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บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาออกแบบกระบวนการสลัดแหงพลาสติก และศึกษาตัวแปรตาง ๆ ที่

มีผลตอกระบวนการสลัดแหงพลาสติกเพื่อการนํากลับมาใชใหม   ในการออกแบบเครื่องสลัดแหงพลาสติกจะ

ออกแบบรูปทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง 650 มิลลิเมตร สูง 400 มิลลิเมตร ใชมอเตอรเปนตนกําลังขนาด 

2 แรงมา  ทําการทดลองสลัดแหงโดยใชความเร็วรอบ 500 รอบตอนาที ใชเวลาในการสลัดแหงที่ชวงเวลา 4, 6, 8, 

10, 12, 14 และ16 นาที ผลการทดลองพบวาเครื่องสลัดแหงสามารถสลัดพลาสติกได 12 กิโลกรัมตอคร้ัง ใชเวลา 

10 นาที หรือมีกําลังการผลิต 72 กิโลกรัมตอชั่วโมง พบวาความชื้นในพลาสติกลดลง 10.17 เปอรเซ็นต 

 คําสําคัญ : เครื่องสลัดแหงพลาสติก  โพลิเอทิลีนความหนาแนนสูง 

 

ABSTRACT 
 The purposes of the research were to study and design a plastic spinning process and to 

examine the variables affecting a plastic spinning process for plastic recycling. The  plastic spinning 

machine was designed  in a cylindrical model with 650 millimeters of diameter and 400 millimeters of 

height. This machine initially operates via 2 horse power of motor which is being tested on 500 rounds per 

minute of speed with the period of time on 4, 6, 8, 10, 12, 14  and16 minutes. From the experiment found that 

this machine can effectively operates on 12 kilograms within 10 minutes  or 72 kilograms per hour each time. 

Also the humidity on plastic specimen was decreased to 10.17 percents. 
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คํานํา 
 พลาสติกเปนวัสดุที่ถูกนํามาใชงานอยางกวางขวาง ในการดํารงชีวิตเพื่อความทันสมัยและความ

สะดวกสบาย เนื่องจากพลาสติกเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติเดนหลายประการ เชน ความหนาแนนต่ํา ทนทาน และมี

ความยืดหยุนสูง น้ําหนักเบาเหมาะสําหรับการใชงานดานตาง ๆ ตั้งแตบรรจุภัณฑ อุปกรณเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส ยานยนต เฟอรนิเจอร ของเลนเด็กตลอดจนอุปกรณในงานกอสราง นอกจากนี้ยังเปนวัสดุที่ถูกนํามา

ทําเปนภาชนะ หรือของใชแบบใชครั้งเดียวแลวทิ้งเนื่องจากมีราคาถูก  ในขณะเดียวกันพลาสติกที่ใชแลวจะถูกทิ้งจึง

ทําใหในปริมาณขยะพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้นและสงผลตอสภาพแวดลอมจนกอใหเกิดมลภาวะอันเนื่องจากขยะ

พลาสติกไมยอยสลายหรือยอยสลายไดยาก ในอดีตขยะพลาสติกมักจะถูกขนสงและนําไปกําจัดอยางไมถูกหลัก

สุขาภิบาลมากนัก สวนใหญมักจะถูกนําไปฝงกลบรวมกับขยะทั่วไป  ขยะพลาสติกจะใชพื้นที่ในการฝงกลบมากกวา

ขยะประเภทเศษอาหารประมาณ 3 เทา (กรมควบคุมมลพิษ,  2548)   เนื่องจากขยะพลาสติกมีความคงทนและ

สามารถทนตอแรงอัดไดสูง นอกจากนี้กอใหเกิดปญหาติดตามมาอยางมากมาย ไมวาจะเปนมลพิษทางอากาศ     

ซึ่งจะสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของผูอยูอาศัยใกลเคียง  และน้ําชะลางขยะอาจปนเปอนในน้ําผิวดินและใตดิน

ได  อีกทั้งกอใหเกิดปญหาแหลงพาหะนําโรค สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ  สังคม ชุมชนที่อยูอาศัยโดยรอบบริเวณได  

จากสถิติการเก็บขอมูลขยะพลาสติกในประเทศไทยที่ทิ้งไปกวาปละ  2.5 ลานตัน (กรมควบคุมมลพิษ,  2548) 

พบวามีพลาสติกอยู 4 ชนิด ที่สามารถนํากลับมาผลิตใชใหมหรือรีไซเคิล ประกอบดวย โพลิเอทิลีนความหนาแนน

สูงปริมาณ 1.0 ลานตัน โพลิเอทิลีนความหนาแนนต่ําปริมาณ 0.7 ลานตัน โพลิโพรพิลีนปริมาณ 0.4 ลานตัน และ

อื่นๆ อีก 0.4 ลานตัน  ซึ่งในการนํากลับมาผลิตใชใหมหรือรีไซเคิลวัสดุดวยกันถือวาการรีไซเคิลพลาสติกอยูในขั้น

กําลังพัฒนา  โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่ทําดวยโพลิเอทิลีนเทเรพทาเลตและโพลิเอทิลีนความหนาแนนสูงซึ่งเปนวัสดุ

ไดรับการยอมรับการนํากลับมาผลิตใชใหมหรือรีไซเคิลมากในสหรัฐอเมริกาและเอเชียและรวมทั้งประเทศไทยดวย

ซึ่งเห็นไดจากการใชผลิตภัณฑพลาสติก  ในงานอุตสาหกรรมทุกประเภทซึ่งลวนแลวเกี่ยวของกับพลาสติกทั้งส้ิน   

สําหรับอุตสาหกรรมที่ตองใชพลาสติกเปนวัตถุดิบหรือเปนสวนประกอบในการผลิต เชน อุตสาหกรรมยานยนตและ

ชิ้นสวน เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เครื่องแตงกาย รองเทา วัสดุกอสราง เฟอรนิเจอร เครื่องใชสํานักงาน 

เครื่องเขียน ของเลน เครื่องกีฬา บรรจุภัณฑอาหารแปรรูป เปนตน จึงสงผลทําใหมีขยะพลาสติกจํานวนมากและ

ปจจุบันไดมีการนําขยะพลาสติกไมวาจะเปน  ขวดน้ําดื่ม ขวดน้ําอัดลม หรือขวดพลาสติกอื่น ๆ ที่ใชแลวนํากลับมา

ผลิตใชใหมหรือนํากลับมารีไซเคิลเพื่อใชใหมกันอยางแพรหลาย เนื่องจากมีราคาถูกทําใหผูผลิตสนใจที่จะนํา

พลาสติกดังกลาวมาแปรรูปเพื่อสงโรงงานอุตสาหกรรม  เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาและชวยลดปญหาขยะพลาสติก รวม

ไปถึงการลดปญหามลภาวะโลกรอนไดอีกดวย (กุลฑล,  2550)  นอกจากนี้ไดมีผูทําการศึกษาและเสนอวิธีการนํา

เศษหลังคาโปรงแสงมาใชใหม โดยแบงการศึกษาออกเปน 3 ขั้นตอนหลักไดแก  การยอยเศษหลังคาโปรงแสง  การ

ขึ้นรูปเศษหลังคาโปรงแสงและการทดสอบชิ้นงานที่ขึ้นรูปได ในการศึกษาการยอยเศษหลังคาที่ตัด ไดรับจาก

โรงงาน ไดทําการยอยดวยเครื่องยอยชนิดลูกกลิ้งส่ันสะเทือน (Vibrations Ball Mill) เพื่อนําผงอนุภาคที่ไดนั้นมาทํา

เปนสารเติมเนื้อในพอลิเมอรและหาสัดสวนที่เหมาะสมในการขึ้นรูป โดยใชอัตราสวนของผงอนุภาคเศษหลังคาโปรง

แสงตั้งแต  0 ถึง 30 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก จากนั้นไดทําการหาความเร็วรอบ ที่เหมาะสมที่ใชในการผสมดวยเครื่อง

ผสมปนกัน (Mixing) กอนที่จะทําการวิเคราะหสมบัติเชิงกล โดยทําการเปรียบเทียบกับชิ้นงานตัวอยางที่ไมไดเติม
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อนุภาค  พบวาเมื่อเพิ่มปริมาณผงอนุภาคมากขึ้นชิ้นงานที่ไดจะมีคาความแข็ง (Flexural Strength) มีคาลดลง แตมี

คาโมดูลัสแรงดึง (Tensile  Modulus) สูงขึ้นและความเร็วรอบที่เหมาะสมในการผสมอยูที่ 600 รอบตอนาที ซึ่งจะ

ใหการกระจายตัวของอนุภาคที่ดีที่สุด โดยใชใบพัดชนิด 2 ใบ ที่มีเสนผานศูนยกลาง 1.5 นิ้ว และถังผสมขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 3 นิ้ว สูง 5 นิ้ว (ธันยกร,  2544) และไดนําขวดพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแนนสูง มาขึ้นรูปใหม

ดวยเครื่องเอ็กซทรูดแบบสกรูเดี่ยว โดยผสมโพลิเอทิลีนความหนาแนนต่ํา 10 เปอรเซ็นต โดยน้ําหนักเพื่อใชเปนสาร

ชวยในการขึ้นรูป พบวาพลาสติกมีสีน้ําตาลเหลืองเพิ่มขึ้นตามจํานวนรอบการขึ้นรูปที่เปนเชนนี้ เพราะแอนติออกซิ

แดนสทําปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระบนสายโซโพลีเอทิลีนความหนาแนนสูง ความแตกตางของสีชิ้นงานหลังจากการ

ขึ้นรูปไมเห็นการเปลี่ยนแปลงมากนัก  ทั้งนี้เนื่องจากแอนติออกซิแดนสทําปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระที่เกิดบนสายโซ 

พลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแนนสูงเสื่อมสภาพลง สมบัติดานดัชนีการหลอมไหล การทนแรงกระแทกและการยืด

ตัวลดลง 30.6  34.6  และ27.7 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (Kamacho  and  Karlsson, 1992)   

ดังนั้นการนํากลับมาผลิตใชใหมหรือพลาสติกรีไซเคิลนับเปนอีกแนวทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจ และควรให

การสงเสริมสนับสนุนเพื่อใหการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและเปนใชวัตถุดิบในประเทศรวมถึงการลดตนทุน ดวย

เหตุนี้เองทางคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการออกแบบสรางเครื่องสลัดแหงพลาสติกเพื่อการนํากลับมาผลิต

ใชใหม  โดยพิจารณาเลือกพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนความหนาแนนสูงซึ่งเปนขยะที่มีปริมาณการทิ้งมากที่สุด 

(ประกายดาว,  2550) โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาและออกแบบเครื่องสลัดแหงพลาสติกเพื่อนํากลับมาผลิตใช

ใหม  และเพื่อศึกษาตัวแปรตาง ๆ ที่มีผลตอกระบวนการสลัดแหงพลาสติก โดยนํามาทําการทดลอง เพื่อเปน

ฐานความรูในการพัฒนาการออกแบบสรางกระบวนการสลัดแหงพลาสติกระดับอุตสาหกรรมตอไปได  
    

อุปกรณและวิธีการ3 
 จากการศึกษาเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการรีไซเคิลพลาสติกพบวาความตองการของอุตสาหกรรม

พลาสติก มีความตองการเม็ดพลาสติกรีไซเคิล โดยจะนําเม็ดพลาสติกรีไซเคิลไปผสมกับเม็ดพลาสติกใหมเพื่อใช

ผลิตอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ โดยนําไปฉีดขึ้นรูป เพื่อลดตนทุนในการผลิต  ดังนั้นผูประกอบการอุตสาหกรรม

พลาสติกจึงมีความตองการเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเพื่อนําไปผสมกับเม็ดพลาสติกใหม 
1.  การศึกษาและการออกแบบ 
 การออกแบบเครื่องสลัดแหงพลาสติก หลักการออกแบบนั้นจะตองออกแบบ โดยใชแนวทางการเลือกใช

อุปกรณตาง ๆ โดยคํานึงถึงราคาและตนทุนของอุปกรณตาง ๆ รวมถึงปริมาณในการผลิต  การลําเลียงพลาสติกเขา

ออกและประสิทธิภาพในการทํางานรวมทั้งสามารถใชงานไดสะดวกปลอดภัย โดยออกแบบลักษณะเปนถังแนวตั้ง

ใชมอเตอรเปนตัวตนกําลังใชสายพานเปนตัวสงกําลังขับเพลาซึ่งเพลาจะยึดติดกับถังที่ใสพลาสติก  ซึ่งมีแนวทางใน

การออกแบบเครื่องสลัดแหงโดยใชแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง  ซึ่งแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางขณะหมุนจะเปนสัดสวน

โดยตรงรัศมีของการหมุนและความเร็วยกกําลังสอง และในขณะที่กําลังสลัดน้ํานั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกกระทํา

ดวย  ดังนั้นจึงทําใหเกิดองคประกอบของแรงดึงดูดของโลกในขณะหมุนหรือการเหวี่ยง ดังนี้ 

G  factor   = d x n2 

   1790 

 เมื่อ  n  คือ  ความเร็วรอบในการหมุนของถัง  (rpm) และ  d  คือ  ขนาดความโตของถัง  (m) 
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  โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมซึ่งสามารถกําหนดองคประกอบแรงดึงดูดของโลก คือ การสลัดแหงดวยความเร็ว

สูง คาองคประกอบแรงดึงดูดของโลก ประมาณ  300-350 G   การสลัดแหงดวยความเร็วปานกลาง คา

องคประกอบแรงดึงดูดของโลก ประมาณ  150 G  และการสลัดแหงดวยความเร็วปกติ คาองคประกอบแรงดึงดูด

ของโลก ประมาณ  80-120 G  ( Beeley,  1974)  จากการออกแบบไดเลือกใชการสลัดแหงดวยความเร็วปกติ  โดย

กําหนดปริมาณในการสลัดแตละครั้งไมนอยกวา  12 กิโลกรัมตอครั้ง  จึงไดกําหนดขาดของถังซึ่งมีขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 0.650 เมตร สูง 0.400 เมตร ใชมอเตอรเปนตนกําลังขนาด 2 แรงมา  ความเร็วรอบ 1350 รอบตอนาที  

ซึ่งความเร็วรอบดังกลาวหากไมมีการทดรอบจะสงผลตอคาองคประกอบแรงดึงดูดของโลก  ดังนั้น การคํานวณหา

ความเร็วรอบและขนาดของลอสายพาน เครื่องสลัดแหงพลาสติกดังแสดงในรูปที่ 1  

 
รูปที่ 1  ขนาดของลอสายพานและความเร็วรอบเครื่องสลัดแหงพลาสติก 

 

 จากหลักการดังกลาว จึงนําไปสูกระบวนการออกแบบและคํานวณชิ้นสวนตาง ๆ โดยไดรวบรวมรายละเอียด

ตาง ๆ ที่ตองการใชในการออกแบบ เพื่อเปนขอมูลและแนวทางการตัดสินใจสรางชิ้นสวนตาง ๆ ของเครื่องจักรใหได

ตามวัตถุประสงคและขอบเขตที่วางไว  ดังรูปท่ี 2 

 
รูปที่ 2  เครื่องสลัดแหงพลาสติก 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 367 

2.  วัตถุดิบที่ใชในการทดลอง 
 2.1  วัตถุดิบที่ใชในการทดลองเครื่องลางพลาสติก  วัสดุที่ใชในการทดลองจะใชพลาสติกที่ผานการยอยชนิด

โพลีเอทิลีนความหนาแนนสูง มาทําการลางดวยเครื่องลางพลาสติก ซึ่งพลาสติกดังกลาวมาจากแหลงที่อยู

หลากหลาย การใชงานมีสภาพที่แตกตางกัน เชน กระปองแปง  ขวดน้ํายาลางจาน กระปองน้ํามัน บรรจุภัณฑตาง ๆ 

ดังแสดงในรูปที่ 3 

 

                  
(ก) คราบแปง         (ข) คราบน้ํามัน       (ค) คราบน้ํายา          (ง) คราบกาว       (จ) คราบสติกเกอร 

 

รูปที่ 3  ผลิตภัณฑโพลีเอทิลีนความหนาแนนสูง (HDPE) ที่มีความแตกตางตามสภาพใชงาน 

 

 2.2  ลักษณะของพลาสติกที่ผานกระบวนการยอย  ที่จะนํามาทําการลางดวยเครื่องลางและสลัดแหงดวย

เครื่องสลัดแหง  ดังแสดงในรูปที่ 4 

 

 
 

รูปที่ 4  เศษพลาสติกที่ผานกระบวนการยอย 

 
3.  วิธีการทดลอง 
 การออกแบบการทดลองโดยกําหนดตัวแปรของขนาดพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนความหนาแนนสูงที่ผาน

กระบวนการลางพลาสติก  เพื่อลางสิ่งสกปรกออกจากพลาสติกโดยใช เพลาและกานกวนจะหมุนกวนพลาสติก ดัง

แสดงในรูปที่  5  แลวนําพลาสติกที่ผานกระบวนการลางไปทําการสลัดแหงดวยเครื่องสลัดแหงโดยมีขั้นตอนดังนี้  
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รูปที่ 5  ลักษณะการลางพลาสติก 

 3.1 ชั่งน้ําหนักพลาสติกที่ผานกระบวนการลางกอนการสลัดแหงดังแสดงแลวนําถังพลาสติกที่ใสพลาสติกที่

ผานกระบวนการลาง วางในเครื่องสลัดแหง ดังแสดงในรูปที่  6  แลวทําการสลัดน้ําออก 

 

 
 

รูปที่ 6  ลักษณะพลาสติกที่นําไปใสเพื่อสลัดแหง 

 3.2  นําพลาสติกที่สลัดแหงเสร็จแลวออกจากถังแลว ทําการชั่งน้ําหนักหลังทําการสลัดแหง   และบันทึกผลการ

ทดลอง น้ําหนักพลาสติกหลังการสลัดแหง 

 

ผลการทดลอง 
 จากการทดสอบการทํางานของเครื่องสลัดแหงพลาสติกและไดทําการปรับปรุงแกไขแลวนั้น  ไดทําการ

ออกแบบการทดลอง โยการทดลองจะนําพลาสติกที่ผานกระบวนการลางมาทําการสลัดน้ําออกใหแหง  โดยถังสลัด

มีความจุพลาสติก ครั้งละ 12 กิโลกรัม ซึ่งจะทําการสลัดน้ําจนหมด ที่ความเร็วรอบในการทดลอง  500 รอบตอนาที 

โดยกําหนดระยะเวลาในการชั่งน้ําหนักทดลองที่  4, 6, 8, 10, 12, 14,  และ16  นาที โดยทําการทดลองคาน้ําหนัก

เฉลี่ยที่ลดลง ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ผลการทดลองเครื่องสลัดแหงพลาสติก 

 

น้ําหนักพลาสติก (ก.ก.)  

ครั้งที่ 
หลังทําการสลัดแหง โดยใชเวลาตางกัน (นาที) 

 

กอนสลัด

แหง 4 6 8 10 12 14 16 

1 12 11.76 11.41 11.11 10.70 10.60 10.60 10.59 

2 12 11.72 11.38 11.13 10.68 10.52 10.51 10.51 

3 12 11.87 11.44 11.18 10.77 10.78 10.76 10.76 

4 12 11.79 11.60 11.19 10.82 10.84 10.77 10.76 

5 12 11.71 11.51 11.10 10.95 10.96 10.93 10.92 

เฉลี่ย 12 11.77 11.46 11.14 10.78 10.74 10.72 10.71 
เปอรเซ็นต 100 98.08 95.50 92.83 89.83 89.50 89.33 89.25 

 

การทดลองเครื่องสลัดแหงพลาสติก เวลาในการสลัดแหงพลาสติกโดยทําการชั่งน้ําหนักพลาสติกที่ระยะเวลา  

4, 6, 8, 10, 12, 14  และ 16  พบวาที่ชวงเวลา 10 นาที น้ําหนักพลาสติกเริ่มมีคาคงที่ จากผลการทดลองทําการ

เปรียบเทียบกราฟแผนภูมิเชิงเสน ดังแสดงในรูปท่ี 7  และผลการเปรียบเทียบกราฟแผนภูมิเชิงเสนทําการ

เปรียบเทียบน้ําหนักที่ลดลง น้ําหนักพลาสติกเริ่มมีคาคงตัวที่ระยะเวลา 10 นาที พลาสติกมีน้ําหนักลดลงประมาณ 

10.17 เปอรเซ็นต 

 

 
 

รูปที่ 7  เปอรเซ็นตน้ําหนักของพลาสติกที่ลดลงที่ระยะเวลาตาง ๆ  
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รูปที่ 8  พลาสติกหลังจากการสลัดแหง 

 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 ผลการทดลองเครื่องสลัดแหงพลาสติก จะนําพลาสติกโพลิเอทิลีนความหนาแนนสูง ที่ผานการลางมาทําการ

สลัดเพื่อแยกน้ําออก ซึ่งสามารถสรุปผลการทดลองไดดังนี้ 

 1. เครื่องสลัดแหงพลาสติกที่สรางขึ้น สามารถสลัดพลาสติกไดสูงสุด 12 กิโลกรัมตอคร้ัง ใชเวลาในการสลัด 10 

นาที หรือมีกําลังการผลิตสูงสุด 72 กิโลกรัมตอชั่วโมง  ที่มีความเร็วรอบในการสลัดแหง  500 รอบตอนาที 

  2. เครื่องสลัดแหงพลาสติกที่สรางขึ้นมีวิธีการทํางานที่สะดวกและงายตอการใชงานและการบํารุงรักษา 

 3.  ในการสลัดแหงควรทําการศึกตัวแปรตางของคาองคประกอบแรงดึงดูดของโลกเพื่อกําหนดความเร็วรอบใน

การสลัดแหง ที่มีผลตอเวลาในการสลัดแหง  และทําการออกแบบเครื่องใหสามรถปรับคาองคประกอบแรงดึงดูดของ

โลกเพื่อกําหนดความเร็วรอบในการสลัดแหง ได 
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