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บทคัดย่อ 
 
งานวิจัยนีเ้ป็นการออกแบบและสรา้งเครื่องย่อยขยะพลาสติก มีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดขนาดขยะพลาสติก

และศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องย่อย โดยเครื่องย่อยมีขนาดกวา้ง  ยาว และสูง 300, 650 และ 1,000 มิลลิเมตร  
มีชุดใบมีดตัดและรบั 12 และ 13 ใบ ใชม้อเตอรไ์ฟฟ้า 1 แรงมา้ ต่อเขา้กบัเกียรท์ด 1:45 รอบต่อนาที เป็นตน้ก าลัง 
ชุดย่อยมีรูตะแกรง 9 และ 12 มิลลิเมตร ความเร็วรอบทดสอบที่ 27, 33, 40 และ 47 รอบต่อนาที ชนิดพลาสติก 
ที่ใชท้ดสอบคือโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตและโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงจากขวดน ้าดื่มทั่วไป  ผลการทดสอบ  
(1) โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต ความเร็วรอบที่เหมาะสมอยู่ที่  47 รอบต่อนาที รูตะแกรง 12 มิลลิเมตร ย่อยได ้ 
2.1 กิโลกรมัต่อชั่วโมง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 73 เปอรเ์ซ็นตโ์ดยน า้หนกั (2) โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ความเร็ว
รอบที่เหมาะสมอยู่ที่  27 รอบต่อนาที รูตะแกรง 12 มิลลิเมตร ย่อยได้ 2.11 กิโลกรมัต่อชั่วโมง มีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 62เปอรเ์ซ็นตโ์ดยน า้หนกั 
 
ค าส าคัญ: เครื่องบดขยะพลาสติก โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต โพลิเอทิลีน 
 

Abstract 
 

This research was to design and manufacture the plastic waste shredder machine which 
aimed to reduce the size of plastic waste and studied for the most effective speed of the shredder 
machine. The width, length and height of the shredder machine were 300, 650 and 1,000 mm 
respectively. The cutting blade kits consisted of 12 cutting blades and 13 stator blades respectively. 
One horsepower electric motor was connected to gear box 1:45 rpm. The sub kit consisted of 9 mm 
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and 12 mm screen diameters with testing rotational speed at 27, 33, 40 and 47 rpm. The types of 
plastic used in this experiment were polyethylene terephthalate and high-density polyethylene which 
were thicker than general drinking water bottles. The result showed that: firstly, the appropriate 
rotational speed of polyethylene terephthalate was at 47 rpm, 73% efficiency by weight from digested 
result 2.1 kg/hr by 12-mm screen diameter. Secondly, the appropriate rotational speed of high-density 
polyethylene was at 27 rpm, 73% efficiency by weight from digested result 2.1 kg/hr by 12-mm screen 
diameter.  
 
Keywords: Plastic waste shredder machine, Polyethylene terephthalate, Polyethylene 
 

บทน า 
ในปัจจุบันพลาสติกที่ถูกใช้แล้วทิ ้งมีปริมาณ

เพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะขวดพลาสติก ท าใหเ้ป็นภาระใน
การจัดเก็บและการท าลาย ประกอบกับเป็นวัสดุที่ใช้
เวลานาน (ประมาณ 500 ปี) ในการย่อยสลาย [1] การ
จ ากัดขยะพลาสติกอย่างถูกตอ้งถือเป็นเร่ืองที่ส าคัญที่
จะลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและมลพิษที่ก่อให้เกิด
ปัญหาต่อสุขภาพของประชาชน หนึ่งในวิธีการก าจัด
ขวดพลาสติกนี้ เช่น การรีไซเคิลพลาสติกให้อยู่ ใน
รูปแบบที่น าไปใช้งานต่อได้ ในกระบวนการนี้ จะต้อง
ผ่านกระบวนการบดพลาสติกใหมี้ขนาดเล็กลง เพ่ือเป็น
วตัถุดิบตัง้ตน้ในกระบวนการขึน้รูปเม็ดพลาสติก ขอ้มูล
จากสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย  (Thai Plastic 
Industries Association) ส าหรับราคาเม็ดพลาสติก
ช่วงวนัที่ 1 มกราคม 2563-7 มิถุนายน 2563 ชนิดเม็ด
พลาสติกโพลีเอทิ ลีนเท เรฟทาเลต (Polyethylene 
Terephthalate: PET) มีราคาอยู่ที่ กิโลกรมัละ 31 บาท 
ส่วนพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High 
density polyethylene: HDPE) มีราคาอยู่ที่กิโลกรมัละ 
35.50 บาท [2]  

การลดขนาด (Size reduction) แบ่งออกเป็น
เครื่องป่ัน เครื่องบด และเครื่องบดละเอียด มีหนา้ที่ท  า
การลดขนาดวัสดุขนาดใหญ่ให้เล็กลงไดแ้ก่ 1. เครื่อง
อดัหรือบีบ (Crusher) หยาบหรือละเอียด 2. เครื่องบด 
( Grinders-intermediate and fine) 3.  เ ค รื่ อ ง
บดละเอียด (Ultra fine grinder) การออกแบบและ
พฒันาเคร่ืองย่อยพลาสติกไดร้บัความสนใจในวงกวา้ง
โดยเห็นไดจ้ากมีงานตน้แบบที่ได้รับการพัฒนา [3-5] 
ส่วนในประเทศไทย กุณฑล ทองศรี [6] ออกแบบและ
พัฒนาเครื่องย่อยพลาสติก เพ่ือออกแบบและพัฒนา
เครื่องย่อยขวดพลาสติก และศึกษาถึงตวัแปรที่มีผลกับ
การย่อยขวดพลาสติก โดยได้สร้างเครื่องย่อยขวด
พลาสติกที่มีขนาดกว้าง 700 มิลลิเมตร ยาว 1,000 
มิลลิเมตร และสูง 1,350 มิลลิเมตร โรเตอรมี์ขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร มีโรเตอร ์5 ตัว เครื่อง
ย่อยขวดพลาสติกที่สร้างขึ ้น  มีชุดใบมีดย่อยขวด
พลาสติกที่ประกอบขึน้โดยใชใ้บมีดตัดทั้งหมด 15 ใบ 
และใบมีดรับ 2 ใบ ในการทดสอบได้ใชม้อเตอรไ์ฟฟ้า
ขนาด 4 แรงม้า เป็นเครื่องต้นก าลัง จากการทดสอบ
พบว่า เครื่องย่อยขวดพลาสติกมีความสามารถในการ
ท างานไดด้ีท่ีสดุโดยที่ พลาสติกชนิดโพลิเอทิลีน เท่ากับ 
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4.91 กิโลกรมัต่อชั่วโมง ที่ขนาดรูตะแกรง 8 มิลลิเมตร 
และพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตเท่ากับ 3.76 
กิโลกรัมต่อชั่ วโมง ที่ ขนาดรูตะแกรง 8 มิลลิเมตร 
ชัชวาล ไชยเทพ และ นเรศ สมอคร [7] ได้ศึกษาเรื่อง 
เครื่องย่อยกิ่งไม้ เพ่ือใช้ในการตัดย่อยกิ่งไม้สด ใช้
มอเตอรไ์ฟฟ้าขนาด 2 แรงม้า จากการท าลองใช้งาน
จริงพบว่า สามารถย่อยกิ่ ง ไม้สดขนาดเส้น ผ่าน
ศูนย์กลาง 20-25 มิลลิเมตร เศษหลังจากการตัดมีด
ขนาดตามที่ต้องการคิดเป็นรอ้ยละ 91.4 โดยน า้หนัก 
และได้ก าลังในการผลิต ประมาณ 75 กิโลกรัมต่อ
ชั่วโมง  ชุติมา ภิรมย์ภักดี และโชติวุฒิ อรุณประเสริฐ 
[8] ไดพ้ัฒนาเคร่ืองย่อยขวดพลาสติกโดยเป็นการผลิต
เครื่องตน้แบบ โดยการผลิตเครื่องที่มีลกัษณะใกลเ้คียง
กับเครื่องที่ขายในทอ้งตลาด เม่ือท าการผลิตเสร็จแล้ว
จึงท าการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่อง โดยการ
ย่อยขวดพลาสติกประเภทขุ่น ประเภทใส และฝาขวด
พลาสติก โดยท าการทดลอง โดยการปรบัใบมีดต่างๆ 
เปล่ียนขนาดรูตะแกรงกรอง ปรบัรูปแบบของปล่องใส่
ขวดพลาสติก โดยการท าลองดังกล่าวท าให้สามารถ
ทราบถึงความสามารถในการท างานของเครื่องที่มีใน
ทอ้งตลาด รวมทั้งเครื่องที่ได้ท าการผลิต สามารถผลิต
เครื่องที่มีราคาถูกกว่าทอ้งตลาดมากกว่า 50,000 บาท 
ในอตัราก าลังการผลิตท่ีใกลเ้คียงกบัทอ้งตลาด พรเทพ 
พุ่มไม ้และวิทวัส สกุลนอก [9] ไดอ้อกแบบเครื่องย่อย
พลาสติก ทดสอบการท างานของเครื่องโดยการทดสอบ 
3 ครัง้ คือ 1 ใส่ขวดพลาสติก 1 กิโลกรมั ไดพ้ลาสติกที่
ย่อยออกมาจ านวน 8 ขีด คิดเป็น 80 เปอรเ์ซ็นต ์ครัง้ที่ 
2 ใส่ขวดพลาสติก 1 กิ โลกรัม ได้พลาสติกที่ ย่อย
ออกมา 9 ขีด คิดเป็น 90 เปอรเ์ซ็นต์ ครั้งที่  3 ใส่ขวด
พลาสติก 1 กิโลกรมั ไดพ้ลาสติกที่ย่อยออกมาจ านวน 

1 กิโลกรมั คิดเป็น 100 เปอรเ์ซ็นต ์จากการหาค่าเฉล่ีย
ทัง้ 3 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 90 หรือ 90 เปอรเ์ซ็นต ์

จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการย่อยพลาสติก
จะใช้ชุดมอเตอรต์่อเขา้กับแกนเพลาที่ติดตั้งใบมีดตัด
และมีใบมีดรับ  ซึ่ งเป็นลักษณะของการตัดเฉือน 
งานวิจัยนี ้ได้สร้างต้นแบบเครื่องจักรส าหรับบดขยะ
พลาสติกให้มีขนาดเล็กโดยใช้หลักการย่อยโดยใช้
ใบมีดตัดและใบมีดรับ โดยเพ่ิมเกียร์ทดต่อเข้ากับ
มอเตอรเ์พ่ือเพ่ิมแรงบิดในการตัดเฉือน ซึ่งเกียรท์ดจะ
ใหค้วามเร็วรอบที่ต  ่าเพ่ือลดการสั่นสะเทือนและเสียง
ในการย่อย นอกจากนั้นยังเป็นการลดปริมาณการใช้
ไฟฟ้าใหน้อ้ยลงดว้ย 

 
วิธีการวิจัย 
1. ชุดทดสอบ 

เครื่องย่อยขยะพลาสติกนี้มีขนาดกว้าง 300 
มิลลิเมตร ยาว 650 มิลลิเมตร และสงู 1,000 มิลลิเมตร
(ไม่รวมกรวยย่อย) มีชุดย่อยพลาสติกขนาดกวา้ง 150 
มิลลิเมตร ยาว 225 มิลลิเมตร และสูง 25 มิลลิเมตร 
ด้านในประกอบด้วย ใบมีดตัดทั้งหมด 12 ใบ ใบมีด
ครับ  13 ใบแกน เพลามีขนาด เส้น ผ่าศูนย์กลาง  
20 มิลลิเมตร ยาว 400 มิลลิเมตร และสวมอัดด้วย
เพลาหกเหล่ียมเจาะรูยาว 225 มิลลิเมตร ตะแกรงเจาะ
รูมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 และ 12 มิลลิเมตร  
ในการทดสอบใช้ชุดมอเตอรแ์ละเกียรท์ดรอบขนาด  
1 แรงมา้ แกนเพลา 14 มิลลิเมตร  4 โพล (Pole) 1,250 
รอบต่อนาที  อัตราทด 1:45, ไฟ 380 โวลต์ 50-60 
เฮิรตซเ์ป็นเครื่องตน้ก าลงัตาม Figure 1 
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Figure 1. Plastic waste shredder machine 
 

2. วิธีการด าเนินการทดสอบ 
การเตรียมขวดพลาสติกส าห รับทดสอบ

ด าเนินการดังนี ้1. น าขวดพลาสติกโพลิเอทิลีน เทเรฟ
ทาเลต น ามาแยกฝาขวดออกจากขวดเนื่องจากเป็น
พลาสติกต่างชนิดกัน 2. ท าความสะอาดขวดพลาสติก 
3. ชั่ งน ้าหนักของขวดพลาสติกกองละ 1 กิโลกรัม 
ส าหรบัการเตรียมเครื่องย่อยขวดพลาสติกด าเนินการ
ดงันี ้ตรวจสอบความเรียบรอ้ยของอปุกรณต์่าง ๆ ใหอ้ยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น สายไฟ สวิตซ์ควบคุม
มอ เตอ ร์ไฟ ฟ้ า  ส วิต ซ์ชุ ดค วบคุมค วาม เร็วรอ บ 
(อินเวอรเ์ตอร)์ เศษพลาสติกที่ตกคา้งอยู่ตามใบมีดตัด 
ใบมีดรบั และตะแกรง ในส่วนการทดสอบมีขั้นตอนการ
ด าเนินการดงันี ้1. ติดตั้งรูตะแกรงขนาด 12 มิลลิเมตร 
2. เสียบ/ต่อ ปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ 3. เปิดสวิตซ์
ปุ่ มกดฉุกเฉิน (เพ่ือรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจ
เกิดขึน้) และเปิดสวิตซ์ควบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้า 4. ปรับ

ส วิตซ์ชุ ดควบคุมความ เร็วรอบ  (อิน เวอ ร์เต อ ร์)  
ที่ความถี่ 40 เฮิรตซ์ 5. ป้อนขวดพลาสติก โดยใช้ขวด
ในการทดสอบชั่ งน ้าหนัก 1 กิโลกรัมต่อการทดสอบ  
1 ครั้ง โดยท าการทดสอบซ ้าจ านวน 3 ครั้ง จับเวลา
และบันทึกผล 6. ปรับสวิตซ์ชุดควบคุมความเร็วรอบ 
(อิน เวอร์เตอร์) ที่ ความถี่  50, 60 และ 60 เฮิ รตซ ์
จากนั้นท าซ า้ขอ้หา้ 7. ปิดสวิตซค์วบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้า 
และถอดปลั๊กไฟ  8. เปล่ียนรูตะแกรงเป็นขนาด 9  
มิลิเมตร จากนั้นด าเนินการขอ้ 2 ถึง 7 ตามล าดับ 9.  
น าผลที่ได้มาค านวณความสามารถในการท างานจริง 
เปอรเ์ซ็นต์การย่อย พลังงานจ าเพาะในการย่อย และ
ตน้ทนุในการย่อย 1 กิโลกรมั 
 
3. ค่าชีผ้ลในการศึกษา 

ในการศึ กษ าครั้งนี ้ค่ าชี ้ผลการศึ กษ าแก่ 
ความสามารถในการท างานจริง เปอรเ์ซ็นต์การย่อย 
เปอรเ์ซ็นตน์ า้หนกัหลงัการย่อย 

1. ความสามารถในการท างานจริง 
ความสามารถในการท างานจริง (kg/hr) = 

น า้หนักของขวดพลาสติกที่ย่อยไดท้ั้งหมด(kg)/เวลาที่
ใชท้ัง้หมด (hr)         (1) 

2. เปอรเ์ซ็นตก์ารย่อย (%) หมายถึง อตัราส่วน
ระหว่างผลต่างของพลาสติกที่ย่อยไดก้ับพลาสติกที่ได้
หลงัการย่อย เขียนเป็นสมการไดด้งันี ้

 
 เปอรเ์ซ็นต์การย่อย  = (พลาสติกที่ย่อยได ้
(kg)/พลาสติกทัง้หมดก่อนการย่อย(kg)) × 100      (2) 
 3. ความสิ้นเปลืองพลังงานจ าเพาะในการ
ย่อย (Specific Energy Consumption)  
     SEC= P*t/[1000*(mb-ma)] 

(kJ/kg)        (3) 

Funnel 

Electric 

motor  

Inverter 

Shaft 

Shredder 
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โดย P = 3 ×I × V × cos (W) 
 I = กระแสไฟฟ้า (A) 
 V = แรงดนัไฟฟ้า (V) 
 t = เวลา (s) 
 mb = มวลก่อนย่อย (kg) 
 ma = มวลที่ย่อยได ้(kg) 

cos  = ค่าตวัประกอบก าลงั 
 

 4. ตน้ทนุในการย่อย 1 กิโลกรมั 
 
 ต้นทุน = ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh)/1 kg
    (kWh)  (4) 

โดย ป ริ ม า ณ ก า ร ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า  = 
(P/1000)×เ ว ล า (hr) ที่ ใ ช้ ย่ อ ย
พลาสติก 1 kg 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. ผลการทดสอบการหาก าลังการผลิตและ
ประสิทธิภาพของเคร่ืองย่อยขยะพลาสติก 

การทดสอบการหาก าลังการผลิตทดสอบโดย
การน าขวดพลาสติก ซึ่งขวดพลาสติกประกอบด้วย
พลาสติกสองชนิด คือ ส่วนตวัขวดเป็นพลาสติกชนิดโพ
ลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต และฝาขวดเป็นพลาสติกชนิดโพ
ลิเอทิ ลีนความหนาแน่นสูง  น ามาย่อยในขนาด รู
ตะแกรง 2 ขนาด ได้แก่ ขนาดรูตะแกรง 9 มิลลิเมตร 
และขนาดรูตะแกรง 12 มิลลิเมตร และความเร็วรอบที่
ต่างกัน 4 ระดับ คือ ความเร็วรอบ 27 รอบต่อนาที 
ความเร็วรอบ 33 รอบต่อนาที ความเร็วรอบ 40 รอบต่อ
นาที และความเร็วรอบ 47 รอบต่อนาที ตามล าดับ 
ไดผ้ลทดสอบแสดงดงั Table 1 

 

Table 1.Results from determination of production 
capacity and efficiency of plastic waste shredder 
machine at rotational speed 27, 33, 40 and 47 
rpm  for polyethylene terephthalate plastic (PET)  

 

Rotational 
speed 
(rpm) 

Screen 
diameter 

(mm) 

Production 
capacity 
(kg/hr) 

Efficiency by 
weight (%) 

27 
9 0.32 45 

12 1.01 62 

33 
9 0.41 48 

12 1.32 65 

40 
9 0.64 51 

12 1.58 69 

47 
9 0.72 53 

12 2.28 75 

 
จาก Table 1 ผลการทดสอบที่ความเร็วรอบทั้ง 

4  ระดับ (27, 33, 40 และ 47 รอบต่อนาที) ที่ตะแกรง
เจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 และ 12มิลลิเมตร 
วัสดุทดสอบใชพ้ลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต 
พบว่าความเร็วรอบที่เหมาะสมอยู่ที่  47 รอบต่อนาที  
ที่ตะแกรงเจาะรูขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 12 มิลลิเมตร 
ได้ก าลังการผลิต 2.28 กิ โลกรัมต่อชั่ วโมง และได้
ประสิทธิภาพ 75 เปอรเ์ซ็นตโ์ดยน า้หนัก ส่วนความเร็ว
ที่ท  าให้ก าลังการผลิตและประสิทธิภาพต ่าสุดคือ 
ความเร็วรอบที่ 27 รอบต่อนาที ที่ตะแกรงเจาะรูขนาด
เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 9 มิลลิเมตร ไดก้ าลงัการผลิต 0.32 
กิโลกรมัต่อชั่วโมง และไดป้ระสิทธิภาพ 45 เปอรเ์ซ็นต์
โดยน ้าหนัก นอกจากนั้นยังพบว่าเม่ือความเร็วรอบ
เพ่ิมขึน้ รูตะแกรงมีขนาดใหญ่ขึน้จะท าให้ก าลังการ
ผลิตและประสิทธิภาพมีค่าเพ่ิมขึน้  
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Table 2. Results from determination of production 
capacity and efficiency of plastic waste shredder 
machine at rotational speed 27, 33, 40 and 47 
rpm for high density polyethylene (HDPE) 

 

Rotational 
speed 
(rpm) 

Screen 
diameter 

(mm) 

Production 
capacity 
(kg/hr) 

Efficiency by 
weight (%) 

27 
9 0.70 35 

12 1.25 45 

33 
9 0.85 40 

12 1.50 50 

40 
9 1.01 45 

12 1.80 55 

47 
9 1.20 50 

12 2.16 60 

 
จาก Table 2 ผลการทดสอบที่ความเร็วรอบทั้ง 

4  ระดับ (27, 33, 40 และ 47 รอบต่อนาที) ที่ตะแกรง
เจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 และ 12 มิลลิเมตร 
วัสดุทดสอบพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนความหนาแน่น
สงู พบว่าความเร็วรอบที่เหมาะสมอยู่ที่ 47 รอบต่อนาที 
ที่ขนาดรูตะแกรง 12 มิลลิเมตรไดก้ าลังการผลิต 2.16 
กิโลกรมัต่อชั่วโมง และไดป้ระสิทธิภาพ 60 เปอรเ์ซ็นต์
โดยน า้หนัก และ พบว่าเม่ือความเร็วรอบเพ่ิมขึน้จะท า
ให้ก าลังการผลิตและประสิทธิภาพมีค่าเพ่ิมขึ้น  ส่วน
ความเร็วที่ท  าใหก้ าลังการผลิตและประสิทธิภาพต ่าสุด
คือ ความเร็วรอบที่ 27 รอบต่อนาที ที่ตะแกรงเจาะรู
ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 9 มิลลิเมตร ไดก้ าลังการผลิต 
0.70 กิ โลกรัมต่อชั่ วโมง และได้ประสิท ธิภาพ 35 
เปอร์เซ็นต์โดยน ้าหนัก นอกจากนั้นยังพบว่าเม่ือ
ความเร็วรอบเพ่ิมขึน้ รูตะแกรงมีขนาดใหญ่ขึน้จะท าให้

ก าลังการผลิตและประสิทธิภาพมีค่าเพ่ิมขึน้เหมือนกับ
กรณีพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต  

จากการทดสอบพลาสติ กทั้ ง  2 ชนิ ด  ได้
ความเร็วรอบที่เหมาะสมเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ 
เม่ื อ ค วาม เร็ วรอ บมาก ขึ้น  ก าลั งการผ ลิ ต และ
ประสิทธิภาพโดยน า้หนักก็มากขึน้ ส าหรบัสาเหตุที่ท  า
ให้ประสิทธิภาพต ่า ได้วิเคราะห์จากการทดลองแล้ว
พบว่า ที่ความเร็วรอบสูงสุดที่ ไม่ท าให้เครื่องย่อย
สั่นสะเทือน (47 รอบต่อนาที) ใบมีดสับสามารถตัด
เฉือนขวดพลาสติกได้นานกว่าความเร็วรอบที่ 40, 33 
และ 27 รอบต่อนาที เม่ือเทียบในเวลาที่เท่ากัน ท าให้
เศษพลาสติกที่ ได้มีปริมาณมากกว่าและไหลลงสู่ รู
ตะแกรง ส่วนพลาสติกที่ตกค้างจะอยู่บริเวณปากรู
ตะแกรง ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ารู 1-2 มิลลิเมตร ท าให้ไม่
สามารถไหลผ่าน รูตะแกรงได้ อีกสาเหตุที่ ท  าให้
ป ระ สิ ท ธิภ าพต ่ า  คื อ  ขน าด รูขอ งต ะแก รง เล็ ก  
(9 มิลลิเมตร) พบกว่า เศษพลาสติกตกค้างอยู่บริเวณ
ปากรูตะแกรงปริมาณมาก เนื่องจากเศษที่ถูกย่อยส่วน
ใหญ่มีพืน้ที่มากกว่าขนาดรูตะแกรงจึงท าให้เศษของ
พลาสติกไม่สามารถไหลลงรูตะแกรงได ้และเม่ือน าผล
การทดสอบเปรียบเทียบกบังานวิจยัที่ผ่านมาดา้นก าลัง
การผลิต พบว่าก าลังการผลิตที่เหมาะสม (ที่ขนาดรู
ตะแกรง 12 มิลลิเมตร ไดก้ าลงัการผลิต 2.28 กิโลกรมั
ต่อชั่วโมง พลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต) มีค่า
นอ้ยกว่าก าลังการผลิต (ที่ขนาดรูตะแกรง 8 มิลลิเมตร 
3.76 กิโลกรัมต่อชั่ วโมง พลาสติกชนิดโพลีเอทิ ลีน
เทเรฟทาเลต) ของงานวิจัยของ กุณฑล ทองศรี [6] 
ทั้งนี ้เพราะขนาดของมอเตอรท์ี่ใช้มีขนาดแตกต่างกัน 
ซึ่งงานวิจัยของกุณฑล ทองศรี  ใช้มอเตอร์ขนาด  
4 แรงม้า มีก าลังมากกว่างานวิจัยนี ้ 3 แรงม้า และ
ขนาดเศษพลาสติกที่ไดจ้ะขึน้อยู่กับ จ านวนของใบมีด
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ตัด ใบมีดรบั และระยะห่างระหว่างใบมีดตัดกับใบมีด
รับ ซึ่งงานวิจัยของกุณฑล ทองศรี  ได้ใช้ใบมีดตัด
จ านวน 15 ใบ และใบมีดรบัจ านวน 2 ใบ ส่วนงานวิจัย
นี ้ใช้ใบมีดตัดจ านวน 12 ใบ และใบมีดรับจ านวน  
13 ใบ ซึ่งลักษณะการออกแบบแตกต่างกัน ท าให้
ผลทดสอบที่ ได้มีค่าแตกต่างกัน  เม่ือ เปรียบเทียบ
ผลทดสอบดา้นประสิทธิภาพ งานวิจยันีมี้ประสิทธิภาพ
ที่เหมาะสมอยู่ที่ 75 เปอรเ์ซ็นต์โดยน ้าหนัก ที่ขนาดรู
ตะแกรง 12 มิลลิเมตร พลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนเทเรฟ
ทาเลต มีค่าน้อยกว่างานวิจัยของ พรเทพ พุ่มไม้ และ
วิทวัส สกุลนอก [9] ซึ่งมีประสิทธิภาพ 90 เปอรเ์ซ็นต์
โดยน ้าหนัก ทั้งนี ้เพราะขนาดของก าลังของมอเตอร ์
ขนาดของใบมีดตัดและใบมีดรบั และระยะห่างระหว่าง
ใบมีดตัดกับใบมีดรับ ท าให้ผลทดสอบที่ ได้ มีค่ า
แตกต่างกัน และเม่ือเปรียบเทียบดา้นราคาของเครื่อง
ย่อยพลาสติก ส าหรบังานวิจัยนี ้มีต้นทุนในการสรา้ง
เครื่องย่อยราคาถกูกว่าตามทอ้งตลาด 10,000-20,000 
บ าท  ใน อั ต ร า ก า ลั ง ก า รผ ลิ ต ที่ ใ ก ล้ เคี ย ง กั น  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา ภิรมย์ภักดี และ
โชติวุฒิ  อรุณประเสริฐ [8] ที่สามารถผลิตเครื่องที่มี
ราคาถูกกว่าท้องตลาดมากกว่า 50,000 บาท ใน
อตัราก าลงัการผลิตท่ีใกลเ้คียงกบัทอ้งตลาด  
 
2. ผลการทดสอบความละเอียดของเศษพลาสติก
ย่อยแล้ว 

จากผลการทดสอบในเร่ืองของความละเอียด
ของเศษพลาสติกที่ย่อยแลว้ จากการสังเกตของพบว่า 
ที่ขนาดรูตะแกรง 9 มิลลิเมตร จะมีความละเอียด
มากกว่า ถึงแมว่้าพลาสติกจะต่างชนิดกนั แต่รูตะแกรง
อีกขนาดคือ 12 มิลลิเมตร จะมีความละเอียดน้อยกว่า
และขนาดใหญ่กว่า แต่จะใชเ้วลาที่นอ้ยกว่ารูตะแกรง

ขนาดเล็ก ซึ่งรูปร่างของชิน้พลาสติกที่ท  าการย่อยแล้ว
จะไม่มีลักษณะที่ตายตัว จะมีหลายรูปรา่ง หลายขนาด 
โดยเฉล่ีย รูตะแกรงขนาด 9 มิลลิเมตร พลาสติกชนิดโพ
ลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต จะมีขนาดเฉล่ีย 100 ตาราง
มิลลิ เมตร ส่วน  พลาสติกชนิดโพลิเอทิ ลีนความ
หนาแน่นสูง มีขนาดเฉล่ีย 100 ตารางมิลลิเมตร และรู
ตะแกรงขนาด 12 มิลลิเมตร พลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน
เทเรฟทาเลต จะมีขนาดเฉล่ีย 150 ตารางมิลลิเมตร 
ส่วนพลาสติกชนิดโพลิเอทิ ลีนความหนาแน่นสูง  
มีขนาดเฉล่ีย 150 ตารางมิลลิเมตร 

จากผลทดสอบที่ได้น ามาเปรียบเทียบขนาด
ของพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต ส าหรับ
งานวิจัยนีมี้ขนาดเฉล่ีย 100 ตารางมิลลิเมตร ที่ขนาดรู
ตะแกรง 9 มิลลิเมตร และ 150 ตารางมิลลิเมตร ที่
ขนาดรูตะแกรง 12 มิลลิเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า
งานวิจัย กุณฑล ทองศรี [6] ทั้งนี ้เพราะขนาดของรู
ตะแกรงของงานวิจัยนี ้มีขนาดใหญ่กว่าขนาดของรู
ตะแกรงของกุณฑล ทองศรี  ซึ่งใช้รูตะแกรงขนาด  
8 มิลลิเมตร เศษพลาสติกมีขนาดเฉล่ียเท่ากับ 35 
ตารางมิลลิเมตร และปัจจัยอื่นๆ อีกเช่น ความเร็วรอบ
ใบมีด คณุสมบตัิทางกายภาพของพลาสติก ความหนา
ของใบมีด ความคมของใบมีด ชนิดของวสัดุใบมีด และ
ระยะห่างระหว่างใบมีดรบักบัใบมีดตดั 

  
 

Figure 2. Characteristic of polyethylene 
terephthalate plastic (PET) obtained from 

shredding by 9-mm diameter mesh filter and 12-
mm diameter mesh filter 
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Figure 3. Characteristic of high density 

polyethylene (HDPE) obtained from shredding by 
9-mm diameter mesh filter and 12-mm diameter 

mesh filter 
 
3. ผลการทดสอบการหาพลังงานจ าเพาะในการ
ย่อย 

การหาค่าพลงังานจ าเพาะเพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึง
พลงังานที่ใชใ้นการย่อย โดยตัวแปรหลกัที่มีผลต่อการ
ใช้พลังงาน คือ ชั่ วโมงการท างาน จ านวนของเศษ
พลาสติกที่ย่อยได้ ผลการค านวณแสดงใน  Table 3 
และ Table 4 
 

Table 3. Result from determination of specific 
energy for shredding at rotational speed 27, 33, 
40 and 47 rpm for polyethylene terephthalate 
plastic (PET) 

Rotational 
speed (rpm) 

Screen 
diameter 

(mm) 

Specific energy 
consumption 

(kJ/kg) 

27 
9 289 

12 407 

33 
9 274 

12 387 

40 
9 262 

12 367 

47 
9 232 

12 341 

 

Table 4. Result from determination of specific 
energy for shredding at rotational speed 27, 33, 
40 and 47 rpm for high density polyethylene 
(HDPE) 

Rotational 
speed (rpm) 

Screen 
diameter 

(mm) 

Specific energy 
consumption 

(kJ/kg) 

27 
9 228 

12 209 

33 
9 225 

12 202 

40 
9 225 

12 196 

47 
9 212 

12 176 

 
4. ผลการทดสอบการหาต้นทุนในการย่อย  
1 กิโลกรัม 

ในการค านวณค่าไฟฟ้าไดใ้ชร้ะบบประมาณค่า
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [10] ในการประมาณ
ค่าไฟเบือ้งต้น ซึ่งสูตรการค านวณดังกล่าวมีผลตั้งแต่
ค่าไฟฟ้าประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 จนถึงปัจจุบัน 
หรือจนกว่าจะมีประกาศเปล่ียนแปลงโครงสรา้งอัตรา
ค่าไฟฟ้าจากคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  
โดยเลือกประเภท  1.1 บ้านที่อยู่อาศัย (อัตราปกติ)  
ผลการค านวณประกอบด้วยปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน
การย่อย 1 กิโลกรมั และ ค่าไฟในการย่อย 1 กิโลกรมั 
เทียบกับความเร็วรอบ และขนาดของรูตะแกรงต่าง ๆ 
แสดงใน Table 5 และ Table 6  
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Table 5. Result from determination of shredding 
cost for 1kg of polyethylene terephthalate plastic 
(PET) at rotational speed 27, 33, 40 and 47 rpm.  

Rotational 
speed 
(rpm) 

Screen 
diameter 

(mm) 

Unit power 
for 1 kg 
(kWh/kg) 

Cost for 1 
kg (baht/kg) 

27 
9 0.98 11.10 

12 0.30 9.48 

33 
9 0.77 10.60 

12 0.24 9.34 

40 
9 0.61 10.22 

12 0.21 9.26 

47 
9 0.45 9.86 

12 0.14 9.10 

 
Table 6. Result from determination of shredding 
cost for 1 kg of high density polyethylene (HDPE) 
at rotational speed 27, 33, 40 and 47 rpm.  

Rotational 
speed 
(rpm) 

Screen 
diameter 

(mm) 

Unit power 
for 1 kg 
(kWh/kg) 

Cost for 1 
kg (baht/kg) 

27 
9 0.55 10.08 

12 0.33 9.55 

33 
9 0.44 9.81 

12 0.26 9.38 

40 
9 0.36 9.62 

12 0.21 9.26 

47 
9 0.28 9.43 

12 0.15 9.12 

 
จาก Table 5-6 ผลการทดสอบการหาต้นทุน 

ในการย่อย 1 กิโลกรัม ที่ความเร็วรอบทั้ง 4  ระดับ  
(27, 33, 40 และ 47 รอบต่อนาที) ที่ตะแกรงเจาะรู
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 และ 12 มิลลิเมตร วัสดุ

ทดสอบใชพ้ลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต และ
พลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง พบว่า
ต้นทุนในการย่อย 1 กิโลกรัม ที่ความเร็วรอบสูงขึ ้น
ต้นทุนในการย่อย 1 กิโลกรัมจะลดลง เนื่องมาจาก
ความเร็วรอบที่สูงขึน้ท าใหม้วลที่ได้จากการย่อยมีค่า
เพ่ิมขึน้ (ก าลงัการผลิตต่อชั่วโมงมีค่าเพ่ิมขึน้) เนื่องจาก
ใบมีดสับสามารถตัดเฉือนขวดพลาสติกและฝาขวด
พลาสติกได้นานกว่าความเร็วรอบที่ 40, 33 และ 27 
รอบต่อนาที เม่ือเทียบในเวลาที่เท่ากัน ท าให้ได้เศษ
พลาสติกมากกว่า ค่าไฟฟ้าที่ความเร็วรอบสูงจึงลดลง 
และจากการวัดก าลังไฟ ฟ้าที่ ใช้ในการย่อยของ
ความเร็วแต่ละระดับ พบว่ามีปริมาณก าลังไฟฟ้าไม่
แตกต่างกัน เนื่องจากเป็นความเร็วรอบต ่า ส่งผลให้
ตน้ทนุในการย่อย 1 กิโลกรมั ของความเร็วรอบที่สงูขึน้
มีค่าลดลง 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการทดสอบก าลังการผลิตประสิทธิภาพ
ของเครื่องย่อยขยะพลาสติก พลังงานจ าเพาะในการ
ย่อย และตน้ทนุในการย่อย 1 กิโลกรมั 

1. พลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต พบว่า
ความเร็วรอบที่ 47 รอบต่อนาที และรูตะแกรงขนาด  
12 มิลลิเมตร เหมาะสมในการท างานมากที่สุด มีก าลัง
การผลิต 2.28 กิ โลกรัมต่อชั่ วโมง มีประสิทธิภาพ  
75 เปอรเ์ซ็นต์โดยน ้าหนัก มีพลังงานจ าเพาะในการ
ย่อย 341 กิโลจูลต่อกิโลกรมั และมีตน้ทุนในการย่อย 
9.10 บาท/กิโลกรมั 

2. พลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง 
พบว่าความเร็วรอบที่ 47 รอบต่อนาที และรูตะแกรง
ขนาด 12 มิลลิเมตร เหมาะสมในการท างานมากที่สุด 
มี ก า ลั ง ก า รผ ลิ ต  2.16 กิ โล ก รัม ต่ อ ชั่ ว โม ง  มี
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ประสิทธิภาพ 60 เปอรเ์ซ็นต์โดยน ้าหนัก มีพลังงาน
จ าเพาะในการย่อย 176 กิโลจูลต่อกิโลกรัม และมี
ตน้ทนุในการย่อย 9.12 บาท/กิโลกรมั 

 
กิตติกรรมประกาศ  
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