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สมบัติการไหลและกำลังรับแรงอัดของวัสดุควบคุมกำลังต่ำที่ผลิตจากขยะฝาขวดน้ำพลาสติก
แทนที่มวลรวมละเอียด
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บทคัดย่อ
ในปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดจากการใช้เพียง
ครั้งเดียวเป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสมบัติเชิงกลของวัสดุควบคุมกำลังต่ำ (CLSM) ที่นำขยะพลาสติก
จากฝาขวดน้ำมาใช้ทดแทนมวลรวมละเอียดที่ป ริมาณ 20 30 40 และ
50% โดยปริมาตรของมวลรวมละเอียด วัสดุที่ใช้ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์
เถ้าลอย น้ำ ทรายธรรมชาติ และขยะพลาสติกจากฝาขวดน้ำ คุณสมบัติที่
ศึกษาประกอบด้วย ความสามารถในการไหลแผ่ และกำลังรับแรงอัดที่อายุ
การบ่ม 7 14 และ 28 วัน จากผลการทดสอบพบว่าการใช้ขยะฝาขวดน้ำ
พลาสติ ก บดละเอีย ดแทนที่ ท รายธรรมชาติ ใ นปริ มาณที ่ มากขึ ้นทำให้
ความสามารถในการยุบตัวไหลแผ่และความสามารถในการรับกำลังอัดแกน
เดียวลดลง อย่างไรก็ตาม การแทนที่ทรายธรรมชาติด้วยขยะฝาขวดน้ำ
พลาสติกบดละเอียดในปริมาณ 30 40 และ 50% สามารถนำมาใช้ เป็ น
ส่วนผสมในการผลิตวัสดุควบคุมกำลังต่ำสำหรับนำไปใช้เป็นวัสดุพื้นทางได้
คำสำคัญ: วัสดุควบคุมกำลังต่ำ, ขยะพลาสติก, ฝาขวดพลาสติก, วัสดุพื้น
ทาง

Abstract
Nowadays, an increasing of single-used plastic waste amount
becomes one of serious environmental issues. This research
aims to investigate the mechanical properties of controlled lowstrength material (CLSM) made from plastic bottle cap waste.
Plastic bottle cap waste was used as fine aggregate replacement
at 20%, 30%, 40%, and 50% by volume of fine aggregate. Raw
materials used in CLSM consisted of cement, fly ash, water,
natural sand, and plastic bottle cap waste. The experimental
program includes flow test and unconfined compression test at
curing time of 7, 14, and 28 days. The test results show that

slump flow and unconfined compressive strength of CLSM mixes
decreased with the increase in the plastic replacement content.
However, mixtures with 30%, 40%, and 50% of plastic waste can
still satisfy with the strength criteria of CLSM for using as
pavement base material.
Keywords: Controlled low-strength material, Plastic waste,
Plastic bottle cap, Pavement base material

1. บทนำ
ในปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาด้านขยะพลาสติก เนื่องจากพลาสติกเป็นวัสดุ
สังเคราะห์ที่มีราคาถูก น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน และสะดวกในการใช้
งาน จึงทำให้พลาสติกมีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก
และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกวิถีชีวิตประจำวันของมนุษย์ที่
มีความนิยมในการสั่งซื้ออาหารแบบดิลิเวอรี่และการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่
เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้มีปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ปี ค.ศ. 2013 พบว่ามีขยะพลาสติกปริมาณ 299 ล้านตัน ถูกผลิตขึ้นมาจาก
ทั่วโลก แต่มีเพียง 25% เท่านั้นที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ [12] และจาก
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 [3] พบว่าในแต่ละครั้ง
ของการสั่งซื้อจะก่อให้เกิดขยะพลาสติกไม่น้อยกว่า 5 ชิ้น หรือบางประเภท
อาจมากถึง 10 ชิ้น ได้แ ก่ ถุ งพลาสติก กล่อ งพลาสติก ใส่อ าหาร ซอง
พลาสติกแยกชนิดอาหาร ซองเครื่องปรุงรส แก้วพลาสติก ช้อนและส้อม
พลาสติก โดยปริมาณขยะพลาสติก ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562 มี
จำนวนมากถึง 1.91 ล้านตัน แต่มีขยะพลาสติกปริมาณเพียง 0.36 ล้านตัน
หรือคิดเป็น 19% เท่านั้น [3] ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ขยะพลาสติกส่วน
ที่เหลือจะถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การฝังกลบอย่างไม่ถูกหลัก
วิชาการ การเผากลางแจ้ง การเทกอง หรือการนำไปทิ้งลงทะเล เป็นต้น ซึ่ง
พลาสติกจะใช้เวลาในการย่อยสลายประมาณ 450 ปี โดยพบว่ามีสถานที่
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กำจัดขยะที่ดำเนินการกำจัดขยะอย่างไม่ ถ ูก วิธีมากถึง 2,257 แห่ง [3]
ดังนั้นการนำขยะพลาสติกมาประยุกต์ใช้ในวัสดุก่อสร้างโดยการนำไปใช้
เป็นวัสดุพื้นทางแทนหินคลุก จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาขยะ
พลาสติกดังกล่าวและยังเป็นการพัฒนาวัสดุก่อสร้างอีกด้วย
วัสดุควบคุมกำลังต่ำเป็นวัสดุที่มีลักษณะคล้ายคอนกรีต มีคุณสมบัติที่
แตกต่างจากวัสดุถมชนิดอื่น คือ มีความสามารถไหลเข้าที่แคบได้ดีและอัด
แน่นด้วยตัวเองได้ [4] จึงนิยมนำมาใช้เป็นวัสดุถม โดยถูกนำไปใช้ประโยชน์
อย่างหลากหลาย เช่น งานดินถม งานฝังกลบ งานปรับระดับ งานการขุด
วางท่อระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงการนำไปใช้เป็นฉนวนกันความ
ร้อนสำหรับท่อที่ฝังใต้ดินได้อีกด้วย เนื่องจากสามารถทำงานภายใต้พื้นที่
จำกัดได้ ราคาต้นทุนถูกกว่าการบดอัดดิน และไม่ต้องการคนงานมากมาย
นักในการทำงาน มาตรฐาน ACI 229R [5] ได้ระบุค่าการยุบตัวไหลแผ่ไว้
มากกว่า 200 มม. และค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดียวที่อายุบ่ม 28 วัน มีค่าไม่
เกิน 8.3 MPa เพื่อความสะดวกในการขุดรื้อถอนในอนาคต ในปัจจุบันมี
งานวิจัยจำนวนมากที่พยายามนำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
วัสดุควบคุมกำลังต่ำ เช่น เศษจอ LCD [6] เศษยางบด [7] มวลรวมละเอียด
นำกลับมาใช้ใหม่ [8] เปลือกหอยนางรมบด [9] เศษกระดาษเหลือทิ้ง [10]
ทรายหล่อ [11] ผงฝุ่นซีเมนต์ [12-15] และตะกรันเหล็ก [16] เป็นต้น
ส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตวัสดุควบคุมกำลังต่ำโดยทั่วไปประกอบด้วย
วัสดุเชื่อมประสาน มวลรวม และน้ำ โดยวัสดุเชื่อมประสานที่นิยมใช้มาก
ที่สุดคือ ปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการเผาซิลิกา (SiO2) อะลูมิ
นา (Al2O3) และแคลเซียมออกไซด์ (CaO) ในอุณหภูมิสูง 1400 ถึง 1600
องศาเซสเซียส แล้วนำเข้าสู่กระบวนการบดละเอียดจึงส่งผลให้เกิดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สู่บรรยากาศเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการนำ
เถ้าลอยซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่านหินลิกไนต์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
มาใช้ร่ว มกับ ปูนซีเมนต์สำหรับ วัสดุป ระสานและการนำขยะฝาขวดน้ำ
พลาสติกบดละเอียดมาใช้แทนที่ทรายธรรมชาติสำหรับมวลรวมละเอียดมา
ประยุกต์ใช้ในการผลิตวัสดุ ควบคุมกำลังต่ำจึงถือเป็นวิธีหนึ่งในการนำวัสดุ
เหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการทำงานได้และ
คุณสมบัติด้านการรับกำลังอัดของวัสดุควบคุมกำลังต่ำที่ผลิตจากขยะฝา
ขวดน้ำพลาสติกแทนที่ทรายธรรมชาติ สำหรับนำไปใช้เป็นวัสดุพื้นทางแทน
หินคลุก เพื่อ ลดปัญหาขยะพลาสติกและลดต้นทุนการบดอัดดินในงาน
ก่อสร้างพื้นทาง พร้อมทั้งเปรียบเทีย บผลการทดสอบกับวัสดุควบคุมกำลัง
ต่ำที่ผลิตจากมวลรวมละเอียดจากทรายธรรมชาติ
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1) เถ้า ลอยแคลเซีย มสู ง จากโรงไฟฟ้า แม่ เมาะ อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง ประเทศไทย ดังแสดงในรูปที่ 1 และมีคุณสมบัติ
ทางเคมีแสดงดังตารางที่ 1
2) ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
3) ทรายธรรมชาติ คุณสมบัติดังแสดงในตารางที่ 2
4) ขยะพลาสติ ก จากฝาขวดน้ ำ บด จากเครื ่ อ งปั ่ น บดละเอี ย ด
(Cutting and Grinding machine) และร่อนผ่านตะแกรงเบอร์
4 (4.75 มม.) ดังแสดงในรูปที่ 2 และมีคุณสมบัติดังแสดงในตาราง
ที่ 2
ตารางที่ 1 คุณสมบัตทิ างเคมีของเถ้าลอยทีใ่ ช้ในงานวิจัย
คุณสมบัติทางเคมี

ปริมาณทางเคมี (%)

SiO2

26.9

CaO

22.3

Fe2O3

14.3

Al2O3

13.4

SO3

5.94

MgO

2.52

Na2O

2.06

K2O

1.79

TiO2

0.33

P2O5

0.30

BaO

0.16

SrO

0.12

MnO

0.10

ตารางที่ 2 คุณสมบัตขิ องมวลรวมละเอียด
มวลรวมละเอียด
ทรายธรรมชาติ
ขยะพลาสติก
จากฝาขวดน้ำบด

ความ
ถ่วงจำเพาะ
2.65

โมดูลัสความละเอียด
(FM)
2.85

การดูดซึมน้ำ
(%)
0.65

0.95

4.67

0.01

2. วัสดุและวิธีการดำเนินงานวิจัย
2.1 วัสดุที่ใช้ในงานวิจัย
วัสดุที่ใช้ในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย มวลรวม ได้แก่ ทรายธรรมชาติ
วัสดุทดแทนมวลรวมละเอียดจากขยะพลาสติกจากฝาขวดน้ำ และวัสดุ
ประสาน ได้ แ ก่ ปู น ซี เ มนต์ ไ ฮดรอลิ ก และเถ้ า ลอย ซึ ่ ง มี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 ส่วนผสมของวัสดุควบคุมกำลังต่ำ
ชื่อส่วนผสม

ปูนซีเมนต์
(kg/m3)

เถ้าลอย
(kg/m3)

น้ำ
(kg/m3)

ทรายธรรมชาติ
(kg/m3)

ขยะฝาขวดน้ำพลาสติก
(kg/m3)

P00
P20
P30
P40
P50

143.86
143.86
143.86
143.86
143.86

288.14
288.14
288.14
288.14
288.14

345.60
345.60
345.60
345.60
345.60

1296.0
1036.8
970.2
777.6
648.0

0
93.3
140.0
186.6
233.3

อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุ
ประสาน
(W/B)
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

Percentage passing (%)

100
80
60
40
20
0

รูปที่ 2 ขยะฝาขวดน้ำพลาสติกบดละเอียด

0.01

0.1

1

Size of aggregates (mm)

10

การกระจายตั ว ของทรายธรรมชาติ แ ละขยะฝาขวดน้ ำ พลาสติ ก
บดละเอียดแสดงดังรูปที่ 3 จากผลการทดสอบการกระจายตัวของมวลรวม
ละเอียดตามมาตรฐาน ASTM C33 [17] พบว่าอนุภาคฝาขวดน้ำพลาสติก
บดล้วนมีการกระจายตัวไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C33 [17] แต่เมื่อ
นำขยะฝาขวดน้ำพลาสติกบดละเอียดมาแทนที่ทรายธรรมชาติในปริมาณ
20 30 40 และ 50% โดยปริมาตร การกระจายตัวของอนุภาคจะเป็นไป
ตามมาตรฐาน ASTM C33 [17] ดังนั้นจึงสามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมของ
วัสดุควบคุมกำลังต่ำได้
2.2 สัดส่วนผสมและวิธกี ารผลิตวัสดุควบคุมกำลังต่ำ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติการไหลและกำลังรับแรงอัดของวัสดุ
ควบคุมกำลังต่ำ ที่ผลิตจากขยะฝาขวดน้ำ พลาสติก โดยขยะฝาขวดน้ำ
พลาสติกบดละเอียดจะถูกนำมาแทนที่ทรายธรรมชาติในปริมาณ 20 30 40
และ 50% โดยปริมาตร ส่วนผสมของวัสดุควบคุมกำลังต่ำดังแสดงในตาราง
ที่ 3 อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.80 และอัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อ
เถ้าลอยเท่ากับ 0.50 ทุกส่วนผสม เพื่อต้องการควบคุมค่ากำลังรับแรงอัดให้
อยู่ในช่วงระหว่าง 2.8 ถึง 8.3 MPa ซึ่งเป็นค่ากำลัง รับแรงอัดของวั สดุ
ควบคุมกำลังต่ำสำหรับนำไปใช้เป็นวัสดุพื้นทางตามเกณฑ์กำหนดของ
มาตรฐาน ACI 229R [5]

รูปที่ 3 การกระจายตัวของทรายธรรมชาติและขยะฝาขวดน้ำพลาสติกบดละเอียด

ขั้นตอนการผสมวัสดุควบคุมกำลังต่ำมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน ใช้เวลาใน
การผสมทั้งหมด 1.30 นาที ขั้นตอนแรกใส่ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก เถ้าลอย
และน้ำ ผสมกันเป็นเวลา 30 วินาที จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 โดยใส่ทราย
ธรรมชาติและขยะฝาขวดน้ำพลาสติกบดละเอียดผสมกันอีก 1 นาที เมื่อ
ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 โดยการเทวัสดุควบคุมกำลังต่ำ
เข้าแบบหล่อ และนำตัวอย่างออกจากแบบหล่อเมื่ออายุครบ 24 ชั่วโมง
จากนั้นห่อตัวอย่างด้วยพลาสติกก่อนนำตัวอย่างไปทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ
ตามอายุการบ่ม

MAT29-3

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 จ.เชียงราย

The 27th National Convention on Civil Engineering
August 24-26, 2022, Chiang Rai, THAILAND

2.3 การทดสอบคุณสมบัติวัสดุควบคุมกำลังต่ำ

3.2 ค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดียว

2.3.1 ค่าการยุบตัวไหลแผ่
การทดสอบหาค่าความสามารถในการไหลของวัสดุควบคุมกำลังต่ำจะ
ทดสอบจากความสามารถในการไหลแผ่ ห ลั ง จากผสมเสร็ จ ทั น ที ต าม
มาตรฐาน ASTM C1611 [18]

รูปที่ 5 แสดงผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเดียวของวัสดุควบคุม
กำลังต่ำที่ผลิตจากขยะฝาขวดน้ำพลาสติกที่อายุบ ่ม 7 14 และ 28 วัน
พบว่าวัสดุควบคุมกำลังต่ำจะมีค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดียวลดลงเมื่ อมีการ
แทนที่ทรายธรรมชาติด้วยปริมาณขยะฝาขวดน้ำพลาสติกที่มากขึ้นสำหรับ
ทุกอายุบ่ม โดยเมื่อเปรียบเทียบค่ากำลังรับแรงอัดของส่วนผสมที่ไม่มีการ
แทนที่ทรายธรรมชาติด้วยขยะพลาสติก กับส่วนผสมที่มีสัดส่วนผสมของ
ขยะพลาสติกที่มากขึ้น พบว่าค่ากำลังอัดที่อายุบ่ม 28 วันมีค่าลดลง 34.1
40 56.3 และ 64.4% เมื่อใช้พลาสติกบดในปริมาณ 20 30 40 และ 50%
โดยปริมาตร ตามลำดับ เนื่องจากพลาสติกมีความสามารถในการรับกำลัง
และมีความแข็งแกร่ง (Stiffness) ที่ค่อ นข้างน้อ ยเมื่อ เทียบกับมวลรวม
ธรรมชาติ นอกจากนี้ลักษณะผิวของอนุภาคขยะฝาขวดน้ำพลาสติก ที่มี
ความมันจึงทำให้แรงยึดเนี่ยวระหว่างเพสต์และมวลรวมไม่แข็งแรง [20-22]
รวมถึงพลาสติกมีความสามารถในการดูดซึมน้ำ ที่น้อยกว่าทรายธรรมชาติ
มากจึงทำให้เกิดการสะสมของน้ำที่บริเวณผิวรอยต่อระหว่างเพสต์และมวล
รวมที่มากเกินไปจึงส่งผลให้ค่ากำลังรับแรงอัดลดลง [21]
อย่ า งไรก็ต ามค่า กำลั ง รับ แรงอัด แกนเดี ย วที ่ อ ายุ บ ่ม 28 วั น ของ
ส่ ว นผสม P30 P40 และ P50 มี ค ่ า เท่ า กั บ 8.1 5.9 และ 4.8 MPa
ตามลำดับ จะเห็นได้ว่ากำลังรับแรงอัดของทั้งสามส่วนผสมมีค่าไม่เกิน 8.3
MPa ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับวัสดุควบคุมกำลังต่ำตามมาตรฐาน
ACI 229R [5] ดังนั้นขยะพลาสติกสามารถนำมาใช้ทดแทนทรายธรรมชาติ
ที่ปริมาตร 30 40 และ 50% เพื่อผลิตเป็นวัสดุควบคุมกำลังต่ำได้

3. ผลการทดสอบและอภิปรายผล
3.1 ค่าการยุบตัวไหลแผ่
รูปที่ 4 แสดงผลการทดสอบหาค่าการยุบตัวไหลแผ่ของวัสดุควบคุม
กำลังต่ำที่ผลิตจากขยะฝาขวดน้ำพลาสติกตามมาตรฐาน ASTM C1611
[18] เมื่อทรายธรรมชาติถูกแทนที่ด้วยขยะฝาขวดน้ำพลาสติกบดในปริมาณ
20 30 40 และ 50% โดยปริมาตร พบว่าค่าการยุบตัวไหลแผ่มีค่าเท่ากับ
750 563 513 305 และ 283 มม. ตามลำดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า 200 มม. ทุก
ส่ ว นผสม ซึ ่ ง เป็ น ไปตามข้ อ กำหนดสำหรั บ วั ส ดุ ค วบคุ ม กำลั ง ต่ ำ ตาม
มาตรฐาน ACI 229R [5] และพบว่าค่าการยุบตัวไหลแผ่จะลดลงเมื่อมีการ
แทนที่ทรายธรรมชาติด้วยปริมาณขยะพลาสติกที่มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าการยุบตัวไหลแผ่ของส่วนผสมที่ไม่มีการแทนที่ทรายธรรมชาติด้วยขยะ
พลาสติกกับส่วนผสมที่มีสัดส่วนผสมของขยะพลาสติกที่มากขึ้นพบว่า ค่า
การยุบตัวไหลแผ่ลดลงเท่ากับ 25 31.7 59.3 และ 62.3% เมื่อใช้พลาสติก
บดในปริมาณ 20 30 40 และ 50% โดยปริมาตร ตามลำดับซึ่งเป็นผลมา
จากการที่ ข ยะฝาขวดน้ำพลาสติ ดบดละเอียดมีอนุภาคที่มีลักษณะเป็น
เหลี่ยมมุม ทำให้ความสามารถในการทำงานได้มีค่าลดลง
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2.3.2 ค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดียว
ทดสอบความสามารถในการรับแรงอัดแกนเดียวตามมาตรฐาน ASTM
D2166 [19] โดยใช้ตัวอย่างรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 55
มม. ความสูง 110 มม. ที่อายุบ่ม 7 14 และ 28 วัน
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รูปที่ 5 ค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดียวของวัสดุควบคุมกำลังต่ำ
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รูปที่ 4 ค่าการยุบตัวไหลแผ่ของวัสดุควบคุมกำลังต่ำ

50

4. สรุปผลการศึกษา
จากผลการทดสอบพบว่าค่าการยุบตัวไหลแผ่ของวัสดุควบคุมกำลังต่ำ
มีค่าลดลงตามสัดส่วนของขยะฝาขวดน้ำพลาสติกที่มากขึ้น โดยมีค่าลดลง
มากที่สุดถึง 62.3% และในส่วนของคุณสมบัติด้านการรับกำลังอัดของวัสดุ
ควบคุมกำลังต่ำ พบว่าความสามารถในการรับกำลังอัด แกนเดียวมีค่าลดลง
ตามสัดส่วนของขยะฝาขวดน้ำพลาสติกที่มากขึ้นเช่นกัน โดยมีค่าลดลงมาก
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ที ่ ส ุ ด เท่ า กั บ 64.4% เนื ่ อ งจากอนุ ภ าคของขยะฝาขวดน้ ำ พลาสติ ก
บดละเอียดมีความแข็งแรงน้อยกว่ามวลรวมจากธรรมชาติ ลักษณะรูปร่าง
ของอนุภาคที่มีเหลี่ยมและมุมที่เยอะ และคุณสมบัติในการดูดซึมน้ำของ
พลาสติกที่น้อย แต่อย่างไรก็ตามส่วนผสมที่มีการแทนที่ทรายธรรมชาติด้วย
ขยะฝาขวดน้ำพลาสติกในปริมาณ 30 40 และ 50% โดยปริมาตร มีค่าการ
ยุบตัวไหลแผ่มากกว่า 200 มม. และมีค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดียวที่อายุบ่ม
28 วันไม่เกินกว่า 8.3 MPa ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ
วัสดุควบคุม กำลังต่ำตามมาตรฐาน ACI 229R [5] ดังนั้นขยะฝาขวดน้ำ
พลาสติกสามารถนำมาใช้เป็นมวลรวมละเอียดแทนที่ทรายธรรมชาติในการ
ผลิตวัสดุควบคุมกำลังต่ำได้ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดปริมาณขยะ
พลาสติกที่สามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียว
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