปนตน)  ปริมาณขยะของแต
ละหนวยงานประมาณหนึ่งในสามของขยะเทศบาลทั้งหมด  โดยทั่วไปแลวขยะเทศบาลสามารถ
จําแนกออกไดเปน  กระดาษ  ขยะจากสนามหญา  โลหะ  แกว  และขยะผลิตภัณฑตางๆ ทั้งที่เนา
เปอยผุพังไดงายและทนทานตอการเนาเปอยผุพัง  ยกตัวอยางเชน  วัสดุหีบหอ  เปนตน 

รูปที่ 2.8  แสดงระบบที่พัฒนาสําหรับจัดการกับขยะเทศบาล  โดยขยะเทศบาลจะถูก
บรรจุ  เก็บและขนสง  เพื่อนําไปเผาเพื่อใหไดพลังงานกลับคืนมา  การเผาแตไมไดพลังงานกลับคืน
มา  นําไปผลิตเปนเชื้อเพลิง  การรีไซเคิลดวยวิธีอ่ืนๆ เพื่อใหไดพลังงานกลับคืนมา  การนําวัสดุ
กลับมาใชใหม  การรีไซเคิลกระดาษผสมหลายชนิด  และการถมที่  เปนตน  โดยทั้งการรีไซเคิล
วัสดุและการนําไปผลิตเปนพลังงานก็เปนทางเลือกในการจัดการกับขยะเทศบาล  เนื่องจากปญหา
ของการรีไซเคิลคือมีสวนประกอบหลายชนิดในขยะเทศบาล  ดังนั้นสิ่งที่สําคัญในการรีไซเคิลคือ
ผลิตภัณฑที่ไดจากการรีไซเคิลจะตองมีปริมาณมากและมีคุณภาพเพียงพอที่ผูบริโภคยอมรับได 
 

 
 

รูปท่ี 2.8 แสดงระบบที่พัฒนาสําหรับจัดการกับขยะเทศบาล[17] 
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ปริมาณและสวนประกอบ 
ปริมาณและสวนประกอบที่แทจริงของขยะจะขึ้นอยูกับสถานที่และลักษณะนิสัยของ

บุคคลอยางมาก  ยกตัวอยางเชน  ปริมาณของวัสดุประเภทกระดาษและวัสดุหีบหอในขยะเทศบาล
ในชุมชนชนบทจะนอยกวาชุมชนเมืองอยางมาก  เนื่องจากในชุมชนชนบทอาหารจะสด  รวมถึง
หนังสือพิมพและวารสารตางๆ ในชนบทมีนอย  รูปที่ 2.9  แสดงอัตราสวนของสวนประกอบแตละ
ชนิดของขยะเทศบาลตั้งแตป ค.ศ. 1960  ซ่ึงปริมาณของกระดาษและกระดาษแข็งในขยะเทศบาล
สูงที่สุดโดยสูงถึง 37.5% โดยน้ําหนัก  ขยะจากสนามหญาเชน  ใบไม  หญา  วัชพืชและกิ่งไม  มี
ปริมาณสูงเปนอันดับที่สอง  แตสัดสวนปริมาณของขยะจากสนามหญาจะคอยๆ ลดลงอยางตอเนื่อง
และสัดสวนปริมาณของแกว  โลหะและขยะจากอาหารก็คอยๆ ลดลงเชนเดียวกัน  ซ่ึงสาเหตุมาจาก
การนําวัสดุอ่ืนมาใชแทนที่วัสดุดังกลาว 
 

 
รูปท่ี 2.9 แสดงอัตราสวนของสวนประกอบแตละชนดิของขยะเทศบาลตั้งแตป ค.ศ. 1960-1995 

โดย  กระดาษและกระดาษแข็ง  พลาสติก  ขยะจากอาหาร      แกว  ไม  โลหะ 
  ขยะจากสนามหญาและ  อ่ืนๆ) [17] 

 
ในทางตรงกันขาม  สัดสวนปริมาณของพลาสติกในขยะเทศบาลเพิ่มขึ้นจากนอยกวา 

1% ในป ค.ศ. 1960 เปนประมาณ 9.6%  ในป ค.ศ. 1995  สาเหตุการเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการนํา
พลาสติกไปใชแทนที่วัสดุประเภทอื่นและผูบริโภคมีความเชื่อมั่นในการนําพลาสติกไปผลิตเปน
วัสดุหีบหอมากขึ้น  ซ่ึงสงผลใหปริมาณขยะจากอาหารลดลงไปดวย 
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2.5.1  การรีไซเคิลพอลิเมอร[1] 
การแยกประเภทของขยะพลาสติกเปนสวนที่สําคัญในการรีไซเคิลพอลิเมอรเพราะ

ปจจุบันมีการใชพลาสติกหลากหลายชนิดและสวนมากแลวพลาสติกจะไมเขากันกับพลาสติกชนิด
อ่ืน  โดยทั่วไปแลวพลาสติกผสมจะมีมูลคาต่ําและทําใหผลิตภัณฑมีสมบัติที่หลากหลายและ
คุณภาพต่ํา  ในขณะที่กระบวนการแยกประเภทพลาสติกสามารถเพิ่มมูลคาของพลาสติกผสมได แม
จะมีการปนเปอนของพลาสติกที่ไมเขากันกับพลาสติกชนิดอื่นเพียง 1% ก็เพียงพอที่จะทําใหสมบัติ
ของพลาสติกทั้งหมดเสื่อมลงได  ดังนั้นการคัดแยกพลาสติกตางชนิดออกจากกันจึงเปนสิ่งที่จําเปน
ในการรีไซเคิล  ซ่ึงการคัดแยกจะแบงเปน 2 ประเภท คือ การคัดแยกทางกลและการคัดแยกทางเคมี 

วิธีการในการระบุและแยกประเภทของขยะพลาสติก  สามารถทําไดหลายวิธีเชน    
การแยกประเภทพลาสติกดวยมือ (manual sorting)  การคัดแยกพลาสติกดวยวิธีลอยหรือจม (float-
sink separation)  การแยกประเภทพลาสติกโดยอาศัยอุณหภูมิในการหลอมเหลวที่แตกตางกัน 
(sorting by differential melting (softening) temperature)  เปนตน  ปกติการแยกประเภทและเทคนคิ
การคัดแยกจะตั้งอยูบนพื้นฐานของสมบัติเชิงเคมี  เชิงแสง (optical)  เชิงไฟฟาและเชิงกายภาพ ของ
พลาสติกที่นํามาคัดแยก  กระบวนการแยกประเภทพลาสติกที่ผานการใชงานมาแลวจะมีหลายวิธี
ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการแยกพลาสติกแตละประเภท  ยกตัวอยางเชน  การแยกประเภท
พลาสติกโดยอาศัยเชิงแสง (optical sorting)  สามารถแยกประเภทพลาสติกไดจากพื้นฐานของสี
หรือความโปรงใสแตไมไดระบุขอมูลเชิงเคมีของพอลิเมอร  ในขณะที่วิธี x-ray fluorescence 
สามารถคัดแยกเฉพาะพลาสติก PVC ออกจากพลาสติกชนิดอื่นเทานั้น  สวนมากกระบวนการ      
คัดแยกขยะพลาสติกผสมโดยวิธีทางกายภาพจะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อใชกับพลาสติกที่มี
ลักษณะเฉพาะ (เชน  ความหนาแนน  ความไมชอบน้ํา  และการมีคลอรีน  เปนตน)  หรือสมบัติดาน
ความรอนที่เฉพาะเจาะจงของพอลิเมอร (เชน  จุดหลอมเหลว  ความสามารถในการละลาย  เปนตน) 
กระบวนการแยกประเภทพลาสติกที่จะประสบความสําเร็จในเชิงพาณิชยจะตองรวดเร็ว  เชื่อถือได
และประหยัด 

2.5.1.1 การแยกประเภทพลาสติกดวยมือ[1]  
การแยกประเภทพลาสติกดวยมือจะเกี่ยวของกับลักษณะของขวดพลาสติกที่แตกตาง

กัน  โดยผูคัดแยกจะแยกประเภทขวดพลาสติกจากสายพานลําเลียง  ดังแสดงในรูปที่ 2.10  นอกจาก
ตัวเลข  ที่ประทับตราบนขวดซึ่งทําใหสามารถแยกขวด PVC และขวด PET ออกจากกันไดแลว  
ลักษณะตางๆ  เชน  สีฟาออนและเมื่อบีบขวดจะเห็นเปนพื้นที่สีขาว  ก็เปนส่ิงที่บงบอกวาเปนขวด 
PVC  เนื่องจากขวด PVC จะเกิด stress-whitening  เมื่อถูกทําใหเสียรูปทรง  
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รูปท่ี 2.10 แสดงการแยกประเภทพลาสติกดวยมือ[18] 
 

นอกจากนี้ ก ารแยกประ เภทพลาสติกด วยมือจะสะดวกขึ้ นได โดยใชแสง                   
แสงอัลตราไวโอเลตหรือ “black” light  สามารถแบงแยกประเภทพลาสติกระหวางขวด PVC และ
ขวด PET ได  ซ่ึงระบบมีตนทุนต่ําและกึ่งอัตโนมัติ  ระบบ Kisspotlight  ใชการกระจายของแสงใน
การแยก PVC ออกจาก PET  โดยผูคัดแยกจะสวมแวนตาเปลี่ยนสภาพแสงพิเศษ (special polarized 
googles)  เพื่อที่จะคัดแยกพอลิเมอรเจือปนออกจากสายพานลําเลียง  ภายใตแสงดังกลาว PET จะ
สวาง  ในขณะที่ PVC จะมีสีน้ําเงินเขม 

การแยกประเภทพลาสติกดวยมือ จะตองมีการใชแรงงานคน  ซ่ึงการใชแรงงานคนจะ
ทําใหคาใชจายเพิ่มมากขั้น  ดังนั้น  ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นมาจึงมีราคาสูงตามขึ้นไปดวยและใน
ระหวางการแยกประเภทพลาสติกก็อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได 

2.5.1.2 การคัดแยกพลาสติกดวยวิธีลอยหรือจม[1] 
การคัดแยกพลาสติกดวยวิธีลอยหรือจมเปนหนึ่งในวิธีที่เกาแกที่สุดที่ใชในการแยก

แผนพลาสติกผสม  ซ่ึงโดยปกติแลวจะประกอบดวยตัวกลางของเหลวซึ่งมีความหนาแนนอยู
ระหวางกลางระหวางพลาสติกผสมที่นํามาคัดแยก  โดยพลาสติกที่มีความหนาแนนนอยกวา
ตัวกลางจะลอยและพลาสติกที่มีความหนาแนนมากกวาจะจมในตัวกลางของเหลว  โดยท่ัวไปแลว
ของเหลวที่ใชเปนตัวกลางคือน้ํา (ใชสําหรับแยกพอลิโอเลฟนออกจากวัสดุที่ไมใชพอลิโอเลฟน) 
สารละลายผสมระหวางน้ําและเมธานอล (ใชสําหรับแยกพอลิเมอรที่มีความหนาแนนนอยกวาน้ํา) 
สารละลายเกลือ NaCl  และสารละลาย ZnCl2 (ใชสําหรับคัดแยกพอลิเมอรที่มีความหนาแนน
มากกวาน้ํา)  การคัดแยกพลาสติกดวยวิธีลอยหรือจม  จะนิยมใชในการแยกพอลิโอเลฟนออกจาก 
PET และ PVC โดยใชน้ําเปนตัวกลาง 

การคัดแยกพลาสติกดวยวิธีลอยหรือจมไมเหมาะในการแยกพลาสติกพอลิโอเลฟน
ผสมเนื่องจากความแตกตางของความหนาแนนนอย  ยกตัวอยางเชน  ความหนาแนนระหวาง LDPE 
และ HDPE คือ ใน 0.001 g/cm3  ในขณะที่ความแตกตางของความหนาแนนระหวาง HDPE และ 
PP คือ 0.03 g/cm3  นอกจากนี้  การคัดแยกพลาสติกดวยวิธีลอยหรือจมจะใชเวลานาน  ผลทีไ่ดอาจมี
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คุณภาพต่ํา  ยากตอการควบคุมความหนาแนนของสารละลายใหแมนยําเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ  ในกรณีที่เปนสารละลายผสมอาจไดรับผลกระทบจากการระเหยของของเหลวซึ่งจะทําให
สัดสวนและความหนาแนนของสารละลายเปลี่ยนแปลง  นอกจากนี้การรวมกลุมของพลาสติก จะ
ทําใหพลาสติกที่มีความหนาแนนนอยกวาตัวกลางจมได  เนื่องจากพลาสติกดังกลาวถูกพลาสติกที่มี
ความหนาแนนมากกวารวมกลุมลอมรอบ 

2.5.1.3 การแยกประเภทพลาสติกโดยอาศัยอุณหภูมิในการหลอมเหลวแตกตางกัน[1] 
การคัดแยกพอลิเมอรสามารถทําไดโดยอาศัยความแตกตางของจุดออนตัวที่แตกตาง

กัน  ยกตัวอยางเชน  PVC และ PET มีจุดออนตัวที่แตกตางกัน 60 oC (200oC และ 260 oC)  สําหรับ
การคัดแยกแผน PVC และ PET จะใชสายพานลําเลียงอุณหภูมิสูงในการคัดแยก  โดย PVC  จะออน
ตัวและติดอยูบนสายพานลําเลียงอุณหภูมิสูงในขณะที่ PET ไมออนตัว  และ PET ก็จะหลนเมื่อ
สายพานลําเลียงอุณหภูมิสูงหมุนกลับทิศทาง  ในขณะที่ PVC จะถูกตัดออก ณ จุดอ่ืน  ส่ิงที่จําเปน
ในกระบวนการแยกประเภทพลาสติกโดยอาศัยอุณหภูมิในการหลอมเหลวแตกตางกัน คือ แผน
พลาสติกจะตองกระจายบนสายพานลําเลียงอุณหภูมิสูงแบบชั้นเดียว  ซ่ึงจะทําใหการแยกมี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด 

2.5.1.4 การคัดแยกพลาสติกดวยกระบวนการ Froth Flotation 
การคัดแยกพลาสติกผสมดวยกระบวนการ Froth Flotation  เปนกระบวนการที่ปรับมา

จากหลักการทางเคมีของกระบวนการ Froth Flotation ที่ใชในการแยกแรโลหะ  โดยในป ค.ศ. 1970 
บริษัท Mitsui & Smelting Company  ไดพัฒนาวิธีการ Froth Flotation สําหรับการแยกพลาสติก PP 
ออกจาก PE[1] 

Froth Flotation เปนกระบวนการทางเคมีพื้นผิวเพื่อคัดแยกของแข็งขนาดเล็กออกจาก
กัน  โดยอาศัยความสามารถในการเปยกผิวของพื้นผิวของของแข็งที่แตกตางกัน  โดยปกติแลว
พื้นผิวของของแข็งสามารถเปยกผิวไดดวยน้ําซึ่งเรียกไดวามีลักษณะเปน hydrophilic ซ่ึงจะทําให
ของแข็งจมลงในน้ํา  ในทางตรงกันขามพื้นผิวที่มีลักษณะเปน hydrophobic จะทําใหฟองอากาศยึด
ติดกับพื้นผิวของแข็งไดอยางดี  ซ่ึงอาจเรียกไดวาเปน aerophilic  ลักษณะความเปน hydrophobic 
และ hydrophilic  ของอนุภาคของแข็งสามารถแสดงไดโดยใช contact angle ซ่ึงในกรณี 
hydrophobic  จะมีคา contact angle (θ) มากกวา 90o  แตสวนใหญแลวคา contact angle ใน
กระบวนการ Froth Flotation จะมีคาไมเกิน 100o  ในขณะที่ hydrophilic จะมีคา contact angle อยู
ระหวาง 0o≤θ<90o [1]   

รูปที่ 2.11 แสดงอุปกรณในกระบวนการ Froth Flotation  โดยอุปกรณในกระบวนการ 
Froth Flotation จะประกอบดวย frothing tank ที่บรรจุสารละลายและของผสมของอนุภาคของแข็ง  
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นอกจากนี้ยังมีตัวกวนหรือ agitator ที่ชวยใหเกิดการผสมหมุนเวียนระหวางของแข็งกับสารละลาย
ภายในถังอยางตอเนื่อง  และยังมีการปลอยอากาศจากสวนลางของ agitator ไปสูสารละลาย  ซ่ึงการ
ปลอยอากาศจะทําใหเกิดฟองอากาศขึ้นมา  ซ่ึงฟองอากาศดังกลาวจะถูกทําใหเสถียรโดยใช frothing 
agent  อนุภาคของแข็งที่ถูก collector agent หรือ surfactant เขาไปลอมรอบจะทําใหพื้นผิวอนุภาคมี
ลักษณะเปน hydrophobic  ซ่ึงจะไปยึดติดกับฟองอากาศ  จากความแตกตางของความหนาแนนจึง
ทําใหฟองอากาศและอนุภาคที่มีลักษณะ hydrophobic ลอยข้ึนสูพื้นผิวของสารละลายแลวจึงเก็บ
ของแข็งโดยอาจทําใหสารละลายลนลงสูถาดรองรับของแข็งหรือใชวิธีทางกลเชน  กวาดของแข็งที่
อยูบนผิวสารละลายออก  สวนอนุภาคของแข็งที่พื้นผิวมีลักษณะเปน hydrophilic (อนุภาคที่ 
collector agent ไมเขาไปลอมรอบ) ก็จะยังคงอยูในสารละลาย  และในทายที่สุดก็จะแยกออกจาก
สารละลายโดยการรินสารละลายออก นอกจากนี้อาจใช regulating agent เพื่อที่จะปรับปรุงหรือ
ขัดขวางหนาที่ของ collector reagent ซ่ึงในบางกรณีอาจเรียกวา activator หรือ depressant เชน 
Slurry pH,  Sulphide minerals,  Silicate minerals  และ  Silicate Oxide และ  Salt type minerals[19] 
 

 
 

รูปท่ี 2.11 แสดงอุปกรณในกระบวนการ Froth Flotation[20]  
 

ซ่ึงปจจัยที่มีผลตอการแยกโดยวิธี flotation มีดังตอไปนี[้9] 
1) ขนาดของอนุภาค            2) รูปรางของอนุภาค  
3) ความถวงจาํเพาะของอนภุาค 4) ปริมาณของสารปนเปอนบริเวณผิวของอนุภาค  
5) ความหนาแนนของตัวกลาง 6) ความเปน hydrophobic ของอนุภาค         
7) คา pH ของตัวกลาง 8) จํานวนของฟองอากาศตอปริมาตรของตัวกลาง 
9) ชนิดของ surfactant                     10) residence time ของฟองอากาศ 
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Frother เปนโมเลกุลที่เปนกลางโดยโครงสรางจะประกอบดวย hydrocarbon ที่มีความ
ยาวพอประมาณและหมูที่มีขั้ว จึงทําใหสามารถเขาไดกับทั้งน้ําและอากาศ  หมูที่มีขั้วของ frother 
สวนมากจะเปนพวก hydroxyl ซ่ึงอยูในรูปของ alcohol หรือ glycol สวนมากคา HLB (hydrophilic-
lipophile balance) จะอยูในชวง 6-8 กลไกเบื้องตนของ frother คือ จะไปลด interfacial tension ของ
น้ําและอากาศ  นอกจากนี้ผลตางๆ ของ frother ที่มีตอกระบวนการ Froth Flotation มีดังนี้[21] 

- ในสารละลายแบบ bulk โมเลกุลของ frother จะอยูรวมกันกับ collector ใน micelle 
และคา Critical Micelle Concentration (CMC) ของ collector ลดลงเนื่องจากแรง
ผลักทางไฟฟาสถิตระหวางขั้วลดลง  ซ่ึงทําให micelle ที่เกิดขึ้นมามีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

- โมเลกุลของ frother สามารถดูดซับรวมกับไอออนของ collector ที่ผิวของ
ฟองอากาศ 

- Frother มีผลกระทบตออัตรา (จลนศาสตร) ในกระบวน Froth Flotation อยางมาก 
-  ชนิดและปริมาณของ frother จะควบคุมการกระจายตัวของขนาดฟองอากาศ  
กระบวนการ Froth Flotation เหมาะสําหรับแยกพลาสติกผสมระหวาง PVC และ PET 

(ซ่ึงมีความหนาแนนใกลเคียงกันและยากตอการคัดแยก)  เนื่องจากหากมี PVC เพียง 1 กิโลกรัม  
เจือปนใน PET 1,000 กิโลกรัม ในการนํา PET กลับเขาสูกระบวนการหลอมอีกครั้งจะสงผลให 
PVC ไหมและปลดปลอยกาซไฮโดรคลอริกที่อุณหภูมิที่ใชในการหลอมเหลว PET จึงทําใหเกิด
ฟองอากาศและจุดดําใน PET[1] 

ในการพัฒนากระบวนการ Froth Flotation ในการคัดแยกพลาสติกผสมระหวาง PVC 
และ PET  สมบัติอยางหนึ่งที่สําคัญที่แตกตางกันระหวาง PVC และ PET คือความเขากันไดกับ 
พลาสติไซเซอร (plasticizer)  โดย PVC เขากันไดกับพลาสติไซเซอร  ในขณะที่ PET ไมเขากับ 
พลาสติไซเซอร  จากการดูดซึมแบบเลือกสรร (selective absorption) บนพื้นผิวแผน PVC จึงสงผล
ใหสมบัติความเปน hydrophilic/hydrophobic บนพื้นผิวแผน PVC เปล่ียนแปลงไป (มีความเปน 
hydrophobic มากขึ้น)  เมื่อพื้นผิวแผน PVC เต็มไปดวยพลาสติไซเซอร (ยกตัวอยางเชน long-
chained phthalates)  ปลอยฟองอากาศผานเขาไปในน้ําซึ่งเปนตัวกลางและมีพลาสติกผสมอยูในน้ํา
จึงทําใหสามารถคัดแยก PVC ออกจาก PET ได  ซ่ึงการดูดซึมแบบเลือกสรรจะทําใหฟองอากาศเขา
ไปยึดติดที่พื้นผิวของแผน PVC มากกวาแผน PET  ดังนั้น จึงทําให PVC ลอยบนตัวกลาง[1] 

กระบวนการ Froth Flotation และมีการใชสารเคมีสามารถทําใหแผน PET มีความ
บริสุทธิ์สูง (แผน PVC เจือปนนอยกวา 10 ppm)  จากแผน PET ที่มีแผน PVC เจือปนสูงถึง 3% 
(30,000 ppm)  ปจจุบันไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการ Froth Flotation ไปใชคัดแยก
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พลาสติกผสมระหวาง PVC และ PET ที่มีอัตราสวน 50:50  ซ่ึงถือวาเปนสิ่งที่ทาทายมากเนื่องจาก
ทั้งพลาสติก PVC และ PET จะตองมีความบริสุทธิ์สูงโดยมีส่ิงเจือปนนอยกวา 10 ppm  ปจจุบัน
สามารถพัฒนากระบวนการจนมีกําลังการผลิตสูงถึง 1 ตันตอช่ัวโมง (private correspondence 1996, 
R.W. Kobler, Recovery Process International, Salt Lake City, UK, USA)  ขอจํากัดที่สําคัญของ
กระบวนการ Froth Flotation คือ ตนทุนสูง  ซ่ึงหมายความวากระบวนการ Froth Flotation เหมาะ
กับการรีไซเคิลปริมาณมาก[1] 
 
2.6 สมบัติพื้นผิว (surface properties)[22]  

สมบัติผิวสัมผัสของพอลิเมอรขึ้นกับธรรมชาติของวัสดุที่มายึดติดกับพอลิเมอรอยาง
มาก  โดยทั่วไปแลว ผิวสัมผัสแบงออกเปน 3 ชนิด คือ พอลิเมอรกับอากาศ  พอลิเมอรกับของเหลว  
และพอลิเมอรกับของแข็ง  ปกติในการอธิบายเกี่ยวกับพื้นผิวของพอลิเมอรจะเปนผิวสัมผัสระหวาง
พอลิเมอรกับอากาศ  ซ่ึงจะนําไปประยุกตใชในการควบคุมการยึดเกาะ (adhesion)  หรือการแผขยาย 
(spreading) ของวัสดุอ่ืนบนพื้นผิวพอลิเมอร  การนําพอลิเมอรไปประยุกตใชหลายประเภทที่
ตองการสมบัติการไมยึดเกาะบนพื้นผิว  ยกตัวอยางเชน  การเคลือบพื้นผิวกระทะดวยเทฟลอน 
(Teflon) หรือฟลูออโรคารบอน (Fluorocarbon) อ่ืนๆ  แวกซเคลือบรถยนตเพื่อใหดูสะอาดและ
สวางขึ้นโดยการไปยับยั้งส่ิงสกปรกในน้ําไมใหแผขยายไปบนพื้นผิวที่เคลือบแวกซ  ในทางตรงกัน
ขามก็มีการนําพอลิเมอรไปประยุกตใชอีกหลายประเภทที่ตองการสมบัติการยึดเกาะบนพื้นผิว  
ยกตัวอยางเชน  อุปกรณภายในรถยนตตางๆ พื้นผิวจะตองมีสมบัติในการยึดเกาะ (adhesion) และ
แผขยาย (spreading) ของสีและวัสดุเคลือบตางๆ  นอกจากนี้หลักจากเคลือบแลวพื้นผิวจะตองมี
สมบัติการทนทานตอรอยขูดขีด  ความราบเรียบ  และความมันเงาอีกดวย 

2.6.1  แรงตึงผิว 
2.6.1.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงตึงผิว 
แรงตึงผิว (Surface tension force)[23] คือ แรงที่พยายามยึดผิวของของเหลวไว  ซ่ึงใน

ของไหลทุกชนิดจะมีคุณสมบัติของแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล 2 ชนิด[24] คือ 
แรงเกาะติด (cohesion  force) คือ แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลของของไหลชนิด

เดียวกัน แรงนี้สามารถรับความเคนดึง (tensile stress) ไดเล็กนอย 
และแรงยึดติด (adhesion  force) คือ แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลของของไหลกับ

สารชนิดอื่น เชน น้ํากับแกว  ปรอทกับแกว  เปนตน 
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แรงตึงผิว คือ แรงที่เกิดขึ้นบริเวณผิวของของไหลสัมผัสกับของไหลอื่นหรือสัมผัสกับ
ผิวของแข็งโดยแรงดังกลาวมีพลังงานเพียงพอตอการยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล  ซ่ึงมีขนาดสัมพัทธ
กับแรงเกาะติดและแรงยึดติดทําใหเกิดเปนลักษณะคลายกับแผนฟลมบางๆ ที่สามารถตานแรงดงึได
เล็กนอย 

 

 
 

รูปท่ี 2.12  แสดงแรงดึงดดูระหวางโมเลกลุในของเหลว[25]  
 
รูปที่ 2.12  แสดงแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลภายในของเหลวมีความสมดุล  แตที่ผิวของ

ของเหลวจะเห็นวามีแตแรงดึงดูดจากดานลางและดานขางของโมเลกุลเทานั้น  จึงทําใหเกิดแรงตึง
ผิวขึ้น 

2.6.1.2 แรงตึงผิวของน้ํา[26] 
น้ําจะมีแรงตึงผิวท่ีสูงกวาของเหลวโดยทั่วไป (72.75 mJ/m2 ที่ 20 oC)  เนื่องจากผลของ

แรงดึงดูดระหวางโมเลกุลของน้ําซ่ึงเปนพันธะไฮโดรเจน  ดังแสดงในรูปที่ 2.13 
 

 
 
รูปท่ี 2.13 แสดงแรงดึงดดูระหวางโมเลกลุของน้ําทําใหเกิดแรงตึงผิว[27] 
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2.6.2 การวัดแรงตึงผิวของของเหลวโดยใช Du Nouy tensiometer[28] 
ในการวัดแรงตึงผิวมีหลายวิธี  แตที่ใชในการวิจัยนี้คือการใชเครื่อง Du Nouy 

tensiometer  โดยตัวเคร่ืองจะมีวงแหวน platinum-iridium ติดกับคานที่ทําหนาที่เปนตัวสรางสมดุล
ของแรง  วงแหวนจะถูกวางลงบนผิวของของเหลวและดึงขึ้นพรอมกับวัดคาแรงดึง ตามลําดับดังรูป
ที่ 2.14  และการวัดคาแรงตึงผิวดวยเครื่อง Du Nouy tensiometer แสดงดังรูปที่ 2.15 

 

 
 

รูปท่ี 2.14 แสดงการวางและดึงวงแหวนทีผิ่วของเหลวในการวดัคาแรงตึงผิว 
ดวยเครื่อง Du Nouy tensiometer[29] 

 

 
 

รูปท่ี 2.15 แสดงการวดัคาแรงตึงผิวดวยเครื่อง Du Nouy tensiometer[30] 
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2.6.3 เทอรโมไดนามิกส (อุณหพลศาสตร) ของผิวสัมผัส[22] 
สมบัติที่สําคัญที่สุดของผิวสัมผัสของพอลิเมอร คือ คา interfacial tension ของ          

พอลิเมอรซ่ึงบงบอกถึงพลังงานที่ตองการในการทําใหเกิดผิวสัมผัสและสามารถอธิบายไดโดยใช
สมการทางเทอรโมไดนามิกส  คา interfacial tension (γ) (เชน แรงตึงผิว (surface tension)) สําหรับ
ผิวสัมผัสระหวางพอลิเมอรกับอากาศ  จะอธิบายในเทอมของงานที่ตองการในการแบงแยก         
พอลิเมอรออกเปน 2 สวน  ซ่ึงแสดงดังรูปที่ 2.16  พลังงานที่ใชในการแยกพอลิเมอรเรียกวา 
พลังงานในการเกาะติดซ่ึงกันและกัน (Wc, Cohesive energy )  และนิยามคาแรงตึงผิว (surface 
tension) ดังสมการที่ 2.1  
    γ   =   Wc / 2     สมการที่ 2.1 

ซ่ึงสมการดังกลาวไมสามารถใชไดกับทุกพอลิเมอรเนื่องจากปกติแลวการแบงแยก   
พอลิเมอรจะทําไดโดยการตัดสายโซโมเลกุล  อยางไรก็ตาม  สมการที่ 2.1 มีประโยชนในการ
อธิบายสมบัติทั่วไปดานผิวสัมผัสของพอลิเมอร 

 

 
รูปท่ี 2.16 แสดงงานที่ใชในการแบงแยกพอลิเมอรออกเปน 2 สวน[22] 

 

 
รูปท่ี 2.17 แสดงการวดัคาพลังงานพื้นผิวโดยใชกรอบโลหะ[31] 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 27

เมื่อดึงกรอบโลหะทรงสี่เหล่ียมผืนผาที่มีความกวาง l เปนระยะทาง x ผานผิวสัมผัส
ของของเหลว (ในกรณีที่เปนผิวสัมผัสระหวางอากาศและน้ํา)  อาจจะทําใหเกิดแผนฟลมบางๆ ของ
ของเหลวได  ถากรอบโลหะทรงสี่เหล่ียมผืนผาตอเขากับ spring balance ที่มีความไวตอการ
เปลี่ยนแปลงหรือ force transducer ก็จะมีการตรวจวัดคาแรงหรือแรงตึงที่กระทําตลอดความกวาง
ของกรอบโลหะทรงสี่เหล่ียมผืนผาได  ซ่ึงแสดงดังรูปที่ 2.17  กําหนดใหแรงที่ใชเทากับ γ ตอ
หนวยความยาว  เมื่อดึงกรอบโลหะทรงสี่เหล่ียมผืนผาเปนระยะทาง dx/2 ผานผิวสัมผัสของ
ของเหลว ปริมาณงาน (W) ที่ใชเทากับแรงที่ใชในการดึงกรอบโลหะผานผิวสัมผัสของของเหลว 
ดังสมการที่ 2.2 [31] 

W   =   γldx     สมการที่ 2.2 
หรืออาจจะเขียนในรูปของพื้นที่ของฟลม (A = ldx)  ดังสมการที่ 2.3 

W   =   γdA     สมการที่ 2.3 
โดย   γ  คือ  พลังงานตอหนวยพื้นที่ ซ่ึงมีคาเทากับ interfacial tension 
         W  คือ  งานที่ใชที่ผิวสัมผัส ซ่ึงคือ interfacial free energy  
 A   คือ  พื้นที่พื้นผิวของของเหลว 
หนวยของ γ  และ W คือ  mN m-1 และ  mJ m-2 ตามลําดับ 
หรือการที่พื้นที่พื้นผิวของของเหลวเพิ่มขึ้น A จะตองมีคาพลังงานพื้นผิวอิสระ 

(surface free energy) เพิ่มขึ้นเทากับ  γA  
คา Gibbs free energy รวม  ซ่ึงรวมทั้งเทอมของคา free energy  และเทอมของพลังงาน

พื้นผิวอิสระ (surface free energy)  ดังสมการที่ 2.4 
G   =   H – TS + γA    สมการที่ 2.4 

โดย  G  คือ  คา Gibbs free energy 
         S  คือ  คาเอนโทรป (entropy) 
         T  คือ  คาอุณหภูม ิ
         H  คือ  คาเอนทาลป (enthalpy) 
ดังนั้นคาแรงตงึผิว (surface tension) ที่นิยามทางเทอรโมไดนามิกส  ดังสมการที่ 2.5 

  γ   =   
PT,A

G
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂     สมการที่ 2.) 

จากการปรับเปลี่ยนสมการคาแรงตึงผิวใหม จึงทําใหสามารถนําสมการดังกลาวไป
ประยุกตใชประโยชนไดหลากหลายมากขึ้น เชน คาเอนโทรปของผิวสัมผัสตอหนึ่งหนวยพื้นที่  ดัง
สมการที่ 2.6 
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∆S   =  
dT

d γ
−     สมการที่ 2.6 

และคาเอนทาลปของผิวสัมผัสตอหนึ่งหนวยพืน้ที่  ดังสมการที่ 2.7 
    ∆H  =   γ 

dT
dγT−    (สมการที่ 2.7) 

 เปนที่ทราบกันวาโมเลกุลมีแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลเนื่องจากผลของแรงผลัก
ระหวางขั้ว แรงดึงดูดระหวางขั้วและพันธะไฮโดรเจน  ที่ระยะหางนอยๆ จะเกิดแรงผลักกันซึ่งเปน
ผลมาจากการซอนกันของวงรอบโมเลกุล (molecular orbital)  แรงผลักและแรงดึงดูดระหวาง
โมเลกุลจะสมดุลกันที่ระยะหางระหวางกันคาหนึ่ง แรงที่กระทําตอกันระหวางโมเลกุลข้ึนอยูกับ
ระยะหางจะเปนการบงบอกถึงคา potential energy ยกตัวอยางเชน Lennard – Jones 6- 12 potential 
ดังแสดงในรูปที่ 2.18  ซ่ึงเปนผลกระทบจากสารเติมแตง โดยที่ระยะหางนอยๆ จะเกิดการผลักกัน
และเมื่อระยะหางมากจะเกิดการดึงดูดกัน 
 

 
รูปท่ี 2.18 แสดง potential energy ระหวางโมเลกุล 

 
 โดยทั่วไปแลว  แรงทั้งหมดสามารถคํานวณไดจาก interaction potential ของแรง

แตละประเภท  ซ่ึงเปนกฎสวนกลับยกกําลังสอง (inverse square law)  เมื่อรวมแรงทั้งหมดแลวจึง
ทําใหไดสมการของพลังงานในการเกาะติดซึ่งกันและกัน (cohesive energy)  ดังสมการที่ 2.8 

Wc   =   (A / 12π)(r0
-2 - r-2)   สมการที่ 2.8 

โดย  A คือ  คาคงที่ Hamaker ซ่ึงแสดงถึงความแข็งแรงของแรงที่กระทาํซ่ึงกันและกนั 
                    ที่เพิ่มขึ้น 

r  คือ  ระยะหางระหวางโมเลกุล 
r0 คือ  รัศมีของโมเลกุล 
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 ถาระยะหางระหวางโมเลกุลเขาสูระยะอนันตและใชสมการที่ 2.1  จะทําใหได
ความสัมพันธระหวาง interfacial tension  และความแข็งแรงของแรงระหวางโมเลกุลท่ีกระทําซึ่ง
กันและกัน  ดังสมการที่ 2.9 

γ   =   A / 24π r0
2    สมการที่ 2.9 

 อิทธิพลที่สําคัญตอปริมาณของของเหลวหรือพอลิเมอรหลอมเหลวที่จะเปยกผิว
หรือแผขยายบนพื้นผิวพอลิเมอรคือ แรงตึงผิว (surface tension) ของพอลิเมอร  เมื่อของเหลว
สัมผัสบนพื้นผิวของแข็งจะบงบอกถึงคามุมสัมผัส (contact angle)  

2.6.4  คามุมสัมผัส (contact angle) 
คามุมสัมผัส  คือ  มุมระหวางเสนสัมผัสของหยดของเหลวที่ไมเคลื่อนที่บนพื้นผิว 

โดยจุดเริ่มตนอยู ณ ตําแหนงที่เปนจุดสัมผัสของทั้งอากาศ  ของเหลวและของแข็ง  แสดงดังรูปที่ 
20[22]  และการวัดคามุมสัมผัส (contact angle, θC) ของของเหลวบนพื้นผิวของแข็ง  แสดงดังรูปที่ 
2.19 

 
รูปท่ี 2.19 แสดงคามุมสัมผัส (contact angle) ของของเหลวบนพืน้ผิวของแข็ง[32] 

 
2.6.4.1 การทดสอบมุมสัมผัส[33] 
การทดสอบมุมสัมผัสจะใชวิธีที่เรียกวา sessile drop  หยดของเหลวจะถูกหยดออกจาก

หลอดฉีดยาขนาดเล็ก  ลงบนพื้นผิววัสดุที่ตองการทดสอบ  โดยการนําเอาพื้นผิวขึ้นไปสัมผัสกับ
หยดที่แขวนอยูที่ปลายเข็มฉีดยา  เพื่อใหไดของเหลวเพียงหยดเดียวที่สัมผัสกับผิววัสดุ  จากนั้นแสง
จะถูกสองผานดานหนาของเหลวและภาพของหยดของเหลวจะตกลงบนฉากรับภาพซึ่งอยูดานหลัง
หยดของเหลว  มุมสัมผัสจะถูกวัดโดยใชฉากวัดมุม (protractor) ที่ติดอยูกับฉากรับภาพ 

คามุมสัมผัสจะขึ้นกับพลังงานพื้นผิวและแรงตึงผิวของของเหลว  ถาพื้นผิวมีการเปยก
ที่สมบูรณกับของเหลว  หยดของเหลวจะแผออกไปทั่วพื้นผิว  ทําใหมุมสัมผัสมีคาเขาใกลศูนย 
ขณะเดียวกันถาพื้นผิวสามารถเปยกโดยของเหลวไดไมดีนัก  มุมสัมผัสระหวางหยดของเหลวกับ
พื้นผิวก็จะมีคาอยูระหวาง 0-180 องศา  โดยที่คามุมสัมผัสของน้ําสูงแสดงวาผิวสัมผัสมีสมบัติ
สะทอนน้ําที่ดี  แตถามุมสัมผัสของน้ําต่ําแสดงวาพื้นผิวถูกทําใหเปยกงาย 
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รูปท่ี 2.20 แสดงการวดัคามมุสัมผัส (contact angle) ของของเหลวบนพื้นผิวของแขง็ดวยเครื่อง 
Contact Angle Meter 

 
จากความสมดุลของ 3 interfacial force  จึงทําใหไดคามุมสัมผัส (contact angle)  ซ่ึงสามารถอธิบาย
ไดจาก Young’s equation  ดังสมการที่ 2.10 [22] 
    γSV   =   γSL + γLVcosθ              สมการที่ 2.10 

โดย  γSV  คือ  แรงตึงผิวของของแข็งกับไอน้ําที่จุดสมดุล 
         γLV  คือ  แรงตึงผิวของของเหลวกับไอน้ําที่จุดสมดลุ 
         γSL  คือ  แรงตึงผิวระหวางของแข็งและของเหลว 
การเปยกผิวที่สมบูรณ (เชน น้ําบนแกวที่สะอาด)  จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อคามุมสัมผัส 

(contact angle, θ)  เทากับศูนยองศา  หรือคาสัมประสิทธิ์การแผขยาย (spreading coefficient, λ) มี
คามากกวา  หรือเทากับศูนย  ซ่ึงแสดงดังสมการที่ 2.11  และคามุมสัมผัส (contact angle) ของ
ของเหลวบนพื้นผิวของแข็งบางชนิดแสดงดังตารางที่ 7 

λ   =   γSV -  γSL -  γLV ≥  0             สมการที่ 2.11 
ถาเปนพื้นผิวท่ีมีสวนประกอบ 2 ชนิด  จะประยุกตใช Cassie’s equation ไดดังสมการ

ที่ 2.12  
cos θC   =   f1cosθ1  +   f2cosθ2             สมการที่ 2.12 

โดย   θC  คือ  คามุมสัมผัส (contact angle) 
         θ1   คือ  คามุมสัมผัสของสวนประกอบที่ 1 บริสุทธิ์กับของเหลว  
         θ2   คือ  คามุมสัมผัสของสวนประกอบที่ 2 บริสุทธิ์กับของเหลว 
   f1     คือ  สัดสวนพื้นผิวของสวนประกอบที่ 1 
         f2     คือ  สัดสวนพื้นผิวของสวนประกอบที่ 2 
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ตารางที่ 2.6 แสดงคามุมสัมผัส (contact angle) ของของเหลวบนพื้นผิวของแข็งบางชนิด[31]  
Solid Liquid Contact angle (degrees) 

Glass Water 0 
Paraffin Water 106 
Glass Mercury 132 
Carbon steel Water 71 
Graphite Water 84 
Mica Cyclohexane 5.6-7.5 
Polyethylene Water 94 
Teflon (PTFE) Water 108 
Polyethylene Methylene iodide 52 
Teflon (PTFE) Methylene iodide 88 
Teflon (PTFE) Heptane 21 
Teflon (PTFE) Decane 35 
Teflon (PTFE) Tetradecane 44 
Teflon (PTFE) Hexadecane 46 
Gold Water Hydrophilica 
aMany measurements of the contact angle of water on gold have been reported, but results have differed due to the difficulty of 
preparing and maintaining a clean gold surface.  
 

2.7  การดูดซับ (adsorption)[34] 
การดูดซับ คือ ลักษณะของโมเลกุลจากสภาวะปกติไปสูสภาวะที่ยึดติดบนพื้นผิวของ

ของแข็ง  สมบัติพื้นฐานของสสาร คือ แรงดึงดูดระหวางโมเลกุล  ซ่ึงจะทําใหพลังงานศักยตําแหนง
ใกลกับพื้นผิวของของแข็งมีคาลดลง  สงผลใหความหนาแนนของโมเลกุลที่อยูใกลกับพื้นผิวมีคา
มากกวาแกส (ในกรณีที่ระบบคือของแข็งและแกส)  นอกจากนี้ระบบที่มีสวนประกอบหลายชนดิ ที่
ช้ันพื้นผิวก็จะมีสวนประกอบแตกตางกันดวย เนื่องจากความสามารถในการดูดซับแตกตางกันและ
ในกรณีที่เปนการดูดซับของสภาวะที่เปนของเหลว  โดยทั่วไปแลว ความแตกตางของความ
หนาแนนระหวางสารที่ไปยึดติดกับเฟสของเหลวจะมีคานอยมาก  อยางไรก็ตาม  สวนมากแลว
ความสามารถในการดูดซับจะขึ้นกับความเลือกสรร (selectivity) ที่ผิวหนาของวัสดุ 
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2.7.1 แรงของการดูดซับ (Forces of adsorption ) 
การดูดซับสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ขึ้นกับธรรมชาติของแรงที่พื้นผิว คือ 

chemisorption และ physical adsorption  โดยที่ physical adsorption  คือ  แรงที่คอนขางออน สวน
ใหญจะเปนแรงแวนเดอรวาลว (van der waals) และไฟฟาสถิตย  ในทางตรงกันขาม chemisorption 
ซ่ึงจะเกี่ยวของกับการถายทอดอิเล็กตรอน ซ่ึงเทากับการสรางพันธะเคมีระหวางสารที่ไปดูดซับกับ
สารพื้นผิวของของแข็ง  โดย chemisorption จะแข็งแรงกวา physical adsorption  แตก็จะถูกจํากัด
เฉพาะสารที่ไปดูดซับที่ monolayer ของพื้นผิวของของแข็งเทานั้น  ความแตกตางของระบบ 
physical adsorption และ chemisorption แสดงดังตารางที่ 2.7 

 
ตารางที่ 2.7 แสดงตัวแปรตางๆ ของ Physical adsorption และ Chemisoprtion[34] 
Parameter Physical adsorption Chemisoprtion 
heat of adsorption (∆H) low, <2 or 3 times latent heat 

of evaporation  
high, >2 or 3 times latent heat 
of evaporation 

specificity nonspecific highly specific 
nature of adsorbed phase monolayer or multilayer, no 

dissociation of adsorbed 
species 

monolayer only  
may involve dissociation 

temperature range only significant at relatively 
low temperatures 

possible over a wide range of 
temperature 

forces of adsorption no electron transfer, although 
polarization of sorbate may 
occur 

electron transfer leading to 
bond formation between 
sorbate and surface 

reversibility rapid, nonactived, reversible activated, may be slow and 
irreversible 
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2.8  เคมีพื้นผิว (surface chemistry)[35] 
โดยธรรมชาติแลว  พื้นผิวของของแข็งจะมีความเปน heterogeneous และอาจจะทําให

มีพลังงานที่พื้นผิวแตกตางกัน  ความไมสมบูรณของพื้นผิวและการจัดเรียงของอะตอมที่อยูบริเวณ
รอบๆ พื้นผิวที่ไมสมบูรณแตกตางกันจะทําใหพลังงานที่พื้นผิวแตกตางกัน  การจัดเรียงของอะตอม
บนพื้นผิวสามารถทําใหเกิด chemisorption ในชวงระยะเวลาประมาณ 10-13 วินาที (Chemisorption 
time-scale) หรือในชวงระยะเวลาวินาที  ช่ัวโมง  ซ่ึงเปนชวงระยะเวลาของปฏิกิริยาของตัวเรง
ปฏิกิริยา (time-scale of catalytic reaction) เปนตน  ทําใหการศึกษาดานพื้นผิวมีความซับซอนมาก 

2.8.1  Electrical double-layer 
ประจุบนพื้นผิวของอนุภาคเปนผลมาจากการกระจายตัวของไอออนบริเวณใกลเคียง

กับพื้นผิวในตัวกลางที่มีขั้วในที่ไมเทากัน  ดังรูปที่ 2.21  ไอออนของประจุตรงขาม (counterions) 
จะถูกดึงดูดมาที่พื้นผิวของอนุภาคและไอออนที่มีประจุเดียวกัน (coions) จะถูกผลักออกไปจาก
พื้นผิวของอนุภาคการกระจายตัวของ counterion ที่อยูบริเวณรอบพื้นผิวที่มีประจุในสารละลายมี
ความสําคัญมาก  เนื่องจากเปนตัวกําหนดพลังงานศักยที่ลดลงจากพื้นผิวที่มีประจุไปสู bulk  การ
ดึงดูดทางไฟฟาสถิตย (electrostatic attraction) การเคลื่อนไหวจากความรอน (thermal motion) 
และแรงอื่นๆ มีอิทธิพลตอ counterions ที่อยูรอบๆ พื้นผิว 
 

 
รูปท่ี 2.21 แสดง electrostatic หรือ charge stabilization ซ่ึงเกิดจากการกระจายตวั 

ของประจุบนพื้นผิวของอนภุาค[36] 
 

2.8.2  แบบจําลอง electrical double-layer 
แบบจําลอง double layer จะแสดงสภาพแวดลอมของไอออนในบริเวณรอบๆ สาร

แขวนลอยที่มีประจุ  และใชในการอธิบายการเกิดแรงผลักทางไฟฟา[37]  แบบจําลองตางๆ ของการ
กระจายตัวของไอออนที่อยูรอบๆ พื้นผิวอนุภาค  มีดังนี้ 
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2.8.2.1 แบบจําลอง Helmholtz 
ในป ค.ศ. 1979 von Helmholtz  ไดเสนอวา counterion ทั้งหมดจะจัดเรียงเปนแถว

ขนานไปกับพื้นผิวที่มีประจุเปนระยะทางประมาณเสนผานศูนยกลางของโมเลกุล ดังรูปที่ 2.22  ใน
แบบจําลอง  คาศักยไฟฟา (electrical potential) จะลดลงจนถึงศูนยภายในระยะทางสั้นๆ จากพื้นผิว
ที่มีประจุ  อยางไรก็ตามในแบบจําลอง Helmholtz ไมอธิบายถึงการเคลื่อนไหวจากความรอนซึ่งทํา
ใหไอออนกระจายตัวบริเวณรอบๆ พื้นผิว  

 
รูปท่ี 2.22 แสดงแบบจําลอง electrical double-layer ของ Helmholtz:  

(a) การกระจายตัวของ counterion บนพื้นผิวที่มีประจุ และ  
(b) การผันแปรของคา electrical potential ตามระยะหางจากพื้นผิว[35] 

 
2.8.2.2แบบจําลอง Gouy-Chapman 
แบบจําลองนี้เสนอโดย Gouy (ป ค.ศ. 1910 และ ค.ศ. 1917) และ Chapman (ป ค.ศ. 

1913)  ซ่ึงประกอบดวยการกระจายตัวของ counterion  โดยปริมาณของ couterion จะลดลงอยาง
รวดเร็วที่บริเวณใกลกับพื้นผิว  เนื่องจากผลของการบดบัง (screening effect) และจะลดลงอยางคอย
เปนคอยไปเมื่อระยะหางเพิ่มมากขึ้น ดังรูปที่ 2.23  ซ่ึงแบบจําลองดังกลาวแมนยําสําหรับพื้นผิวที่มี
ประจุที่เปนระนาบ  ซ่ึงมีความหนาแนนของประจุที่พื้นผิวนอย และมีระยะหางจากพื้นผิวมาก       
แตแบบจําลองจะไมแมนยําสําหรับพื้นผิวที่มีความหนาแนนของประจุที่พื้นผิวมาก  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งที่ระยะหางเพียงเล็กนอยจากพื้นผิวที่มีประจุ 
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รูปท่ี 2.23 แสดงแบบจําลอง electrical double-layer ของ Gouy-Chapman:  

(a) การกระจายตัวของ counterion บนพื้นผิวที่มีประจุ และ  
(b) การผันแปรของ electrical potential ตามระยะหางจากพื้นผิว[35] 

 
2.8.2.3 แบบจําลอง Stern-Graham  
แบบจําลอง Stern-Graham แบงออกเปน 2 สวน คือ ช้ันของ counterion ที่ดูดซับอยาง

แข็งแรงที่พื้นผิว และชั้นของไอออนในแบบจําลอง Gouy-Chapman (diffuse layer)  โดยชั้นของ
ไอออนที่พื้นผิวเรียก Stern layer และพลังงานศักยจะลดลงอยางรวดเร็วและเปนเสนตรงในชั้น 
Stern layer พลังงานศักยจะคอยๆ ลดลงในชั้นของไอออนในแบบจําลอง Gouy-Chapman (diffuse 
layer)  ในกรณีที่พื้นผิวเปนระนาบแสดงดังรูปที่ 2.24  และพื้นผิวเปนทรงกลมแสดงดังรูปที่ 2.25 

 

 
รูปท่ี 2.24 แสดงแบบจําลอง electrical double-layer ของ Stern-Graham: 

(a) การกระจายตัวของ counterion บนพื้นผิวระนาบที่มีประจุ และ 
(b) การผันแปรของ electrical potential ตามระยะหางจากพื้นผิวระนาบ[35] 
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รูปท่ี 2.25 แสดงแบบจําลอง electrical double-layer ของ Stern-Graham[38] 

 
Double layer เกิดขึ้นเพื่อทําใหประจุของสารคอลลอยดเปนกลาง  ซ่ึงเปนสาเหตุที่ทํา

ใหเกิด electrokinetic potential ระหวางพื้นผิวของสารคอลลอยดกับของเหลวที่แขวนลอย  ความ
แตกตางของแรงดันไฟฟาจะมีหนวยเปนมิลลิโวลต (mV) ซ่ึงเปนคาของ surface potential             
คา surface potential จะเกี่ยวของกับประจุที่พื้นผิวของอนุภาคและความหนาของชั้น double layer 
ประโยชนของกราฟ potential  คือ  เปนตัวบงชี้ถึงความแข็งแรงของแรงทางไฟฟาระหวางอนุภาค
กับระยะหางจากพื้นผิว  อนุภาคที่มีประจุจะเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที่ในสนามแรงดันไฟฟา 
ปรากฏการณดังกลาวเรียกวา electrophoresis การเคลื่อนที่ของอนุภาคเกี่ยวของกับคา dielectric 
constant และความหนืดของของเหลวที่อนุภาคแขวนลอยอยู slip plane  คือ  เสนแบงระหวาง stern 
layer กับ diffuse layer  ซ่ึง stern layer จะมี counterion ที่เขาไปดูดซับที่พื้นผิวของสารคอลลอยด
หนาแนน  ในขณะที่ diffuse layer จะมี counterion เขาไปดูดซับที่พื้นผิวของสารคอลลอยดไม
หนาแนน  จึงเปนผลใหคา electrical potential ที่จุดเชื่อมตอ เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคซึ่ง
เรียกวา zeta potential  ถึงแมวาคา zeta potential จะเปนที่อยูระหวางกลาง แตในบางครั้งคา zeta 
potential จะมีความสําคัญกวาคา surface potential[37] 
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2.8.3  Zeta potential[37] 
คา Zeta potential จะชวยใหเขาใจการแขวนลอยของสารคอลลอยดและควบคุมการ

แขวนลอยของสารคอลลอยดได  ตัวอยางของระบบคอลลอยด  ไดแก  เลือด  สี  นม  ไวน  หมึก  
เปนตน  ผลของพฤติกรรมของสารคอลลอยดจะทําใหเขาใจสมบัติตางๆ  เชน  ความหนืด  การ
ตกตะกอน  และขนาดของอนุภาค  เปนตน 

การปรับลักษณะของการแขวนลอยใหเหมาะสมจะตองเขาในปฏิกิริยาระหวางสาร
คอลลอยด  ในกรณีที่ตองการใหสารคอลลอยดมีแรงผลักมาก เนื่องจากตองการใหอนุภาคแยกออก
จากกันและปองกันการรวมตัวแลวเกิดการตกตะกอน  ในบางกรณีก็ไมตองการใหสารคอลลอยดมี
แรงผลัก เนื่องจากตองการใหอนุภาครวมตัวกันแลวตกตะกอน  รูปที่ 2.26  แสดงการรวมตัวกันของ
อนุภาคและการตกตะกอนของอนุภาค 

 
รูปท่ี 2.26 แสดงการรวมตวักันของอนุภาคและการตกตะกอนของอนภุาค[39] 

 
แรงที่พื้นผิวที่ผิวสัมผัสระหวางอนุภาคและของเหลวเปนสิ่งที่สําคัญมาก  ไฟฟาพลัง

จลน (electrokinetic) จะมีผลตอพื้นผิวอนุภาคอยางมาก  ถาสารคอลลอยดมีประจุเหมือนกันจะทํา
ใหอนุภาคที่อยูใกลเคียงกันผลักกัน  ถาสารคอลลอยดมีประจุมาก จะทําใหสารแขวนลอยไมรวมตัว
กัน กระจายตัว  ผลของประจุตรงกันขาม จะทําใหสารคอลลอยดรวมตัวกันและตกตะกอน ดังรูปที่ 
2.27 

    
รูปท่ี 2.27 แสดงผลของประจุของสารคอลลอยดที่มีตอสภาวะของอนุภาค  

(ก) สารคอลลอยดมีประจุมาก จึงทําใหสารคอลลอยดไมรวมตัวกัน  
(ข) สารคอลลอยดมีประจุนอย จึงทําใหสารคอลลอยดรวมตัวกัน[40] 
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การควบคุมประจุบนอนุภาคสามารถทําไดโดยการดัดแปลงของเหลวที่ใชแขวนลอย 

pH ของของเหลว  ใชสารลดแรงตึงผิวใหเขาไปดูดซับบนพื้นผิวของสารคอลลอยด  เปนตน 
2.8.4 สมดุลระหวางแรงผลักและแรงดึงดูด 

ทฤษฎี DLVO (Derjaguin, Landau, Verwey และ Overbeek)  อธิบายถึงความเสถียร
ของสารคอลลอยดในสารแขวนลอย  ซ่ึงจะมีความสมดุลกันระหวางแรง 2 แรง คือ แรงผลักซึ่งเกิด
จากไฟฟาสถิตย (electrostatic repulsion) และแรงดึงดูดซ่ึงเกิดจากแรง van der waals (van der 
waals attraction) 

แรงผลักซึ่งเกิดจากไฟฟาสถิตยจะมีความสําคัญเมื่อสารคอลลอยด 2 อนุภาคเขาใกลกัน 
และ double layer มีการแทรกสอดกัน  ดังนั้นจึงตองการแรงที่จะเอาชนะแรงผลักซึ่งเกิดจากไฟฟา
สถิตย  กราฟของแรงผลักซึ่งเกิดจากไฟฟาสถิตยบงบอกถึงพลังงานที่จะตองเอาชนะถาอนุภาคมี
แรงกระทําซ่ึงกันและกัน  โดยจะมีคามากที่สุดเมื่ออนุภาคสัมผัสกัน และจะลดลงจนกระทั่งมีคาเปน
ศูนยเมื่ออยูภายนอกของ double layer คาที่มากที่สุดจะเกี่ยวของกับ surface potential และ zeta 
potential  

แรงดึงดูดซึ่งเกิดจากแรง van der waals เปนผลของแรงระหวางแตละโมเลกุลของสาร
คอลลอยด  โดย 1 โมเลกุลของสารคอลลอยดแรกมีแรงดึงดูด ซ่ึงเกิดจากแรง van der waals ไป
กระทําตอแตละโมเลกุลในสารคอลลอยดที่สอง และเกิดเหตุการณดังกลาวกับโมเลกุลอ่ืนในสาร
คอลลอยดแรก  ดังนั้น แรงทั้งหมดจึงเทากับผลรวมของแรงดังกลาวทั้งหมด  กราฟของพลังงานใน
การดึงดูดบงบอกถึงแรง van der waals ที่มีการผันแปรตามระยะหางระหวางอนุภาค 

ทฤษฏี DLVO อธิบายแนวโนมของสารคอลลอยดที่จะมารวมตัวหรือไมรวมตัวกัน 
โดยจะนํากราฟของแรงผลักซึ่งเกิดจากไฟฟาสถิตย (electrostatic repulsion) มารวมกับแรงดึงดูดซึ่ง
เกิดจากแรง van der waals (van der waals attraction)  ดังรูปที่ 2.28 
 

 
 

รูปท่ี 2.28 แสดงความสัมพนัธระหวางพลังงานและการแยกกันของอนุภาค[41] 
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คาที่มากที่สุดของคา zeta potential คือ ส่ิงที่บงบอกถึงความเสถียรของระบบ
คอลลอยด  ในกรณีที่อนุภาคมีคา zeta potential ที่เปนบวกหรือลบมากๆ จะทําใหอนุภาคไมรวมตัว
กันและเสถียรในการแขวนลอย  ในทางตรงกันขามถาอนุภาคมีคา zeta potential ที่ต่ําจะทําให
อนุภาคมารวมตัวและไมเสถียรในการแขวนลอย อนุภาคจะมีความเสถียรในการแขวนลอยจะตองมี
คา zeta potential นอยกวา -30 mV หรือมากกวา 30 mV  ดังรูปที่ 2.29  และปจจัยที่สําคัญที่สุดที่มี
ผลตอคา zeta potential คือ pH[42] 

 
รูปท่ี 2.29 แสดงชวงของคา zeta potential ของอนุภาคทีม่ีความเสถียร[42] 

 
ในกรณีที่เติมเบสเขาไปในระบบแขวนลอยจะทําใหอนุภาคมีแนวโนมที่จะมีประจุลบ

มากขึ้น  ในทางตรงกันขามถาเติมกรดเขาไปในระบบแขวนลอยจะทําใหอนุภาคมีแนวโนมที่จะมี
ประจุบวกมากขึ้น  โดยทั่วไปแลวกราฟของคา zeta potential กับ pH  ที่ pH ต่ําๆ คา zeta potential  
จะมีคาเปนบวก  แตถา pH สูง คา zeta potential จะมีคาเปนลบ ซ่ึงจะทําใหเกิดกราฟผานจุดที่คา 
zeta potential เทากับศูนย ซ่ึงจุดดังกลาวเรียกวา isoelectric point  โดยปกติแลว ที่จุด isoelectric 
point ระบบคอลลอยดจะมีความเสถียรนอยที่สุด  ดังรูปที่ 2.30 [43] 
 

 
รูปท่ี 2.30 แสดงความสัมพนัธระหวางคา zeta potential และ pH[43] 
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จากตัวอยางรูปที่ 2.30  จะเห็นไดวา ที่ pH ต่ํากวา 4 และสูงกวา 8  ระบบจะมีความ
เสถียรในการแขวนลอย  แตขณะที่ pH อยูระหวาง 4 – 8 ระบบจะไมมีความเสถียรในการแขวนลอย 
และที่ pH ประมาณ 6 คือจุด isoelectric point[43] 
 
2.9  สารลดแรงตึงผิว (surfactants)[44] 

2.9.1  ลักษณะของสารลดแรงตึงผิว 
ลักษณะของสารลดแรงตึงผิวมีดังตอไปนี้ มีโครงสรางแบบ amphipathic  คือ  โมเลกุล

ของสารลดแรงตึงผิวจะประกอบดวยหมูที่มีลักษณะการละลายตรงขามกัน  ยกตัวอยางเชน  สายโซ
ไฮโดรคารบอนที่ละลายในน้ํามันและหมูไอออนิกที่ละลายในน้ํา  ลักษณะการละลาย สารลดแรง
ตึงผิวจะตองละลายในของเหลวอยางนอยที่สุด 1 ชนิด  ในระบบของเหลว  ที่สมดุลความเขมขน
ของสารลดแรงตึงผิวบริเวณผิวสัมผัสจะมากกวาบริเวณภายในของของเหลวที่มีสารลดแรงตึงผิว
ละลายอยู  การจัดเรียงตัวของสารลดแรงตึงผิวบริเวณผิวสัมผัส โมเลกุลและไอออนของสารลดแรง
ตึงผิวจะจัดเรียงตัวแบบชั้นเดียว (monolayer) ที่บริเวณผิวสัมผัส และเกิด micelle  ซ่ึง micelle  คือ              
การรวมกลุมกันของโมเลกุลหรือไอออนของสารลดแรงตึงผิวเมื่อความเขมขนของสารลดแรงตึงผิว
ที่ละลายในสารละลายมีคามากกวา critical micelle concentration (CMC) และสารละลายของ    
สารลดแรงตึงผิวจะสมบัติตางๆ รวมกันดังนี้  ความสามารถในการทําความสะอาด  การเกิดฟอง   
การเปยกผิว  ความสามารถในการละลาย การกระจายตัวและการเปน emulsifier (emulsifying 
property) 

ลักษณะพื้นฐานของสารลดแรงตึงผิว คือ มีหมู 2 หมูที่มีโครงสรางแตกตางกันภายใน
โมเลกุลของสารลดแรงตึงผิว  ปจจัยที่บงบอกถึงพฤติกรรมที่พื้นผิวของโมเลกุลของสารลดแรงตึง
ผิว คือ หมูที่อยูภายในโครงสรางของสารลดแรงตึงผิว  ความสามารถในการละลาย  ขนาดและ
ตําแหนงภายในโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิว 

การเรียกชื่อของหมู 2 หมูที่มีโครงสรางแตกตางกันภายในโมเลกุลของสารลดแรงตึง
ผิวมีหลายแบบเชน  ไมชอบน้ํา (hydrophobic) และชอบน้ํา (hydrophilic)  ไมชอบไขมัน 
(lipophobic) และชอบไขมัน (lipophilic)  ไมชอบไขมันหรือน้ํามัน (oleophobic) และชอบไขมัน
หรือน้ํามัน (oleophilic)  และไมชอบตัวทําละลาย (lyophobic) และชอบตัวทําละลาย (lyophilic)    
คําวามีขั้วและไมมีขั้วใชในการเรียกชื่อหมูที่สามารถละลายน้ําไดและหมูที่ไมสามารถละลายน้ําได 
ตามลําดับ 

สารลดแรงตึงผิวสังเคราะหชนิดเดียวที่ใชกันมาจนกระทั่งปลายศตวรรษที่ 19 คือ สบู 
(เกลือโลหะอัลคาไลนของกรดคารบอกซิลิกที่มีสายโซยาว)  จนกระทั่งเทคโนโลยีดานเคมี
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กวางขวางมากขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงตนของศตวรรษที่ 20 ไดมีการพัฒนา sulfonated oil ซ่ึงมี
ความเสถียรตอน้ํากระดางและกรดในการยอมสีและชวยในการเปยกผิว มาแทนที่การใชสบู 
เนื่องจากขอเสียของสบู คือ ไมละลายในน้ํากระดางและกรด ซ่ึงทําใหเกิดปญหาในอุตสาหกรรมสิ่ง
ทออยางมาก  ชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 ประเทศเยอรมนีไดมีการพัฒนาและผลิตสารลดแรงตึงผิวที่
มีโครงสรางใหมมากขึ้นและเปนจุดเริ่มตนของอุตสาหกรรมสารลดแรงตึงผิวสมัยใหม                 
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมดานปโตรเคมี หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทําใหอุตสาหกรรม    
สารลดแรงตึงผิวเจริญเติบโตไปดวย  โดยสารลดแรงตึงผิวจะมีคุณภาพสูงและราคาถูกเนื่องจาก
วัตถุดิบราคาไมแพง  อยางไรก็ตามในชวงที่น้ํามันดิบขาดแคลนจึงทําใหราคาน้ํามันดิบเพิ่มขึ้นเปน 
2 เทา และสงผลใหวัตถุดิบในการผลิตสารลดแรงตึงผิวกลายเปน oleochemical 

การเปลี่ยนมาใช oleochemical ถือวาเปนการสนับสนุนความเอาใจใสดานสิ่งแวดลอม
มากขึ้นและไดรับความนิยมจากผูบริโภคบางกลุม (โดยเฉพาะอยางยิ่งในทวีปยุโรป)  แหลงที่มา
ของวัตถุดิบจะมาจากธรรมชาติ หรือ renewable resource  ถึงแมวา linear alkyl benzenesulfonates 
(LASs) จะมาจากปโตรเคมี  แต LASs ก็สามารถสังเคราะหไดจากทั้งแหลงที่มาของวัตถุดิบที่เปน 
ปโตรเคมีและ oleochemical alcohol ethoxylates, alcohol ethoxysulfates และ primary alcohol 
sulfate  จะสังเคราะหไดจาก alcohol ที่มีสายโซยาว  

การแยกประเภทของสารลดแรงตึงผิวข้ึนอยูกับประจุภายในโมเลกุล  สารลดแรงตึงผิว
ประเภท anionic จะมีประจุลบภายในโมเลกุล  เชน  สบู C17H35CO2

-Na+  สารลดแรงตึงผิวประเภท 
cationic จะมีประจุบวกภายในโมเลกุล  เชน  (C18H37)2N+.(CH3)2Cl-  สารลดแรงตึงผิวประเภท 
nonionic จะไมมีประจุภายในโมเลกุล แตมีความสามารถในการละลายไดโดยภายในโมเลกุลอาจมี
สายโซของหมู ethylene oxide  เชน  C15H31O(CH2CH2O)7H และสารลดแรงตึงผิวประเภท 
amphoteric หรือ zwitterionic ซ่ึงมีทั้งประจุบวกและประจุลบภายในโมเลกุล  เชน  
C12H25N+(CH3)2CH2CO2

-  โดยทั่วไปแลวหมู hydrophobic จะประกอบดวยสายโซไฮโดรคารบอน
ซ่ึงมีคารบอน 12 -20 อะตอมและภายในสายโซอาจมีอะตอมของออกซิเจน  วงเบนซีนเอไมด     
เอสเทอร  หมูฟงกช่ันอื่นๆ  หรือพันธะคู  เชน  propylene oxide  ซ่ึงสายโซไฮโดรคารบอนทุก 3 
หมูเมทิลลีน (methylene) จะมีอะตอมของออกซิเจนแทรกอยู  ในบางกรณีสายโซอาจมีหมูแทนที่
ซ่ึงสวนมากคือหมูฮาโลเจน (halogen) 

หมูที่เปน hydrophilic ของสารลดแรงตึงผิวประเภท anionic  เชน  carboxylate, 
sulfonates,  sulfates และ  phosphates  เปนตน  หมูที่เปน hydrophilic ของสารลดแรงตึงผิวประเภท 
cationic  คือ  หมู amine และหมู ammonium  หมูที่เปน hydrophilic ของสารลดแรงตึงผิวประเภท 
nonionic  คือ  สายโซ ethylene oxide และหมู hydroxyl  หมูที่เปน hydrophilic ของสารลดแรงตึง
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ผิวประเภท amphoteric คือ หมูที่เปน hydrophilic ของสารลดแรงตึงผิวประเภท anionic และ 
cationic 

น้ําหนักโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวต่ําที่สุดอยูที่ประมาณ 200 จนกระทั่งสูงถึงหลาย
พัน  โดยทั่วไปแลวโครงสรางโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวที่มีประสิทธิภาพจะประกอบดวยสาย
โซตรงที่คารบอน 12 อะตอมและหมูที่ละลายน้ําได  แตประสิทธิภาพของสารลดแรงตึงผิวที่ดีที่สุด
อาจมีคารบอนหลายอะตอม หรือมีคารบอนนอยกวา 12 อะตอมเล็กนอย ซ่ึงขึ้นอยูกับธรรมชาติของ
หมูที่มีขั้วและฟงกชันของสารลดแรงตึงผิวที่ตองการ  ตัวอักษรยอของสมบัติของสารลดแรงตึงผิว
ทางการคาแสดงดังตารางที่ 2.8  
 
ตารางที่ 2.8 แสดงตัวอักษรยอของสมบัติของสารลดแรงตึงผิวทางการคา[44] 
Property Abbreviation Property Abbreviation 
antistatic reduction or 
elimination 

A intermediate for further 
synthesis 

I 

antimicrobial activity Am lime-soap dispersion L 
corrosion inhibitor C opacification O 
demulsification dE oil recoverya OR 
defoaming dF penetrating power P 
detergencyb D rewetting effectivenessd rW 
dispersing efficacyb Di solubilizing powerb S 
emulsion polymerizationc eP softening efficacyc Sp 
Emulsificationb E stabilizing power St 
emolliency Em suspending power Su 
foaming powerb F textile assistance Ta 
foam stabilization Fs viscosity building V 
hair conditioning H wetting powerb W 
aincludes enhanced, tertiary. 
bKey functional property. 
cFor polymers, paint, and coating. 
dFor paper, textiles. 
eFor fabric, fiber, and yarn. 
fFor processing, fiber lubrication, and dyeing. 
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สารกําจัดจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคจะรวมถึง  ยาฆาเชื้อโรค  ยาฆาแบคทีเรียและสาร
ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย  ยาบํารุงผิว (emolliency) จะมีการใสน้ํามันหลอล่ืนหรือ       
สารลดแรงตึงผิวที่ทําใหผิวรูสึกนุม  ครีมนวดจะมีสวนประกอบของสารหลอล่ืนหรือสารปองกัน
การเกิดไฟฟาสถิตย  สารที่ทําใหทึบแสงจะใชในผลิตภัณฑลางจาน  ผลิตภัณฑลางมือและ
ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง เปนตน 

2.9.2 ผลของสารลดแรงตึงผิวท่ีมีตอสารละลาย 
สารลดแรงตึงผิวเปล่ียนแปลงสมบัติของตัวทําละลายที่สารลดแรงตึงผิวละลายอยู  ซ่ึง

เปนผลมาจากการดูดซับของสารลดแรงตึงผิวที่บริเวณผิวสัมผัสของสารละลาย  การจัดเรียงตัวของ
ไอออนหรือโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิว  การเกิด micelle ในสารละลายและการจัดเรียงตัวของ
ไอออนหรือโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวใน  micelle  ซ่ึงเกิดจากโครงสรางโมเลกุลของ              
สารลดแรงตึงผิวเปนแบบ amphipathic  รูปที่ 2.31  แสดงการดูดซับและการจัดเรียงตัวของ         
สารลดแรงตึงผิวประเภท anionic ในสารละลาย  จะเห็นไดวา จํานวนโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิว
ที่อยูบริเวณผิวสัมผัสระหวางอากาศและของเหลว และของแข็งและของเหลว (ผนังบีกเกอร) มี
ปริมาณมากกวาโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวที่อยูในสารละลาย  โดยโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิว
จะหันดาน lyophilic เขาสูสารละลาย  และหันดาน lyophobic เขาสูพื้นผิวของแข็ง  ใน micelle 
โมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวจะหันดาน lyophilic เขาสูสารละลายและดาน lyophobic จะอยูตรง
กลาง  

 

 
(a) (b) 

รูปท่ี 2.31 แสดงการดูดซับและการจัดเรยีงตัวของสารลดแรงตึงผิวประเภท anionic ในสารละลาย
[44] 
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2.9.3 ประเภทของสารลดแรงตึงผิว 
2.9.3.1 สารลดแรงตึงผิวประเภทประจุลบ (anionic surfactant) 
สารลดแรงตึงผิวประเภท anionic เมื่อละลายในน้ําแลวจะใหประจุลบ  หมูที่มีขั้วและ

สามารถละลายน้ําไดที่พบมากที่สุดในสารลดแรงตึงผิวประเภท anionic คือ carboxylate, sulfonate, 
sulfate และ phosphate ในสารละลายเจือจางซึ่งมีน้ําเปนตัวกลาง เมื่อหมูที่มีขั้วดังกลาวรวมกับสาย
โซไฮโดรคารบอนที่มีคารบอน 12 อะตอม จะทําใหไดสารลดแรงตึงผิวท่ีมีสมบัติที่ดีที่สุด 

Counterion ของหมูที่มีขั้ว  ในกรณีที่เปนโซเดียม (sodium) และโพแทสเซียม 
(Potassium) จะทําใหสามารถละลายน้ําไดในขณะที่แคลเซียม  แบเรียมและแมกนีเซียม  จะทําให
สามารถละลายในไขมันได  ไอออนของ ammonium จะทําใหสามารถละลายน้ําไดทั้งน้ําและน้ํามัน 
เชน triethanolammonium 

Sulfonate  
หมู sulfonate (-SO3M) ที่ตอกับ hydrephobe  เชน  alkyl, aryl และ alkylaryl เปนหมูที่

มีความสามารถในการละลายน้ําไดสูง  สารลดแรงตึงผิว sulfonic acid คอนขางรุนแรงและเขมขน  
แตเกลือของ sulfonic acid คอนขางจะไมมีผลตอ pH เสถียรตอการเกิดปฏิกิริยา oxidation และ        
จากความแข็งแรงของพันธะ C-S จึงทําใหเสถียรตอปฏิกิริยา hydrolysis ดวย  sulfonate มีผลและ  
ทําปฏิกิริยากับน้ํากระดาง Ca2+ และ Mg2+ แตนอยกวาหมู carboxylate มาก 

Alkylbenzenesulfonate 
Alkylbenzenesulfonate (ABS) มีปริมาณการผลิตมากที่สุดและเปนสารลดแรงตึงผิวที่

ไมไดผลิตจากกรดไขมัน (non-soap surfactant)  ในชวง ค.ศ. 1940 ประเทศสหรัฐอเมริกาใช ABS 
ประเภทสายโซกิ่งแทนที่สบูในผลิตภัณฑทําความสะอาด  Alkylbenzenesulfonate ที่มีคารบอน 12 
อะตอม ผลิตจาก benzene และ propylene tetramer  การที่มี methyl เปนกิ่งในสายโซ alkyl  จึงเปน
เหตุให Alkylbenzenesulfonate สลายตัวไดชา  จนกระทั่งชวงป ค.ศ. 1960 ปริมาณการใช 
Alkylbenzenesulfonate สูงจนกระทั่งมีผลกระทบตอธรรมชาติโดยเกิดโฟมบนพื้นผิวของน้ํา         
ในขณะเดียวกัน กระบวนการ Ziegler สําหรับ ethylene oligomerization สามารถสังเคราะห 
hydrephobe ที่เปนสายโซตรงไดและสามารถเปลี่ยนไปเปนผงซักฟอก (detergent) alcohol         
สารลดแรงตึงผิวประเภทไมมีประจุ (nonionic surfactant) และ alkylbenzenesulfonate ประเภทโซ
ตรงได (linear alkylbenzenesulfonate, LAS)  ในปค.ศ. 1965 โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ
สหรัฐอเมริกาจึงใช LAS แทน ABS 

Alkylbenzenesulfonic acid เปนของเหลวหนืด สีออนและละลายน้ําได  เกลืออัล
คาไลนและเกลือแอมโมเนียม (ammonium) สามารถละลายน้ําได  pH เปนกลาง  ไมไดรับ
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ผลกระทบตอน้ํากระดาง  เสถียรตออัลคาไลนและเสถียรตอปฏิกิริยา hydrolysis ดวยกรด  Calcium 
alkylbenzenesulfonate และ Magnesium alkylbenzenesulfonate สามารถละลายน้ําไดนอยกวาเกลือ
โซเดียม (Sodium) และเกลือแอมโมเนียม (Ammonium)  เกลือ LAS เสถียรตอปฏิกิริยา oxidation 
และสามารถนําไปผลิตเปนสารที่มีสวนประกอบของ oxidizing agent 

Alkylbenzenesulfonate เปนสารลดแรงตึงผิวที่มีประสิทธิภาพ  ชวยเพิ่มฟอง  รวมทั้ง
ยังมีราคาถูก  หาซ้ือไดงายและมีคุณภาพที่สม่ําเสมอ  จึงนําไปเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑซักรีด
ในครัวเรือน  ตัวอยางโครงสรางทางเคมีของ Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate แสดงดังรูปที่ 
2.32 

การผลิต alkylbenzentsulfonate มี 3 ขั้นตอนดังนี้  
 

 RR′CHCl + C6H6          RR′CHC6H5 + HCl                          
 

หรือ      R′CH=CHR + C6H10              R′CH(CH2R)C6H5                      
 

 RR′CHC6H5                 RR′CHC6H4SO3H                          
 
 RR′CHC6H4SO3H         RR′CHC6H4SO3Na               
 

ผลิตภัณฑจากปฏิกิริยาที่เปน secondary alkylbenzene ซ่ึงเปนจุดทีว่ง benzene จะเขา
มาตอในสายโซ alkyl  

 

 
รูปท่ี 2.32 แสดงโครงสรางทางเคมีของ Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate[45] 

 
2.9.3.2 สารลดแรงตึงผิวประเภทประจุบวก (cationic surfactant)  
สารลดแรงตึงผิวประเภท cationic เมื่อละลายในน้ําแลวจะใหประจุบวก  ซ่ึงมีอะมิโน

หรือ quaternary nitrogen อยู  อะมิโนไนโตรเจนเพียงตัวเดียวก็มีความเปน hydrophilic เพียง
พอที่จะละลาย detergent-range hydrophobe  เมื่อถูก protonated ในสารละลายกรดเจือจาง 
ยกตัวอยางเชน  laurylamine สามารถละลายในกรดไฮโดรคลอริกเจือจางได  ความสามารถในการ

HF 
หรือ AlCl3 

HF 

หรือ AlCl3 

SO3 / air  
หรือ oleum 

 NaCl 
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ละลายน้ําเพิ่มขึ้นไดโดยการทําอะมิโนใหเปนแบบ primary, secondary, tertiary หรือ quaternary 
โดยการใหหมู alkyl ที่มีน้ําหนักโมเลกุลต่ํา  เชน  เมทิล (methyl) หรือ hydroxyethyl เขาไปเกาะ
กับอะมิโนไนโตรเจน  สารประกอบของไนโตรเจนแบบ quaternary จะเปนเบสที่แรงมาก  เมื่อทํา
ปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกหรือกรดซัลฟูริกจะไดเกลือที่เปนกลาง  สารลดแรงตึงผิวชนิด
ไนโตรเจนแบบ quaternary (quaternary nitrogen surfactant) สวนมากมีความสามารถในการละลาย
สูงแมกระทั่งในสารละลายเบสก็ตาม  สารลดแรงตึงผิว polyoxyethylated amino จะประพฤติตัว
คลายสารลดแรงตึงผิวประเภท nonionic เมื่ออยูในสารละลายเบสและประพฤติตัวคลายสารลดแรง
ตึงผิวประเภท cationic เมื่ออยูในสารละลายกรด 

สารลดแรงตึงผิวประเภท cationic ใชมากในระบบที่สารละลายเปนกรด  โดยมีน้ําเปน
ตัวกลางและระบบที่สารละลายไมใชน้ํา  ยกตัวอยางเชน  น้ํายาปรับผานุม  ครีมนวดผม  น้ํายาฆา
เชื้อโรค  สารที่ทําใหฟองเสถียร (form stabilizers)  สารที่ทําใหเกิดการเปยกผิว (wetting agent), 
dispersant,  emulsifier,  dye-fixing agent  และสารยับยั้งการกัดกรอน (corrosion inhibitor)  เปนตน 
ประจุบวกของสารลดแรงตึงผิวประเภท cationic จะยึดเกาะบนวัสดุตางๆ  ซ่ึงสวนมากแลวพื้นผิวมี
ประจุลบไดแข็งแรงกวาสารลดแรงตึงผิวประเภท anionic และ nonionic ตัวอยางของวัสดุ  เชน     
ส่ิงทอ  โลหะ  แกว  พลาสติก  แรธาตุ  เนื้อเยื่อสัตว  และเนื้อเยื่อมนุษย  เปนตน  โดยท่ัวไปแลว          
สารลดแรงตึงผิวประเภท cationic จะไมเขากันกับสารลดแรงตึงผิว anionic  ปฏิกิริยาของไอออนที่
มีประจุตรงกันขามจะทําใหไดเกลือที่ไมละลายน้ํา   

สารลดแรงตึงผิวประเภท cationic ชนิด benzenoid quaternary สามารถฆาเชื้อโรค    
ฆาเชื้อราและฆาสาหรายได  สาละลายดังกลาวเพียงชนิดเดียวหรือผสมกับสารลดแรงตึงผิวประเภท 
nonionic ใชเปนยาฆาเชื้อโรคในโรงพยาบาล 

เกลือ quaternary ammonium 
ไอออน quaternary ammonium มีความเปน hydrophilic มากกวาแบบ primary, 

secondary และ tertiary  ประจุบวกบนไอออน quaternary ammonium จะทําใหเกิดการดูดซับอยาง
แรงบนวัสดุที่มีประจุลบ  ยกตัวอยางเชน  ส่ิงทอ  จึงมีการนําไปเปนสวนประกอบในน้ํายาปรับผา
นุม  การดัดแปลงโครงสรางใหมีลักษณะตางๆ  เชน  quaternization of simple tertiary amine  
ตัวอยางโครงสรางทางเคมีของ Dodecyltrimethyl ammonium chloride  แสดงดังรูปที่ 2.33 

 

      RN(CH2CH2OH)2 + R′X           R′RN+(CH2CH2OH)2X-
 

 

หรือ quaternization of amide-amine 
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       RCONHCH2CH2CH2N(CH3)2 + R′X       RCONHCH2CH2CH2NR′ (CH3)2X 
 

 
รูปท่ี 2.33 แสดงโครงสรางทางเคมีของ Dodecyltrimethyl ammonium chloride[46] 

 
2.9.3.3 สารลดแรงตึงผิวประเภทไมมีประจุ (nonionic surfactant) 
สารลดแรงตึงผิวประเภท nonionic เมื่อแตกตัวในน้ําแลวจะไมมีประจุ  ความเปน 

hydrophilic ของสารลดแรงตึงผิวประเภท nonionic เกิดจากพันธะไฮโดรเจนระหวางโมเลกุลของ
สารลดแรงตึงผิวและโมเลกุลของน้ํา  อะตอมของออกซิเจนและหมูไฮดรอกซิล (hydroxyl) จะทําให
เกิดพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรง  ในขณะที่หมูเอสเทอร (ester) และหมูเอไมด (amide) จะทําใหเกิด
พันธะไฮโดรเจนที่ออนแอกวาพันธะไฮโดรเจนของออกซิเจนและหมูไฮดรอกซิล (hydroxyl)  
พันธะไฮโดรเจนจะเกิดขึ้นในตัวกลางที่เปนเบสและกลาง  ในสภาวะที่เปนกรดเขมขนอะตอมของ
ออกซิเจนจะถูก protonate ทําใหมีลักษณะคลาย cationic  อะตอมของออกซิเจนแตละอะตอมจะทํา
ใหโมเลกุลมีความสามารถละลายน้ําไดเล็กนอย  ดังนั้นสารลดแรงตึงผิวประเภท nonionic จึงตองมี
อะตอมของออกซิเจนมากกวา 1 อะตอม  สารลดแรงตึงผิวประเภท nonionic เขากันไดกับไอออน
และสารลดแรงตึงผิวประเภท amphoteric  เนื่องจาก หมู polyoxyethylene สามารถเกิดปฏิกิริยากับ
โมเลกุลของสารอินทรียที่มีอะตอมของไฮโดรเจนที่วองไวตอการเกิดปฏิกิริยา แลวกลายเปน 
ethylene oxide ไดงาย 

Ethylene glycol 
Ethylene glycol เปนของเหลวไมมีสี ละลายน้ําไดงาย และมีจุดเยือกแข็งต่ํา (-25oC) 

นําไปใชเปนสารปองกันการแข็งตัว (antifreeze) ในยานพาหนะ  ขอดีของ ethylene glycol              
ที่เหนือกวาแอลกอฮอล  คือ  ไมระเหยงาย  แตมีความเปนพิษเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง[47] 

 
2.9.3.4 สารลดแรงตึงผิวประเภทมีทั้งประจุลบและประจุบวก (amphoteric หรือ 

zwitterionic surfactant) 
หมูที่มีความเปน hydrophilic ของสารลดแรงตึงผิวประเภท  amphoteric จะมีทั้งที่เปน

กรดและเบส  อีเธอร (ether)  หรือหมู hydroxyl จะทําใหโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวมีความเปน 
hydrophilic มากขึ้น  ตัวอยางของสารลดแรงตึงผิวประเภท amphoteric  เชน  กรดอะมิโนและ
อนุพันธของกรดอะมิโน  เปนตน  ซ่ึงอะตอมไนโตรเจนจะถูก protonate ทําใหสารละลายมีคา pH 
ลดลงและเกลือของกรดอะมิโนจะมีทั้งประจุบวกและลบในโมเลกุล 
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สารลดแรงตึงผิวประเภท amphoteric จะไมระคายเคืองตอผิวและตา  มีสมบัติในการ
ลดแรงตึงผิวไดดีในทุกชวง pH และสามารถเขากันไดกับสารลดแรงตึงผิว anionic และ cationic 
สวนมากหมูฟงกช่ันภายในโมเลกุล  คือ  ไนโตรเจนและหมูของ acidic carboxylate  บางโครงสราง
จะมี sulfonate, sulfate หรือ alkylbetaine เปนสวนที่ใหประจุลบ  ซ่ึงalkylbetaine เตรียมไดจาก 
alkyldimethylamines และ sodium chloroacetate  โดย alkyldimethylamine จะมีหมู amide ซ่ึง
เตรียมไดจากกรดไขมันและ 3-dimethylaminopropylamine เมื่อทําปฏิกิริยากับ sodium 
chloroacetate จะทําใหได acylamidopropylbetaine  

2.9.4 การใชสารลดแรงตึงผิว 
ผลิตภัณฑในครัวเรือนและผลิตภัณฑสวนบุคคลหลายชนิดมีสารลดแรงตึงผิวเปน

สวนประกอบ  ปริมาณการใชสารลดแรงตึงผิวตอหนึ่งผลิตภัณฑมีปริมาณสูงมาก  ในขณะที่
โรงงานอุตสาหกรรมใชสารลดแรงตึงผิวตอหนึ่งผลิตภัณฑนอยกวา 

2.9.4.1 ผลิตภัณฑในครัวเรือนและผลิตภัณฑสวนบุคคล 
การทําความสะอาดคือหนาที่พื้นฐานของผลิตภัณฑในครัวเรือนและผลิตภัณฑสวน

บุคคล  จนกระทั่งเมื่อไมนานมานี้ หนาที่รอง  ยกตัวอยางเชน  การทําใหนุมขึ้น จึงถูกนํามารวมกับ
การทําความสะอาด  แลวนําไปใชเปนน้ํายาสระผมและน้ํายาทําความสะอาดสิ่งทอตางๆ ในป ค.ศ. 
1993 48.5% ของสารลดแรงตึงผิวจะนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑในครัวเรือนและ 8.5% ของสารลด
แรงตึงผิวจะนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑสวนบุคคล  จากการสํารวจในป ค.ศ. 1995 ในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีการใชสารลดแรงตึงผิว LAS 30%, AES 19%, PAS 16%, alcohol ethoxylate 18% 
และ APE 17% จากปริมาณการใชสารลดแรงตึงผิวทั้งหมด 

2.9.4.2 การใชสารลดแรงตึงผิวในโรงงานอุตสาหกรรม 
สารลดแรงตึงผิวถูกใชอยางแพรหลายภายนอกครัวเรือนเพื่อท่ีจะทําความสะอาด หรือ

จุดประสงคดานอื่น  ตัวอยางสารลดแรงตึงผิว  เชน  ยาฆาวัชพืช  ยาฆาแมลง  กาว  สารเคลือบ
พลาสติก  สารเพิ่มความเปยกผิวในสิ่งทอ  เปนตน 
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บทท่ี 3  
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
3.1 วัสดุและเครื่องมือท่ีใชในการทดลอง 

1) ABS (บริษัทไออารพีซี จํากัด INJECTION GRADE รหัส GA400) 
2) HIPS (บริษัทไออารพีซี จํากัด INJECTION GRADEรหัส HI650) 
3) ถังกระจกแกว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 22.2 เซนติเมตร สูง 32.0 เซนติเมตร และมคีวามจุ 

12.39 ลิตร 
4) บีกเกอรขนาด 2 ลิตร จํานวน 1 ใบ 

บีกเกอรขนาด 250 cm3 จํานวน 12 ใบ 
บีกเกอรขนาด 100 cm3 จํานวน 12 ใบ 

5) แทงแกวคนสาร 3 แทง 
6) กระบอกตวงขนาด 250 cm3 1 กระบอก 

กระบอกตวงขนาด 100 cm3 1 กระบอก 
กระบอกตวงขนาด 50 cm3 1 กระบอก 

7) Magnetic bar ขนาด 2 cm. จํานวน 12 ช้ิน 
        Magnetic bar ขนาด 3 cm. จํานวน 12 ช้ิน 

8) นาฬิกาจับเวลา 1 ตัว 
9) Hot plate 2 ชุด 
10) ปเปตขนาด 0.10 ml, 1.00 ml, 2.00 ml, 5.00 ml และ 10.00 ml พรอมลูกยาง  
11) หลอดหยด 5 หลอด 
12) ขวดน้ํากลั่น 1 ขวด 
13) pH meter (บริษัท Eutch Cybernetics รุน Cyberscan 1000pH Serial number:Ep 1000/H394 

Madein Singapore.) 
14) Hydrometer (บริษัท KRÜSS GmbH รุน Transport Protector Serial number:92452 Model 

K8 Made in Hamburg Germany ) 
15) เครื่องวัดแรงตงึผิวของเหลวหรือสารละลายแบบใชวงแหวน (บริษัท KRUSS GmbH 

Germany Model : K8)  
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16) Contact angle meter (บริษัท Tantec จํากัด รุน CAM-PLUS Tantec) 
17) เครื่องวัดความหนาแนนของเม็ดพลาสติก (บริษัท QUANTACHROME รุน 

ultrapycnometer 1000 Version 2.12) 
18) เครื่องวัด zeta potential ของพลาสติก (บริษัท MALVERN INSTRUMENTS ZETA 

SIZER รุน Nano series) 
19) เครื่องวัดดัชนกีารไหลของพลาสติก (บริษทั KAYENESS INC. Model 57053)  

 
3.2 สารเคมีท่ีใชในการทดลอง 

1) น้ํากลั่น 
2) anionic surfactant commercial grade  
3) 96% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS) (บริษัท Kao industrial (Thailand) จํากัด) 
4) 49-51% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (F-50) (บริษัท Kao industrial (Thailand) 

จํากัด) 
5) Dodecyltrimethyl ammonium chloride solution (บริษัท Fluka จํากัด) 
6) Rhodoline (บริษัท RHODIA NEW ZEALAND จํากัด) 
7) Tetraethylene glycol dodecyl ether (Brij 30) (บริษัท Fluka จํากัด)  
8) NaCl  (เกลือปรุงทิพยบริสุทธิ์ 99%) 
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3.3  การดําเนนิงานวิจัย 
1) ทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของ 
2) ออกแบบการทดลองและวางแผนวิธีการทดลอง 
3)   ทํางานวิจัย 

พลาสติกที่นํามาใชในการแยกนั้นจะเปนพลาสติกบริสุทธิ์ HIPS และ ABS ของบริษัท
ไออารพีซี จํากัด  พลาสติกทั้ง 2 ชนิด มีลักษณะเม็ดเปนรูปทรงกระบอกมีเสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 2.5 มิลลิเมตร และมีความยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร  

3.1 หาคาความหนาแนนของเม็ดพลาสติก ABS และ HIPS และน้ําหนกัตอเม็ดพลาสติกที่
ใชในการทดลอง 
 
อบเม็ดพลาสติก ABS และ HIPS เพื่อไลความชื้นกอนทดสอบวัดความหนาแนนของ

เม็ดพลาสติกและคาน้ําหนักตอเม็ดพลาสติก  โดยใชเครื่องทดสอบความหนาแนนจากบริษัท 
QUANTACHROME รุน ultrapycnometer 1000 Version 2.12 ที่อุณหภูมิ 25oC 

 
3.2  หาคา zeta potential ของพลาสติกภายใตสภาวะที่ใช chloroform เปนตัวทําละลายแลว

ปรับ pH ในชวง 3-9 
 
ในการเตรียมสารละลายเพื่อทดสอบจะใชพลาสติกชนิดละ 0.25 กรัม ละลายใน 

chloroform 20 มิลลิลิตร ซ่ึง pH ของสารละลายพลาสติกและ chloroform มีคาประมาณ 7  แลวปรับ 
pH ใหมีคาต่ําลงดวย glacial acetic acid และปรับ pH ใหมีคาเพิ่มขึ้นดวย Tributylamine  แลวจึง
นําไปทดสอบคา zeta potential ของเม็ดพลาสติกโดยใชเครื่องทดสอบคา zeta potential จากบริษัท 
MALVERN INSTRUMENTS ZETA SIZER รุน Nano series  โดยการทดสอบแตละครั้งจะใช
สารละลายปริมาตร 1 มิลลิลิตร โดยทําการทดลองที่อุณหภูมิ 25oC 
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3.3 ศึกษาผลเบื้องตนของการใชสารลดแรงตึงผิวชวยในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสม
ระหวาง ABS และ HIPS  

 
เตรียมน้ํากลั่นปริมาตร 150 มิลลิลิตร ใสลงในบีกเกอรขนาด 250 มิลลิลิตร  เติมสารลด

แรงตึงผิวใหมีความเขมขนเทากับ 1%V/VH2O  โดยสารลดแรงตึงผิวท่ีใชในการศึกษามีดังตอไปนี้ 
• สารลดแรงตึงผิวชนิด anionic surfactant ไดแก anionic surfactant commercial 

grade, 96% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS) และ 49-51% Sodium 
Dodecyl Benzene Sulfonate (F-50)   

• ชนิด cationic surfactant คือ Dodecyltrimethyl ammonium chloride solution   
• ชนิด nonionic surfactant คือ Tetraethylene glycol dodecyl ether   
• ชนิด zwitterionic surfactant คือ Rhodoline  หรือ 
• ชนิด anionic surfactant ที่เติม frother คือ anionic surfactant commercial grade ที่

เติม Tetraethylene glycol dodecyl ether (frother) 0.0063%V/VH2O   
ใสเม็ดพลาสติกชนิดละ 20 เม็ด รวมเปน 40 เม็ด ตอการทดลองหนึ่งสภาวะ ลงใน

ระบบ  คอยๆ ปรับความหนาแนนของสารละลายโดยใช NaCl จนกระทั่ง HIPS ลอยข้ึนมาบน
พื้นผิวของสารละลาย แลวจึงนําสารละลายมาวัดความหนาแนนโดยใช Hydrometer  เติม NaCl และ
วัดความหนาแนน จนกระทั่งเม็ดพลาสติกทั้ง ABS และ HIPS ลอยข้ึนมา แลวจึงนําสารละลายมาวัด
ความหนาแนนอีกครั้ง  โดยทําการทดลองที่อุณหภูมิหอง 25oC 

 
3.4  ศึกษาผลของ contact angle ของสารละลายน้ําเกลือท่ีมี surfactant ที่มีความเขมขน 

1%V/VH2O บนพื้นผิวของพลาสติก ABS และ HIPS 
 
ในการเตรียมตัวอยางของแข็งเพื่อทดสอบจะใชพลาสติกชนิดละ 3.5 กรัม ละลายใน 

chloroform 20 มิลลิลิตร  เทลงในจานเพาะเชื้อแลวระเหย chloroform ออก ดวยการอบในตูอบที่
อุณหภูมิ 40oC เปนเวลา 24 ช่ัวโมง  ลอกแผนฟลมพลาสติกออกจากจานเพาะเชื้อ แลวจึงนําไปวัดคา 
contact angle  โดยใชดานเรียบของชิ้นตัวอยางในการทดสอบและทดสอบจํานวน 5 ช้ินงาน เพื่อหา
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
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3.5  ศึกษาผลของแรงตึงผิวที่มีตอประสิทธิภาพในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง 
ABS และ HIPS  
 
เตรียมน้ํากลั่นปริมาตร 150 มิลลิลิตร ใสลงในบีกเกอรขนาด 250 มิลลิลิตร  เติมสารลด

แรงตึงผิว 1%V/VH2O ปรับความหนาแนนของสารละลายใหมีคาเทากับ 1.0380 g/cm3 โดยใช NaCl 
กวนสารละลายจนกระทั่ง NaCl ละลายหมด  วัดคา surface tension โดยใช du Nouy ring ที่อุณหภูมิ 
25 oC 

 
3.6  ศึกษาผลของชนิดของสารลดแรงตึงผิวท่ีมีตอประสิทธิภาพในการคัดแยกเม็ดพลาสติก

ผสมระหวาง ABS และ HIPS  
 

เตรียมน้ํากลั่นปริมาตร 10 ลิตร ใสลงในถังกระจกแกว  เติมสารลดแรงตึงผิวใหมีความ
เขมขนเทากับ 1%V/VH2O  โดยสารลดแรงตึงผิวท่ีใชในการศึกษามีดังตอไปนี้ 

• ชนิด nonionic surfactant คือ Tetraethylene glycol dodecyl ether   
• ชนิด anionic surfactant คือ 96% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS)   
• ชนิด zwitterionic surfactant คือ Rhodoline  หรือ 
• ชนิด cationic surfactant คือ Dodecyltrimethyl ammonium chloride solution 
ปรับความหนาแนนของสารละลายใหมีคาเทากับ 1.0380 g/cm3 โดยใช NaCl  กวน

สารละลายจนกระทั่ง NaCl ละลายหมด  ใสเม็ดพลาสติกชนิดละ 100 กรัม รวมเปน 200 กรัม ตอ
การทดลองหนึ่งสภาวะ ลงในระบบ กวนสารละลายอีก 20 วินาที  รอจนกระทั่งระบบคัดแยกเม็ด
พลาสติกผสม ABS และ HIPS  สมบูรณ  โดย HIPS จะเปนพลาสติกที่ลอย สวน ABS จะเปน
พลาสติกที่จม แลวจึงนํามาคัดแยกพลาสติกในแตละกลุมที่จมและลอยออกจากกันดวยมือ  
เนื่องจากสีของเม็ดพลาสติก ABS จะมีสีเหลืองออนโดยธรรมชาติ และสีของเม็ด HIPS จะมีสีขาว
ขุน จึงทําใหสามารถแยกชนิดของพลาสติก ทั้งสองดวยตาเปลาได  จากนั้นนําพลาสติกที่แยกดวยตา
เปลามาชั่งน้ําหนัก แลวจึงคํานวณหา %recovery และ %purity ของ ABS และ HIPS ดังสมการที่ 
3.1 และ 3.2  โดยทําการทดลองที่อุณหภูมิหอง 25oC และทดสอบจํานวน 10 ชุด เพื่อหาคาเฉลี่ยและ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
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3.7 ศึกษาผลของปริมาณคารอยละ active ingredient ของสารลดแรงตึงผิวที่มีตอ
ประสิทธิภาพในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS โดยใช anionic 
surfactant ที่มี anionic active ingredient แตกตางกัน 

 
เตรียมน้ํากลั่นปริมาตร 10 ลิตร ใสลงในถังกระจกแกว เติมสารลดแรงตึงผิวชนิด 

anionic surfactant ที่มี anionic active ingredient แตกตางกัน  ใหมีความเขมขนเทากับ 1%V/VH2O  
โดยสารลดแรงตึงผิวท่ีใชในการศึกษามีดังตอไปนี้  

• Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate ที่มี anionic active ingredient 96% (FS) หรือ 
• Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate ที่มี anionic active ingredient 49-51% (F-50)    
ปรับความหนาแนนของสารละลายใหมีคาเทากับ 1.0380 g/cm3 โดยใช NaCl  กวน

สารละลายจนกระทั่ง NaCl ละลายหมด  ใสเม็ดพลาสติกชนิดละ 100 กรัม รวมเปน 200 กรัม ตอ
การทดลองหนึ่งสภาวะ ลงในระบบ กวนสารละลายอีก 20 วินาที  รอจนกระทั่งระบบคัดแยกเม็ด
พลาสติกผสม ABS และ HIPS  สมบูรณ โดย HIPS จะเปนพลาสติกที่ลอย สวน ABS จะเปน
พลาสติกที่จม แลวจึงนํามาคัดแยกพลาสติกในแตละกลุมที่จมและลอยออกจากกันดวยมือ  
เนื่องจากสีของเม็ดพลาสติก ABS จะมีสีเหลืองออนโดยธรรมชาติ และสีของเม็ด HIPS จะมีสีขาว
ขุน จึงทําใหสามารถแยกชนิดของพลาสติก ทั้งสองดวยตาเปลาได  จากนั้นนําพลาสติกที่แยกดวยตา
เปลามาชั่งน้ําหนัก แลวจึงคํานวณหา %recovery และ %purity ของ ABS และ HIPS ดังสมการที่ 
3.1 และ 3.2  โดยทําการทดลองที่อุณหภูมิหอง 25oC และทดสอบจํานวน 10 ชุด เพื่อหาคาเฉลี่ยและ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

 
3.8  ศึกษาผลของ frother ที่มีตอประสิทธิภาพในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง 

ABS และ HIPS 
 

เตรียมน้ํากลั่นปริมาตร 10 ลิตร ใสลงในถังกระจกแกว  เติมสารลดแรงตึงผิวใหมีความ
เขมขนเทากับ 1%V/VH2O  โดยศึกษา 2 ระบบ คือ ระบบที่ไมเติม frother และระบบที่เติม frother 
สารลดแรงตึงผิวท่ีใชในการศึกษามีดังตอไปนี้ 

• anionic surfactant commercial grade หรือ  
• anionic surfactant commercial grade ที่เติม Tetraethylene glycol dodecyl ether 

(frother) 0.0063%V/VH2O 
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ปรับความหนาแนนของสารละลายใหมีคาเทากับ 1.0380 g/cm3 โดยใช NaCl กวน
สารละลายจนกระทั่ง NaCl ละลายหมด  ใสเม็ดพลาสติกชนิดละ 100 กรัม รวมเปน 200 กรัม ตอ
การทดลองหนึ่งสภาวะ ลงในระบบการแยก กวนสารละลายอีก 20 วินาที  รอจนกระทั่งระบบคัด
แยกเม็ดพลาสติกผสม ABS และ HIPS  สมบูรณ โดย HIPS จะเปนพลาสติกที่ลอย สวน ABS จะ
เปนพลาสติกที่จม แลวจึงนํามาคัดแยกพลาสติกในแตละกลุมที่จมและลอยออกจากกันดวยมือ  
เนื่องจากสีของเม็ดพลาสติก ABS จะมีสีเหลืองออนโดยธรรมชาติ และสีของเม็ด HIPS จะมีสีขาว
ขุน จึงทําใหสามารถแยกชนิดของพลาสติก ทั้งสองดวยตาเปลาได จากนั้นนําพลาสติกที่แยกดวยตา
เปลามาชั่งน้ําหนัก แลวจึงคํานวณหา %recovery และ %purity ของ ABS และ HIPS ดังสมการที่ 
3.1 และ 3.2 โดยทําการทดลองที่อุณหภูมิหอง 25oC และทดสอบจํานวน 10 ชุด เพื่อหาคาเฉลี่ยและ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

 
3.9  การหาคา separation time ที่ใชในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ 

HIPS 
 

เตรียมน้ํากล่ันปริมาตร 10 ลิตร ใสลงในถังกระจกแกว เติมสารลดแรงตึงผิวใหมีความ
เขมขนเทากับ 1%V/VH2O  โดยสารลดแรงตึงผิวท่ีใชในการศึกษามีดังตอไปนี้ 

• สารลดแรงตึงผิวชนิด anionic surfactant ไดแก anionic surfactant commercial 
grade, 96% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS) และ 49-51% Sodium 
Dodecyl Benzene Sulfonate (F-50)   

• ชนิด cationic surfactant คือ Dodecyltrimethyl ammonium chloride solution   
• ชนิด nonionic surfactant คือ Tetraethylene glycol dodecyl ether   
• ชนิด zwitterionic surfactant คือ Rhodoline  หรือ 
• ชนิด anionic surfactant ที่เติม frother คือ anionic surfactant commercial grade ที่

เติม Tetraethylene glycol dodecyl ether (frother) 0.0063%V/VH2O   
ปรับความหนาแนนของสารละลายใหมีคาเทากับ 1.0380 g/cm3 โดยใช NaCl กวน

สารละลายจนกระทั่ง NaCl ละลายหมด  ใสเม็ดพลาสติกชนิดละ 100 กรัม รวมเปน 200 กรัม ตอ
การทดลองหนึ่งสภาวะ ลงในระบบการแยก กวนสารละลายอีก 20 วินาที  ทั้งนี้ เมื่อกวนสารละลาย
น้ําเกลือ 20 วินาที แลวจึงเริ่มวัดคา separation time จนกระทั่งระบบคัดแยกเม็ดพลาสติกผสม
ระหวาง ABS และ HIPS สมบูรณ และทดสอบจํานวน 10 ชุด เพื่อหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน    
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3.10 การหาคา pH ของสารละลายน้ําเกลือที่มีสารลดแรงตึงผิวที่ใชในการคัดแยกเม็ด
พลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS 

 
เตรียมน้ํากล่ันปริมาตร 150 มิลลิลิตร ใสลงในบีกเกอรขนาด 250 มิลลิลิตร เติมสารลด

แรงตึงผิวใหมีความเขมขนเทากับ 1%V/VH2O  โดยสารลดแรงตึงผิวท่ีใชในการศึกษามีดังตอไปนี้ 
• สารลดแรงตึงผิวชนิด anionic surfactant ไดแก anionic surfactant commercial 

grade, 96% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS) และ 49-51% Sodium 
Dodecyl Benzene Sulfonate (F-50)   

• ชนิด cationic surfactant คือ Dodecyltrimethyl ammonium chloride solution   
• ชนิด nonionic surfactant คือ Tetraethylene glycol dodecyl ether   
• ชนิด zwitterionic surfactant คือ Rhodoline  หรือ 
• ชนิด anionic surfactant ที่เติม frother คือ anionic surfactant commercial grade ที่

เติม Tetraethylene glycol dodecyl ether (frother) 0.0063%V/VH2O   
ควบคุมความหนาแนนของสารละลายน้ําเกลือที่มีสารลดแรงตึงผิวที่มีความเขมขน 

1%V/VH2O ใหมีคาเทากับ 1.0380 g/cm3  ทดสอบคา pH ดวยเครื่อง pH meter (บริษัท Eutch 
Cybernetics รุน Cyberscan 1000pH Serial number:Ep 1000/H394 Madein Singapore.) และทดสอบ
ที่อุณหภูมิหอง 25oC 

 
3.11 การหาคาดัชนีการไหลของ ABS และ HIPS ที่ผานการคัดแยกพลาสติกผสมระหวาง 

ABS และ HIPS 
 

เม็ดพลาสติกที่ไดจากการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS  โดยใช
สารละลายน้ําเกลือที่มีการเติมสารลดแรงตึงผิวชนิดตางๆ ดังนี้ 

• ชนิด  anionic surfactant คือ  anionic surfactant commercial   
• ชนิด cationic surfactant คือ Dodecyltrimethyl ammonium chloride solution   
• ชนิด nonionic surfactant คือ Tetraethylene glycol dodecyl ether  หรือ 
• ชนิด zwitterionic surfactant คือ Rhodoline   
จะนํามาทดสอบหาคาดัชนีการไหลทั้งในแบบที่มีการลางและแบบไมลางเม็ดพลาสติก

ดวยน้ํากลั่น  เทียบกับเม็ดพลาสติกชนิดบริสุทธิ์   โดยจะจําลองหาคาดัชนีการไหลของเม็ดพลาสติก
ที่ผานกระบวนการขึ้นรูปดวยการหลอมเหลว (melt processing) ดวยการนํา extrudate ที่ไดจากการ
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หาคาดัชนีการไหลครั้งที่ 1 มาทดสอบหาคาดัชนีการไหลซ้ําเปนครั้งที่ 2 เพื่อตรวจสอบผลของการ
ตกคางของสารลดแรงตึงผิวท่ีมีตอความสามารถในการนํามาขึ้นรูปซ้ํา 

ขั้นตอนการทดลองเริ่มจากอบเม็ดพลาสติกใหแหงในตูอบที่อุณหภูมิ 50oC เปนเวลา 5 
ช่ัวโมง  แลวจึงนําเม็ดพลาสติกที่อบแหงแลวไปทดสอบหาคาดัชนีการไหลดวยเครื่องวัดคาดชันกีาร
ไหล จากบริษัท KAYENESS INC. Model 57053  ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM D1238 โดย
ใชอุณหภูมิของกระบอกหลอม คือ 200oC  และตุมน้ําหนัก 5 กิโลกรัม  ซ่ึงจะใชเม็ดพลาสติกครั้งละ 
3 กรัม สําหรับแตละครั้งของการทดสอบ  ทั้งนี้ ในแตละชุดการทดลองจะทําการทดสอบจํานวน 3 
คร้ัง เพื่อหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

 
3.12 การวัดประสิทธิภาพการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS 
 

เม็ดพลาสติกที่ไดจากการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS ดวย
กระบวนการ Froth Flotation โดยใช surfactant แลว  จะถูกนํามาอบใหแหงในตูอบที่อุณหภูมิ 50oC 
เปนเวลา 5 ช่ัวโมง และคัดแยกพลาสติกในแตละกลุมที่จมและลอยออกจากกันดวยมือ  เนื่องจากสี
ของเม็ดพลาสติก ABS จะมีสีเหลืองออนโดยธรรมชาติ และสีของเม็ด HIPS จะมีสีขาวขุน จึงทําให
สามารถแยกชนิดของพลาสติก ทั้งสองดวยตาเปลาได จากนั้นนําพลาสติกที่แยกดวยตาเปลามาชั่ง
น้ําหนัก  แลวจึงคํานวณหา %recovery และ %purity ของ ABS และ HIPS  โดย %recovery คือ 
ปริมาณพลาสติกที่คัดแยกออกมาไดจากปริมาณพลาสติกทั้งหมดที่ใสเขาไปในระบบ แลวคิดให
เปนคารอยละโดยการคูณดวย 100  สวน %purity คือ ปริมาณของความบริสุทธิ์ของพลาสติกที่แยก
ออกมาได แลวคิดใหเปนคารอยละโดยการคูณดวย 100  ซ่ึงสมการของ %recovery และ %purity 
แสดงดังสมการที่ 3.1 และ 3.2 

 
โดยที ่
          %recovery = 

 
และ 

 
       %purity =  
 

 

น้ําหนักพลาสติก ABS หรือ HIPS ที่แยกออกมาได 
   น้ําหนัก ABS หรือ HIPS ที่ใสเขาไปทั้งหมด 

x   100 

  น้ําหนัก ABS หรือ HIPS ที่แยกออกมาได 
น้ําหนักพลาสติกทั้งหมดที่แยกออกมาได 

x   100 

สมการที่ 3.1 

สมการที่ 3.2 
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4) วิเคราะหผลและสรุปผลการวิจัย 
5) รายงานผลการวิจัย 
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บทท่ี 4 
ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง 

 
4.1 การหาคาความหนาแนนของเม็ดพลาสติก ABS และ HIPS และน้ําหนักตอเม็ดพลาสติกท่ีใชใน
การทดลอง 

เม็ดพลาสติก ABS และ HIPS ของบริษัทไออารพีซี จํากัด  มีลักษณะเม็ดเปนรูป
ทรงกระบอก มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 2.5 มิลลิเมตร และมีความยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร  เมือ่
นําไปทดสอบวัดคาความหนาแนนโดยใชเครื่องวัดคาความหนาแนน  ทําการทดสอบที่ 25oC  พบวา 
น้ําหนักเฉลี่ยของเม็ดพลาสติก ABS และ HIPS คือ 1.0818 ± 0.0007 และ 1.0754 ± 0.0005 กรัมตอ 
1 เม็ดพลาสติก ตามลําดับ  โดยท่ีความหนาแนนโดยเฉลี่ยของเม็ดพลาสติก ABS และ HIPS คือ 
1.0835 ± 0.0009 และ 1.0823 ± 0.0006 g/cm3 ตามลําดับ  ผลการทดสอบแสดงในภาคผนวก ก. 

ดังนั้น ความหนาแนนของเม็ดพลาสติก ABS และ HIPS ถือไดวาอยูในชวงเดียวกัน  
และเมื่อคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS โดยใชตัวกลาง  คือ  สารละลายน้ําเกลือ
ที่อุณหภูมิหอง 25oC ปรับความหนาแนนใหมีคาเทากับ 1.0830 g/cm3  พบวา ไมสามารถคัดแยกเม็ด
พลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS ได  โดยพบวาทั้งเม็ดพลาสติก ABS และ HIPS จะลอยอยู
บนสารละลายน้ําเกลือที่มีความหนาแนน 1.0830 g/cm3 

 
4.2 การศึกษาผลของคา zeta potential ของเม็ดพลาสตกิ ABS และ HIPS  

จากการทดสอบคา zeta potential ของเม็ดพลาสติกโดยใชเครื่องทดสอบคา zeta 
potential  ผลการทดลองแสดงไวในตารางที่ 4.1 

 
ตารางที่ 4.1 แสดงคา zeta potential ของเม็ดพลาสติก ABS และ HIPS ที่อุณหภูมิ 25oC 

zeta potential (mV) pH 
ABS HIPS 

3 -1.47 ± 0.29 0.09 ± 0.92 
4 2.31 ± 0.82 0.41 ± 0.92 
5 -0.29 ± 0.95 0.80 ± 0.77 
6 -2.28 ± 0.82 0.92 ± 0.23 
7 -1.04 ± 0.82 0.84 ± 0.88 
8 -1.19 ± 0.96 0.60 ± 0.87 
9 -1.33 ± 0.91 2.49 ± 0.96 
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รูปท่ี 4.1 แสดงคา zeta potential ของเม็ดพลาสติก ABS และ HIPS ที่ pH 3-9 

 
จากรูปที่ 4.1  พบวา ชวง pH 6-9 จะเห็นความแตกตางของคา zeta potential ของเม็ด

พลาสติก ABS และ HIPS อยางชัดเจน  โดยเม็ดพลาสติก ABS มีคา zeta potential เปนลบมากกวา
เม็ดพลาสติก HIPS  ดังนั้นจึงเลือก pH 6-9 มาทําการคัดแยกพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS  
แตอยางไรก็ตามในการวัดคา zeta potential นี้  การเตรียมตัวอยางทดสอบจะเตรียมในรูปของ
สารละลายโดยใช chloroform เปนตัวทําละลายเม็ดพลาสติก ABS และ HIPS  พบวา คา zeta 
potential ของเม็ดพลาสติก ABS และ HIPS ที่ pH 3-9 ไมเสถียรในสารละลาย chloroform  
เนื่องจากคา zeta potential ของเม็ดพลาสติก ABS และ HIPS ที่ pH 3-9 อยูในชวงระหวาง -2.28 ถึง 
2.49 mV  ซึ่งอยูในชวงที่ไมเสถียร (ชวงที่ไมเสถียร  คือ  ชวงระหวาง -30 mV ถึง 30 mV)[42]  ซ่ึง
หมายความวาทั้งเม็ดพลาสติก ABS และ HIPS มีความเปนขั้วนอยและมีแนวโนมในการเกาะกลุม
กันในสารละลาย chloroform 
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4.3 การศึกษาผลเบื้องตนของการใชสารลดแรงตึงผิวชวยในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง 
ABS และ HIPS  

เมื่อใสเม็ดพลาสติก ABS และ HIPS ชนิดละ 20 เม็ด  โดยน้ําหนักเฉลี่ยของเม็ด
พลาสติก ABS และ HIPS  คือ  21.6360 และ 21.5080 กรัม ตามลําดับ  ลงในน้ํากล่ันปริมาตร 150 
มิลลิลิตร  พบวา เม็ดพลาสติกทั้ง 2 ชนิด จะจม  เนื่องจากเม็ดพลาสติกทั้ง 2 ชนิดมีความหนาแนน
มากกวาน้ํา  เมื่อปรับความหนาแนนของน้ํากลั่นดวย NaCl จะทําใหไดสารละลายน้ําเกลือท่ีมีความ
หนาแนนเพิ่มมากขึ้น  สงผลใหเม็ดพลาสติกทั้ง 2 ชนิด ลอยข้ึนมาบนพื้นผิวของสารละลายน้ําเกลือ
ทันที  แตเมื่อเติมสารลดแรงตึงผิวชนิด anionic surfactant ไดแก  anionic surfactant commercial 
grade, 96% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS) และ 49-51% Sodium Dodecyl Benzene 
Sulfonate (F-50)  ชนิด cationic surfactant คือ Dodecyltrimethyl ammonium chloride solution  
ชนิด nonionic surfactant คือ Tetraethylene glycol dodecyl ether  ชนิด zwitterionic surfactant คือ 
Rhodoline  และชนิด anionic surfactant ที่เติม frother คือ anionic surfactant commercial grade ที่มี
การเติม Tetraethylene glycol dodecyl ether (frother) และปรับปริมาณ NaCl ใหเหมาะสม  จะทําให
เฉพาะเม็ดพลาสติก HIPS ลอยข้ึนมาบนพื้นผิวของสารละลายน้ําเกลือ  โดยทําการทดสอบที่
อุณหภูมิหอง 25oC 
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รูปท่ี 4.2 แสดงความความสัมพันธระหวางปริมาณ NaCl (%w/VH2O) และความหนาแนน (g/cm3) 
ของสารละลายที่ความเขมขนของสารลดแรงตึงผิวชนิด anionic surfactant ไดแก (ก) anionic 
surfactant commercial grade, (ข) 96% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS) และ (ค) 49-51% 
Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (F-50)  ชนิด cationic surfactant คือ (ง) Dodecyltrimethyl 
ammonium chloride solution  ชนิด nonionic surfactant คือ (จ) Tetraethylene glycol dodecyl ether  
ชนิด zwitterionic surfactant คือ (ฉ) Rhodoline  และชนิด anionic surfactant ที่เติม frother คือ (ช) 
anionic surfactant commercial grade + Tetraethylene glycol dodecyl ether (frother) 

 
จากรูปที่ 4.2  พบวา ชวงของคาความหนาแนนของสารละลายสารลดแรงตึงผิวทุกชนิด

ที่เหมาะสมในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS คือ 1.0360 – 1.0440 g/cm3 ซ่ึง
เปนชวงที่สามารถคัดแยกเม็ดพลาสติก ABS และ HPS ออกจากกันได  โดยมี %recovery และ 
%purity ของ ABS และ HIPS สูงถึง 100%  โดยที่ปริมาณ NaCl ของสารละลาย anionic surfactant 
commercial grade อยูในชวงระหวาง 5.6671 - 7.0020%w/VH2O  ปริมาณ NaCl ของสารละลาย 96% 
Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS) อยูในชวงระหวาง 5.6705 - 7.0067%w/VH2O  ปริมาณ 
NaCl ของสารละลาย 49-51% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (F-50) อยูในชวงระหวาง 
5.8035 - 7.1404%w/VH2O  และการละลายของ 49-51% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (F-50) 
และ 96% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS) ในน้ํากล่ันไมสมบูรณ  ปริมาณ NaCl ของ

ชวงที่สามารถคัดแยกพลาสติกผสมได ชวงที่สามารถคัดแยกพลาสติกผสมได 

ชวงที่สามารถคัดแยกพลาสติกผสมได ชวงที่สามารถคัดแยกพลาสติกผสมได 
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สารละลาย Dodecyltrimethyl ammonium chloride solution อยูในชวงระหวาง 5.9375 - 
7.1103%w/VH2O  ปริมาณ NaCl ของสารละลาย Tetraethylene glycol dodecyl ether อยูในชวง
ระหวาง 5.7341 – 6.8078%w/VH2O  ปริมาณ NaCl ของสารละลาย Rhodoline อยูในชวงระหวาง 
5.7503 - 7.0894%w/VH2O  และปริมาณ NaCl ของสารละลาย anionic surfactant commercial grade 
ที่มีการเติม Tetraethylene glycol dodecyl ether (frother) อยูในชวงระหวาง 5.6702 - 
7.0100%w/VH2O ดังนั้น คาความหนาแนนของสารละลายที่ดีที่สุดในการศึกษา คือ 1.0380 g/cm3  
เนื่องจากเปนความหนาแนนที่สามารถคัดแยกพลาสติก ABS และ HPS ออกจากกันได  โดยมี 
%recovery และ %purity ของ ABS และ HIPS สูงถึง 100%  และใชปริมาณเกลือข้ันต่ําสุดเพื่อปรับ
ความหนาแนนของสารละลาย โดยมีชวงเผ่ือความคลาดเคลื่อนของการเตรียมสารละลายไมใหมีคา
ความหนาแนนต่ํากวาชวงที่สามารถคัดแยกพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS ออกจากกันได   
 
4.4 การศึกษาผลของชนดิของสารลดแรงตึงผิวท่ีมีตอประสิทธิภาพในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสม
ระหวาง ABS และ HIPS  

ศึกษาผลของ surfactant ชนิด nonionic surfactant คือ Tetraethylene glycol dodecyl 
ether (Brij 30)  ชนิด anionic surfactant คือ 96% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS) ซ่ึงเปน
ของเหลวสีน้ําตาล มี anion active ingredient อยางนอยที่สุด 96%  ชนิด zwitterionic surfactant คือ 
Rhodoline  และชนิด cationic surfactant คือ Dodecyltrimethyl ammonium chloride solution ที่มีตอ
การคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS  โดยควบคุมความหนาแนนของสารละลาย
น้ําเกลือใหมีคาเทากับ 1.0380 g/cm3  โดยทําการทดสอบในระบบขนาดใหญ ซ่ึงใชน้ํากล่ันปริมาตร 
10 ลิตร ใสลงในถังกระจกแกวปริมาตร 12.39 ลิตร  ควบคุมความหนาแนนของสารละลายน้ําเกลือ
ที่มีสารลดแรงตึงผิวที่มีความเขมขน 1%V/VH2O ใหมีคาเทากับ 1.0380 g/cm3  น้ําหนักเฉลี่ยของเม็ด
พลาสติก ABS และ HIPS รวมเปน 200 กรัม  และทดสอบที่อุณหภูมิหอง 25oC  โดยอัตราสวน
ระหวาง HIPS:ABS คือ 1:1, 7:3 และ 9:1 ตามลําดับ  เพื่อเปนการจําลองลักษณะของขยะพลาสติกที่
มีอัตราสวนและการปนเปอนของพลาสติกชนิดตางๆ ในอัตราสวนตางกัน  ทดสอบคาแรงตึงผิว
ของสารละลายน้ําเกลือที่มีสารลดแรงตึงผิวที่มีความเขมขน 1%V/VH2O  ควบคุมความหนาแนนของ
สารละลายน้ําเกลือใหมีคาเทากับ 1.0380 g/cm3 และวัดคา contact angle ของสารละลายน้ําเกลือที่มี
สารลดแรงตึงผิวที่มีความเขมขน 1%V/VH2O  ควบคุมความหนาแนนของสารละลายน้ําเกลือใหมีคา
เทากับ 1.0380 g/cm3 บนพื้นผิวพลาสติก ABS และ HIPS  ผลการทดสอบที่ไดแสดงในตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2 แสดงคาแรงตึงผิว, contact angle และประสิทธิภาพในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสม
ระหวาง ABS และ HIPS ของสารลดแรงตึงผิวชนิดตางๆ  โดยควบคุมความหนาแนนของ
สารละลายน้ําเกลือเทากับ 1.0380 g/cm3 ที่อุณหภูมิหอง 25oC 

คา contact angle 
(องศา) 

เม็ดพลาสติก HIPS ลอย เม็ดพลาสติก ABS จม สารละลายน้ําเกลือที่มสีาร
ลดแรงตึงผิว (1%V/VH2O) 

คาแรงตึงผิว 
(dynes/cm) 

ABS HIPS 

อัตราสวน
ระหวาง 

HIPS:ABS %recovery %purity %recovery %purity 
1:1 100.00 ± 0.00 99.92 ± 0.08 99.92 ± 0.08 100.00 ± 0.00 
7:3 100.00 ± 0.00 99.98 ± 0.02 99.96 ± 0.04 100.00 ± 0.00 

1. Tetraethylene glycol 
dodecyl ether 

28.2 31 
± 2 

18 

± 2 
9:1 100.00 ± 0.00 99.99 ± 0.01 99.96 ± 0.10 100.00 ± 0.00 
1:1 100.00 ± 0.00 99.50 ± 0.54 99.50 ± 0.55 100.00 ± 0.00 
7:3 100.00 ± 0.00 99.78 ± 0.19 99.48 ± 0.44 100.00 ± 0.00 

2. 96% Sodium Dodecyl 
Benzene Sulfonate (FS) 

29.8 55 
± 1 

37 
± 2 

9:1 100.00 ± 0.00 99.75 ± 0.19 99.73 ± 0.63 100.00 ± 0.00 
1:1 100.00 ± 0.00 99.91 ± 0.04 99.90 ± 0.05 100.00 ± 0.00 
7:3 100.00 ± 0.00 99.98 ± 0.02 99.95 ± 0.04 100.00 ± 0.00 

3. Rhodoline 32.7 22 
± 2 

16 
± 1 

9:1 100.00 ± 0.00 99.99 ± 0.01 99.97 ± 0.05 100.00 ± 0.00 
1:1 100.00 ± 0.00 99.94 ±  0.04 99.94 ± 0.04 100.00 ± 0.00 
7:3 100.00 ± 0.00 99.99 ± 0.02 99.97 ± 0.04 100.00 ± 0.00 

4. Dodecyltrimethyl 
ammonium chloride 
solution 

36.1 29 
± 2 

35 
± 1 

9:1 100.00 ± 0.00 99.99 ± 0.01  99.98 ± 0.10 100.00 ± 0.00 
 

จากตารางที่ 4.2  พบวา คาแรงตึงผิวของสารละลายน้ําเกลือที่มีสารลดแรงตึงผิวที่มี
ความเขมขน 1%V/VH2O ที่สามารถคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS อยูในชวง
ระหวาง 28.2 - 36.1 dynes/cm  ซ่ึงมีคานอยกวาคาแรงตึงผิวของน้ํากลั่น (70.5 dynes/cm) และ
น้ําเกลือ (74.5 dynes/cm)  เนื่องจากปลายดานที่เปน hydrophilic ของสารลดแรงตึงผิวจะเขาไป
กระทํากับโมเลกุลของน้ํา  ซ่ึงแรงในการเขาไปกระทําเปนแรงที่คอนขางจะมีคานอย จึงสงผลให
โมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวจัดเรียงตัวไปบนพื้นผิวและภายในของสารละลาย ดังนั้นปลายดานที่
เปน hydrophilic จึงอยูในน้ํา สวนปลายดานที่เปน hydrophobic จะหันออกจากน้ํา[48]  

คา contact angle ของสารละลายน้ําเกลือที่มีสารลดแรงตึงผิวที่มีความเขมขน 
1%V/VH2O  บนพื้นผิว ABS และ HIPS จะมีคานอยกวาคา contact angle ของน้ํากล่ันบนพื้นผิว ABS 
และ HIPS (80 ± 4 และ 77 ± 3 องศา ตามลําดับ)  และคา contact angle ของน้ําเกลือบนพื้นผิว ABS 
และ HIPS (85 ± 3 และ 80 ± 1 องศา ตามลําดับ)  เนื่องจากสารลดแรงตึงผิวจะชวยใหสารละลายมี
ความเปยกผิวบนพื้นผิวของแข็งมากขึ้น[44]  จากการทดสอบจะเห็นไดวาสารละลายน้ําเกลือที่มี 
surfactant ที่มีความเขมขน 1%V/VH2O จะมีการเปยกผิวบนพื้นผิวของแข็ง ABS และ HIPS ไม
เทากัน มี selectively surface property ไมเหมือนกัน จึงทําใหสามารถแยกพลาสติกออกจากกันได
ถึงแมวาความหนาแนนของอนุภาคเม็ดพลาสติก ABS และ HIPS มีคาใกลเคียงกัน คา contact angle 
ของสารละลายน้ําเกลือที่มี cationic surfactant  คือ  Dodecyltrimethyl ammonium chloride solution 
ที่มีความเขมขน 1%V/VH2O บนพื้นผิว ABS จะมีคานอยกวา HIPS  เนื่องจาก ABS มีอะไครโลไน
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ไตรล เปนองคประกอบจึงสงผลให  ABS เปนพลาสติกที่มีประจุลบอยูที่พื้นผิว  จึงทําให 
Dodecyltrimethyl ammonium chloride solution มาเปยกผิวไดดีกวา HIPS  ในทางตรงกันขาม สาร
ลดแรงตึงผิวชนิด nonionic surfactant คือ Tetraethylene glycol dodecyl ether (Brij 30)  ชนิด 
anionic surfactant คือ 96% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS)  และชนิด zwitterionic 
surfactant คือ Rhodoline มีดาน hydrophilic ที่เปนประจุลบ สงผลใหสารลดแรงตึงผิวเขาไปเปยก
ผิว HIPS ไดดีกวา ABS และคา contact angle ของสารละลายน้ําเกลือท่ีมีสารลดแรงตึงผิวชนิดชนิด 
nonionic surfactant คือ Tetraethylene glycol dodecyl ether (Brij 30)  ชนิด anionic surfactant คือ 
96% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS)  และชนิด zwitterionic surfactant คือ Rhodoline ที่
มีความเขมขน 1%V/VH2O  บนพื้นผิว ABS จึงมีคานอยกวา HIPS  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวาง คา contact angle และประสิทธิภาพในการคัดแยก
พลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS  พบวา คา contact angle และประสิทธิภาพในการคัดแยก
พลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS ไมมีความสัมพันธกันโดยตรง  เนื่องจาก การขึ้นรูป
แผนฟลมสําหรับทดสอบคา contact angle จะมีการใช chloroform เปนตัวทําละลาย ซ่ึงอาจสงผลตอ
คา contact angle และประสิทธิภาพในการคัดแยกพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS มีคา
มากกวา 99% ทั้งหมด  ทั้งนี้ ปริมาณคารอยละของ active ingredient มีปริมาณแตกตางกันขึ้นอยูกับ
สมดุลของการละลายของสารลดแรงตึงผิวแตละชนิด ซ่ึงอาจมีผลตอการยึดติดบนเม็ดพลาสติกที่ใช
ในการทดลอง 
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รูปท่ี 4.3 แสดงความสัมพันธระหวาง %recovery และ %purity ของ ABS และ HIPS กับอัตราสวน
ระหวาง HIPS:ABS ในสารละลายชนิด nonionic surfactant, anionic surfactant, cationic surfactant, 
และ zwitterionic surfactant โดย (ก) Tetraethylene glycol dodecyl ether (ข) 96% Sodium Dodecyl 
Benzene Sulfonate (FS) (ค) Rhodoline และ (ง) Dodecyltrimethyl ammonium chloride solution 
ตามลําดับ 
 

จากตารางที่ 4.2 และรูปที่ 4.3 สารละลาย 3 ชนิด  ไดแก  สารละลายของสารลดแรงตึง
ผิวชนิด nonionic surfactant คือ Tetraethylene glycol dodecyl ether (Brij 30)  ชนิด zwitterionic 
surfactant คือ Rhodoline  และชนิด cationic surfactant คือ Dodecyltrimethyl ammonium chloride 
solution  มีประสิทธิภาพในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS ใกลเคียงกันมาก  
โดยการที่เม็ดพลาสติก HIPS ลอยข้ึนมาบนพื้นผิวของสารละลาย  เนื่องมาจากสารลดแรงตึงผิวไป
ยึดติดกับพื้นผิวของอนุภาคเม็ดพลาสติกดวยแรง physical adsoprtion คือ van der waals  นอกจากนี้ 
การวัดคา zeta-potertial ก็เปนสิ่งที่บงชี้ถึงการที่สารลดแรงตึงผิวเขาไปยึดติดบนพื้นผิวของอนุภาค
เม็ดพลาสติก[49]  สวนสารละลายของสารลดแรงตึงผิวชนิด anionic surfactant คือ 96% Sodium 
Dodecyl Benzene Sulfonate (FS) มีประสิทธิภาพในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS 
และ HIPS ต่ํากวาสารละลายของสารลดแรงตึงผิวชนิด nonionic surfactant คือ Tetraethylene 
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glycol dodecyl ether (Brij 30)  ชนิด zwitterionic surfactant คือ Rhodoline  และชนิด cationic 
surfactant คือ Dodecyltrimethyl ammonium chloride solution เนื่องมาจากการละลายของ 96% 
Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS) ในน้ํากล่ันไมสมบูรณ  สวน HIPS ซ่ึงมีคา %purity ไม
เทากับ 100.00%  เนื่องมาจากขณะที่อนุภาคเม็ดพลาสติก HIPS กําลังลอยขึ้นมาบนพื้นผิวของ
สารละลายไปพยุงอนุภาคเม็ดพลาสติก ABS บางเม็ดที่กําลังจมขึ้นมาดวย  และเมื่ออัตราสวนของ 
HIPS มีคาเพิ่มขึ้นจะสงผลให %purity ของ HIPS มีคาเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน  ดังนั้นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการคัดแยกพลาสติกตางชนิดกัน ควรคัดแยกพลาสติกชิ้นใหญกอนแลวจึงนํา
พลาสติกที่ไดไปเขากระบวนการตัดยอยเพื่อใหพลาสติกมีขนาดเล็กลง  ตอจากนั้นนําไปคัดแยก
พลาสติกปนเปอนโดยการใชสารลดแรงตึงผิว  

ทั้งนี้ การที่สารลดแรงตึงผิวทุกชนิดสามารถคัดแยกพลาสติกผสมระหวาง ABS และ 
HIPS ได เนื่องจาก ABS เปนพลาสติกชนิดเทอรพอลิเมอรและ HIPS เปนพลาสติกชนิดโคพอลิ
เมอร  ซ่ึงสภาพพื้นผิวมีทั้งสวนที่เปนขั้วบวกและขั้วลบ  จึงทําใหสารลดแรงตึงผิวทุกชนิดสามารถ
ยึดติดที่พื้นผิวของ ABS และ HIPS ได  ซ่ึงตางจากกระบวนการคัดแยกพลาสติกผสมระหวาง PVC 
และ PET  ที่สามารถคัดแยกไดโดยใชสารลดแรงตึงผิวชนิด nonionic surfactant คือ Nonylphenol 
polyglycol ether  และชนิด anionic surfactant คือ Dodecyl aminopolycarboxylic acid  โดยสารลด
แรงตึงผิวดังกลาวจะเขาไปเปยกผิวบนพื้นผิวของพลาสติก HIPS และสามารถคัดแยกพลาสติกผสม
ระหวาง PVC และ PET ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยคา %flotation recovery ของพลาสติก PVC สูง
ถึง 100%โดยน้ําหนัก  แตไมสามารถคัดแยก PVC และ PET โดยใชสารลดแรงตึงผิวชนิด cationic 
surfactant คือ Dodecyl ammonium chloride  โดยคา %flotation recovery ของพลาสติก PVC มีคา
เทากับ 21%โดยน้ําหนัก  เนื่องจากพลาสติก PVC ไมเปนพลาสติกชนิดโคพอลิเมอรและพื้นผิวมี
สภาพเปนลบ ดังนั้น สารลดแรงตึงผิวจึงเขาไปยึดติดบนพื้นผิวพลาสติก PVC อยางเลือกสรร[49] 
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4.5 การศึกษาผลของ frother ท่ีมีตอประสิทธิภาพในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS 
และ HIPS  

ศึกษาผลของ frother คือ Tetraethylene glycol dodecyl ether (Brij 30) 0.0063%V/VH2O 
ในสารละลายน้ําเกลือที่มีสารลดแรงตึงผิว anionic surfactant commercial grade ที่มีความเขมขน 
1%V/VH2O  ที่มีตอการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS  โดยควบคุมความ
หนาแนนของสารละลายน้ําเกลือใหมีคาเทากับ 1.0380 g/cm3  โดยทําการทดสอบในระบบขนาด
ใหญ ซ่ึงใชน้ํากล่ันปริมาตร 10 ลิตร ใสลงในถังกระจกแกวปริมาตร 12.39 ลิตร  ควบคุมความ
หนาแนนของสารละลายน้ําเกลือที่มีสารลดแรงตึงผิวที่มีความเขมขน 1%V/VH2O ทั้งที่มีการเติมและ
ไมเติม frother ใหมีคาเทากับ 1.0380 g/cm3  น้ําหนักเฉลี่ยของเม็ดพลาสติก ABS และ HIPS รวม
เปน 200 กรัม  และทดสอบที่อุณหภูมิหอง 25oC  โดยอัตราสวนระหวาง HIPS:ABS คือ 1:1, 7:3 
และ 9:1 ตามลําดับ เพื่อเปนการจําลองลักษณะของขยะพลาสติกที่มีอัตราสวนและการปนเปอนของ
พลาสติกชนิดตางๆ ในอัตราสวนตางกัน  ทดสอบคาแรงตึงผิวของสารละลายน้ําเกลือที่มีสารลด
แรงตึงผิวที่มีความเขมขน 1%V/VH2O ทั้งที่มีการเติมและไมเติม frother  ควบคุมความหนาแนนของ
สารละลายน้ําเกลือใหมีคาเทากับ 1.0380 g/cm3 และคา contact angle ของสารละลายน้ําเกลือที่มี
สารลดแรงตึงผิวที่มีความเขมขน 1%V/VH2O ทั้งที่มีการเติมและไมเติม frother  ควบคุมความ
หนาแนนของสารละลายน้ําเกลือใหมีคาเทากับ 1.0380 g/cm3 บนพื้นผิวพลาสติก ABS และ HIPS  
ผลการทดสอบที่ไดแสดงในตารางที่ 4.3 

 
ตารางที่ 4.3 แสดงคาแรงตึงผิว, contact angle และประสิทธิภาพในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสม
ระหวาง ABS และ HIPS ของสารลดแรงตึงผิวที่มีการเติมและไมเติม frother  โดยควบคุมความ
หนาแนนของสารละลายน้ําเกลือเทากับ 1.0380 g/cm3 ที่อุณหภูมิหอง 25oC 

คา contact angle 
(องศา) 

เม็ดพลาสติก HIPS ลอย เม็ดพลาสติก ABS จม สารละลายน้ําเกลือที่มสีาร
ลดแรงตึงผิว (1%V/VH2O) 

คาแรงตึงผิว 
(dynes/cm) 

ABS HIPS 

อัตราสวน
ระหวาง 

HIPS:ABS %recovery %purity %recovery %purity 
1:1 100.00 ± 0.00 99.89 ± 0.04 99.89 ± 0.04 100.00 ± 0.00 
7:3 100.00 ± 0.00 99.96 ± 0.03 99.91 ± 0.06 100.00 ± 0.00 

1. Anionic surfactant 
commercial grade 

30.6 25 
± 1 

20 
± 1 

9:1 100.00 ± 0.00 99.99 ± 0.01 99.92 ± 0.08 100.00 ± 0.00 
1:1 100.00 ± 0.00 99.97 ± 0.03 99.97 ± 0.03 100.00 ± 0.00 
7:3 100.00 ± 0.00 99.97 ± 0.02 99.93 ± 0.04 100.00 ± 0.00 

2. Anionic surfactant 
commercial grade + 
Tetraethylene glycol 
dodecyl ether (frother) 

29.6 24 
± 1 

12 
± 1 

9:1 100.00 ± 0.00 99.99 ± 0.01 99.95 ± 0.06 100.00 ± 0.00 
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จากตารางที่ 4.3  พบวา เมื่อเติม Tetraethylene glycol dodecyl ether (frother) ลงใน
สารละลายน้ําเกลือที่มี anionic surfactant commercial grade 1%V/VH2O  จะทําใหคาแรงตึงผิวลดลง
เปน 29.6 dynes/cm  ซ่ึงเปนคาที่อยูระหวางคาแรงตึงผิวของ Tetraethylene glycol dodecyl ether 
(28.2 dynes/cm) และ anionic surfactant commercial grade (30.6 dynes/cm) และสารละลาย
น้ําเกลือที่มี anionic surfactant commercial grade 1%V/VH2O  ที่มีการเติมและไมเติม frother  มีการ
เปยกผิวบนพื้นผิวของพลาสติก HIPS และ ABS แตกตางกัน  โดยมีการเปยกผิวบนพื้นผิวของ
พลาสติก HIPS ไดดีกวาพลาสติก ABS 
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รูปท่ี 4.4 แสดงความสัมพันธระหวาง %recovery และ %purity ของ ABS และ HIPS กับอัตราสวน
ระหวาง HIPS:ABS ในสารละลายที่ไมเตมิ frother และเติม frother โดย (ก) anionic surfactant 
commercial grade และ (ข) anionic surfactant commercial grade ที่มีการเติม Tetraethylene glycol 
dodecyl ether 0.0063%V/VH2O 
 

จากตารางที่ 4.3 และรูปที่ 4.5  พบวา สารละลายน้ําเกลือท้ังที่ไมเติม frother และเติม 
frother มีประสิทธิภาพในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS สูงใกลเคียงกนัมาก  
โดยประสิทธิภาพในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS ของสารละลายน้ําเกลือ
ที่ไมเติม frother จะอยูในชวงระหวาง 99.89-100.00%  สวนประสิทธิภาพในการคัดแยกเม็ด
พลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS ของสารละลายน้ําเกลือท่ีเติม frother จะอยูในชวงระหวาง 
99.93-100.00%    เนื่องจากคาแรงตึงผิวของสารละลายน้ําเกลือท่ีมี anionic surfactant commercial 
grade ที่มีความเขมขน 1%V/VH2O ทั้งที่ไมเติม frother และเติม frother มีคาใกลเคียงกันมาก ซ่ึง
เทากับ 30.6 และ 29.6 dynes/cm และมีคา contact angle ของสารละลายน้ําเกลือที่มี anionic 
surfactant commercial grade ที่มีความเขมขน 1%V/VH2O บนพื้นผิว ABS และ HIPS ที่แตกตางกัน  
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แตมีแนวโนมวาการใช frother จะชวยในการแยกพลาสติกที่ผสมกันในปริมาณอัตราสวนที่มากได
เพิ่มขึ้น 
 
4.6 การศึกษาผลของปริมาณคารอยละ active ingredient ของสารลดแรงตึงผิวท่ีมีตอประสิทธิภาพ
ในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS  

ศึกษาผลของปริมาณคารอยละ active ingredient ของสารลดแรงตึงผิวชนิด anionic 
surfactant คือ 96% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS) ซ่ึงเปนของเหลวสีน้ําตาล มี anion 
active ingredient อยางนอยที่สุด 96%  และ 49-51% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (F-50) 
ซ่ึงเปนของเหลวขนสีเหลืองออน มี anionic active ingredient 49-51%  ที่มีตอการคัดแยกเม็ด
พลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS โดยควบคุมความหนาแนนของสารละลายน้ําเกลือใหมีคา
เทากับ 1.0380 g/cm3  โดยทําการทดสอบในระบบขนาดใหญ ซ่ึงใชน้ํากล่ันปริมาตร 10 ลิตร ใสลง
ในถังกระจกแกวปริมาตร 12.39 ลิตร ควบคุมความหนาแนนของสารละลายน้ําเกลือท่ีมีสารลดแรง
ตึงผิวที่มีความเขมขน 1%V/VH2O ใหมีคาเทากับ 1.0380 g/cm3  น้ําหนักเฉลี่ยของเม็ดพลาสติก ABS 
และ HIPS รวมเปน 200 กรัม และทดสอบที่อุณหภูมิหอง 25oC  โดยอัตราสวนระหวาง HIPS:ABS 
คือ 1:1, 7:3 และ 9:1 ตามลําดับ เพื่อเปนการจําลองลักษณะของขยะพลาสติกที่มีอัตราสวนและการ
ปนเปอนของพลาสติกชนิดตางๆ ในอัตราสวนตางกัน  ทดสอบคาแรงตึงผิวของสารละลายน้ําเกลือ
ที่มีสารลดแรงตึงผิวที่มีความเขมขน 1%V/VH2O  ควบคุมความหนาแนนของสารละลายน้ําเกลือใหมี
คาเทากับ 1.0380 g/cm3 และคา contact angle ของสารละลายน้ําเกลือท่ีมีสารลดแรงตึงผิวที่มีความ
เขมขน 1%V/VH2O  ควบคุมความหนาแนนของสารละลายน้ําเกลือใหมีคาเทากับ 1.0380 g/cm3 บน
พื้นผิวพลาสติก ABS และ HIPS ผลการทดสอบที่ไดแสดงดังตารางที่ 4.4 

 
ตารางที่ 4.4 แสดงคาแรงตึงผิว, contact angle และประสิทธิภาพในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสม
ระหวาง ABS และ HIPS ของสารลดแรงตึงผิวที่มีปริมาณคารอยละ active ingredient แตกตางกัน  
โดยควบคุมความหนาแนนของสารละลายน้ําเกลือเทากับ 1.0380 g/cm3 ที่อุณหภูมิหอง 25oC 

คา contact angle 
(องศา) 

เม็ดพลาสติก HIPS ลอย เม็ดพลาสติก ABS จม สารละลายน้ําเกลือที่มสีาร
ลดแรงตึงผิว  (1%V/VH2O) 

คาแรงตึงผิว 
(dynes/cm) 

ABS HIPS 

อัตราสวน
ระหวาง 

HIPS:ABS %recovery %purity %recovery %purity 
1:1 100.00 ± 0.00 99.50 ± 0.54 99.50 ± 0.55 100.00 ± 0.00 
7:3 100.00 ± 0.00 99.78 ± 0.19 99.48 ± 0.44 100.00 ± 0.00 

1. 96% Sodium Dodecyl 
Benzene Sulfonate (FS) 

29.8 55 
± 1 

37 
± 3 

9:1 100.00 ± 0.00 99.75 ± 0.19 99.73 ± 0.63 100.00 ± 0.00 
1:1 100.00 ± 0.00 94.58 ± 1.55 94.25 ± 1.76 100.00 ± 0.00 
7:3 100.00 ± 0.00 98.90 ± 0.22 97.40 ± 0.53 100.00 ± 0.00 

2. 49-51% Sodium 
Dodecyl Benzene 
Sulfonate (F-50) 

29.5 46.5 
± 1 

40 
± 1 

9:1 99.98 ± 0.04 100.00 ± 0.00 100.00 ± 0.00 99.81 ± 0.22 
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        (ก)                    (ข) 

รูปท่ี 4.5 กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง %recovery และ %purity ของ ABS และ HIPS กับ
อัตราสวนระหวาง HIPS:ABS ในสารละลายชนิด anionic surfactant ที่มีการผันแปรปริมาณคารอย
ละ active molecule  โดย (ก) 96% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS) และ (ข) 49-51% 
Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (F-50) 
 

จากตารางที่ 4.4 และรูปที่ 4.5  พบวา คาแรงตึงผิวของสารละลายน้ําเกลือที่มี 96% 
Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS) และ 49-51% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (F-
50) ที่มีความเขมขน 1%V/VH2O มีคาใกลเคียงกันมาก  ซ่ึงเทากับ 29.8 และ 29.5 dynes/cm  และมีคา 
contact angle ของสารละลายน้ําเกลือท่ีมี 96% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS) และ 49-
51% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (F-50) ที่มีความเขมขน 1%V/VH2O บนพื้นผิว ABS และ 
HIPS ที่แตกตางกัน  โดยสารละลายน้ําเกลือที่มี 96% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS) 
เปยกผิวบนพื้นผิวของพลาสติก HIPS ไดดีกวาพลาสติก ABS ซ่ึงมีคาcontact angle บนพื้นผิวของ 
HIPS และ ABS เทากับ 37 ± 3 และ 40 ± 1 องศา  เมื่อปริมาณคารอยละ active ingredient ของสาร
ลดแรงตึงผิวลดลง 50% จะทําใหประสิทธิภาพในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ 
HIPS ลดลง โดยประสิทธิภาพในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS ของ
สารละลายน้ําเกลือ 49-51% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (F-50) จะอยูในชวงระหวาง 
94.25-100% และ 94.58-100% ตามลําดับ ในขณะที่ประสิทธิภาพในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสม
ระหวาง ABS และ HIPS ของสารละลายน้ําเกลือ 96% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS) 
จะอยูในชวงระหวาง 99.48-100% และ 99.50-100% ตามลําดับ  และการละลายของ Sodium 
Dodecyl Benzene Sulfonate ทั้ง 96% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS) และ 49-51% 
Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (F-50) ในน้ํากล่ันไมสมบูรณ  โดยเมื่อเวลาผานไปประมาณ 5 
นาที จะมีการตกตะกอนของสารลดแรงตึงผิวเกิดขึ้น  พบวา เมื่อปริมาณคารอยละ active ingredient 
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ของ anionic surfactant เพิ่มขึ้น จะสงผลใหการเปยกผิวบนอนุภาคเม็ดพลาสติกมีมากขึ้น  ดังนั้นจึง
ทําใหได %recovery และ %purity ของพลาสติกที่คัดแยกไดมากขึ้นตามไปดวย[50] 

 
4.7 การศึกษาประสิทธิภาพของระบบการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS ท่ีมี
การใช surfactant ชนิด anionic, cationic, nonionic และ zwitterionic และมีการผสมพลาสติก 
ABS และ HIPS ในอัตราสวนตางๆ กัน 

surfactant ชนิด anionic surfactant  ไดแก  anionic surfactant commercial grade, 96% 
Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS) ซ่ึงเปนของเหลวสีน้ําตาล มี anion active ingredient 
อยางนอยที่สุด 96% และ Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (F-50) ซ่ึงเปนของเหลวขนสีเหลือง
ออน มี anionic active ingredient 49-51%  ชนิด cationic surfactant คือ Dodecyltrimethyl 
ammonium chloride solution  ชนิด nonionic surfactant คือ Tetraethylene glycol dodecyl ether 
(Brij 30)  ชนิด  zwitterionic surfactant คือ Rhodoline  โดยทําการทดสอบในระบบขนาดใหญ ซ่ึง
ใชน้ํากล่ันปริมาตร 10 ลิตร ใสลงในถังกระจกแกวปริมาตร 12.39 ลิตร ควบคุมความหนาแนนของ
สารละลายน้ําเกลือที่มีสารลดแรงตึงผิวที่มีความเขมขน 1%V/VH2O ใหมีคาเทากับ 1.0380 g/cm3 
น้ําหนักเฉลี่ยของเม็ดพลาสติก ABS และ HIPS รวมเปน 200 กรัม และทดสอบที่อุณหภูมิหอง 25oC  
โดยอัตราสวนระหวาง HIPS:ABS คือ 1:1, 7:3 และ 9:1 ตามลําดับ เพื่อเปนการจําลองลักษณะของ
ขยะพลาสติกที่มีอัตราสวนและการปนเปอนของพลาสติกชนิดตางๆ ในอัตราสวนตางกัน ผลการ
ทดสอบที่ไดแสดงในตารางที่ 4.5 
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ตารางที่ 4.5 แสดงความสัมพันธระหวาง %recovery และ %purity ของ ABS และ HIPS กับ
อัตราสวนระหวาง HIPS:ABS ในสารละลายของสารลดแรงตึงผิวตางๆ  

เม็ดพลาสติก HIPS ลอย เม็ดพลาสติก ABS จม สารละลาย อัตราสวน 
HIPS:ABS %recovery %purity %recovery %purity 

1:1 100.00 ± 0.00 99.89 ± 0.04 99.89 ± 0.04 100.00 ± 0.00 
7:3 100.00 ± 0.00 99.96 ± 0.03 99.91 ± 0.06 100.00 ± 0.00 

1. Anionic surfactant commercial 
grade 

9:1 100.00 ± 0.00 99.99 ± 0.01 99.92 ± 0.08 100.00 ± 0.00 
1:1 100.00 ± 0.00 99.50 ± 0.54 99.50 ± 0.55 100.00 ± 0.00 
7:3 100.00 ± 0.00 99.78 ± 0.19 99.48 ± 0.44 100.00 ± 0.00 

2. 96% Sodium Dodecyl Benzene 
Sulfonate (FS) 

9:1 100.00 ± 0.00 99.75 ± 0.19 99.73 ± 1.63 100.00 ± 0.00 
1:1 100.00 ± 0.00 94.58 ± 1.55 94.25 ± 1.76 100.00 ± 0.00 
7:3 100.00 ± 0.00 98.90 ± 0.22 97.40 ± 0.53 100.00 ± 0.00 

3. 49-51% Sodium Dodecyl 
Benzene Sulfonate (F-50) 

9:1 99.98 ± 0.04 100.00 ± 0.00 100.00 ± 0.00 99.81 ± 0.22 
1:1 100.00 ± 0.00 99.94 ± 0.04 99.94 ± 0.04 100.00 ± 0.00 
7:3 100.00 ± 0.00 99.99 ± 0.02 99.97 ± 0.04 100.00 ± 0.00 

4. Dodecyltrimethyl ammonium 
chloride solution 

9:1 100.00 ± 0.00 99.99 ± 0.01 99.98 ± 0.10 100.00 ± 0.00 
1:1 100.00 ± 0.00 99.92 ± 0.08 99.92 ± 0.08 100.00 ± 0.00 
7:3 100.00 ± 0.00 99.98 ± 0.02 99.96 ± 0.04 100.00 ± 0.00 

5. Tetraethylene glycol dodecyl 
ether 

9:1 100.00 ± 0.00 99.99 ± 0.01 99.96 ± 0.10 100.00 ± 0.00 
1:1 100.00 ± 0.00 99.91 ± 0.04 99.90 ± 0.05 100.00  ± 0.00 
7:3 100.00 ± 0.00 99.98 ± 0.02 99.95 ± 0.04 100.00 ± 0.00 

6. Rhodoline 

9:1 100.00 ± 0.00 99.99 ± 0.01 99.97 ± 0.05 100.00 ± 0.00 
1:1 100.00 ± 0.00 99.97 ± 0.03 99.97 ± 0.03 100.00 ± 0.00 
7:3 100.00 ± 0.00 99.97 ± 0.02 99.93 ± 0.04 100.00 ± 0.00 

7. Anionic surfactant commercial 
grade +  Tetraethylene glycol 
dodecyl ether 9:1 100.00 ± 0.00 99.99 ± 0.01 99.95 ± 0.06 100.00 ± 0.00 

 
 จากตารางที่ 4.5  พบวา ในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS คา 

%recovery และ %purity ของ ABS และ HIPS ที่มีการใช surfactant  โดยน้ําหนักเม็ดพลาสติก 2 
ชนิด รวมกันเทากับ 200 กรัม  โดยมีการปรับเปล่ียนอัตราสวนปริมาณ HIPS:ABS ดังนี้ 1:1, 7:3 
และ 9:1  พบวา ถามีปริมาณการปนเปอนของ ABS นอยลงจะทําใหประสิทธิภาพในการคัดแยกดี
ขึ้น  และการคัดแยกพลาสติกผสมของสารละลายน้ําเกลือที่มีสารลดแรงตึงผิวที่มีความเขมขน 
1%V/VH2O ควบคุมความหนาแนนของสารละลายน้ําเกลือใหมีคาเทากับ 1.0380 g/cm3 มี
ประสิทธิภาพในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS สูงถึง 94.25-100.00% 
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4.8 การหาคา separation time ท่ีใชในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS 
surfactant ชนิด anionic surfactant  ไดแก  anionic surfactant commercial grade, 96% 

Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS) ซ่ึงเปนของเหลวสีน้ําตาล มี anion active ingredient 
อยางนอยที่สุด 96% และ 49-51% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (F-50) ซ่ึงเปนของเหลวขน
สีเหลืองออน มี anionic active ingredient 49-51%  ชนิด cationic surfactant คือ Dodecyltrimethyl 
ammonium chloride solution  ชนิด nonionic surfactant คือ Tetraethylene glycol dodecyl ether 
(Brij 30)  ชนิด  zwitterionic surfactant คือ Rhodoline  โดยทําการทดสอบในระบบขนาดใหญ ซึ่ง
ใชน้ํากล่ันปริมาตร 10 ลิตร ใสลงในถังกระจกแกวปริมาตร 12.39 ลิตร ควบคุมความหนาแนนของ
สารละลายน้ําเกลือที่มีสารลดแรงตึงผิวที่มีความเขมขน 1%V/VH2O ใหมีคาเทากับ 1.0380 g/cm3 
น้ําหนักเฉลี่ยของเม็ดพลาสติก ABS และ HIPS รวมเปน 200 กรัม และทดสอบที่อุณหภูมิหอง 25oC 
ทั้งนี้ เมื่อกวนสารละลายน้ําเกลือ 20 วินาที แลวจึงเริ่มวัดคา separation time จนกระทั่งระบบคัด
แยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS สมบูรณ ซ่ึงผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 4.6 

 
ตารางที่ 4.6 แสดง separation time ที่ใชในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS 

สารละลาย อัตราสวน HIPS:ABS separation time (วินาที) 
1:1 79.5 ± 5.3 
7:3 79.8 ± 5.8 

1. Anionic surfactant commercial grade 

9:1 80.9 ± 6.1 
1:1 109.5 ± 5.5 
7:3 109.7 ± 4.7 

2. 96% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS) 

9:1 111.3 ± 4.6 
1:1 151.8 ± 9.1 
7:3 216.4 ± 22.4 

3. 49-51% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (F-50) 

9:1 15 ± 1 นาท ี
1:1 66.9 ± 1.9 
7:3 67.8 ± 2.2 

4. Dodecyltrimethyl ammonium chloride solution 

9:1 68.1 ± 2.3 
1:1 67.8 ± 4.22 
7:3 68.9 ± 5.6 

5. Tetraethylene glycol dodecyl ether 

9:1 69.4 ± 5.5 
1:1 78.4 ± 5.5 
7:3 79.1 ± 6.2 

6. Rhodoline 

9:1 79.1 ± 9.5 
1:1 68.7 ± 6.1 
7:3 69.9 ± 5.7 

7. Anionic surfactant commercial grade +  
    Tetraethylene glycol dodecyl ether 

9:1 69.7 ± 4.8 
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จากตารางที่ 4.6  พบวา สารละลาย 3 ชนิด  ไดแก  สารละลายของสารลดแรงตึงผิว
ชนิด nonionic surfactant คือ Tetraethylene glycol dodecyl ether (Brij 30)  ชนิด zwitterionic 
surfactant คือ Rhodoline  และชนิด cationic surfactant คือ Dodecyltrimethyl ammonium chloride 
solution  มีคา separation time ที่อัตราสวนระหวาง HIPS:ABS เทากับ 1:1 นอยใกลเคียงกัน โดยคา 
separation time เฉลี่ยของ Tetraethylene glycol dodecyl ether (Brij 30), Rhodoline และ 
Dodecyltrimethyl ammonium chloride solution มีคาเทากับ 67.8 ± 4.22, 78.4 ± 5.46 และ 66.9 ± 
1.91 วินาที ตามลําดับ  และ คา separation time ของสารละลาย  3 ชนิด ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก โดย
คา separation time เฉลี่ยของสารละลาย Tetraethylene glycol dodecyl ether (Brij 30) เมื่อมีการ
ปรับเปลี่ยนอัตราสวนปริมาณ HIPS:ABS ดังนี้ 1:1, 7:3 และ 9:1 มีคาเทากับ 67.8 ± 4.2, 68.9 ± 5.6 
และ 69.4 ± 5.5 วินาที ตามลําดับ  คา separation time เฉลี่ยของสารละลาย Rhodoline เมื่อมีการ
ปรับเปลี่ยนอัตราสวนปริมาณ HIPS:ABS ดังนี้ 1:1, 7:3 และ 9:1 มีคาเทากับ 78.4 ± 5.5, 79.1 ± 6.2 
และ 79.1 ± 9.5 วินาที ตามลําดับ และ คา separation time เฉลี่ยของสารละลาย Dodecyltrimethyl 
ammonium chloride solution เมื่อมีการปรับเปลี่ยนอัตราสวนปริมาณ HIPS:ABS ดังนี้ 1:1, 7:3 และ 
9:1 มีคาเทากับ 66.9 ± 1.9, 67.8 ± 2.2 และ 68.1 ± 2.3 วินาที ตามลําดับ  ในขณะที่สารละลายของ
สารลดแรงตึงผิวชนิด anionic surfactant คือ 96% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS) มีคา 
separation time ที่อัตราสวนระหวาง HIPS:ABS เทากับ 1:1 สูงถึง 109.5 วินาที  เนื่องมาจากการ
ละลายของ 96% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS) ในน้ํากลั่นไมสมบูรณ  และคา 
separation time เฉลี่ยของ 96% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS) ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก 
โดยคา separation time เฉลี่ยของสารละลาย 96% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS) เมื่อมี
การปรับเปลี่ยนอัตราสวนปริมาณ HIPS:ABS ดังนี้ 1:1, 7:3 และ 9:1 มีคาเทากับ 109.5 ± 5.5, 109.7 
± 4.7 และ 111.3 ± 4.6 วินาที ตามลําดับ     

เมื่อเติม Tetraethylene glycol dodecyl ether (frother) ลงในสารละลายน้ําเกลือที่มี 
anionic surfactant commercial grade 1%V/VH2O  จะทําใหคา separation time เฉลี่ย ที่อัตราสวน
ระหวาง HIPS:ABS เทากับ 1:1, 7:3 และ 9:1  ลดลงจนมีคาเทากับ 68.7± 6.1, 69.9 ± 5.7 และ 67.9 ± 
4.8 วินาที ตามลําดับ เมื่อเทียบกับสารละลายน้ําเกลือที่มี anionic surfactant commercial grade 
1%V/VH2O  ที่ไมไดเติม Tetraethylene glycol dodecyl ether (frother) ซ่ึงมีคา separation time เฉลี่ย
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนอัตราสวนปริมาณ HIPS:ABS ดังนี้ 1:1, 7:3 และ 9:1  เทากับ 79.5 ± 5.3, 79.8 
± 5.8 และ 80.9 ± 4.8 วินาที ตามลําดับ  เนื่องจาก Tetraethylene glycol dodecyl ether (frother)  ชวย
ทําใหฟองอากาศที่เกิดจากการกวนสารละลายน้ําเกลือเสถียร และคา separation time ของ
สารละลายของสารลดแรงตึงผิวชนิด nonionic surfactant คือ Tetraethylene glycol dodecyl ether 
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(frother) มีคานอย (อัตราสวนปริมาณ HIPS:ABS เทากับ 1:1, 7:3 และ 9:1 จะมีคา separation time 
เฉลี่ย คือ 67.8 ± 4.22, 78.4 ± 5.46 และ 66.9 ± 1.91 วินาที ตามลําดับ)  จึงสงผลใหสารละลาย
น้ําเกลือที่มี anionic surfactant commercial grade 1%V/VH2O ที่มีการเติม Tetraethylene glycol 
dodecyl ether (frother)  มีคา separation time ลดลงไปดวย 

คา separation time เฉล่ียของสารละลายน้ําเกลือท่ีมี 96% Sodium Dodecyl Benzene 
Sulfonate (FS) และ 49-51% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (F-50) ที่มีปริมาณคารอยละ 
active ingredient ไมเทากัน  เมื่อปริมาณคารอยละ active ingredient ของสารลดแรงตึงผิวลดลง 
50% จะทําใหคา separation time เฉลี่ยเพิ่มขึ้น (อัตราสวนปริมาณ HIPS:ABS เทากับ 1:1, 7:3 และ 
9:1 จะมีคา separation time เฉลี่ย คือ 151.8 ± 9.07, 216.4 ± 22.36 วินาที และ 15 ± 1 นาที 
ตามลําดับ)  และการละลายของ Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate ทั้ง 96% Sodium Dodecyl 
Benzene Sulfonate (FS) และ 49-51% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate ในน้ํากล่ันไมสมบูรณ  
โดยเมื่อเวลาผานไปประมาณ 5 นาที จะมีการตกตะกอนของสารลดแรงตึงผิวเกิดขึ้น 

 
4.9 การหาคา pH ของสารละลายน้ําเกลือท่ีมีสารลดแรงตึงผิวท่ีใชในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสม
ระหวาง ABS และ HIPS 

วัดคา pH ของสารละลายน้ําเกลือท่ีมีการเติมสารลดแรงตึงผิวชนิด  anionic surfactant 
ไดแก  anionic surfactant commercial grade, 96% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS) และ 
49-51% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (F-50)  ชนิด cationic surfactant คือ 
Dodecyltrimethyl ammonium chloride solution  ชนิด nonionic surfactant คือ Tetraethylene glycol 
dodecyl ether  ชนิด zwitterionic surfactant คือ Rhodoline  และชนิด anionic surfactant ที่มีการเติม 
frother 1%V/VH2O คือ anionic surfactant commercial grade ที่มีการเติม Tetraethylene glycol 
dodecyl ether  ในการคัดแยกเม็ดพลาสติกระหวาง ABS และ HIPS ดวยเครื่อง pH meter  โดยใชน้ํา
กล่ันปริมาตร 150 มิลลิลิตร ใสลงในบีกเกอรปริมาตร 250 มิลลิลิตร ควบคุมความหนาแนนของ
สารละลายน้ําเกลือที่มีสารลดแรงตึงผิวที่มีความเขมขน 1%V/VH2O ใหมีคาเทากับ 1.0380 g/cm3  
และทดสอบที่อุณหภูมิหอง 25oC  ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.7 แสดงคา pH ของสารละลายน้ําเกลือที่มีสารลดแรงตึงผิวที่ใชในการคัดแยกเม็ด
พลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS 

สารละลายน้ําเกลือท่ีมีสารลดแรงตึงผิว (1%V/VH2O) pH 
1. Anionic surfactant commercial grade 5.5 
2. 96% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS) 1.5 
3. 49-51% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (F-50) 7.8 
4. Dodecyltrimethyl ammonium chloride solution 5.6 
5. Tetraethylene glycol dodecyl ether 6.0 
6. Rhodoline 5.6 
7. Anionic surfactant commercial grade +  Tetraethylene glycol dodecyl ether 5.6 

 
จากตารางที่ 4.7  พบวาสารละลาย 3 ชนิด  ไดแก  สารละลายของสารลดแรงตึงผิวชนิด 

nonionic surfactant คือ Tetraethylene glycol dodecyl ether (Brij 30)  ชนิด zwitterionic surfactant 
คือ Rhodoline  และชนิด cationic surfactant คือ Dodecyltrimethyl ammonium chloride solution  มี
คา pH ใกลเคียงกัน  ในขณะที่สารละลายของสารลดแรงตึงผิวชนิด anionic surfactant คือ 96% 
Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS) มีคา pH ต่ํา เนื่องจาก Sodium Dodecyl Benzene 
Sulfonate เปนสารลดแรงตึงผิวที่ผลิตมาจาก Sodium Dodecyl Benzene Sulfonic acid จึงสงผลใหมี
คา pH ต่ํา 

สารละลายน้ําเกลือที่มี anionic surfactant commercial grade ที่เติมและไมไดเติม 
Tetraethylene glycol dodecyl ether (frother) 1%V/VH2O  มีคา pH ใกลเคียงกัน โดยสารละลาย
น้ําเกลือที่มี anionic surfactant commercial grade ที่เติม Tetraethylene glycol dodecyl ether 
(frother) จะมีคา pH เทากับ 5.6 ซ่ึงอยูระหวางคา pH ของสารละลายน้ําเกลือท่ีมี anionic surfactant 
commercial grade 1%V/VH2O (pH เทากับ 5.5) และคา pH ของสารละลายน้ําเกลือท่ีมี Tetraethylene 
glycol dodecyl ether (frother) 1%V/VH2O (pH เทากับ 6.0) 

คา pH ของสารละลายน้ําเกลือท่ีมี 96% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS) และ 
49-51% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (F-50) ที่มีความเขมขน 1%V/VH2O มีคาไมเทากัน  
เนื่องจาก 49-51% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (F-50) เปนสารลดแรงตึงผิวที่ผลิตมาจาก 
Sodium Dodecyl Benzene Sulfonic acid ที่มีการเติม NaOH จึงสงผลใหคา pH ของสารละลาย
น้ําเกลือที่มี 49-51% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (F-50) โดยมีคา pH เทากับ 7.8 ซ่ึงมีคาสูง
กวาคา pH ของสารละลายน้ําเกลือที่มี 96% Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS)โดยมีคา pH 
เทากับ 1.5   
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ทั้งนี้ ผลของ pH ยืนยันเรื่องความแตกตางของประจุบนพื้นผิวของเม็ดพลาสติกที่
เกี่ยวของกับ zeta potential 

 
4.10 การหาคาดัชนีการไหลของ ABS และ HIPS ท่ีผานการคัดแยกพลาสติกผสมระหวาง ABS และ 
HIPS  

วัดคาดัชนีการไหลของ ABS และ HIPS ที่ผานการคัดแยกพลาสติกผสมระหวาง ABS 
และ HIPS โดยใชสารละลายน้ําเกลือที่มีการเติมสารลดแรงตึงผิวชนิด  anionic surfactant คือ  
anionic surfactant commercial  ชนิด cationic surfactant คือ Dodecyltrimethyl ammonium chloride 
solution  ชนิด nonionic surfactant คือ Tetraethylene glycol dodecyl ether  และชนิด zwitterionic 
surfactant คือ Rhodoline  หาคาดัชนีการไหลทั้งในแบบที่มีการลางและแบบไมลางเม็ดพลาสติก
ดวยน้ํากลั่น  เทียบกับเม็ดพลาสติกชนิดบริสุทธิ์   โดยจะจําลองหาคาดัชนีการไหลของเม็ดพลาสติก
ที่ผานกระบวนการขึ้นรูปดวยการหลอมเหลว (melt processing) ดวยการนํา extrudate ที่ไดจากการ
หาคาดัชนีการไหลเมื่อพลาสติกผานการคัดแยกดวยกระบวนการ Froth Flotation มาทดสอบหาคา
ดัชนีการไหลซ้ําเปนเมื่อพลาสติกผานการใหความรอน เพื่อตรวจสอบผลของการตกคางของสารลด
แรงตึงผิวท่ีมีตอความสามารถในการนํามาขึ้นรูปซ้ําดวยกระบวนการหลอมดวยความรอน 

ขั้นตอนการทดลองเริ่มจากอบเม็ดพลาสติกใหแหงในตูอบที่อุณหภูมิ 50oC เปนเวลา 5 
ช่ัวโมง  แลวจึงนําเม็ดพลาสติกที่อบแหงแลวไปทดสอบหาคาดัชนีการไหลดวยเครื่องวัดคาดชันกีาร
ไหล จากบริษัท KAYENESS INC. Model 57053  ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM D1238 โดย
ใชอุณหภูมิของกระบอกหลอม คือ 200oC  และตุมน้ําหนัก 5 กิโลกรัม  ซ่ึงจะใชเม็ดพลาสติกครั้งละ 
3 กรัม สําหรับแตละครั้งของการทดสอบ  ทั้งนี้ ในแตละชุดการทดลองจะทําการทดสอบจํานวน 3 
คร้ัง เพื่อหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4.8 
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ตารางที่ 4.8 แสดงคาดัชนีการไหลของ ABS และ HIPS ที่ผานการคัดแยกดวยกระบวนการ Froth 
Flotation 

คาดัชนีการไหล (กรัม/10 นาที) 
HIPS ABS 

สารลดแรงตึงผิว  
(ลาง / ไมลางดวยน้าํกลั่น) 

 ภายหลังจากการ
คัดแยก 

ภายหลังจากการให
ความรอน 

ภายหลังจากการ
คัดแยก 

ภายหลังจากการให
ความรอน 

1.  Reference 7.0810 ± 0.0547 7.2554 ± 0.0801 5.5555 ± 0.3745 4.8947 ± 0.1733 
2. Anionic surfactant commercial grade  
(ลางเม็ดพลาสติก) 

7.9975 ± 0.2747 8.1421 ± 0.1153 6.3967 ± 0.0834 5.5530 ± 0.0140 

3. Dodecyltrimethyl ammonium 
chloride solution (ลางเม็ดพลาสติก) 

7.6813 ± 0.0386 7.6898 ± 0.2299 5.9351 ± 0.1447  5.9113 ± 0.0606 

4. Tetraethylene glycol dodecyl ether  
(ลางเม็ดพลาสติก)   

8.0099 ± 0.1014 8.0644 ± 0.1372  5.8855 ± 0.2023 5.3814 ± 0.1690 

5. Rhodoline (ลางเม็ดพลาสติก) 7.8756 ± 0.1108 8.0103 ± 0.4963 6.1123 ± 0.2105 5.7341 ± 0.0441 
6. Anionic surfactant commercial grade  
(ไมลางเม็ดพลาสตกิ) 

7.5310 ± 0.2664 8.5707 ± 0.2561 5.2334 ± 0.1968 5.0167 ± 0.1616 

7. Dodecyltrimethyl ammonium 
chloride solution (ไมลางเม็ดพลาสตกิ) 

7.3102 ± 0.5463 7.5772 ± 0.4570 6.1950 ± 0.0989 5.3203 ± 0.2316 

8. Tetraethylene glycol dodecyl ether  
(ไมลางเม็ดพลาสตกิ)   

7.9339 ± 0.0291 8.1555 ± 0.1522 6.1256 ± 0.0904 5.8532 ± 0.2596 

9. Rhodoline (ไมลางเม็ดพลาสติก) 8.4423 ± 0.0443 8.3948 ± 0.0548 6.2934 ± 0.7016 5.9283 ± 0.2747 
  

 จากตารางที่ 4.8  พบวา ทั้งเม็ดพลาสติก ABS และ HIPS ที่ผานการคัดแยกดวย
กระบวนการ Froth Flotation มาแลว  จะมีคาดัชนีการไหลเฉลี่ยที่สูงกวาเม็ดพลาสติก ABS และ 
HIPS ที่ยังไมผานกระบวนการคัดแยก (reference)  เนื่องจากบนพื้นผิวของเม็ดพลาสติก ABS และ 
HIPS ยังมีสารลดแรงตึงผิวคงคางอยู จึงสงผลใหมีคาดัชนีการไหลสูงขึ้น  โดยคาดัชนีการไหลเฉลี่ย
ของเม็ดพลาสติก ABS และ HIPS ที่ผานการคัดแยกดวยกระบวนการ Froth Flotation มาแลว  จะมี
คาดัชนีการไหลเฉลี่ยอยูในชวงระหวาง 7.3102 ± 0.5463 ถึง 8.4423 ± 0.0443 กรัม/10 นาที สวนคา
ดัชนีการไหลเฉลี่ยของเม็ดพลาสติก ABS และ HIPS ที่ยังไมผานกระบวนการคัดแยก คือ 7.0810 ± 
0.0547 และ 5.5555 ± 0.3745 กรัม/10 นาที  

เม็ดพลาสติก ABS และ HIPS เมื่อไดรับความรอนและอยูในสภาวะที่มีออกซิเจน โดย
เมื่ออุณหภูมิสูงถึง 180oC จะทําใหเกิดการสลายตัวทางความรอนในสภาวะที่มีออกซิเจน (thermo-
oxidative degradation)  ซ่ึงจะเปนการสลายตัวแบบแรดิคัล (radical) โดยจะเริ่มจากการที่ไฮโดรเจน
ของอะตอนคารบอนในตําแหนง α ของพันธะคูจะถูกดึงออก ซ่ึงจะทําใหเกิดแรดิคัลและในสภาวะ
ที่มีออกซิเจน จะทําใหเกิดคารบอนิลและไฮดรอกซิล สงผลใหไดผลิตภัณฑที่ไดจากการสลายตัว
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ทางความรอนในสภาวะที่มีออกซิเจนเปนสารประกอบเปอรออกไซด และ/หรือเกิดการเชื่อมขวางก็
ได [51,52,53] จากผลการทดลองจะเห็นไดวาในกรณีของ HIPS คาดัชนีการไหลเฉลี่ย เมื่อพลาสติก
ผานการใหความรอน จะมีคาสูงกวาคาดัชนีการไหลเฉลี่ย เมื่อพลาสติกผานการคัดแยกดวย
กระบวนการ Froth Flotation  โดยคาดัชนีการไหลเฉลี่ยของเม็ดพลาสติก HIPS เมื่อพลาสติกผาน
การใหความรอน จะอยูในชวงระหวาง 7.5772 ± 0.4570 ถึง 8.5707 ± 0.2561 กรัม/10 นาที สวนคา
ดัชนีการไหลเฉลี่ยของเม็ดพลาสติก HIPS เมื่อพลาสติกผานการคัดแยกดวยกระบวนการ Froth 
Flotation จะอยูในชวงระหวาง 7.3101 ± 0.5463 ถึง 8.4423 ± 0.0443 กรัม/10 นาที  ซ่ึงแสดงใหเห็น
วา HIPS มีอัตราการเกิดการเชื่อมขวางนอยกวาการไดผลิตภัณฑที่ไดจากการสลายตัวทางความรอน
ในสภาวะที่มีออกซิเจนเปนสารประกอบเปอรออกไซด  จึงสงผลใหคาดัชนีการไหลสูงขึ้น  ในสวน
ของ ABS คาดัชนีการไหลเฉลี่ย เมื่อพลาสติกผานการใหความรอน จะมีคาต่ํากวาคาดัชนีการไหล
เฉล่ีย เมื่อพลาสติกผานการคัดแยกดวยกระบวนการ Froth Flotation โดยคาดัชนีการไหลเฉลี่ยของ
เม็ดพลาสติก ABS เมื่อพลาสติกผานการใหความรอน จะอยูในชวงระหวาง 5.0167 ± 0.1616 ถึง 
5.9283 ± 0.2747 กรัม/10 นาที  สวนคาดัชนีการไหลเฉลี่ยของเม็ดพลาสติก ABS เมื่อพลาสติกผาน
การคัดแยกดวยกระบวนการ Froth Flotation จะอยูในชวงระหวาง 5.2334 ± 0.1968 ถึง 6.3967 ± 

0.0834 กรัม/10 นาที  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ABS มีอัตราการเกิดการเชื่อมขวางมากกวาการได
ผลิตภัณฑที่ไดจากการสลายตัวทางความรอนในสภาวะที่มีออกซิเจนเปนสารประกอบเปอร
ออกไซด    จึงสงผลใหคาดัชนีการไหลต่ําลง   

เม็ดพลาสติก ABS และ HIPS ในระบบที่ลางเม็ดพลาสติกหลังจากผานกระบวนการ
คัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS จะมีคาดัชนีการไหลเฉลี่ยสูงกวาระบบที่ไมลาง
เม็ดพลาสติกหลังจากผานกระบวนการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS  โดยคา
ดัชนีการไหลเฉลี่ยของเม็ดพลาสติก ABS และ HIPS ในระบบที่ลางเม็ดพลาสติกหลังจากผาน
กระบวนการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมจะอยูในชวงระหวาง 5.8855 ± 0.2023 ถึง 6.3967 ± 0.0834 
และ 7.6813 ± 0.0386 ถึง 8.0099 ± 0.1014 กรัม/10 นาที ตามลําดับ  สวนคาดัชนีการไหลเฉลี่ยของ
เม็ดพลาสติก ABS และ HIPS ในระบบที่ไมลางเม็ดพลาสติกหลังจากผานกระบวนการคัดแยกเม็ด
พลาสติกผสม จะอยูในชวงระหวาง 5.2334 ± 0.1968 ถึง 6.2934 ± 0.7016 และ 7.31012 ± 0.5463 ถึง 
8.4423 ± 0.0443 กรัม/10 นาที ตามลําดับ  เนื่องจาก ระบบที่ไมลางเม็ดพลาสติกหลังจากผาน
กระบวนการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS จะมีเกลือติดที่พื้นผิวของเม็ด
พลาสติก ABS และ HIPS ทําใหพลาสติกเกิดการเสื่อมสภาพและมีอัตราการเกิดการเชื่อมขวางมาก
ขึ้น  จึงสงผลใหคาดัชนีการไหลต่ําลง 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 สามารถคัดแยกพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS ได  โดยเม็ดพลาสติก ABS 
จะจมในสารละลายน้ําเกลือในกระบวนการ Froth Flotation  โดยใชสารละลายน้ําเกลือท่ีมีสารลด
แรงตึงผิวประเภท anionic surfactant, cationic surfactant, nonionic surfactant และ zwitterionic 
surfactant ละลายอยู 1%V/VH2O  ซ่ึงมีคา surface tension อยูในชวงระหวาง 28.2 – 36.1 dyne/cm  
และมีคาความหนาแนนอยูระหวาง 1.0360 - 1.0440 g/cm3  โดยจะมีการเปยกผิวบนพื้นผิวของแข็ง 
ABS และ HIPS ไมเทากัน  มี selectively surface property ไมเหมือนกัน  จึงทําใหสามารถแยก
พลาสติกออกจากกันไดถึงแมวาความหนาแนนของอนุภาคเม็ดพลาสติก ABS และ HIPS มีคา
ใกลเคียงกัน  ทั้งนี้พบวา ปริมาณคารอยละ active ingredient ของสารลดแรงตึงผิวและ frother มี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพในการคัดแยกพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS  คา contact angle 
ของสารละลายน้ําเกลือที่มีสารลดแรงตึงผิวชนิดตางๆ ที่มีความเขมขน 1%V/VH2O บนพื้นผิวของ
พลาสติก ABS และ HIPS มีคานอยกวาคา contact angle ของสารละลายน้ําเกลือท่ีไมมีสารลดแรง
ตึงผิว  การคัดแยกพลาสติกผสมของสารละลายน้ําเกลือที่มีสารลดแรงตึงผิวผสมอยู 1%V/VH2O 
ควบคุมความหนาแนนใหมีคาเทากับ 1.0380 g/cm3 มีประสิทธิภาพในการคัดแยกสูงถึง 94.25-
100%  นอกจากนี้ถามีปริมาณการปนเปอนของ ABS ในพลาสติกผสมนอยลงจะทําให
ประสิทธิภาพในการคัดแยกดีขึ้น  

 
5.2 ขอเสนอแนะ 

1) งานวิจัยนี้มีการควบคุมอุณหภูมิในการคัดแยกพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS ที่ 
25oC  ซ่ึงในความเปนจริงเมื่อนําไปประยุกตใชในทางอุตสาหกรรม  อุณหภูมิในการคัด
แยกพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS จะสูงกวา 25oC  ดังนั้น งานวิจัยตอไปใน
อนาคตควรมีการศึกษาถึงปจจัยดานอุณหภูมิที่มีตอประสิทธิภาพในการคัดแยกพลาสติก
ผสมระหวาง ABS และ HIPS  

2) ในระบบการคัดแยกพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS ดวยกระบวนการ Froth 
Flotation ของงานวิจัยนี้ใชถังกระจกแกวที่มีความจุ 12.39 ลิตร ยังไมมีความสะดวกมากนัก
ในการนําเม็ดพลาสติกออกจากระบบ  พรอมทั้งการทํางานวิจัยยังเปนแบบ batch  ดังนั้น 
งานวิจัยตอไปในอนาคตควรออกแบบระบบใหสามารถนําเม็ดพลาสติกออกจากระบบได
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งายขึ้นและเปนแบบตอเนื่อง โดยการออกแบบใหมีการปอนสารละลายน้ําเกลือที่มีสารลด
แรงตึงผิวที่มีความเขมขน 1%V/VH2O เขาทางดานขางของ frothing tank ตลอดเวลา  มี
ใบพัดกวนเพื่อกอใหเกิดฟองอากาศ  และภาชนะที่มีรูขนาดเล็กกวาเสนผานศูนยกลางของ
เม็ดพลาสติกเพื่อรองรับพลาสติกที่ตกลงมาดานลางพรอมกับสารละลายน้ําเกลือ  แลวจึง
ปอนสารละลายน้ําเกลือกลับเขาสูกระบวนการ Froth Flotation อีกครั้ง 

3)   เม็ดพลาสติก ABS และ HIPS ที่ใชในการคัดแยกในงานวิจัยนี้จะเปนเม็ดพลาสติกชนิด
บริสุทธิ์ที่ไม เคยผานการใชงาน   ซ่ึงในความเปนจริงเมื่อนําไปประยุกตใชในทาง
อุตสาหกรรม  พลาสติกจะมีการเติมสารเติมแตงตางๆ ทําใหมีผลตอคาความหนาแนนและ
สภาพพื้นผิวของพลาสติก รวมทั้งนําไปทิ้งรวมกับขยะชนิดอ่ืนๆ จะทําใหพลาสติกมีสาร
ปนเปอนมากขึ้น  ดังนั้น งานวิจัยตอไปในอนาคตควรเปนการศึกษาผลของสารเติมแตงที่มี
ตอประสิทธิภาพการคัดแยกพลาสติกดวยกระบวนการ Froth Flotation ที่ใช Surfactant 

4) งานวิจัยนี้มีการควบคุมความเขมขนของสารลดแรงตึงผิวที่ใชในการคัดแยกพลาสติกผสม
ระหวาง ABS และ HIPS ที่ 1%V/VH2O  ซ่ึงในความเปนจริงเมื่อนําไปประยุกตใชในทาง
อุตสาหกรรม  สารลดแรงตึงผิวตองไมคงคางอยูบนพื้นผิวพลาสติกหลังจากการลางทํา
ความสะอาด  เนื่องจาก สารลดแรงตึงผิวจะสงผลใหผลิตภัณฑที่ผลิตจากพลาสติกที่ผาน
กระบวนการรีไซเคิลแลวมีคุณภาพดอยกวาผลิตภัณฑที่ผลิตจากพลาสติกบริสุทธิ์   ดังนั้น 
งานวิจัยตอไปในอนาคตควรมีการศึกษาถึงความเขมขนที่นอยที่สุดของสารลดแรงตึงผิวที่
เหมาะสมในการคัดแยกพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS 
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ภาคผนวก ก  
ตารางผลการทดสอบวัดคาความหนาแนนของเม็ดพลาสติก 
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ตารางที่ ก-1 แสดงขอมูลคาความหนาแนนของเม็ดพลาสติก ABS 
ครั้งที ่ ปริมาตร (cm3) ความหนาแนน (g/cm3) 

1 0.9973 1.0847 
2 0.9993 1.0826 
3 0.9987 1.0832 
4 0.9976 1.0844 
5 0.9991 1.0828 

เฉลี่ย 0.9984 1.0835 
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0008 0.0009 

 
ตารางที่ ก-2 แสดงขอมูลคาความหนาแนนของเม็ดพลาสติก HIPS 

ครั้งที ่ ปริมาตร (cm3) ความหนาแนน (g/cm3) 
1 0.9931 1.0829 
2 0.9936 1.0823 
3 0.9934 1.0825 
4 0.9936 1.0823 
5 0.9946 1.0812 

เฉลี่ย 0.9937 1.0823 
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0005 0.0006 
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ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2549 โดยใชในการลงทะเบียนพรอมทั้งสง files บทคัดยอทีท่ําไดทําการ
แกไขตามขอเสนอแนะ และชําระคาลงทะเบียนภายใน 12 มกราคม 2550 
3. บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศโปรแกรมการนําเสนอผลงานอีกครั้งหลังจากวนัที่ 12 มกราคม 2550 
4. เปลี่ยนแปลงกําหนดการเสนอผลงาน จากเดิม 1-2 กุมภาพันธ 2550 เปลี่ยนเปน 30-31 
มกราคม 2550 สถานที่ตามเดิม ณ.อาคารบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา 
จังหวดันครปฐม 
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การใชสารลดแรงตึงผิวในการคัดแยกพลาสติก ABS และ HIPS ดวยกระบวนการ Froth Flotation  
นริศรา จิรตระกูลชัย*, ปาเจรา พัฒนถาบุตร และ ณัฐกาญจน หงสศรีพันธ (ภาควิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 
1. บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของชนิดของสารลดแรงตึงผิวที่ใชในการ
คัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวางพลาสติกอะไครโลไนไตรลบิวตะไดอีนสไตรีน (ABS) และ
พลาสติกพอลิสไตรีนชนิดทนแรงกระแทกไดสูง (HIPS) ดวยกระบวนการ Froth Flotation ใน
สารละลายน้ําเกลือ สารลดแรงตึงผิวที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ไดแกชนิด cationic surfactant, anionic 
surfactant และ zwitterionic surfactant และศึกษาหาคา surface tension ที่มีตอประสิทธิภาพการคัด
แยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS วิธีการวิจัย: ขั้นตอนการวิจัยเร่ิมจากเตรียม
สารละลายน้ําเกลือที่ความหนาแนนอยูในชวงระหวาง 1.0360 – 1.0440 g/cc โดยใชสารลดแรงตึง
ผิวชนิดตางๆ ที่ปริมาณ 1%V/VH2O ในงานวิจัยนี้ใช ABS ที่มีความหนาแนน 1.0835 g/cc และ HIPS 
ที่มีความหนาแนน 1.0823 g/cc ซ่ึงใชในการผลิตกรอบคอมพิวเตอร และคัดแยกเม็ดพลาสติกผสม
ชนิดละ 100 กรัม โดยใชสารละลายน้ําเกลือที่มีการเติมสารลดแรงตึงผิวชนิดตางๆ ปริมาณ 
1%V/VH2O และมีการปรับปริมาณ NaCl ทําใหไดสารละลายที่ใชในการคัดแยกเม็ดพลาสติกที่ความ
หนาแนน 1.0380 g/cc ทําการวิเคราะหผลการคัดแยกและความแมนยําในการคัดแยกดวยการนบั ผล
การศึกษา: พบวาสารละลายน้ําเกลือซ่ึงมีสารลดแรงตึงผิวผสมอยูที่มีคา surface tension อยูระหวาง 
29.5 - 36.1 dynes/cm และคาความหนาแนนของสารละลายที่อยูระหวาง 1.0360 – 1.0440 g/cc 
สามารถคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS ได โดย ABS จะจมในสารละลาย และ
พบวาความเขมขนของสารลดแรงตึงผิวสงผลตอประสิทธิภาพในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมและ
สารละลายของสารลดแรงตึงผิวที่ใชมีประสิทธิภาพในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS 
และ HIPS ไดสูง สรุป: จากผลการศึกษาพบวาคา surface tension ความเขมขนของสารลดแรงตึงผิว
และความหนาแนนของสารละลายน้ําเกลือเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสม
ระหวาง ABS และ HIPS 

 
2. บทนํา 

ในปจจุบันพลาสติกเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยมากขึ้นซึ่งสงผลใหปริมาณ
ขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งในสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้นซ่ึงเปนปญหาของสังคมตามมาดวย ดวยเหตุนี้จึง
ตองมีการลดปริมาณขยะพลาสติก วิธีการลดขยะพลาสติกที่สามารถนําไปประยุกตใชในทาง
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อุตสาหกรรมไดและมีคาใชจายในการลงทุนไมสูงมากนักคือการรีไซเคิลเพื่อนําพลาสติกเขาสู
กระบวนการผลิตอีกครั้ง โดยพลาสติกดังกลาวจะตองมีความบริสุทธ์ิสูง ไมมีการปนเปอนของ
พลาสติกชนิดอื่นๆเพราะอาจทําใหเกิดปญหาหลายอยาง[1]  

การแยกพลาสติกออกจากกันโดยอาศัยความหนาแนน เปนวิธีที่สะดวกและมีคาใชจายนอย 
พลาสติกสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ไดแก กลุมพลาสติกที่มีความหนาแนนนอยกวาน้ํา 
กลุมพลาสติกที่มีความหนาแนนมากกวาน้ําและกลุมพลาสติกที่มีความหนาแนนใกลเคียงกับน้ํา[2] 
งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาการคัดแยกพลาสติก ABS และ HIPS ดวยกระบวนการ froth 
flotation โดยใชสารลดแรงตึงผิว  

กระบวนการ Froth Flotation จะใชหลักการเปยกผิวของอนุภาคของแข็ง 2 ชนิด ที่แตกตาง
กัน และฟองอากาศจะเขาไปเกาะติดอยูบนพื้นผิวของอนุภาคที่ไมมีการเปยกผิว จากความแตกตาง
ของความหนาแนนจึงทําใหฟองอากาศที่มีความหนาแนนนอยและอนุภาคที่ไมมีการเปยกผิวลอย
ขึ้นสูพื้นผิวของตัวกลางที่มีความหนาแนนมากกวา[3],[4] จากหลักการดังกลาวจึงมีความเปนไปได
ที่จะคัดแยกอนุภาคที่มีความหนาแนนใกลเคียงกันแตมีสมบัติในการเปยกผิวที่แตกตางกัน ซ่ึงการ
คัดแยกประกอบดวย collector (surfactant) ที่มีความเฉพาะเจาะจง, frother หรือ frothing agent, 
regulating agent, น้ําเปน medium และใชฟองอากาศเปนตัวคัดแยก[5] ดังเชน การใชสารละลาย 
sodium lignin sulfonate ซ่ึงมีคา surface tension ใกลเคียงกับ PVC จึงทําใหสามารถเขาไปเปยกผิว
ของ PVC ไดและการใชสารละลาย sorbitan monolaurate ซ่ึงมีคา surface tension ใกลเคียงกับ 
POM จึงทําใหสามารถเขาไปเปยกผิวของ POM ได[3],[6] 

โดยจุดประสงคของงานวิจัยนี้ คือ ศึกษาผลของชนิดและความเขมขนของสารลดแรงตึงผิว 
การใช frother ความหนาแนนของสารละลายและคา surface tension ที่มีตอประสิทธิภาพการคัด
แยกพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS ดวยกระบวนการ froth flotation 

 
3. วิธีการทดลอง 
3.1 วัสดุและอุปกรณ 
 เม็ดพลาสติกบริสุทธิ์ ABS และ HIPS ซ่ึงใชในการผลิตกรอบคอมพิวเตอรชนิดขึ้นรูปดวย
กระบวนการฉีดเขาแมพิมพจากบริษัท Thai Petrochemical Industry Public Co.,Ltd. ที่มีความ
หนาแนน 1.0835 และ 1.0823 g/cc ตามลําดับ ซ่ึงพลาสติกทั้งสองชนิดมีรูปทรงกระบอกความยาว
ประมาณ 4 มิลลิเมตร และเสนผานศูนยกลางประมาณ 2.5 มิลลิเมตร โดยที่เม็ดพลาสติก ABS จะมี
สีเหลืองและเม็ดพลาสติก HIPS มีสีขาว สารละลายที่ใชในการคัดแยกประกอบดวย น้ํากลั่นเปน
ตัวกลาง NaCl เปนสารที่ใชในการปรับความหนาแนนของสารละลาย  Tetraethylene glycol 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 93

dodecyl ether(Brij 30) จากบริษัท Fluka เปน frother ชวยเพิ่มความเสถียรใหฟองอากาศ ชนิดของ
สารลดแรงตึงผิวที่ศึกษาในงานวิจัย 3 ชนิดดังนี้   anionic surfactant ไดแก anionic surfactant 
commercial grade, FS(Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate) ซ่ึงเปนของเหลวสีน้ําตาล มี anion 
active ingredient อยางนอยที่สุด 96% และ F-50(Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate) ซ่ึงเปน
ของเหลวขนสีเหลืองออน มี anionic active ingredient 49-51% จากบริษัท Kao industrial 
(Thailand) Co.,Ltd. cationic surfactant คือ Dodecyltrimethyl ammonium chloride solution จาก
บริษัท Fluka, zwitterionic surfactant คือ Rhodoline จากบริษัท RHODIA NEW ZEALAND LTD. 
และถังแกวที่ใชในการคัดแยกเม็ดพลาสติกมีเสนผานศูนยกลางขนาด 22.2 เซนติเมตร สูง 32.0 
เซนติเมตร และมีความจุ 12.39 ลิตร 
3.2 การทดลอง 

3.2.1 หาความหนาแนนของสารละลายน้ําเกลือที่สามารถคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง 
ABS และ HIPS ได 

เตรียมน้ํากล่ันปริมาตร 1 ลิตร ใสลงในบีกเกอรขนาด 2 ลิตร เติมสารลดแรงตึงผิว anionic 
surfactant commercial grade 1%V/VH2O ใสเม็ดพลาสติกชนิดละ 20 เม็ดลงในระบบ คอยๆ ปรับ
ความหนาแนนของสารละลายโดยใช NaCl จนกระทั่ง HIPS ลอยข้ึนมาบนพื้นผิวของสารละลาย 
แลวจึงนําสารละลายมาวัดความหนาแนนโดยใช Hydrometer เติม NaCl อีกจนกระทั่งเม็ดพลาสติก
ทั้ง ABS และ HIPS ลอยข้ึนมาทั้งคู แลวจึงนําสารละลายมาวัดความหนาแนนอีกครั้ง โดยทําการ
ทดลองที่อุณหภูมิ 25oC 

3.2.2 การวัดคา surface tension 
 เตรียมน้ํากล่ันปริมาตร 150 มิลลิลิตร ใสลงในบีกเกอรขนาด 250 มิลลิลิตร เติมสารลดแรง

ตึงผิว 1%V/VH2O ปรับความหนาแนนของสารละลายใหมีคาเทากับ 1.0380 g/cc โดยใช NaCl กวน
สารละลายจนกระทั่ง NaCl ละลายหมด วัดคา surface tension โดยใช Du Nouy ring ที่อุณหภูมิ 
25oC 

3.2.3 หาประสิทธิภาพในการคัดแยกของสารลดแรงตึงผิวชนิดตางๆ 
 เตรียมน้ํากลั่นปริมาตร 10 ลิตร ใสลงในถังแกว เติมสารลดแรงตึงผิว 1%V/VH2O ปรับความ

หนาแนนของสารละลายใหมีคาเทากับ 1.0380 g/cc โดยใช NaCl กวนสารละลายจนกระทั่ง NaCl 
ละลายหมด ใสเม็ดพลาสติกชนิดละ 100 กรัม ลงในระบบ กวนสารละลายอีก 20 วินาที รอ
จนกระทั่งระบบคัดแยกเม็ดพลาสติกผสม ABS และ HIPS  สมบูรณ โดย HIPS จะเปนพลาสติกที่
ลอย สวน ABS จะเปนพลาสติกที่จม แลวจึงคํานวณหา %recovery และ %purity ของ ABS และ 
HIPS ตามสมการที่แสดงขางลาง โดยทําการทดลองที่อุณหภูมิ 25oC 
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• การคํานวณ %Recovery หาโดย 

 
%Recovery = 

 
 
• การคํานวณ %Purity หาโดย 

 
 %Purity =  

     
 
4. ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง 
4.1 ผลของการหาความหนาแนนของสารละลายน้ําเกลือที่สามารถคัดแยกพลาสติกผสมระหวาง 
ABS และ HIPS ได 
 การทดลองหาความหนาแนนของสารละลายเกลือที่มีการเติมสารลดแรงตึงผิวประเภท 
anionic surfactant commercial grade 1%V/VH2O ในการคัดแยกเม็ดพลาสติกระหวาง ABS และ 
HIPS ในขั้นแรก เมื่อใสเม็ดพลาสติกทั้ง 2 ชนิด ลงในน้ํากล่ัน พบวา เม็ดพลาสติกทั้ง 2 ชนิด จะจม
เนื่องจากเม็ดพลาสติกทั้ง 2 ชนิดมีความหนาแนนมากกวาน้ํา เมื่อปรับความหนาแนนของน้ํากล่ัน
ดวย NaCl จะทําใหไดสารละลายน้ําเกลือท่ีมีความหนาแนนเพิ่มมากขึ้น สงผลใหเม็ดพลาสติกทั้ง 2 
ชนิด ลอยข้ึนมาบนพื้นผิวของสารละลายน้ําเกลือ แตเมื่อเติมสารลดแรงตึงผิวและปรับปริมาณ 
NaCl ใหเหมาะสม จะทําใหเฉพาะเม็ดพลาสติก HIPS ลอยข้ึนมาบนพื้นผิวของสารละลายน้ําเกลือ 

จากงานวิจัย พบวา ชวงของคาความหนาแนนของสารละลาย anionic surfactant 
commercial grade ที่เหมาะสมในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS คือ 1.0360 
– 1.0440 g/cc โดยที่ปริมาณ NaCl อยูในชวงระหวาง 5.6671 - 7.0020%w/VH2O ซ่ึงเปนชวงที่
สามารถคัดแยกให ABS และ HIPS มี %recovery และ %purity สูงถึง 100%  

 
 
 
 
 

ปริมาณพลาสติกที่แยกออกมา 
ปริมาณ ABS หรือ HIPS ที่ใสเขาไปทั้งหมด 

x   100 

ปริมาณ ABS หรือ HIPS ที่แยกออกมาได 
ปริมาณพลาสติกที่แยกออกมา 

x   100 
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4.2 ผลของการวัดคา surface tension ของสารละลาย 
ตารางที่ 1 แสดงคา surface tension ของสารละลายน้ําเกลือท่ีมีสารลดแรงตึงผิว 1%V/VH2O และมี
ความหนาแนนของสารละลาย 1.0380 g/cc ที่อุณหภูมิ 25 oC 

สารละลายน้ําเกลือท่ีมีสารลดแรงตึงผิวชนดิตางๆ 
(1%V/VH2O) 

คา surface tension (dynes/cm) 

1. Anionic surfactant commercial grade 30.6 
2. FS (Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate) 29.8 
3. F-50 (Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate) 29.5 
4. Dodecyltrimethyl ammonium chloride solution 36.1 
5. Rhodoline 32.7 
6. น้ํากลั่นและ NaCl 74.5 
7. น้ํากลั่น (reference) 70.5 
  

จากตารางที่ 1 พบวา น้ํากล่ันปกติมีคา surface tension เทากับ 70.5 dynes/cm  เมื่อปรับ
ความหนาแนนของสารละลายน้ําเกลือจนมีคาเทากับ 1.0380 g/cc จะทําใหคา surface tension 
เพิ่มขึ้นเปน 74.5 dynes/cm และเมื่อเติมสารลดแรงตึงผิวเขาไปในสารละลายน้ําเกลือจะทําใหคา 
surface tension ลดลง เนื่องจากปลายดานที่เปน hydrophilic ของสารลดแรงตึงผิวจะเขาไปกระทํา
กับโมเลกุลของน้ํา ซ่ึงแรงในการเขาไปกระทําเปนแรงที่คอนขางจะมีคานอย จึงสงผลใหโมเลกุล
ของสารลดแรงตึงผิวจัดเรียงตัวไปบนพื้นผิวและภายในของสารละลาย ดังนั้นปลายดานที่เปน 
hydrophilic จึงอยูในน้ํา สวนปลายดานที่เปน hydrophobe จะหันออกจากน้ํา[7] โดยคา surface 
tension ของสารละลายน้ําเกลือที่ใชในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ  HIPS ใน
งานวิจัยนี้อยูในชวงระหวาง 29.5 - 36.1 dynes/cm 
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4.3 ผลของการหาประสิทธิภาพในการคัดแยกของสารลดแรงตึงผิวชนิดตางๆ 
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวาง %recovery และ %purity ของ ABS และ HIPS กับอัตราสวน
ระหวาง HIPS:ABS ในสารละลายของสารลดแรงตึงผิวตางๆ  

จม (ABS) ลอย (HIPS) สารละลาย อัตราสวน 
HIPS:ABS %recovery %purity %recovery %purity 

1:1 99.89 100.00 100.00 99.89 
7:3 99.91 100.00 100.00 99.96 

1. Anionic surfactant 
commercial grade 

9:1 99.92 100.00 100.00 99.99 
1:1 99.50 100.00 100.00 99.50 
7:3 99.48 100.00 100.00 99.78 

2. FS (Sodium Dodecyl 
Benzene Sulfonate) 

9:1 99.73 100.00 100.00 99.75 
1:1 94.25 100.00 100.00 94.58 
7:3 97.40 100.00 100.00 98.90 

3. F-50 (Sodium Dodecyl 
Benzene Sulfonate) 

9:1 100.00 99.81 99.98 100.00 
1:1 99.94 100.00 100.00 99.94 
7:3 99.97 100.00 100.00 99.99 

4. Dodecyltrimethyl 
ammonium chloride solution 

9:1 99.98 100.00 100.00 99.99 
1:1 99.90 100.00 100.00 99.91 
7:3 99.95 100.00 100.00 99.98 

5. Rhodoline 

9:1 99.97 100.00 100.00 99.99 
1:1 99.97 100.00 100.00 99.97 
7:3 99.93 100.00 100.00 99.97 

6. Anionic surfactant 
commercial grade +  
Tetraethylene glycol dodecyl 
ether 

9:1 99.95 100.00 100.00 99.99 

 
  ตารางที่ 2 เปนผลการศึกษาประสิทธิภาพการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ 
HIPS น้ําหนักเม็ดพลาสติก 2 ชนิด รวมกันเทากับ 200 กรัม มีการปรับเปลี่ยนอัตราสวนปริมาณ 
HIPS:ABS ดังนี้ 1:1, 7:3 และ 9:1 และคํานวณ %recovery และ %purity ของ ABS และ HIPS 
พบวาถามีปริมาณการปนเปอนของ ABS นอยจะทําใหประสิทธิภาพในการคัดแยกเพิ่มขึ้น 
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รูปท่ี 2 กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง %recovery และ %purity ของ ABS และ HIPS กับ
อัตราสวนระหวาง HIPS:ABS ในสารละลายประเภท anionic surfactant โดย (ก) anionic surfactant 
commercial grade, (ข) FS (Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate) และ (ค) F-50 (Sodium Dodecyl 
Benzene Sulfonate)  
 

จากรูปที่ 2 พบวา เมื่อเปลี่ยนชนิดของสารลดแรงตึงผิวก็จะทําให %recovery และ %purity 
ของ ABS และ HIPS เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงจากผลการทดลองจะเห็นไดอยางชัดเจนวาสารละลาย 
anionic surfactant commercial grade จะมีประสิทธิภาพในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมไดดีกวา
สารละลาย Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate เนื่องมาจากการละลายของ Sodium Dodecyl 
Benzene Sulfonate ทั้ง FS และ F-50 ในน้ํากลั่นไมสมบูรณ โดยเมื่อเวลาผานไปประมาณ 5 นาที จะ
มีการตกตะกอนของสารลดแรงตึงผิวเกิดขึ้น และจากรูป 2 (ข) และ (ค) จะเห็นไดวาถาความเขมขน
ของ anion active ingredient เพิ่มขึ้น จะสงผลใหการเปยกผิวบนอนุภาคเม็ดพลาสติกมีมากขึ้น 
ดังนั้นจึงทําใหได %recovery และ %purity ของพลาสติกที่คัดแยกไดมากขึ้นตามไปดวย[8] 
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รูปท่ี 3 กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง %recovery และ %purity ของ ABS และ HIPS กับ
อัตราสวนระหวาง HIPS:ABS ในสารละลายประเภท anionic surfactant, cationic surfactant, 
zwitterionic surfactant และ anionic surfactant ที่มีการเติม frother โดย (ก) anionic surfactant 
commercial grade (ข) Dodecyltrimethyl ammonium chloride solution (ค) Rhodoline และ (ง) 
anionic surfactant commercial grade ที่มีการเติม Tetraethylene glycol dodecyl ether ตามลําดับ 
 

จากรูปที่ 3 พบวา สารละลายทั้ง 4 ชนิด มีประสิทธิภาพในการคัดแยกเม็ดพลาสติกผสม
ระหวาง ABS และ HIPS ใกลเคียงกันมาก โดยการที่เม็ดพลาสติก HIPS ลอยข้ึนมาบนพื้นผิวของ
สารละลายเนื่องมาจาก   สารลดแรงตึงผิวไปเกาะติดกับพื้นผิวของอนุภาคเม็ดพลาสติกดวยแรง van 
der waals ไอออนบวกก็เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขาไปเกาะติดของ polyelectrolyte เนื่องจาก
ไอออนบวกจะไปลดแรงผลักกันระหวางสวนที่มีประจุจึงทําใหการเกาะติดเกิดไดงาย[8] สวน HIPS 
ซ่ึงมีคา %purity ไมเทากับ 100% เนื่องมาจากขณะที่อนุภาคเม็ดพลาสติก HIPS กําลังลอยขึ้นมาบน
พื้นผิวของสารละลายไปพยุงอนุภาคเม็ดพลาสติก ABS บางเม็ดที่กําลังจมขึ้นมาดวย และเมื่อ
อัตราสวนของ HIPS มีคาเพิ่มขึ้นจะสงผลให %purity ของ HIPS มีคาเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน ดังนั้นเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกพลาสติกตางชนิดกัน ควรคัดแยกพลาสติกชิ้นใหญกอน แลวจึงนํา
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พลาสติกที่ไดไปเขากระบวนการตัดยอยที่ทําใหพลาสติกมีขนาดเล็กลง ตอจากนั้นนําไปคัดแยก
พลาสติกปนเปอนโดยการใชสารลดแรงตึงผิว 
 
5. สรุปผลการทดลอง 
 จากการทดลองพบวาสารละลายน้ําเกลือซ่ึงมีสารลดแรงตึงผิวผสมอยูที่มีคา surface 
tension อยูระหวาง 28.2 - 36.1 dynes/cm และคาความหนาแนนของสารละลายที่อยูระหวาง 1.0360 
– 1.0440 g/cc สามารถคัดแยกเม็ดพลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS ได โดย ABS จะจมใน
สารละลาย ความเขมขนของ Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate ในสารละลายที่ใชในการคัดแยก
สงผลตอประสิทธิภาพในการคัดแยก สวนสารละลายของ anionic surfactant commercial grade, 
Dodecyltrimethyl ammonium chloride solution, Rhodoline และ anionic surfactant commercial 
grade ที่มีการเติม Tetraethylene glycol dodecyl ether (frother) มีประสิทธิภาพในการคัดแยกเม็ด
พลาสติกผสมระหวาง ABS และ HIPS ไดสูงถึง 94.25 - 100% ใกลเคียงกัน นอกจากนี้ถามีปริมาณ
การปนเปอนของ ABS นอยจะทําใหประสิทธิภาพในการคัดแยกเพิ่มขึ้นดวย  
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Abstract  
 

This research aims to study the effect of surfactant type on separation of plastic 

mixtures between Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) and High Impact Polystyrene 

(HIPS) in salt solution by Froth Flotation process and to study the effect of surfactant 

concentration and contaminate level on separation efficiency of the plastic mixtures. The 

surfactants studied were nonionic surfactant, anionic surfactant, zwitterionic surfactant and 

cationic surfactant. Densities of ABS and HIPS pellets, investigated, were 1.0835 g/cm3 and 

1.0823 g/cm3, respectively. Salt solution with 1%V/VH2O surfactants was used to sort the 

plastic mixtures of total weight 200 grams. Separation of plastic particles was conducted by 

manual counted method. It was found that salt solution, which had surface tension in the 

range between 28.2 and 36.1 dyne/cm and density in the range between 1.0360 and 1.0440 

g/cm3, was able to separate plastic mixtures between ABS and HIPS. Only ABS was sunk in 

salt solution of Froth Flotation process. The separation efficiency decreased, when surfactant 

concentration decreased. Lower ratio of ABS contaminated in plastic mixtures led to increase 

%purity of separated HIPS. 

Keywords: Surfactant, Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), High Impact Polystyrene (HIPS), 
Froth Flotation. 
 
 
1. Introduction 
 

Mixed plastic wastes generally have 

lower value and produce recycled products 

with poor and variable properties. It is 

necessary to separate the mixture of plastics 

before recycling. Froth Flotation process is 

suitable to separate mixture of two plastics 

which have similar densities and are thus 

difficult to separate by conventional float-sink 

method [1]. The Froth Flotation process bases 

on the principle of density difference between  

 

particles and wettability in flotation medium. It 

is possible to separate different particles with 

very close densities but with different wetting 

properties in floatation medium. This is done 

by reducing the effective density of one of the 

plastics through attachment of fine gas bubbles 

to their surface. Because of the lower effective 

density of the bubble, those particles with 

nonwetting characteristics will float in a 

medium having a density higher than their 

effective density. Separation chemicals are 
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specific collector (surfactant), including frother 

or frothing agent, regulating agent, water as 

medium and bubbles [2]. 

          The objectives of this research are to 

study the effect on surfactant type on 

separation of plastic mixtures between 

Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) and 

High Impact Polystyrene (HIPS) in salt 

solution by Froth Flotation process and to 

study the effect of surfactant concentration and 

contaminate level on separation efficiency of 

the plastic mixtures. 
 

2. Experimental 
 ABS and HIPS injection grade were 

supplied by IRPC Co., Ltd. Nonionic 

surfactant was Tetraethylene glycol dodecyl 

ether (Brij 30) from Fluka. Anionic surfactants 

were anionic surfactant commercial grade, 

Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate, anionic 

active ingredient 96% (FS) and Sodium 

Dodecyl Benzene Sulfonate, anionic active 

ingredient 49-51% (F-50) from Kao industrial 

(Thailand) Co., Ltd. Zwitterionic surfactant 

was Rhodoline from RHODIA NEW 

ZEALAND Ltd. Cationic surfactant was 

Dodecyltrimethyl ammonium chloride solution 

from Fluka. Twenty pellets of ABS (total 

weight of 21.6360 g) and HIPS (total weight of 

21.5080 g) with the same size and shape were 

put into distilled water of 150 ml. Since the 

densities of ABS (1.0835±0.0009 g/cm3) and 

HIPS (1.0823±0.0006 g/cm3) were higher than 

water’s (at 25oC), plastic mixtures sunk. After 

adding 1%V/VH2O surfactants, a certain 

amount of NaCl was added into the solution 

and the solution was stirred manually by glass 

stirrer for 20 seconds. After a certain soaking 

time, HIPS floated while ABS sank. The 

density of the salt solution was measured as 

the minimum limit of separation. Extra amount 

of NaCl was added into the solution until both 

plastics floated, and the density was measured 

as the maximum range of separation. The 

density range of salt solution with surfactants 

1%V/VH2O that could separate the plastic 

mixtures at 25oC was 1.0360 to 1.0440 g/cm3. 

The linear relationship between salt solution 

density and NaCl concentration can be shown 

as the following equation: y = 0.006x + 1.002, 

when y is density (g/cm3) of salt solution with 

anionic surfactant commercial grade 1%V/VH2O 

and x is amount (g/cm3) of NaCl. In this 

research, salt solution which had density of 

1.0380 g/cm3 with 1%V/VH2O surfactants was 

used to sort the plastic mixtures of total weight 

200 g. The proportion between HIPS:ABS 

were 1:1, 7:3 and 9:1. Separation of plastics 

was conducted by manual counted method and 

% recovery and % purity of ABS and HIPS 

were calculated.  
 

2.1 Measurement of surface tension of 
salt solution with 1%V/VH2O 
surfactants 
 

Salt solution which has density of 

1.0380 g/cm3 with 1%V/VH2O surfactants 

(nonionic,  anionic, zwitterionic, and cationic 

surfactants) in distilled water of 150 ml was 

tested for the surface tension by du nouy ring 

(KRUSS GmbH Germany Model: K8) at 25oC.  
 

2.2 Measurement of contact angle on 
ABS and HIPS surface 
 

 ABS and HIPS film samples were 

prepared by dissolving ABS and HIPS 3.5 g 

with 20 cm3 chloroform, pouring solution into 
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glass dish and evaporating chloroform at 40oC 

for 24 hours. Smooth side of ABS and HIPS 

films was tested for contact angle by a contact 

angle meter (Tantec Company, CAM-PLUS 

Tantec) at 25oC. Salt solution which has 

density of 1.0380 g/cm3 with 1%V/VH2O 

surfactants (anionic, cationic, nonionic and 

zwitterionic surfactants) was used as test liquid 

for contact angle measurement. 
 

2.3 Efficiency of ABS and HIPS 
separation by Froth Flotation method 
 

Salt solution which has density of 

1.0380 g/cm3 with 1%V/VH2O surfactants 

(anionic, cationic, nonionic and zwitterionic 

surfactants) was used to sort the plastic 

mixtures of total weight 200 g. The proportion 

between HIPS:ABS were 1:1, 7:3 and 9:1. 

After adding plastic mixtures into salt solution 

with 1%V/VH2O surfactants and stirring for 20 

seconds, ABS and HIPS would be separated 

immediately as soon as whirlpool stopped. 

ABS sank and HIPS floated. Separation of 

plastics was conducted by manual counted 

method and %recovery and %purity of ABS 

and HIPS were calculated by equations 
 

%recovery =  

 
%purity =  
 

 

3. Results and discussion 
 

Table 1. Surface tension, contact angle and separation efficiency of varied proportions between HIPS:ABS by salt solution with 
1%V/VH2O surfactants which has density of 1.0380  g/cm3 at 25oC.  
 

Contact angle 
(degree) HIPS floated ABS sank Salt solution with 

surfactants (1%V/VH2O) 

Surface 
tension 

(dynes/cm) 
ABS HIPS 

Proportion 
between 

HIPS:ABS 
%recovery %purity %recovery %purity 

1:1 100.00 99.92 99.92 100.00 
7:3 100.00 99.98 99.96 100.00 1. Tetraethylene glycol 

dodecyl ether 28.2 31 18 
9:1 100.00 99.99 99.96 100.00 
1:1 100.00 99.50 99.50 100.00 
7:3 100.00 99.78 99.48 100.00 2. 96% Sodium Dodecyl 

Benzene Sulfonate (FS) 29.8 55 37 
9:1 100.00 99.75 99.73 100.00 
1:1 100.00 99.91 99.90 100.00 
7:3 100.00 99.98 99.95 100.00 3. Rhodoline 32.7 22 16 
9:1 100.00 99.99 99.97 100.00 
1:1 100.00 99.94 99.94 100.00 
7:3 100.00 99.99 99.97 100.00 4. Dodecyltrimethyl 

ammonium chloride solution 36.1 29 35 
9:1 100.00 99.99 99.98 100.00 

 
Table 2. Surface tension, contact angle and separation efficiency of varied proportions between HIPS:ABS by salt solution with 
1%V/VH2O anionic surfactant commercial grade without and with frother which has density of 1.0380 g/cm3 at 25oC.  
 

Contact angle 
(degree) HIPS floated ABS sank Salt solution with 

surfactants (1%V/VH2O) 

Surface 
tension 

(dynes/cm) ABS HIPS 

Proportion 
between 

HIPS:ABS %recovery %purity %recovery %purity 
1:1 100.00 99.89 99.89 100.00 
7:3 100.00 99.96 99.91 100.00 1. Anionic surfactant 

commercial grade 30.6 25 20 
9:1 100.00 99.99 99.92 100.00 
1:1 100.00 99.97 99.97 100.00 
7:3 100.00 99.97 99.93 100.00 

2. Anionic surfactant 
commercial grade + 
Tetraethylene glycol dodecyl 
ether (frother) 

29.6 24 12 
9:1 100.00 99.99 99.95 100.00 

 

 

 

 

weight of separated plastics 

weight of ABS or HIPS in system 
× 100 

weight of separated ABS or HIPS 

weight of separated plastics 
× 100 
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Table 1 shows that surface tension of 

flotation medium in the range between 28.2 to 

36.1 dyne/cm could separate plastic mixtures 

between HIPS and ABS. The salt solution with 

different surfactants had dissimilar selectively 

surface properties and affected the wettability 

of each plastic. It was found that contact angle 

of HIPS in surfactant solutions was lower than 

that of ABS, thus bubbles could adhere on 

HIPS surface and reduce its effective density. 

However, for the selected surfactants used in 

this research, there is no correlation between 

contact angle and separation efficiency. All 

selected surfactants can separate the plastic 

mixture with more than 99% purity of 

separated HIPS. The adsorption on plastics is 

mainly driven by physisorption when depends 

on surface tension. The interaction forces 

include hydrophobic interactions and 

electrostatic forces [3]. Separation efficiency 

of anionic surfactant (Sodium Dodecyl 

Benzene Sulfonate) was less than others 

because Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate 

dissolved less in salt solution. 

Table 2 shows that surface tension of 

salt solution with 1%V/VH2O anionic surfactant 

commercial grade with frother was less than 

salt solution with 1%V/VH2O anionic surfactant 

commercial grade without frother. Wettability 

of salt solution with 1%V/VH2O anionic 

surfactant commercial grade with frother on 

HIPS surface was better than salt solution 

without frother. Separation efficiency of 

anionic surfactant commercial grade surfactant 

without and with frother was similar. 

Separation efficiency of higher proportion 

between HIPS:ABS by surfactant with frother 

increased. 

Table 3 shows that higher 

concentration of anionic surfactant increased 

the wettability, which led to increase in 

%recovery and %purity of separated plastic 

pellets. 
 

 
Table 3. Surface tension, contact angle and separation efficiency of varied proportions between HIPS:ABS by salt solution with 
1%V/VH2O FS and F-50 which has density of 1.0380 g/cm3 at 25oC.  
 

Contact 
angle 

(degree) 
HIPS floated ABS sank Salt solution with 

surfactants 
(1%V/VH2O) 

Surface 
tension 

(dynes/cm) 
ABS HIPS 

Proportion 
between 

HIPS:ABS 
%recovery %purity %recovery %purity 

1:1 100.00 99.50 99.50 100.00 

7:3 100.00 99.78 99.48 100.00 
1. 96% Sodium 
Dodecyl Benzene 
Sulfonate (FS) 

29.8 55 37 

9:1 100.00 99.75 99.73 100.00 

1:1 100.00 94.58 94.25 100.00 

7:3 100.00 98.90 97.40 100.00 
2. 49-51% Sodium 
Dodecyl Benzene 
Sulfonate (F-50) 

29.5 46.5 40 

9:1 99.98 100.00 100.00 99.81 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 106

99.2

99.3

99.4

99.5

99.6

99.7

99.8

99.9

100

%
pu

rit
y 

of
 H

IP
S

HIPS:ABS = 1:1
HIPS:ABS = 7:3
HIPS:ABS = 9:1

Tetraethylene 
glycol dodecyl 

ether 

FS Rhodoline Dodecyltrimethyl 
ammonium 

chloride

 
Figure 1. Correlation between %purity of HIPS and surfactant types including nonionic surfactant (Tetraethylene glycol dodecyl 

ether), anionic surfactant (Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (FS)), zwitterionic surfactant (Rhodoline), and cationic surfactant 

solution (Dodecyltrimethyl ammonium chloride). 
 

 

Figure 1 shows that lower ratio of 

ABS in plastic mixtures led to increase 

%purity of HIPS. %Purity of HIPS of anionic 

surfactant (Sodium Dodecyl Benzene 

Sulfonate) was less than others because 

Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate dissolved 

less in salt solution. 
 

4. Conclusions 
Salt solution with surfactants which 

had surface tension in the range between 28.2 

to 36.1 dyne/cm and density in the range 

between 1.0360 to 1.0440 g/cm3 was able to 

separate plastic mixtures between ABS and 

HIPS. All surfactants used in the experiment 

could separate the plastic mixtures; however, 

the salt solution with 1%V/VH2O surfactants  

 

had dissimilar selectively surface properties. 

The concentration of surfactant affected the 

separation efficiency. The salt solution with 

1%V/VH2O surfactants could separate plastic 

mixtures at high efficiency in the range 

between 94.25-100%. Furthermore, lower 

contamination of ABS tended to increase 

%purity of separated HIPS. 
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