
บทที�  4 

ผลและการวจิารณ์ 
 

 ผลและการวจิารณ์ เรื�อง การออกแบบและทดสอบเครื�องยอ่ยพลาสติก เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ
การจดัการขยะภายในชุมชนเทศบาลเมืองขลุง จงัหวดัจนัทบุรี ประกอบดว้ย 
 1. การออกแบบเครื�องยอ่ยพลาสติก 
 2.   ผลการทดสอบการหากาํลงัการผลิตและประสิทธิภาพเครื�องยอ่ยพลาสติก 
 3.   ผลการวเิคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 
 
การออกแบบเครื�องย่อยพลาสติก 

 

ภาพประกอบ 21  ภาพเครื�องยอ่ยขวดพลาสติก 
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 1. ไดท้าํการออกแบบโครงสร้างขึ6นมาใหม่ดงัภาพประกอบ 22 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 22  โครงสร้างตวัฐาน 
  
 2. การออกแบบชุดใบมีด 
  ไดท้าํการออกแบบลกัษณะการวางของใบมีดในรูปแบบขั6นบนัได และไดท้าํการยึด
กบัตวัโครงสร้างขึ6น  ดงัแสดงในภาพประกอบ 23 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 23  แสดงการออกแบบใบมีด 
 
 3. การออกแบบปล่องใส่พลาสติก 
  ไดท้าํการออกแบบปล่องใส่พลาสติกให้ไดข้นาดที�มีลกัษณะเหมือนรูปทรงหอยโข่ง
ดงัแสดงในภาพประกอบ 24 
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ภาพประกอบ 24  แสดงการออกแบบปล่องใส่พลาสติก 
 
 เตรียมเครื�องมือ และจัดซื&อวสัดุอุปกรณ์ 

 1.  การเตรียมวสัดุโครงสร้าง 
  1.1 ใชต้ลบัเมตรวดัความยาวของเหล็กฉาก ขนาด 5 x 5 ที�จดัเตรียมไวใ้ห้ไดค้วามยาว
ตามแบบ 75 เซนติเมตร โดยใช้เลื�อยตดัเหล็ก จาํนวน 2 เส้น ความยาวตามแบบ 45 เซนติเมตร          
โดยใช้เลื�อยตดัเหล็ก จาํนวน 4 เส้น และความยาวตามแบบ 20 เซนติเมตร โดยใช้เลื�อยตดัเหล็ก 
จาํนวน 4 เส้น  ดงัภาพประกอบ 25 
 

           
             ก) ขนาด 75 เซนติเมตร             ข) ขนาด 45 เซนติเมตร            ค) ขนาด 20 เซนติเมตร 

 
ภาพประกอบ 25  แสดงเหล็กฉากขนาดต่าง ๆ 
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  1.2 ใช้ตลบัเมตรวดัขนาดเหล็กแผ่นกวา้ง 45 เซนติเมตร ความยาว 50 เซนติเมตร     
แลว้ตดัโดยใชเ้ลื�อยตดัเหล็กตามแบบ จาํนวน 1 แผน่ ดงัภาพประกอบ 26 

 
 

       
 

 
ภาพประกอบ 26  แสดงเหล็กแผน่ 
 
 2.  การเตรียมวสัดุปล่องใส่พลาสติก 
  2.1 ใชต้ลบัเมตรวดัขนาดเหล็กแผน่ให้ไดข้นาดตามแบบที�มีลกัษณะเป็นรูปหอยโข่ง
จาํนวน 2 แผน่  ดงัภาพประกอบ 27   

 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 27  แสดงเหล็กแผน่รูปหอยโข่ง 
   
  2.2 ใชต้ลบัเมตรวดัขนาดเหล็กแผน่ให้ไดข้นาด ความกวา้ง 22 เซนติเมตร ความยาว 
37 เซนติเมตร แล้วตดัโดยใช้เลื�อยตดัเหล็กตามแบบ จาํนวน 1 แผ่น ความกวา้ง 35 เซนติเมตร        
ความยาว 30 เซนติเมตร แล้วตดัโดยใช้เลื�อยตดัเหล็กตามแบบ จาํนวน 1 แผ่น และความกวา้ง          
24 เซนติเมตร ความยาว 22 เซนติเมตร แล้วตดัโดยใช้เลื�อยตดัเหล็กตามแบบ จาํนวน 1 แผ่น         
ดงัภาพประกอบ 28 
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            ก) ขนาด 75 เซนติเมตร                 ข) ขนาด 45 เซนติเมตร             ค) ขนาด 20 เซนติเมตร 
 
ภาพประกอบ 28  แสดงเหล็กแผน่ขนาดต่าง ๆ 
 
 ดําเนินการจัดสร้างเครื�องย่อยพลาสติกปรับปรุงและแก้ไข 
 1.  วธีิการสร้างโครงสร้าง 
  หลงัจากตดัเหล็กได้ตามขนาด 5 x 5 ความยาว 75 เซนติเมตร เป็นจาํนวน 2 เส้น
ขนาด 5 x 5 ความยาว 45 เซนติเมตร จาํนวน 4 เส้น และขนาด 5 x 5 ความยาว 20 เซนติเมตร 
จาํนวน 4 เส้น ตามที�ตอ้งการแลว้ ทาํการประกอบกนัโดยใชล้วดเชื�อม 3.2 มิลลิเมตร ทาํการเชื�อม 
ใหไ้ดฐ้านที�ตอ้งการตามแบบ  ดงัภาพประกอบ 29 

 
 

 
 
 
 

  
 

ภาพประกอบ 29  แสดงโครงสร้างฐาน 
  
 2. การสร้างฐานมอเตอร์ 
  นาํเหล็กแผ่นที� เตรียมไว้ ขนาดกว้าง 45 เซนติเมตร ความยาว 50 เซนติเมตร              
หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 1 แผน่ เขา้มาประกอบกนัโดยใชล้วดเชื�อม 3.2 มิลลิเมตร ทาํการเชื�อม
ใหไ้ดฉ้าก หลงัจากนั6นทาํการเจาะรูเพื�อสาํหรับติดตั6งมอเตอร์  ดงัภาพประกอบ 30 
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ภาพประกอบ 30  แสดงฐานมอเตอร์แบบสมบูรณ์ 
  
 3.  การสร้างชุดใบมีด 
  วธีิการสร้างชุดใบมีดโดยการสร้างตามแบบที�ไดอ้อกแบบมาแลว้  ดงัภาพประกอบ 31 

 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 31  แสดงชุดโรเตอร์ใบมีด 
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  ทาํการสร้างชุดใบมีด ลกัษณะการวางของใบมีดในรูปแบบขั6นบนัไดและไดท้าํการยึด
ใบมีดกับตัวโรเตอร์ที�สร้างขึ6 น ดังแสดงในภาพประกอบ 32 โดยการนาํใบมีด ดังแสดง                      
ในภาพประกอบ 33  มาประกอบกบัชุดโรเตอร์ 
 

 
                         
 
 

                                                                                              
 

ภาพประกอบ 32  แสดงใบมีด 
 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 33  แสดงใบมีดที�ประกอบเสร็จแลว้ 
  
 4. สร้างปล่องใส่พลาสติก  
  วธีิการสร้างปล่องใส่พลาสติก นาํเหล็กแผน่ที�ตดัไดต้ามแบบ เสร็จแลว้มาสร้างปล่อง
ใส่พลาสติก  ดงัแบบภาพประกอบ 34 

 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 34  แสดงแบบปล่องใส่พลาสติก 
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 สร้างปล่องใส่พลาสติก โดยการนาํเหล็กแผ่นที�ตดัเตรียมไวน้าํมาเชื�อมโดยใช้ลวดเชื�อม
ขนาด 3.2 ทาํการเชื�อมประกอบกนัทั6งสี�ด้าน เพื�อที�จะนาํไปประกอบทาํช่องใส่พลาสติก โดยมี
รายละเอียดเพิ�มเติมดงันี6  
  4.1 สร้างจุดยดึที�ฐานของปล่องใส่พลาสติก 
   สร้างฝาครอบด้านบน 

   สร้างจุดยดึที�กล่องสาํหรับยดึชุดโครงใบมีด เพื�อทาํการยดึฐานของปล่องใส่พลาสติก
กบักล่องของชุดใบมีด โดยใชน๊้อตยดึที�ปล่องใส่พลาสติก สามารถโยกเปิด – ปิด ได ้
   ขั&นตอนการประกอบ 

   นาํฐานโครงสร้างมาประกอบเข้ากับล้อเลื�อน โดยการเจาะรูและยึดน๊อต                 
ดงัภาพประกอบ 35 และภาพประกอบ 36 
 

 
 
 

 
    

 

ภาพประกอบ 35  แสดงฐานเครื�อง 
 

 
 
 
                                            

 

ภาพประกอบ 36  แสดงการประกอบลอ้เลื�อน 
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   ติดตั6 งมอเตอร์ขนาด 4 กิโลว ัตต์  กับฐานมอเตอร์ แล้วนาํพูล เลย์ขนาด                
เส้นผา่นศูนยก์ลาง 14 เซนติเมตร ประกอบเขา้กบัมอเตอร์ ดงัภาพประกอบ 37 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 37  แสดงการประกอบมอเตอร์และสายพาน 
 
ผลการทดสอบการหากาํลงัการผลติและประสิทธิภาพเครื�องย่อยพลาสติก 

 การทดสอบการหากาํลงัการผลิตและประสิทธิภาพเครื�องยอ่ยพลาสติก ทดสอบโดยการนาํ
ขวดพลาสติก 2 ชนิด คือ พลาสติก Polyethylene (PE) และ Polyethylene Terephthalate (PET)           
มาย่อยในขนาดตะแกรง 3 ขนาด ไดแ้ก่ ขนาดตะแกรง 8 มิลลิเมตร, ขนาดตะแกรง 10 มิลลิเมตร 
และขนาดตะแกรง 12 มิลลิเมตร และความเร็วรอบที�ต่างกัน 3 ระดับ ได้แก่ ความเร็วรอบ               
720 รอบต่อนาที, ความเร็วรอบ 864 รอบต่อนาที และความเร็วรอบ 1,152 รอบต่อนาที ตามลาํดบั 
ไดผ้ลการทดสอบ ดงันี6  
 

ตาราง  3 ผลการทดสอบการหากาํลงัการผลิตและประสิทธิภาพเครื�องยอ่ยพลาสติก ที�ความเร็วรอบ 
720, 864 และ 1,152 รอบต่อนาที พลาสติกชนิด Polyethylene (PE) กาํลงัการผลิต (หน่วย : 
กิโลกรัมต่อชั�วโมง), ประสิทธิภาพ (หน่วย : เปอร์เซ็นต)์ 

 

ชนิดพลาสติก Polyethylene : PE Polyethylene : PE Polyethylene : PE 
ความเร็วรอบ 720  รอบต่อนาที 864  รอบต่อนาที 1,152  รอบต่อนาที 

ขนาดรูตะแกรง (มม.) 8 10 12 8 10 12 8 10 12 
เฉลี�ย 27.18 33.60 34.80 36.40 51.80 52.00 32.70 33.90 35.20 

ประสิทธิภาพ (%) 91.16 92.85 91.37 93.40 95.36 94.23 92.66 92.92 91.47 
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 จากตาราง 3 ผลการทดสอบเครื� องย่อยพลาสติก ที�ความเร็วรอบ 720 รอบต่อนาที 
พลาสติกชนิด Polyethylene (PE) ไดผ้ลการทดสอบดงันี6  ขนาดตะแกรง 8, 10 และ12 มิลลิเมตร
สามารถยอ่ยพลาสติกได ้27.18, 33.60 และ 34.80 กิโลกรัมต่อชั�วโมง ที�ความเร็วรอบ 864 รอบต่อนาที 
ไดผ้ลการทดสอบดงันี6  ขนาดตะแกรง 8, 10 และ 12 มิลลิเมตร สามารถยอ่ยพลาสติกได ้36.40, 51.80 
และ 52.00 กิโลกรัมต่อชั�วโมง และที�ความเร็วรอบ 1,152 รอบต่อนาที ขนาดตะแกรง 8, 10 และ         
12 มิลลิเมตร สามารถยอ่ยพลาสติกได ้32.70, 33.90 และ 35.20 กิโลกรัมต่อชั�วโมง 
 

 
 

ภาพประกอบ 38 กาํลังการผลิตของเครื� องย่อยขวดพลาสติก เมื�อทดสอบกับขวดพลาสติก              
ชนิด Polyethylene (PE) ที�ความเร็วรอบ 720, 864 และ 1,152 รอบต่อนาที 

 
 จากตาราง 3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื� องย่อยพลาสติก ที�ความเร็วรอบ                   
720 รอบต่อนาที พลาสติกชนิด Polyethylene (PE) ไดผ้ลการทดสอบดงันี6  ขนาดตะแกรง 8, 10 และ
12 มิลลิเมตร ไดป้ระสิทธิภาพในการยอ่ยเท่ากบั 91.16, 92.85 และ 91.37 เปอร์เซ็นต ์ที�ความเร็วรอบ 
864 รอบต่อนาที ไดผ้ลการทดสอบดงันี6  ขนาดตะแกรง 8, 10 และ12 มิลลิเมตร ไดป้ระสิทธิภาพ     
ในการย่อยเท่ากบั 93.40, 95.36 และ 94.23 เปอร์เซ็นต์ และที�ความเร็วรอบ 1,152 รอบต่อนาที  
ไดผ้ลการทดสอบดงันี6  ขนาดตะแกรง 8, 10 และ12 มิลลิเมตร ไดป้ระสิทธิภาพในการย่อยเท่ากบั 
92.66, 92.92 และ 91.47 เปอร์เซ็นต ์
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ภาพประกอบ 39 ประสิทธิภาพเครื�องยอ่ยขวดพลาสติก เมื�อทดสอบกบัขวดพลาสติกชนิด Polyethylene 

(PE) ที�ความเร็วรอบ 720, 864 และ 1,152 รอบต่อนาที 
 
 จากผลการทดลองที�ความเร็วรอบทั6ง 3 ระดบั และขนาดตะแกรง 3 ระดบั พลาสติกชนิด 
Polyethylene (PE) พบว่าความเร็วรอบที�เหมาะสมอยู่ที�  864 รอบต่อนาทีได้กาํลังการผลิต               
51.80 กิโลกรัมต่อชั�วโมง ที�ขนาดตะแกรง 10 มิลลิเมตร และไดป้ระสิทธิภาพในการทาํงานเท่ากบั 
95.36 เปอร์เซ็นต ์ซึ� งการทดลองไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยั กุณฑล  ทองศรี (2550 : 82) ใชห้ลกัการ
และการทดลองใกลเ้คียงกนั โดยมีตะแกรงเป็นตวักาํหนดขนาดของเศษพลาสติกที�ยอ่ยได ้
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ตาราง  4 ผลการทดสอบการหากาํลงัการผลิตและประสิทธิภาพเครื�องยอ่ยพลาสติก ที�ความเร็วรอบ 
720, 864 และ 1,152 รอบต่อนาที พลาสติกชนิด Polyethylene Terephthalate (PET) กาํลงัการผลิต 
(หน่วย : กิโลกรัมต่อชั�วโมง), ประสิทธิภาพ (หน่วย : เปอร์เซ็นต)์ 

 

ชนิดพลาสติก 
Polyethylene 

Terephthalate: PET 
Polyethylene 

Terephthalate: PET 
Polyethylene 

Terephthalate: PET 
ความเร็วรอบ 720  รอบต่อนาที 864  รอบต่อนาที 1,152  รอบต่อนาที 

ขนาดรูตะแกรง (มม.) 8 10 12 8 10 12 8 10 12 
เฉลี�ย 12.48 12.90 13.30 23.90 24.80 26.10 28.20 32.60 33.20 

ประสิทธิภาพ (%) 80.76 81.39 74.44 89.95 90.39 85.50 91.48 92.63 90.96 

 
 จากตาราง 4 ผลการทดสอบเครื� องย่อยพลาสติก ที�ความเร็วรอบ 720 รอบต่อนาที 
พลาสติกชนิด Polyethylene Terephthalate (PET) ไดผ้ลการทดสอบดงันี6  ขนาดตะแกรง 8, 10 และ 
12 มิลลิเมตร สามารถยอ่ยพลาสติกได ้12.48, 12.90 และ 13.30 กิโลกรัมต่อชั�วโมง ที�ความเร็วรอบ 
864 รอบต่อนาที ได้ผลการทดสอบดังนี6  ขนาดตะแกรง 8, 10 และ 12 มิลลิเมตร สามารถย่อย
พลาสติกได ้23.90, 24.80 และ 26.10 กิโลกรัมต่อชั�วโมง และที�ความเร็วรอบ 1,152 รอบต่อนาที 
ไดผ้ลการทดสอบดงันี6  ขนาดตะแกรง 8, 10 และ 12 มิลลิเมตร สามารถยอ่ยพลาสติกได ้28.20, 32.60 
และ 33.20 กิโลกรัมต่อชั�วโมง 
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ภาพประกอบ 40 กาํลังการผลิตของเครื� องย่อยขวดพลาสติก เมื�อทดสอบกับขวดพลาสติก              
ชนิด Polyethylene Terephthalate (PET) ที�ความเร็วรอบ 720, 864 และ 1,152 รอบต่อนาที 

 
 จากตาราง 4 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื� องย่อยพลาสติก ที�ความเร็วรอบ                  
720 รอบต่อนาที พลาสติกชนิด Polyethylene Terephthalate (PET) ได้ผลการทดสอบดังนี6               
ขนาดตะแกรง 8, 10 และ 12 มิลลิเมตร ได้ประสิทธิภาพในการย่อยเท่ากบั 80.76, 81.39 และ          
74.44 เปอร์เซ็นต์ ที�ความเร็วรอบ 864 รอบต่อนาที ขนาดตะแกรง 8, 10 และ 12 มิลลิเมตร                 
ได้ประสิทธิภาพในการย่อยเท่ากับ 89.95, 90.32 และ 88.50 เปอร์เซ็นต์ และที�ความเร็วรอบ           
1,152 รอบต่อนาที ไดผ้ลการทดสอบดงันี6  ขนาดตะแกรง 8, 10 และ 12 มิลลิเมตร ไดป้ระสิทธิภาพ
ในการยอ่ยเท่ากบั 91.48, 92.63 และ 90.96 เปอร์เซ็นต ์
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ภาพประกอบ 41 ประสิทธิภาพเครื�องยอ่ยขวดพลาสติก เมื�อทดสอบกบัขวดพลาสติกชนิด Polyethylene 
Terephthalate (PET) ที�ความเร็วรอบ 720, 864 และ 1,152 รอบต่อนาที 

 
 จากผลการทดลองที�ความเร็วรอบทั6ง 3 ระดบั และขนาดตะแกรง 3 ระดบั พลาสติกชนิด 
Polyethylene Terephthalate (PET) พบวา่ความเร็วรอบที�เหมาะสมอยูที่� 1,152 รอบต่อนาที ไดก้าํลงั
การผลิต 32.60 กิโลกรัมต่อชั�วโมง ที�ขนาดตะแกรง 10 มิลลิเมตร และไดป้ระสิทธิภาพในการทาํงาน
เท่ากบั 92.63 เปอร์เซ็นต์ ซึ� งการทดลองได้สอดคล้องกบังานวิจยั กุณฑล  ทองศรี (2550 : 83)                
ใชห้ลกัการและการทดลองใกลเ้คียงกนั โดยมีตะแกรงเป็นตวักาํหนดขนาดของเศษพลาสติกที�ยอ่ยได ้ 
 จากการทดลองพลาสติกทั6ง 2 ชนิด ไดค้วามเร็วรอบที�แตกต่างกนั เนื�องจากพลาสติกชนิด 
Polyethylene (PE) มีนํ6าหนกัเบาและอ่อน เมื�อใชค้วามเร็วรอบสูงจะทาํให้พลาสติกหมุนอยูข่า้งใน 
ส่วนพลาสติกชนิด Polyethylene Terephthalate (PET) มีความแข็งเปราะเมื�อใช้ความเร็วรอบตํ�า
พลาสติกจะไม่ขาด ดงันั6นจากผลการทดลองจึงเลือกใช้ความเร็วรอบ 864 รอบต่อนาที สําหรับ
พลาสติกชนิด Polyethylene (PE) และเลือกใชค้วามเร็วรอบ 1,152 รอบต่อนาที สําหรับพลาสติกชนิด 
Polyethylene Terephthalate (PET) 
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ผลการวเิคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 

 หลักในการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ             
ดา้นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการสร้างเครื�องย่อยพลาสติก ดา้นจุดคุม้ทุนเครื�องย่อยพลาสติก และ 
ดา้นระยะเวลาในการคืนทุนเครื�องยอ่ยพลาสติก 
 1.   ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสร้างเครื�องย่อยพลาสติก 

  กาํหนดให้ราคาเครื�องย่อยพลาสติกมีราคา 60,000 บาท (รายละเอียดตามตาราง 5 
ค่าใชจ่้ายในการสร้างเครื�องยอ่ยพลาสติก) มูลค่าเครื�องเมื�อผา่นการใชง้านครบ 10 ปี เหลือเป็นมูลค่าซาก
คิดที� 10 เปอร์เซ็นตข์องราคาเครื�อง และอตัราดอกเบี6ย 7.125 เปอร์เซ็นตต่์อปี (12 มีนาคม 2555) 
 

ตาราง  5 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการสร้างเครื�องยอ่ยพลาสติก 
 

รายละเอียด ราคา (บาท) 
1.  ตน้กาํลงัเครื�องยอ่ยพลาสติก   7,500 
2.  โครงสร้างเครื�องยอ่ยพลาสติก 25,000 
3.  ชิ6นส่วนอื�น ๆ เช่น เพลา แบริ�ง ฯลฯ 12,500 
4.  ค่าดาํเนินการสร้างเครื�องยอ่ยพลาสติก 15,000 

รวมค่าใชจ่้ายทั6งหมด 60,000 

 
  มูลค่าซาก (S)  = 0.1 x 60,000 
      = 6,000   
  ค่าเสื�อมราคา (D) = (P - S)/L 
      = (60,000 – 6,000)/10 
      = 5,400 บาทต่อปี 
  ค่าเสียโอกาสในการลงทุน (R) = ((P + S)/2) x I 
      = ((60,000 + 6,000)/2) x 0.07125 
      = 2351.25 บาทต่อปี 
  ตน้ทุนคงที� (FC) = ค่าเสื�อมราคา (D) + ค่าเสียโอกาสในการลงทุน (R) 
      = 5,400 + 2351.25 

      = 7,751.25 บาทต่อปี 
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  กาํหนดให้การจา้งคนที�อยู่ในพื6นที�มาทาํช่วงเวลาว่าง อตัราค่าแรงวนัละ 250 บาท 
(กาํหนดอตัราตามการจา้งงานทั�วไป) จาํนวน 1 คน ทาํงานปีละ 96 วนั และอตัราค่าไฟฟ้าคิดเป็น
หน่วยละ 4 บาท อตัราการสิ6นเปลืองค่าไฟฟ้าจาํนวน 4 หน่วยต่อชั�วโมง ทาํงานวนัละ 8 ชั�วโมง         
คิดค่าบาํรุงรักษาวนัละ 5 บาท 
  ค่าแรงงาน (W)  = 250  x 96 
      = 24,000 บาทต่อปี 
  ค่าไฟฟ้า (E)  = 4 x 4 x 8 x 96 
      = 12,288 บาทต่อปี 
  ค่าบาํรุงรักษา (M) = 5 x 96 
      = 480 บาทต่อปี 
  ค่าตน้ทุนผนัแปร (VC) = ค่าแรงงาน (W) + ค่าไฟฟ้า (E) + ค่าบาํรุงรักษา (M) 
      = 24,000 + 12,288 + 480 
      = 36,768 บาทต่อปี 
  ดังนั&น 

  ค่าใชจ่้ายทั6งหมด (AC) = ตน้ทุนคงที� (FC) + ค่าตน้ทุนผนัแปร (VC) 
      = 7,751.25 + 36,768 
      = 44,519.25 บาทต่อปี 
 

 2. จุดคุ้มทุนเครื�องย่อยพลาสติก 

  2.1 พลาสติกชนิด Polyethylene (PE) 
   ใน 1 ปี เครื�องย่อยขวดพลาสติกทาํงาน 96 x 8 = 768 ชั�วโมง กาํหนดราคาขาย
ขวดพลาสติกที�ผา่นการยอ่ยในราคาหน่วยละ 25 บาทต่อกิโลกรัม สมรรถนะของเครื�องยอ่ยพลาสติก
สามารถยอ่ยขวดพลาสติกชนิด Polyethylene (PE) ได ้51.80 กิโลกรัมต่อชั�วโมง ดงันั6นเครื�องยอ่ย
พลาสติกสามารถยอ่ยขวดพลาสติกได ้39,782.40 กิโลกรัมต่อปี 
   BEPS   = FC / (SUU - VCU) 
      = 7,751.25 / (25 - (44,519.25/39,782.40)) 
   ดงันั6นจุดคุม้ทุนเครื�อง = 324.58  กิโลกรัมต่อปี 
  2.2 พลาสติกชนิด Polyethylene Terephthalate (PET) 
   ใน 1 ปี เครื� องย่อยพลาสติกทาํงาน 96 x 8 = 768 ชั�วโมง กาํหนดราคาขาย           
ขวดพลาสติกที�ผ่านการย่อยในราคาหน่วยละ 25 บาทต่อกิโลกรัม สมรรถนะของเครื� องย่อย            
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ขวดพลาสติกสามารถยอ่ยขวดพลาสติกชนิด Polyethylene Terephthalate (PET) ได ้32.60 กิโลกรัม
ต่อชั�วโมง ดงันั6นเครื�องยอ่ยขวดพลาสติกสามารถยอ่ยขวดพลาสติกได ้25,036.80 กิโลกรัมต่อปี 
   BEPS   = FC / (SUU - VCU) 
      = 7,751.25 / (25 - (44,519.25/25,036.80)) 
   ดงันั6นจุดคุม้ทุนเครื�อง = 333.79  กิโลกรัมต่อปี 
 3.   ระยะเวลาในการคืนทุนเครื�องย่อยพลาสติก 
  3.1 พลาสติกชนิด Polyethylene (PE) 
   ใน 1 ปี เครื�องย่อยพลาสติกสามารถย่อยขวดพลาสติกชนิด Polyethylene (PE)           
ได ้39,782.40 กิโลกรัมต่อปี ราคาขายขวดพลาสติกที�ผา่นการยอ่ยในราคาหน่วยละ 25 บาทต่อกิโลกรัม 
จะมีรายได ้25 x 39,782.40 = 994,560 บาทต่อปี 
   PBP   = MC / P 
   กาํไร (P)  = 994,560 - 44,519.25 
      = 950,040.75 บาทต่อปี 
 ดงันั6นระยะเวลาในการคืนทุน = 60,000 / 950,040.75 
      = 0.063 ปี หรือประมาณ 24 วนั 
  3.2 พลาสติกชนิด Polyethylene Terephthalate (PET) 
   ใน 1 ปี เครื� องย่อยพลาสติก สามารถย่อยขวดพลาสติกชนิด Polyethylene 
Terephthalate (PET) ได ้25,036.80 กิโลกรัมต่อปี ราคาขายขวดพลาสติกที�ผ่านการย่อยในราคา
หน่วยละ 25 บาทต่อกิโลกรัม จะมีรายได ้ 25 x 25,036.80 = 625,920 บาทต่อปี 
   PBP  = MC / P 
   กาํไร (P)  = 625,920 - 44,519.25 
      = 581,400.75 บาทต่อปี 
 ดงันั6นระยะเวลาในการคืนทุน = 60,000 / 581,400.75 
      = 0.103 ปี หรือประมาณ 1 เดือน 9 วนั 
 จากการวเิคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม เครื�องยอ่ยขวดพลาสติกมีราคา 60,000 บาท 
ขายพลาสติกที�ยอ่ยไดใ้นราคา 25 บาทต่อกิโลกรัม จุดคุม้ทุนการผลิตพลาสติกชนิด Polyethylene (PE) 
จะอยูที่� 39,782.40 กิโลกรัมต่อปี และสามารถคืนทุนไดใ้นระยะเวลา 0.063 ปี หรือประมาณ 24 วนั
และพลาสติกชนิด Polyethylene Terephthalate (PET) จะอยูที่� 25,036.80 กิโลกรัมต่อปี และสามารถ
คืนทุนไดใ้นระยะเวลา 0.103 ปี หรือประมาณ 1 เดือน 9 วนั 
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 การลดพื&นที�ในการจัดเกบ็ขวดพลาสติก  

 จากการทดลองจะพบวา่ จากที�มีการจดัเก็บขวดพลาสติกโดยใส่ลงไปในที�จดัเก็บจะพบวา่
ในพื6นที� 1 ลูกบาศก์เมตร สามารถเก็บขวดพลาสติกที�ยงัไม่ย่อยไดป้ระมาณ 22 กิโลกรัม หลงัจาก 
ทาํการยอ่ยขวดพลาสติกแลว้ พบวา่ในพื6นที� 1 ลูกบาศกเ์มตร สามารถจดัเก็บได ้192 กิโลกรัม ดงันั6น
จะเห็นได้ว่าสามารถลดพื6นที�ในการเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ� งสามารถประหยดัปริมาตร            
ไดม้ากกวา่ 7 - 8 เท่า 
 

 




