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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวจิยัเรื�อง การออกแบบและทดสอบเครื�องยอ่ยพลาสติก เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการจดัการ
ขยะภายในชุมชนเทศบาลเมืองขลุง จงัหวดัจนัทบุรี  ทั&งนี&ผูว้จิยัขอสรุปผลการศึกษาดงันี&  
 1.  สรุปผลการวจิยั 
 2.  ขอ้เสนอแนะ 
 
สรุปผลการวจัิย 

 การทดสอบการหากาํลงัการผลิตและประสิทธิภาพเครื�องยอ่ยพลาสติก ทดสอบโดยการนาํ
พลาสติกชนิด Polyethylene (PE) และพลาสติกชนิด Polyethylene Terephthalate (PET) มาย่อย       
ในขนาดตะแกรง 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดตะแกรง 8 มิลลิเมตร, ขนาดตะแกรง 10 มิลลิเมตร และ 
ขนาดตะแกรง 12 มิลลิเมตร และความเร็วรอบที�ต่างกนั 3 ระดบั ไดแ้ก่ ความเร็วรอบ 720 รอบต่อนาที, 
ความเร็วรอบ 864 รอบต่อนาที และความเร็วรอบ 1,152 รอบต่อนาที ตามลาํดบั 
 ผลการทดสอบเครื� องย่อยพลาสติก ที�ความเร็วรอบ 720 รอบต่อนาที พลาสติกชนิด 
Polyethylene (PE) ได้ผลการทดสอบดงันี&  ขนาดตะแกรง 8, 10 และ 12 มิลลิเมตร สามารถย่อย
พลาสติกได้ 27.18, 33.60 และ 34.80 กิโลกรัมต่อชั�วโมง ที�ความเร็วรอบ 864 รอบต่อนาที          
ไดผ้ลการทดสอบดงันี&  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 
 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื� องย่อยพลาสติก ที�ความเร็วรอบ 720 รอบต่อนาที 
พลาสติกชนิด Polyethylene (PE) ไดผ้ลการทดสอบดงันี&  ขนาดตะแกรง 8, 10 และ12 มิลลิเมตร      
ไดป้ระสิทธิภาพในการยอ่ยเท่ากบั 91.16, 92.85 และ 91.37 เปอร์เซ็นต ์ที�ความเร็วรอบ 864 รอบต่อนาที 
ไดผ้ลการทดสอบดงันี&  ขนาดตะแกรง 8, 10 และ 12 มิลลิเมตร ไดป้ระสิทธิภาพในการยอ่ยเท่ากบั 
93.40, 95.36 และ 94.23 เปอร์เซ็นต ์และที�ความเร็วรอบ 1,152 รอบต่อนาที ไดผ้ลการทดสอบดงันี&  
ขนาดตะแกรง 8, 10 และ 12 มิลลิเมตร ได้ประสิทธิภาพในการย่อยเท่ากบั 92.66, 92.92 และ          
91.47 เปอร์เซ็นต ์
 ผลการทดสอบเครื� องย่อยพลาสติก ที�ความเร็วรอบ 720 รอบต่อนาที พลาสติกชนิด 
Polyethylene Terephthalate (PET) ไดผ้ลการทดสอบดงันี&  ขนาดตะแกรง 8, 10 และ 12 มิลลิเมตร 
สามารถยอ่ยพลาสติกได ้12.48, 12.90 และ 13.30 กิโลกรัมต่อชั�วโมง ที�ความเร็วรอบ 864 รอบต่อนาที 
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ไดผ้ลการทดสอบดงันี&  ขนาดตะแกรง 8, 10 และ 12 มิลลิเมตร สามารถยอ่ยพลาสติกได ้23.90, 24.80 
และ 26.10 กิโลกรัมต่อชั�วโมง และที�ความเร็วรอบ 1,152 รอบต่อนาที ได้ผลการทดสอบดงันี&    
ขนาดตะแกรง 8, 10 และ 12 มิลลิเมตร สามารถยอ่ยพลาสติกได ้28.20, 32.60 และ 33.20 กิโลกรัม
ต่อชั�วโมง 
 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื� องย่อยพลาสติก ที�ความเร็วรอบ 720 รอบต่อนาที  
พลาสติกชนิด Polyethylene Terephthalate (PET) ไดผ้ลการทดสอบดงันี&  ขนาดตะแกรง 8, 10 และ
12 มิลลิเมตร ไดป้ระสิทธิภาพในการยอ่ยเท่ากบั 80.76, 81.39 และ 74.44 เปอร์เซ็นต ์ที�ความเร็วรอบ 
864 รอบต่อนาที ขนาดตะแกรง 8, 10 และ12 มิลลิเมตร ไดป้ระสิทธิภาพในการยอ่ยเท่ากบั 89.95, 
90.32 และ 88.50 เปอร์เซ็นต์ และที�ความเร็วรอบ 1,152 รอบต่อนาที ได้ผลการทดสอบดังนี&         
ขนาดตะแกรง 8, 10 และ 12 มิลลิเมตร ได้ประสิทธิภาพในการย่อยเท่ากบั 91.48, 92.63 และ         
90.96 เปอร์เซ็นต ์
 จากผลการทดลองพบว่า ความเร็วรอบที� เหมาะสมในการย่อยขวดพลาสติกชนิด 
Polyethylene (PE) อยูที่�ความเร็วรอบ 864 รอบต่อนาที ที�ขนาดตะแกรง 10 มิลลิเมตร สามารถยอ่ย
พลาสติกได้ 51.80 กิโลกรัมต่อชั�วโมง ประสิทธิภาพในการทาํงานได้ 95.36 เปอร์เซ็นต์ และ
พลาสติกชนิด Polyethylene Terephthalate (PET) ความเร็วรอบที�เหมาะสมอยู่ที�ความเร็วรอบ      
1,152 รอบต่อนาที ที�ขนาดตะแกรง 10 มิลลิเมตร สามารถยอ่ยพลาสติกได ้32.60 กิโลกรัมต่อชั�วโมง 
ประสิทธิภาพในการยอ่ยเท่ากบั 92.63 เปอร์เซ็นต ์ 
 จากการทดลองพลาสติกทั&ง 2 ชนิด ไดค้วามเร็วรอบที�แตกต่างกนั เนื�องจากพลาสติกชนิด 
Polyethylene (PE) มีนํ&าหนกัเบาและอ่อน เมื�อใชค้วามเร็วรอบสูงจะทาํให้พลาสติกหมุนอยูข่า้งใน 
ส่วนพลาสติกชนิด Polyethylene Terephthalate (PET) มีความแข็งเปราะเมื�อใช้ความเร็วรอบตํ�า
พลาสติกจะไม่ขาด ดงันั&นจากผลการทดลองจึงเลือกใช้ความเร็วรอบ 864 รอบต่อนาที สําหรับ
พลาสติกชนิด Polyethylene (PE) และเลือกใชค้วามเร็วรอบ 1,152 รอบต่อนาที สําหรับพลาสติกชนิด 
Polyethylene Terephthalate (PET) 
 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
ในพื&นที� 1 ลูกบาศก์เมตร สามารถเก็บขวดพลาสติกที�ยงัไม่ย่อยไดป้ระมาณ 22 กิโลกรัม หลงัจาก 
ทาํการยอ่ยขวดพลาสติกแลว้ พบวา่ในพื&นที� 1 ลูกบาศกเ์มตร สามารถจดัเก็บได ้192 กิโลกรัม ดงันั&น
จะเห็นได้ว่าสามารถลดพื&นที�ในการเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ� งสามารถประหยดัปริมาตร           
ไดม้ากกวา่ 7–8 เท่า 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1.  จากปัญหาต่าง ๆ ที�ประสบในระหวา่งการดาํเนินโครงงาน เช่น การยอ่ยขวดพลาสติก
ที�มีขนาดใหญ่ตอ้งใช้เวลาในการบดที�ค่อนขา้งจะนาน เนื�องจากขวดพลาสติกมีลกัษณะโปร่งบาง 
ทาํใหมี้การเดง้ตวัออกจากใบมีดตดัไดง่้าย ดงันั&นจึงควรปรับปรุง โดยการเพิ�มขนาดของห้องชุดใบมีด
ใหมี้ขนาดที�ใหญ่ขึ&น เพื�อใหเ้กิดการไหลตวัของขวดเขา้หาคมมีดตดัไดส้ะดวก 
 2.  ควรจดัทาํชุดโบวเ์วอร์ (Blower) เป่าชิ&นงานใหไ้หลลงสู่ภาชนะรองรับไดดี้ยิ�งขึ&น 
 3.  ควรจดัทาํการติดตั&งตวัจบัวดั (Sensor) ตรงปล่องใส่ขวดพลาสติกให้สามารถทาํงาน
ไดท้นัทีในขณะใส่ขวดพลาสติกลงไป โดยติดตั&งสัญญาณหน่วงเวลาในการทาํงานไว ้
 4.  ควรจดัทาํชุดดูดเศษโลหะออกจากเศษพลาสติกที�ทาํการยอ่ย 

 

 

 
 




