ขยะถ่ านไฟฉายเก่ า สู่ อฐิ ทางเดินคนพิการทางสายตา

"ถ่านไฟฉาย" ที่ใช้แล้วเมื่อทิ้งไปก็จะกลายเป็ นขยะอันตรายเพราะมีโลหะหนักปนเปื้ อน แต่ทุกวันนี้
ทาได้เพียงแค่การฝังกลบเท่านั้น ซึ่ งขยะพิษเหล่านี้นบั วันจะมีปริ มาณที่เพิ่มขึ้น แต่วนั นี้ นางสาวแพรวา ฐานนันทน์ ,
นายสาธิ ต ประทีปธี รานันต์ และนายสิ ริวชั ทนงศักดิ์ 3 นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรม
สิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เกิดแนวคิดในการหาวิธีใช้ประโยชน์จาก
ถ่านไฟฉายที่เสื่ อมสภาพ มาผลิตสารแม่เหล็ก หรื อ เฟอโรแมกเนติกขึ้น แล้วนาสารดังกล่าวมาฉาบหรื อเคลือบลง
บนผิวอิฐทางเท้าเพื่อใช้เป็ น "ทางเดินแม่เหล็ก" ให้กบั ผูพ้ ิการทางสายตา ซึ่ งประโยชน์ต่อสังคมแทนการปล่อยให้
ทิ้งเป็ นขยะพิษ
ผศ.ธิ ดารัตน์ บุญศรี อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิ ดเผยว่า ประเทศไทยยังไม่มีระบบการแยกทิ้งถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วออก
จากขยะทัว่ ไป ฉะนั้นถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วจะถูกทิ้งรวมกับขยะทัว่ ๆ ไปและกาจัดโดยวิธีการฝังในหลุมฝังกลบขยะ
ชุมชน เมื่อถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วสัมผัสกับน้ าฝนที่ซึมลงมา หรื อน้ าชะขยะที่เป็ นกรด จะทาให้สารที่เป็ น
ส่ วนประกอบในถ่านไฟฉาย ประกอบด้วย ผงคาร์ บอน สังกะสี และแมงกานีส ปนเปื้ อนสู่ สิ่งแวดล้อม ถึงแม้วา่ เป็ น
สังกะสี และแมงกานีส เป็ นโลหะที่มีความเป็ นพิษต่า แต่หากมีปริ มาณที่สูงมากก็จะมีพิษต่อสิ่ งแวดล้อมและ
สิ่ งมีชีวติ ได้ หลายๆประเทศในยุโรป ถ่านไฟฉายหลังจากการใช้งานจะถูกนาไปจัดการหมุนเวียนวัสดุ ซึ่ งเป็ น
ทางเลือกที่จะบรรเทาปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากการทาลายถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว วิธีการหมุนเวียนวัสดุจาก
ถ่านไฟฉายมีสองกระบวนการ คือ การใช้ความร้อน ( pyrometallurgy) และการทาละลาย ( hydrometallurgy)
กระบวนการให้ความร้อนจะให้ผลตอบแทนด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าการกาจัดด้วยการเผา ส่ วน
กระบวนการทาละลายจะเป็ นกระบวนการที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสู งกว่ากระบวนการใช้ความร้อน แต่มี
กระบวนการที่ซบั ซ้อน ใช้เวลานาน และใช้สารเคมี

ทีมวิจยั เรื่ องอิฐทางเดินแม่เหล็กและอาจารย์ที่ปรึ กษา
ขณะนี้กาลังดาเนินการศึกษาวิจยั อิฐทางเดินแม่เหล็กและไม้เท้านาทางคนพิการทางสายตา ด้วยการนา
ผงถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ที่ใช้แล้วมาสังเคราะห์สารแม่เหล็กหรื อเฟอร์ โรแมกเนติก โดยถ่านไฟฉาย 100 ก้อน จะได้
สารแม่เหล็กปริ มาณ 1 กิโลกรัม เพื่อนามาผสมกับสี และปูนซี เมนต์ แล้วนามาฉาบผิวหน้าอิฐทางเดินแม่เหล็ก
สาหรับคนพิการทางสายตาที่จะนาไปติดตั้งจริ งในโรงเรี ยนสอนคนตาบอดกรุ งเทพ เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการ
ติดตั้งทางเดินอิฐแม่เหล็ก และติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสนามแม่เหล็กพร้อมอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณที่ไม้เท้าให้กบั เด็ก
พิการทางสายตา เนื่องจากทางเดินอิฐแม่เหล็กและไม้เท้านาทางเป็ นระบบใหม่ที่บุคลากรและคนพิการทางสายตายัง
ไม่คุน้ เคยกับการใช้งาน จึงต้องมีการฝึ กอบรมถึงวิธีการใช้งานและการดูแลอุปกรณ์ หากคนทางเดินแม่เหล็กและไม้
เท้านาทางผูพ้ ิการทางสายตา

การสังเคราะห์สารแม่เหล็กหรื อเฟอร์ โรแมกเนติก
นางสาวแพรวา ฐานนันทน์ กล่าวว่า จากการศึกษาข้อมูลพบว่ากระป๋ องยาฆ่าแมลง หลอดไฟฟลูออ
เรสเซนต์ และถ่านไฟฉาย จัดเป็ นขยะที่มีการปนเปื้ อนสารที่เป็ นอันตรายต่อคนและสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะ
ถ่านไฟฉายที่เสื่ อมสภาพแล้วและนับวันยิง่ มีปริ มาณเพิม่ มากขึ้น ส่ วนที่มีการนาไปรี ไซเคิล พบว่า ในถ่านไฟฉาย
1 ก้อน จะประกอบด้วย แผ่นโลหะที่เป็ นเปลือกหุ ม้ จะถูกนาไปหลอมใหม่ ส่ วนขั้วหรื อหัวหมุดทองแดง ก็นาไป

แปรรู ปใหม่ได้ ขณะที่ผงถ่านถือเป็ นส่ วนที่เป็ นปั ญหา ซึ่ งวิธีกาจัดส่ วนใหญ่คือการนาไปฝังกลบ แต่จากการลงพื้นที่
สารวจโรงกาจัดขยะพิษที่จงั หวัดระยอง พบว่า ขยะจากถ่านไฟฉายส่ วนใหญ่กลับถูกทิ้งอยูใ่ นถัง ไม่มีการนาไปรี
ไซเคิลเพราะกังวลเรื่ องของส่ วนประกอบที่ปนเปื้ อนด้วยโลหะหนัก แต่ในเชิงวิทยาศาสตร์ แล้วเราสามารถนา
กลับมาใช้ประโยชน์ได้เพียงแต่ตอ้ งหาวิธีการสกัดแยกและการกาจัดโลหะหนักที่มีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งเป็ นโจทย์ที่ทาง
กลุ่มได้รับมอบหมาย
นายสาธิ ต ประทีปธี รานันต์ กล่าวว่า เนื่องจากสารเฟอโรแมกเนติกที่เราผลิตขึ้นจากถ่านไฟฉายที่
เสื่ อมสภาพ มีคุณสมบัติใช้เป็ นสารในการสร้างสนามแม่เหล็ก มีความแข็ง และมีความคงทนไม่ละลายน้ า จึง
น่าสนใจที่จะใช้เป็ นสารเคลือบผิวคอนกรี ตหรื ออิฐ เพื่อสร้างทางเดินแม่เหล็ก เชื่อว่า แนวคิดนี้จะเป็ นประโยชน์
ให้แก่ผพู ้ ิการทางสายตา ทาให้สามารถเดินได้สะดวกขึ้น เพราะทางเดินเท้าของผูพ้ ิการทางสายตาที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
จะใช้การทาเป็ นลอนนูน หรื อปุ่ มบนผิวอิฐทางเดิน เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ให้กบั ผูพ้ ิการทางสายตาได้ทราบถึงจุดสิ้ นสุ ด
หรื อระยะที่ตอ้ งหยุดเพื่อความปลอดภัย แต่อาจไม่สะดวกสาหรับผูท้ ี่ใช้รถเข็น หรื อคนปกติทวั่ ไปที่ใช้ทางเท้า
ร่ วมกัน แม้แต่ผพู ้ ิการทางสายตาก็อาจเดินสะดุดกับผิวทางเดินที่ไม่เรี ยบได้ หากเราสามารถนาสารดังกล่าวมา
เคลือบผิวทางเดินเป็ นพื้นเรี ยบ และติดแถบแม่เหล็กที่บริ เวณปลายไม้เท้า เมื่อผูพ้ ิการใช้ปลายไม้เท้าแตะหรื อสัมผัส
กับพื้นผิวทางเดินที่เคลือบด้วยสารแม่เหล็กก็จะรู ้สึกได้ถึงสัมผัสของแรงดูดที่เกิดขึ้นซึ่ งช่วยนาทางให้กบั ผูพ้ ิการ
เดินทางได้สะดวกและคนทัว่ ไปที่ใช้ทางเดินร่ วมกันก็ไม่ตอ้ งสะดุดกับพื้นผิวที่ไม่เรี ยบ
นายสิ ริวชั ทนงศักดิ์ กล่าวเสริ มว่า ทางกลุ่มฯ ได้จาลองอิฐบล็อก และไม้เท้าขึ้น เพื่อทดสอบแรงดูด
โดยได้จาลองอิฐบล็อคในขนาดความกว้าง 10 ซม. ยาว 20 ซม. และหนา 3 ซม.ซึ่ งเป็ นขนาดใกล้เคียงกับอิฐ
มาตรฐานทางเท้า โดยนาอิฐที่จาลองมาฉาบผิวหน้าด้วยสารแม่เหล็กที่พฒั นาขึ้นเคลือบลงบางๆในปริ มาณ 3 กรัม
ส่ วนแม่เหล็กที่ติดปลายไม้เท้าจะมีสนามแม่เหล็กที่อยูร่ ะดับสู งกว่าอิฐแม่เหล็ก เมื่อสัมผัสกับผิวอิฐ ไม้เท้าจะถูกดูด
ด้วยสารแม่เหล็กที่พฒั นาขึ้นบนแผ่นอิฐทางเท้า ในระดับที่ผพู ้ ิการทางสายตารับรู ้ได้ แต่อิฐแม่เหล็กจะไม่ดูดแผ่น
แม่เหล็กที่มีสนามแม่เหล็กต่าๆ ไม่วา่ จะเป็ นแมคเน็ทหรื อที่ติดตูเ้ ย็น บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม ในกรณี ที่บตั รอิเลค
โทรนิกส์ตกลงบนพื้นทางเดินที่เคลือบสารดังกล่าว จะไม่ทาให้ขอ้ มูลในบัตรสู ญหายแต่อย่างใด นอกจากนี้
สนามแม่เหล็กของทางเดินแม่เหล็กจะไม่รบกวนคลื่นโทรศัพท์

อาจารย์โรงเรี ยนสอนคนตาบอดกรุ งเทพทดสอบอุปกรณ์

สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) เป็ นหน่วยงานหลักที่รวบรวมถ่านอัลคาไลน์ที่ใช้แล้ว รณรงค์การแยก
ขยะอันตรายหรื อขยะพิษออกจากขยะครัวเรื อนทัว่ ไป และตั้งกล่องรับบริ จาคถ่านจากหน่วยงานสมาชิกของตาวิเศษ
อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติทวั่ ประเทศ เป็ นจุดวางกล่องรับทิ้งถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วจากเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว ก็
จะเป็ นการช่วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าได้อีกทางหนึ่ง
การขยายต่อยอดโครงการจะติดตั้งในโรงพยาบาลวัดไร่ ขิงที่เป็ นศูนย์ฝึกอาชีพให้กบั คนพิการทางสายตา
ประเภทสายตาเลือนราง โดยอนาคตอาจจะไปติดตั้งในพื้นที่อื่นที่ให้บริ การกับคนพิการทางสายตา ประกอบกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีในปั จจุบนั ทาให้เด็กรุ่ นใหม่เป็ น สังคมก้มหน้า หน้าติดจอ ซึ่ งจะทาให้สูญเสี ยเรื่ องของการ
มองเห็น หรื อจอประสาทตาเสื่ อมอาจจะเกิดขึ้นในเด็กอายุนอ้ ยลง ฉะนั้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับผูพ้ ิการทาง
สายตาอาจจะต้องพัฒนาให้สามารถนาผูพ้ ิการทางสายตาที่เกิดขึ้นภายหลังออกมาสู่ สังคมเพื่อสร้างสุ ขภาพจิตที่ดี
และลดความเครี ยดในการใช้ชีวติ ที่แตกต่างจากบุคคลทัว่ ไป

