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บทคัดย่อ 

 บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ในร้านกาแฟและร้านอาหารส่วนใหญ่ผลิตจากพลาสติกที่ไม่ย่อยสลายทาง
ชีวภาพ เช่น พอลิเอธิลีน (PE) พอลิพรอพิลีน (PP) และพอลิเอธิลีนเทเรฟทอเลต (PET) ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ใช้มีทั้ง
ประเภทใช้แล้วทิ้ง ท าให้เป็นปัญหาการก าจัดขยะพลาสติกที่ไม่ย่อยสลายที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การใช้
บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตจากพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจะช่วยแก้ไขปัญหามลภาวะจากขยะพลาสติก  
 ร้านกาแฟชายทุ่ง อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยและ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) มีแนวคิดท่ีจะสร้างร้านกาแฟที่ไม่มีการทิ้งของเสียจากร้านฯ สู่
สิ่งแวดล้อม กล่าวคือ “Zero Waste Coffee shop”  โดยน าบรรจุภัณฑ์และภาชนะบรรจุเครื่องดื่มที่ผลิตจาก
พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ประเภทพอลิแลกคิคแอซิด (PLA) และพอลิบิวทีลีนซัคซิเนต (PBS) มาใช้ใน
ร้านกาแฟชายทุ่งทดแทนพลาสติกที่ไม่ย่อยสลาย และจัดท าระบบการคัดแยกขยะพลาสติกย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพและกากกาแฟ/กากชา แล้วน ามาเข้าเครื่องแปรรูปขยะร่วมกับขยะชีวมวลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือวิจัยกับบริษัท ที.ซี.เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากัด ในการปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องแปรรูปขยะเพ่ือรองรับขยะพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 

เครื่องแปรรูปขยะเป็นการผนวกระบบแปรรูปขยะพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพร่วมกับระบบ
แปรรูปขยะชีวมวลให้เป็นสารชีวภาพปรับปรุงดิน มีการท างานแบบต่อเนื่องอย่างอัตโนมัติ โดยมีส่วนประกอบ 
2 ส่วน ส่วนที่ 1 ระบบแปรรูปขยะชีวมวลเป็นสารชีวภาพปรับปรุงดิน ประกอบด้วยชุดสายพานล าเลียงขยะ 
(Conveyer) และชุดบดสับขยะ (Shredder) และชุดถังปฏิกรณ์หมักย่อยขยะชีวมวล (Biomass 
Fermentation Reactor) และเครื่องรีดน้ าระบบสกรูก าลังอัด (Fertilizer Screw press) และถังอบแห้ง 
(Drying Fertilizer Reactor) ตามล าดับ ส่วนที่ 2 ระบบหมักย่อยสลายขยะพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
ประกอบด้วยชุดบดสับขยะพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Shredder) และชุดถังปฏิกรณ์หมักย่อยขยะ
พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพขั้นปฐมภูมิ (Primary PLA garbage Fermentation Reactor) และชุด
ระบบก าเนิดลมร้อน และชุดป้อนขยะพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากการย่อยสลายปฐมภูมิเข้าระบบ
แปรรูปขยะชีวมวลเป็นสารชีวภาพปรับปรุงดิน สารปรับปรุงดินที่ได้จากเครื่องแปรรูปขยะ มี 2 ส่วน ได้แก่ 
ของเหลวและของแข็ง ถูกน าไปใช้ในการเพาะปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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Abstract 

 

 Plastic packaging used in the coffee shop and restaurant is made from non-degraded 

polymers such as polyethylene (PE), polypropylene (PP) and poly(ethylene terephthalate) 
(PET). These packaging are disposable and their wastes are the source of environmental 

problems. Therefore, the use of biodegradable polymers for drink packaging will solve the 

problems. 
 Chai Thung Coffee shop, Thai Bioplastic Industrial Association and PTT Global 

Chemicals Publics company have decided to support the green environment project of “Zero 

Waste Coffee shop”. The drink packaging in the restaurant has been changed from non-
degradable plastics to biodegradable plastics including poly(lactic acid) (PLA) and 

poly(butylene succinate) (PBS). Furthermore, sorting of PLA, PBS and biomass was performed 

before subjected to the waste transformation with biomass in Rajamangala University of 

Technology. The biodegradable waste treatment machine was designed together between 

RMUTT and TCM Environment company to improve the process application to 

biodegradable polymer packaging. 
 The biodegradable waste treatment machine was designed together between 

RMUTT and TCM Environment company. The process consists of automatic continuous 

mixing and fermentation of bioplastic packaging and biomass waste. There are 2 parts of the 

process components: (1) the transform process of biomass waste to soil stabilizer comprises of 

conveyer, shredder, biomass fermentation reactor, fertilizer screw press and drying fertilizer 

reactor, (2) the fermentation process of bioplastic packaging waste consists of shredder and 
primary bioplastic garbage fermentation reactor, hot air generator and bioplastic feeding 

process to the biomass waste to soil stabilizer transform process. The soil stabilizer comprises 

of liquid and solid products used for plantation at Rajamangala University of Technology 

Thanyaburi. 
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