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การศึกษาการรีไซเคิลปูนปลาสเตอรของแบบหลอจากอุตสาหกรรมเครือ่ งประดับ
Study of the recycling plaster mold from jewelry industry
อานนท อางนานนท1,
ณัฐพล ศรีสทิ ธิโภคกุล1,2,* และ จักรพงษ แกวขาว1,2
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ได ทําการศึกษาคุณสมบัติข องปูนปลาสเตอร และหาแนวทางการนํ าปูนปลาสเตอรที่ ถูกทิ้ง มาใช ใหเกิ ด
ประโยชน อีก ครั้ ง จากการวิ เ คราะห ห าหมู ฟ ง ก ชั่ น ด ว ยเทคนิ ค ฟู เ รี ย ร ท รานสฟอร ม อิ นฟราเรดสเปกโทรสโกป พบว า
เมื่อปูนปลาสเตอรที่ไดรับความรอนจนถึงอุณหภูมิ 340 องศาเซลเซียส จะไมพบโครงสรางของน้ําที่อยูในรูปแบบของแคลเซียม
ซัลเฟตเฮมิไฮเดรตที่จะสามารถทําใหปฏิกิริยาผันกลับได สงผลใหปูนปลาสเตอรไมสามารถนํากลับมาปรับปรุงและขึ้นรูปใหม
ไดโดยตรง ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนําปูนปลาสเตอรเกาที่ผานกระบวนการทําเครื่องประดับแลวมาผสมกับปูนปลาสเตอรใหม
ที่ยังไมผานกระบวนการใด ๆ เพื่อเปนการลดปริมาณการใชปูนปลาสเตอรใหมใหมากที่สุด จากการศึกษาพบวาอัตราสวนของ
ปูนปลาสเตอรใหมตอปูนปลาสเตอรเกา ที่สามารถใชงานไดมากที่สุดคือ 60:40 โดยตองผสมกับน้ําในปริมาณที่เหมาะสม คือ
41.5 มิลลิลิตร และสามารถแข็งตัวไดในเวลา 39 นาที
คําสําคัญ: ปูนปลาสเตอร, แคลเซียมซัลเฟตเฮมิไฮเดรต, ฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปกโทรสโกป
Abstract
In this research, the properties of plaster waste generated by jewelry industry in Thailand have
been studied for recycling process. The result from FTIR technique showed that the plaster which was
heated at temperature higher than 340 °C not found the functional group of water in calcium sulphate
hemihydrate structure. Therefore, the process is irreversible; the plaster waste cannot be reused. Due to
reuse of waste in industry has become extremely important for economic and environmental reasons.
Taking account of the economic reason, the reuse of material means the cost of manufacturing can be
reduced which enables such recovered materials to compete with new products. Therefore, the plaster
waste has been used to replace the new plaster in the ration of 60:40 with 41.5 ml of water content and
can be setting time in 39 minutes.
Keywords: plaster, calcium sulphate hemihydrate, FTIR
บทนํา
ปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศที่มีการผลิต และสงออกเครื่องประดับอัญมณีเปนจํานวนมาก เชน แหวน สรอยคอ
กําไลขอมือ เข็มกลัด เปนตน ในขั้นตอนการผลิตเครื่องประดับ ตองมีการสรางแบบสําหรับหลอชิ้นงานเครื่องประดับ และการสราง
แบบสํ าหรับหลอชิ้ นงานเครื่องประดับ ไดมีการนําปู นปลาสเตอรเขามาใช ในการสรางแบบหลอชิ้ นงาน ซึ่งจากการหลอชิ้นงาน
ปูนปลาสเตอรเหลานั้นจะเสียสภาพไมสามารถนํากลับมาใชใหมได สงผลใหเกิดปญหาขยะจากปูนปลาสเตอรจํานวนมาก ปจจุบัน
การกําจัด ปูนปลาสเตอรที่ถู กทิ้ งจากกระบวนการอุ ตสาหกรรมเครื่ องประดับ ไดมี การกําจัด โดยการฝ งกลบ ซึ่ง ในแต ละป
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ปริมาณของปูนปลาสเตอรที่ถูกทิ้งมีปริมาณเพิ่มขึ้นทําใหสงผลตอการกําจัด ผูวิจัยสนใจในการศึกษาความเปนไปไดในการนํา
ปูนปลาสเตอรที่ถูกทิ้งนํากลับมาใชใหมเพื่อลดตนทุน และปริมาณขยะจากอุตสาหกรรม
ทฤษฏี
ยิปซัมเปนแรที่มีอยูในธรรมชาติซึ่งมีองคประกอบทางเคมีเปน แคลเซียมซัลเฟตไดไฮเดรต (CaSO4.2H2O) เมื่อนํา
ยิปซัมมาทําการใหความรอนเพื่อใหน้ําบางสวนหลุดออกจะเกิดเปนปลาสเตอร ซึ่งมีองคประกอบทางเคมีเปนแคลเซียมซัลเฟต
เฮมิไฮเดรต (CaSO4.1/2H2O) ซึ่งปฏิกิริยาดังกลาวเปนปฏิกิริยาที่สามารถผันกลับได
พลังงาน + CaSO42H2O(s) → CaSO4 1/2H2O (s) + 3/2H2O (g)

(1)

และเมื่อนําไปผสมน้ําเพื่อใชงานก็จะเกิดปฏิกิริยายอนกลับดังนี้
CaSO41/2H2O (s) + 3/2H2O (l) → CaSO42H2O(s) + พลังงาน

(2)

โดยจะปลดปลอยพลังงานออกมาในรูปของพลังงานความรอน (Singh & Middendorf, 2007: 57-77; Chindaprasirt
et al., 2011: 3193–3203; Kostic-Pulek et al., 2004: 115-119) กระบวนการเผาหรือใหความรอนแกยิปซัมจะสามารถ
ผลิตปูนปลาสเตอรได 2 ชนิด
ปูนปลาสเตอร ช นิ ดแอลฟา (α-plaster) เป นปู นปลาสเตอร ผ ลิ ตโดยใช กระบวนการที่ ใ หค วามร อนแก ยิ ป ซั ม
ในบรรยากาศที่มีความชื้นอยางเพียงพอ หรือโดยการเผาในสภาวะแบบไอน้ํา (steam treatment) ที่อุณหภูมิ 110-160 องศา
เซลเซียส
พลังงาน + CaSO42H2O(s) → α- CaSO4 1/2H2O (s) + 3/2H2O (g)

(3)

ปู นปลาสเตอร ช นิ ด เบตา (-plaster) เป นปู นปลาสเตอร ผ ลิ ต โดยวิ ธีก ารคั่ ว ให ไ อน้ํ าระเหยออกจากผลึ ก
ปูนปลาสเตอรกระบวนการนี้จะใหความรอนที่อุณหภูมิ 130-150 องศาเซลเซียส แกยิปซัมอยางรวดเร็ว และมีการกวนอยูตลอดเวลา
เพื่อใหไอน้ําระเหยออกไปไดดี (Marinkovic et al., 2004: 89 - 100)
พลังงาน + CaSO42H2O(s) → - CaSO4 1/2H2O (s) + 3/2H2O (g)

(4)

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบลักษณะและสมบัติที่แตกตางกันของปูนปลาสเตอรชนิ ดแอลฟาและเบตา (กรกนก บุญ เสริม ,
2551: 15)
ลักษณะและสมบัติ
ปูนปลาสเตอรชนิดแอลฟา
ปูนปลาสเตอรชนิดเบตา
ขนาดผลึก
มีขนาดเล็ก (10-20 μm)
มีขนาดเล็กมาก (1-5 μm)
รูพรุนภายในอนุภาค
ไมมีรูพรุน
มีรูพรุน
พื้นที่ผิวจําเพาะ
มีปริมาณนอย
มีปริมาณมาก
ตําหนิที่พบในผลึก
พบนอย
พบมาก
ความตองการน้ําในการทําปฏิกิริยา
ตองการน้ํานอย
ตองการน้ํามาก
อัตราเร็วในการใหความแข็งแรง
เกิดขึ้นอยางชา ๆ
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
ความแข็งแรง
แข็งแรงสูง
แข็งแรงต่ํา
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ขั้นตอนการทดลอง
1. การเก็บตัวอยาง
ทํ า การเก็ บ ตั ว อย า งปู น ปลาสเตอร จ ากกระบวนการผลิ ต เครื่ อ งประดั บ จากโรงงานอุ ต สาหกรรม โดยเก็ บ
ปูนปลาสเตอรใหมกอนการใชงาน (P1) และเมื่อนําไปผสมน้ําในอัตราสวนปูนปลาสเตอร 100 กรัม ตอ น้ํา 30 มิลลิลิตร (P2)
และปูนปลาสเตอรที่ใชเปนแบบหลอเขาอบที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส (P3) หลังจากนั้นเทโลหะใสแบบปูนปลาสเตอรที่รอน
และถูกนําไปจุมลงน้ําเพื่อใหแบบปูนปลาสเตอรหลุดออก (P4) จากนั้นเศษปูนปลาสเตอรจะถูกรวบรวมเก็บไวเพื่อรอการกําจัด
อีกครั้ง (P5) จากนั้นตัวอยางที่เก็บไดนํามาทําการตากใหแหงภายใตอุณหภูมิหอง และทําการบดใหละเอียด

รูปภาพที่ 1 กระบวนการผลิตเครื่องประดับ
2. วิเคราะหหาหมูฟงกชั่น
นําตัวอยางที่ตากใหแหง และบดละเอียด P1, P2, P3, P4 และ P5 นํามาวิเคราะหหาหมูฟงกชั่น และอบตัวอยาง
P2 ที่อุณหภูมิตาง ๆ วิเคราะหหาหมูฟงกชันดวยเทคนิคฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปกโทรสโกป (FTIR) โดยเครื่องยี่หอ
Agilent รุน Cary 630 โดยวิเคราะหที่ชวงความยาวคลื่น 650-4000 ตอเซนติเมตร
3. วัดความหนืด และทดสอบเวลาในการแข็งตัว
ชั่งปูนปลาสเตอร และผสมน้ําตามอัตราสวนตาง ๆ และนําไปวัดความหนืดดวยเครื่องวัดความหนืดยี่หอ Brookfield
รุน DV-I+ โดยใชหัววัดความหนืด RV เบอร 2 ความเร็ว 0.5 รอบตอนาที และจับเวลาของการแข็งตัวโดยเริ่มจับเวลาเมื่อเริ่ม
ผสมน้ํา แลวสิ้นสุดเมื่อปูนปลาสเตอรแข็งตัว
ผลการทดลอง
1. ผลการวิเคราะหหมูฟงกชั่น
จากการวิเคราะหหมูฟงกชั่นตัวอยางปูนปลาสเตอรที่เก็บจากโรงงานอุตสาหกรรม จากรูปภาพที่ 2 ตัวอยาง P1-P5
พบโมเลกุ ลของ SO42- ที่ตํ าแหน ง 680 และ 785 ต อเซนติเ มตร และพบพั นธะ S-O ที่ตํ าแหน ง 1088 ต อเซนติเ มตร
เชนเดียวกัน ทั้ง 5 ตัวอยาง สวนตัวอยาง P1 พบวามีตําแหนงที่ 1620 ตอเซนติเมตร เกิดขึ้นซึ่งเปนตําแหนงของพันธะ O-H
ที่เกิดจากการสั่นของโมเลกุลน้ําแบบ Hemihydrate และที่ตําแหนง P2 ซึ่งเปนตัวอยางที่ผานการผสมน้ําและแข็งตัว พบวา
มีตําแหนงที่ 1620, 1680, 3400 และ3525 ตอเซนติเมตร เกิดขึ้น ซึ่งที่ตําแหนง 1680 ตอเซนติเมตร เปนตําแหนงของพันธะ
O-H ที่เกิดจากการสั่นของโมเลกุลน้ําแบบ Dihydrate และที่ตําแหนง 3400 และ 3525 ตอเซนติเมตร เปนตําแหนงของ
พันธะ O-H (O-H stretching) สวนตัวอยาง P3, P4 และP5 ไมพบตําแหนงของพันธะ O-H เกิดขึ้น (Al-Jobouri, 2011)
จากรูปภาพที่ 3 พบวาเมื่อนําปูนปลาสเตอร P2 ที่ผานการผสมน้ําและนําไปอบที่อุณหภูมิ 100-700 องศาเซลเซียส
พบว า เมื่ ออบที่ อุณหภู มิ 200 องศาเซลเซีย ส ตําแหนง Dihydrate หายไป และเมื่ ออบที่ อุณหภู มิสู ง ขึ้ นพบว าตําแหน ง
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Hemihydrate ลดลง และหายไปเมื่ออบจนถึงอุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส จากนั้นจึงทําการศึกษาตัวอยางที่อบในชวง 100200 องศาเซลเซียส และ 300-400 องศาเซลเซียส เพื่อหาอุณหภูมิที่ทําใหตําแหนง Dihydrate และ Hemihydrate หายไป
จากการทดลองพบวาที่ อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซีย ส มีตํ าแหน ง Dihydrate แตเ มื่ออบที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซีย ส
ตําแหนง Dihydrate หายไปและเหลือเฉพาะตําแหนง Hemihydrate ดังรูปภาพที่ 4 และปูนปลาสเตอร P2 อบที่อุณหภูมิ
ชวง 300-400 องศาเซลเซียส พบวาเมื่อใหอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตําแหนง Hemihydrate คอย ๆ ลดลง จนถึงอุณหภูมิ 340
องศาเซลเซียส ตําแหนง Hemihydrate หายไป ดังรูปภาพที่ 5

รูปภาพที่ 2 ผลการวิเคราะหหมูฟงกชั่น P1, P2, P3,
P4 และP5

รูปภาพที่ 3 ผลการวิเคราะหหมูฟงกชั่น P2 อบที่
อุณหภูมิ100-700 องศาเซลเซียส

รูปภาพที่ 4 ผลการวิเคราะหหมูฟงกชั่น P2 อบที่
อุณหภูมิ100-200 องศาเซลเซียส

รูปภาพที่ 5 ผลการวิเคราะหหมูฟงกชั่น P2 อบที่
อุณหภูมิ 300-400 องศาเซลเซียส
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2. ผลวัดความหนืด และทดสอบเวลาในการแข็งตัว
จากการวิเคราะหหาหมูฟงกชั่นพบวาปูนปลาสเตอรเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม P4 และ P5 ไมพบตําแหนง
ของน้ํ าภายในปูนปลาสเตอร เหมือนกั น จึง เลื อก P4 มาทําการทดลองการแข็ง ตัวของโดยพบวาเมื่ อปู นปลาสเตอรไ ดรั บ
อุณหภูมิสูงทําใหตําแหนง Hemihydrate หายไปทําใหไมสามารถนํากลับมาใชใหมได จึงไดทําการนําปูนปลาสเตอร P4 ที่เก็บ
จากโรงงานอุ ต สาหกรรมมาทําการผึ่ ง ใหแ ห ง ภายใตอุณหภู มิห อง และทําการบดใหล ะเอีย ดจากนั้ นนํามาทําการผสมกั บ
ปูนปลาสเตอรใหม P1 ที่อัตราสวนตาง ๆ ดวยอัตราสวนปูนปลาสเตอร 100 กรัม ตอน้ํา 38 มิลลิลิตร และจับเวลาในการ
แข็งตัวของปูนปลาสเตอรไดดังตารางที่ 2 โดยพบวาสามารถผสมปูนปลาสเตอรใหม P1 กับปูนปลาสเตอร P4 พบวาสามารถ
ผสมปู นปลาสเตอร P4 ไดม ากสุด ที่อัตราส วน 60:40 โดยใชเ วลาในการแข็ งตั วที่ 38 นาที โดยปู นปลาสเตอรใ หม 100
เปอรเซ็นต ใชเวลา 30 นาที ในการแข็งตัวสวนปูนปลาสเตอรที่มีการผสมปูนปลาสเตอร P4 ในอัตราสวน 50:50, 40:60,
30:70, 20:80, 10:90 และ 0:100 พบวาปูนปลาสเตอรไมเกิดการแข็งตัว
ซึ่งจากการผสมปูนปลาสเตอรในอัตราสวนตาง ๆ พบวาปูนปลาสเตอรมีความหนืดที่มากขึ้นจึงไดทําการวัดความหนืด
ในชวงเวลาไมเกิน 3 นาทีตั้งแตเริ่มผสมน้ํา โดยเลือกปูนปลาสเตอรที่อัตราสวน 100:0, 90:10, 80:20, 70:30 และ 60:40
ซึ่งพบวามีการแข็งตัวไดโดยนําปูนปลาสเตอรมาวัดความหนืด ดวยการปรับปริมาณอัตราสวนปูนปลาสเตอร 100 กรัม ตอน้ํา
38 มิลลิลิตร โดยการปรับปริมาณน้ํา ดังตารางที่ 3 พบวาปูนปลาสเตอรที่อัตราสวน 100:0 มีคาความหนืดอยูที่ 2.36x104
มิลลิปาสกาลวินาที โดยผสมน้ํา 38 มิลลิลิตร ดวยอัตราสวนปูนปลาสเตอร 90:10, 80:20, 70:30 และ 60:40 พบวา ปริมาณน้ํา
ที่ทําใหความหนืดใกลเคียงกับปูนปลาสเตอรที่อัตราสวน 100: 0 คือ 38.5, 39.5, 40.5, 41.5 ตามลําดับ ดังรูปภาพที่ 6
ตารางที่ 2 อัตราการแข็งตัวของปูนปลาสเตอรผสมระหวาง P1 และ P4 ปริมาณ 100 กรัม ตอน้ํา 38 มิลลิลิตร
อัตราสวนP1 : P4
เวลาแข็งตัว (นาที)
100 : 0
30
90 : 10
32
80 : 20
34
70 : 30
36
60 : 40
38
50 : 50
ไมแข็งตัว
40 : 60
ไมแข็งตัว
30 : 70
ไมแข็งตัว
20 : 80
ไมแข็งตัว
10 : 90
ไมแข็งตัว
0 : 100
ไมแข็งตัว
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ตารางที่ 3 ความหนืดตอปริมาตรน้ํา
น้ํา (มล.)
38.0
38.5
39.0
39.5
40.0
40.5
41.0
41.5
42.0

100 : 0
2.36
-

ความหนืดx104 (มิลลิปาสกาลวินาที)
90 : 10
80 :20
70 : 30
2.66
3.22
4.27
2.34
2.96
3.66
1.98
2.69
3.14
2.40
2.94
2.02
2.74
2.38
2.00
-

60 : 40
5.22
4.34
3.74
3.20
3.06
2.82
2.65
2.34
1.96

รูปภาพที่ 6 กราฟความสัมพันธระหวางปริมาณน้ํากับความหนืด
หลังจากการทดลองเพื่อหาปริมาณน้ําที่ทําใหปูนปลาสเตอรมีความหนืดที่ใกลเคียงกันกับปูนปลาสเตอรที่อัตราสวน
100:0 เพื่อใหเหมาะตอการใชงาน จึงทําการทดลองผสมปูนปลาสเตอรอีกครั้ง ดวยปริมาณน้ําที่เหมาะสมพบวา เวลาในการ
แข็งตัวของปูนปลาสเตอรเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กนอยดัง รูปภาพที่ 7

รูปภาพที่ 7 กราฟความสัมพันธเวลาในการแข็งตัวของปูนปลาสเตอร
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ปที่ 8 ฉบับที่ 2 มกราคม – มิถุนายน 2557

สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาหมูฟงกชั่นของปูนปลาสเตอรพบวาปูนปลาสเตอรใหม (P1) มีตําแหนงของ Hemihydrate ที่ปฏิกิริยา
สามารถผันกลับไดและเมื่อปูนปลาสเตอรใหม (P1) ไปผสมน้ําเปนปูนปลาสเตอร P2 พบวามีตําแหนงของ Dihydrate ซึ่งเปน
ตามทฤษฏีการผันกลับของปฏิกิริยาของปูนปลาสเตอร แตเมื่อปูนปลาสเตอร P2 หลังผานกระบวนการอบ P3, P4 และ P5
ไมพบตําแหนงของ Hemihydrate และ Dihydrate ซึ่งเกิดจากผลของอุณหภูมิโดยพบวาปูนปลาสเตอรหลังจากการผสมน้ํา
(P2) แลวนั้นสามารถเผาใหปฏิกิริยาผันกลับจาก Dihydrate เปน Hemihydrate ไดโดยการอบที่อุณหภูมิตั้งแต 110 องศา
เซลเซียส จนถึงอุณหภูมิ 330 องศาเซลเซียส โดยตําแหนงของ Hemihydrate คอย ๆ ลดลง ตามลําดับ เมื่อใหอุณหภูมิสูงถึง
340 องศาเซลเซียส ไมพบตําแหนงของ Hemihydrate ซึ่งสอดคลองกับการทดสอบการแข็งตัวของปูนปลาสเตอรที่โดยพบวา
ปูนปลาสเตอร P4 เมื่อนํากลับมาผสมน้ําอีกครั้ง ไมสามารถแข็งตัวไดอีก จึงทําทดลองเพื่อลดใชปริมาณปูนปลาสเตอรใหมลง
โดยผสมปูนปลาสเตอร P1 กับ P4 เพื่อหาปริมาณนอยที่สุดที่สามารถใชไดและมีคุณสมบัติที่ใกลเคียงกับปูนปลาสเตอรใหม
พบวาอัตราสวนของปูนปลาสเตอรใหมตอปูนปลาสเตอรเกา ที่สามารถนํากลับมาใชงานไดมากที่สุดคือ 60:40 โดยผสมน้ํา
41.5 มิลลิลิตร และใชเวลาในการแข็งตัวที่ 39 นาที
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