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กำรทดสอบกำรเผำขยะพลำสติกในชุมชนให้เป็นน้ ำมันและน ำไปใช้กับเครื่องยนต์ทำงกำรเกษตร 
Testing the plastic waste in the community and applying it to agricultural engines 

 
นิวดี คลังสีดา1* จารุกิตติ์ พิบลูนฤดม1 จิรโชติ ถมยา2 และศริาวัฒน์ หงษ์ยนต์3  

1สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 62000 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้แสดงผลการทดสอบการเผาขยะพลาสติกในชุมชนให้เป็นน้ ามันและน าไปใช้กับเครื่องยนต์ทางการเกษตร 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการเผาขยะพลาสติกให้เป็นน้ ามัน การทดลองในครั้งนี้ทดลองเผาขวดพลาสติกใส ฝาขวด 
ถุงพลาสติก โฟมใส่อาหาร และพลาสติกรวม ก่อนท าการทดสอบเผาด้วยเตาเผาขยะเพื่อให้ได้น้ ามันมาทดลองท าการศึกษา
ข้อมูลราคาซื้อขายและระยะเวลาการย่อยสลายขวดพลาสติกและโฟม โฟมไม่สามารถย่อยสลายและขายไม่ได้ขวดและฝา
พลาสติกได้กิโลกรัมละ 29 บาท มากที่สุด ย่อยสลายต้องใช้เวลา 400 ปี การทดลองแสดงลักษณะทางกายภาพสี และปริมาณ
ของน้ ามันโดยท าการทดลองเผาทั้งหมด 3 ครั้งๆ ละ 5 กิโลกรัม . ผลการทดลองพบว่า 1) ขวดพลาสติกใสเผาทั้ง 3 ครั้งมี
ลักษณะใส ปริมาณน้ ามันที่ได้เฉลี่ย 2.9 มิลลิลิตร เวลาเผาเฉลี่ย 20.0 นาที 2) ขวดพลาสติกขุ่น เผาครั้งแรกมีลักษณะเหลือง 
เผาครั้งที่ 2 มีลักษณะขุ่นและมีตะกอน เผาครั้งที่ 3 มีลักษณะขุ่นเหลือง ปริมาณน้ ามันที่ได้เฉลี่ย 2.5 มิลลิลิตร เวลาเผาเฉลี่ย 
19.7 นาที 3) ฝาขวด เผาครั้งแรกมีลักษณะขุ่นเหลือง เผาครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 มีลักษณะสีใส ปริมาณน้ ามันที่ได้เฉลี่ย 1.8  
มิลลิลิตร เวลาเผาเฉลี่ย 16.0 นาที 4) ถุงพลาสติก เผาทั้ง 3 ครั้งผลออกมามีลักษณะใส ปริมาณน้ ามันท่ีได้เฉลี่ย 2.5 มิลลิลิตร  
เวลาเผาเฉลี่ย 11.7 นาที 5) โฟมใส่อาหาร เผาทั้ง 3 ครั้งผลออกมามีลักษณะใส ปริมาณน้ ามันที่ได้เฉลี่ย 3.0  มิลลิลิตร เวลา
เผาเฉลี่ย 15.0 นาที และ 6) พลาสติกรวม เผาครั้งแรกและครั้งที่ 2 ผลออกมามีลักษณะเหลือง และครั้งท่ี 3 ลักษณะเหลืองใส 
ปริมาณน้ ามันท่ีได้เฉลี่ย 3.1 มิลลิลิตร เวลาเผาเฉลี่ย 31.7 นาที อัตราหยดน้ ามันท่ีได้ขึ้นอยู่กับการควบคุมอุณหภูมิของเตาเผา
ประมาณ 700 องศาเซลเซียส ได้อัตราการหยด 7 ต่อวินาที และสุดท้ายการน าน้ ามันพลาสติกไปใช้กับเครื่องตัดหญ้า (น้ ามัน
เบนซิน) และเครื่องสูบน้ า (น้ ามันดีเซล) น้ ามันที่ได้จากพลาสติก 0.5 ลิตร ผสมกับน้ ามันเบนซิน 0.5 ลิตร ใช้งานกับเครื่องตัด
หญ้าในระยะเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง และน้ ามันที่ได้จากพลาสติก 0.5 ลิตร ผสมน้ ามันดีเซล 0.5 ลิตร ใช้งานกับเครื่องสูบน้ า
ในระยะเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง  เปรียบเทียบราคาน้ ามันเบนซิน ลิตรละ 28 บาท และ ราคาน้ ามันดีเซลราคาลิตรละ 30 บาท 
จะพบว่าน้ ามันเบนชิน 1 ลิตร ใช้กับเครื่องตัดหญ้าระยะเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง งบประมาณ 14 บาท น้ ามันดีเซล 0.5 ลิตร 
ใช้กับเครื่องสูบน้ าระยะเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง  งบประมาณ 15 บาท ถ้าน ามาผสมกับน้ ามันท่ีได้จากการเผาขยะพลาสติกใน
อัตราส่วน 1:1 จะท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงร้อยละ 50 
 
ค ำส ำคัญ:  เตาเผาขยะพลาสติก , ขยะพลาสติก , ไพโรไลซิส 
   

บทน ำ 
พลาสติกเป็นวัสดุที่มีบทบาทในชีวิตประจ าวันของเราอย่างมากและมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มมากขึ้น เพราะมีราคา

ถูกน้ าหนักเบา สามารถผลิตให้มีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้า และทันสมัย ท าให้
ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์พลาสติกหลากหลายรูปแบบ และสีสันที่สวยงามให้เลือกใช้อย่างมากมาย ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นท าให้
พลาสติกได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วและมีปริมาณการใช้งานเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ [1] ส่งผลให้เกิดขยะพลาสติกในปริมาณสูง
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มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองและชุมชนขนาดใหญ่ ปัญหาขยะพลาสติกจ านวนมหาศาลเป็นปัญหาที่นับวันยิ่งเพิ่มจ านวน
มากขึ้นในทุก ๆ ปี [2] แม้จะมีการตื่นตัวและรณรงค์ให้น าพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ แต่เมื่อน ามาใช้ซ้ าหลายครั้งคุณภาพของ
พลาสติกยิ่งด้อยลง ความสวยงามลดลง อีกทั้งยังต้องค านึงถึงความสะอาดและความปลอดภัย เมื่อเทียบการน าเอาขยะ
พลาสติกมาใช้ใหม่กับขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งทั้งหมดในแต่ละวันยังถือว่าเป็นแค่เพียงส่วนน้อยเท่านั้น ส่วนการก าจัดพลาสติกที่
สะดวก เช่น การฝังกลบ การกองทิ้งกลางแจ้ง และการเผาท าลาย [3] ส่งผลกระทบท าให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงและ
กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนอย่างมาก ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหาแนวทาง
เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น การน าขยะพลาสติกมาผลิตเป็นน้ ามันเช้ือเพลิงใช้ในประเทศเพื่อลดการ
น าเข้าน้ ามันเช้ือเพลิงจากต่างประเทศรวมถึงลดความยุ่งยากในการหาบ่อทิ้งขยะแห่งใหม่ในแต่ละปี และลดข้อขัดแย้งกับ
ชุมชนที่อยู่ใกล้บริเวณบ่อฝังกลบ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับปัญหาด้านพลังงานภายในประเทศ หลายภาค
ส่วนให้ความส าคัญต่อปัญหาขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนในชุมชนที่เห็นความส าคัญและสนใจท่ีจะเรียนรู้พัฒนาการจัดการ
ขยะโดยเฉพาะน าขยะพลาสติกแปรรูปเป็นน้ ามันเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ทางการเกษตร ชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร ที่อยู่ใน
เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้หลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงที่พึ่งพาตนเองและมีเครือข่ายทั้ง จ.ก าแพงเพชรและ จ.ตาก คุณ
พงศ์สิริ นนทะชัย และ คุณสุริยา วรดี เครือข่ายปราชญ์ของแผ่นดิน จ.ตาก ได้มีแนวคิดผลิตเตาเผาขยะพลาสติกเป็นน้ ามันเนน้
วัตถุดิบที่หาง่ายท าให้เป็นที่สนใจของเครือข่ายปราชญ์ชุมชนด้วยกัน แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้น้ ามันท่ีผลิตได้จะถูกพิสูจน์ให้เห็น
ว่าใช้งานได้ แต่ยังไม่มีการทดลองวิจัยอย่างเป็นระบบเช่นก าลังการผลิต เทคนิคการเผาให้เป็นน้ ามัน ชนิดพลาสติกที่น ามา
ทดลอง และการทดสอบการใช้กับเครื่องยนต์ ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะน าเตาเผาขยะพลาสติกมาทดลองกับขยะพลาสติก 
เริ่มต้นจากการศึกษาขยะพลาสติกที่ขายกันกันในรายขายของเก่าราคาซื้อขาย ขยะพลาสติกประเภทใดย่อยสลายยาก และน า
ขยะพลาสติกมาเผาโดยจ าแนกตามประเภทพลาสติกที่มีอยู่ทั่วไป ท าการทดสอบเปรียบเทียบดูลักษณะทายกายภาพ ปริมาณ
น้ ามันที่ได้ อัตราการผลิต อุณหภูมิที่ใช้ และน าไปใช้จริงเกิดความคุ้มค่าหรือไม่ เพื่อน าผลการทดลองไปขยายผลสู่ชุมชน ทั้ง
ข้อดีและข้อเสียที่จะร่วมกับชุมชนปรับปรุงแก้ไข จนได้เตาเผาขยะที่เหมาะสมกับชุมชนอย่างแท้จริง   

 

วิธีกำรวิจัย 
 การด าเนินงานวิจยัการทดสอบการเผาขยะพลาสติกในชุมชนให้เป็นน้ ามันและน าไปใช้กับเครื่องยนต์ทางการเกษตร
ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยัดังต่อไปนี้ 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย (Flow Chart) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพที่ 1 แผนผัง (Flow Chart) การด าเนินงานวิจยั 

 

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
เตาเผาขยะใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องตลาด ถังภายนอกขนาดถัง 200 ลิตร ภายในห้องเผาใช้ถังแก๊สขนาด 15 กิโลกรัม 

ด้านล่างมีช่องเปล่าลมเพิ่มออกซิเจนเพื่อควบคุมอุณหภูมิ แบบและขนาดของเตาเผาขยะพลาสติกเป็นน้ ามัน แสดงดังภาพท่ี 2 
 

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

ศึกษาการจัดการขยะพลาสติกในชุมชน 

ศึกษาวิธีการเผาขยะพลาสติกในเตาเผาขยะพลาสติกใหเ้ป็นน้ ามัน 

ออกแบบการทดลองเผาขยะพลสติกที่มีในชุมชน 

ทดลองเผา/เก็บข้อมลู 

ทดลองน้ ามันพลาสติกกับเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดเีซล 

สรุปและวิเคราะหผ์ล 
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ภำพที ่2 แบบและขนาดของเตาเผาขยะพลาสติกเป็นน้ ามัน 

 
ก่อนจะท าการทดสอบเผาขวดพลาสติกและโฟม ได้ท าการศกึษาราคาซื้อขายและระยะเวลาการย่อยสลายขวดพลาสติก

และโฟมข้อมูลแสดงดังตารางที่ 1 
 
ตำรำงที่ 1 ตารางเปรียบเทียบราคาซื้อขายและระยะเวลาการย่อยสลายขวดพลาสติกและโฟม 

ชนิดขวดพลาสติก ราคาช้ือขายขวดพลาสติก
เก่า  

(กิโลกรัมละ) 

ระยะเวลาการย่อยสลาย 

ขวดพลาสติกใส 19 450 ปี 
ขวดพลาสติกขุ่น 24 450 ปี 
ฝาขวด 13 400 ปี 
โฟม - ไม่ย่อยสลาย ควรหลีกเลี่ยง 
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ภำพที่ 3 กราฟเปรียบเทียบราคาซื้อขาย และระยะเวลาการย่อยสลายขวดพลาสติกและโฟม 
 

จากตารางที่ 1 ภาพที่ 3 กราฟ เปรียบเทียบราคาซื้อขายและระยะเวลาการย่อยสลายขวดพลาสติกและโฟม จะเห็น
ว่าโฟมไม่สามารถย่อยสลายได้และยังไม่สามารถขายได้ ขวดและฝาพลาสติกยังคงขายได้แต่อย่างไรก็ตามการย่อยสลายต้องใช้
เวลา 400 ปี การทดลองในครั้งนี้จึงท าการทดลองกับ ขวดพลาสติกใส  ขวดพลาสติกขุ่น ฝาขวด ถุงพลาสติก โฟมใส่อาหาร 
และ พลาสติกรวม อย่างละ 5 กิโลกรัม โดยดู ปริมาณน้ ามันที่ได้ (มิลลิลิตร) ลักษณะทางกายภาพ (สี) ระยะเวลาในการเผา
พลาสติก (นาที) และอุณหภูมิของเตาเผา (องศาเซลเซียส) เทียบกับอัตราการหยดของน้ ามันพลาสติก ต่อวินาที ซึ่ง ผลการเก็บ
ข้อมูลการเผาตามชนิดของพลาสติกทั้ง 3 ครั้ง ดังแสดงในตารางที่ 2 – ตารางที่ 8 
 
ตำรำงที่ 2  ตารางการเก็บข้อมูลการเผาตามชนิดของพลาสติกครั้งที่ 1 

ชนิดของพลาสติก น้ าหนักของพลาสติก 
(กิโลกรัม) 

ปริมาณน้ ามันท่ีได ้
(มิลลลิิตร) 

ลักษณะทางกายภาพ 
(สี) 

ระยะเวลาในการเผา
พลาสติก (นาที) 

ขวดพลาสติกใส 5 3.00 ใส 31  
ขวดพลาสติกขุ่น 5 1.25 เหลือง 26 
ฝาขวด 5 1.25 ขุ่นเหลือง 18 
ถุงพลาสติก 5 2.50 ใส 14 
โฟมใส่อาหาร 5 2.50 ใส 17 
พลาสติกรวม 5 3.25 เหลือง 35 

 
ตำรำงที่ 3 ตารางการเก็บข้อมูลการเผาตามชนิดของพลาสติกครั้งท่ี 2 

ชนิดของพลาสติก น้ าหนักของพลาสติก 
(กิโลกรัม) 

ปริมาณน้ ามันท่ีได ้
(มิลลลิิตร) 

ลักษณะทางกายภาพ 
(สี) 

ระยะเวลาในการเผา
พลาสติก (นาท)ี 

ขวดพลาสติกใส 5 2.60 ใส 20 
ขวดพลาสติกขุ่น 5 3.75 ขุ่น , มีตะกอน 17 
ฝาขวด 5 2.20 ใส 19 
ถุงพลาสติก 5 2.50 ใส 13 
โฟมใส่อาหาร 5 3.50 ใส 15 
พลาสติกรวม 5 3.00 เหลือง 30 

ปี 
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ตำรำงที่ 4 ตารางการเก็บข้อมูลการเผาตามชนิดของพลาสติกครั้งท่ี 3 
ชนิดของพลาสติก น้ าหนักของพลาสติก 

(กิโลกรัม) 
ปริมาณน้ ามันท่ีได ้

(มิลลลิิตร) 
ลักษณะทางกายภาพ 

(สี) 
ระยะเวลาในการเผา

พลาสติก (นาท)ี 
ขวดพลาสติกใส 5 3.00 ใส 9 
ขวดพลาสติกขุ่น 5 2.50 ขุ่น,เหลือง 16 
ฝาขวด 5 2.00 ใส 11 
ถุงพลาสติก 5 2.50 ใส 8 
โฟมใส่อาหาร 5 3.00 ใส 13  
พลาสติกรวม 5 3.00 เหลืองใส 30 
 
ตำรำงที่ 5 ตารางเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ ตามชนิดของพลาสติกทั้ง 3 ครั้ง  

ชนิดของพลำสติก น้ ำหนักของพลำสติก ลักษณะทำงกำยภำพ 

 (กิโลกรัม) คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 

ขวดพลาสติกใส 5 ใส ใส ใส 

ขวดพลาสติกขุ่น 5 เหลือง ขุ่น , มีตะกอน ขุ่น,เหลือง 

ฝาขวด 5 ขุ่นเหลือง ใส ใส 

ถุงพลาสติก 5 ใส ใส ใส 

โฟมใส่อาหาร 5 ใส ใส ใส 

พลาสติกรวม 5 เหลือง เหลือง เหลืองใส 

 
จากตารางเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ ตามชนิดของพลาสติกทั้ง 3 ครั้ง ทั้งหมดน้ าหนัก 5 กิโลกรัมพบว่าขวด

พลาสติกใส  เผาทั้ง 3 ครั้งมีลักษณะใส ขวดพลาสติกขุ่น เผาครั้งแรกมีลักษณะเหลืองเผาครั้งที่ 2 มีลักษณะขุ่นและมีตะกอน
เผาครั้งที่ 3 มีลักษณะขุ่นเหลือง ฝาขวด เผาครั้งแรกมีลักษณะขุ่นเหลืองเผาครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 มีลักษณะสีใส่ถุงพลาสติก 
เผาทั้ง 3 ครั้งผลออกมามีลักษณะใส โฟมใส่อาหาร เผาทั้ง 2 ครั้งแรกผลออกมามีลักษณะเหลืองครั้งท่ี 3 ลักษณะเหลืองใส  

 
ตำรำงที่ 6 ตารางเปรียบเทียบปรมิาณน้ ามันที่ได้ (มลิลลิิตร) ตามชนิดของพลาสติกทั้ง 3 ครั้ง  

ชนิดของพลำสติก น้ ำหนักของพลำสติก ปริมำณน้ ำมันที่ได้ (มิลลลิิตร) เฉลี่ย 
(มิลลิลิตร ) (กิโลกรัม) คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 

ขวดพลาสติกใส 5 3.00 2.60 3.00 2.9 
ขวดพลาสติกขุ่น 5 1.25 3.75 2.50 2.5 
ฝาขวด 5 1.25 2.20 2.00 1.8 
ถุงพลาสติก 5 2.50 2.50 2.50 2.5 
โฟมใส่อาหาร 5 2.50 3.50 3.00 3.0 
พลาสติกรวม 5 3.25 3.00 3.00 3.1 
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จากตารางเปรียบเทียบปริมาณน้ ามันที่ได้ (มิลลิลิตร) ตามชนิดของพลาสติกทั้ง 3 ครั้ง ทั้งหมดน้ าหนัก 5 กิโลกรัม 
พบว่าขวดพลาสติกใส เผาครั้งแรกได้ 3 มิลลิลิตร เผาครั้งที่ 2 ได้ 2.6 มิลลิลิตร เผาครั้งที่ 3 ได้ 3 มิ ลลิลิตร ขวดพลาสติกขุ่น 
เผาครั้งแรกได้ 1.25 มิลลิลิตร เผาครั้งที่ 2 ได้ 3.75 มิลลิลิตร เผาครั้งที่ 3 ได้ 2.5 มิลลิลิตร  ฝาขวด เผาครั้งแรกได้ 1.25 
มิลลิลิตร เผาครั้งที่ 2 ได้ 2.2 มิลลิลิตร  เผาครั้งที่ 3 ได้ 2.5 มิลลิลิตร  ถุงพลาสติก เผาครั้งทั้ง 3  ครั้ง 2 .5 มิลลิลิตร   โฟมใส่
อาหาร เผาครั้งแรกได้ 2.5 มิลลิลิตร  เผาครั้งที่ 2 ได้ 3.5 มิลลิลิตร  เผาครั้งที่ 3 ได้ 3 มิลลิลิตร  และ พลาสติกรวม เผาครั้ง
แรกได้ 3.25 มิลลิลิตร  เผาครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 ได้ 3 มิลลิลิตร กราฟแสดงผลเปรียบเทียบ ปริมาณน้ ามันที่ได้ (มิลลิลิตร) 
ของแต่ละประเภทพลาสติกทั้ง 3 ครั้ง จากตารางที่ 6 แสดงดัง ภาพที่ 4 

 
 

ภำพที่ 4 กราฟแสดงผลเปรียบเทยีบ ปริมาณน้ ามันท่ีได้ (มิลลลิิตร) ของแต่ละประเภทพลาสติก 
ทั้ง 3 ครั้ง 

ตำรำงที่ 7 ตารางเปรียบเทียบระยะเวลาในการเผาพลาสติก (นาที) ตามชนิดของพลาสติกทั้ง 3 ครั้ง  
ชนิดของพลำสติก น้ ำหนักของพลำสติก ระยะเวลำในกำรเผำพลำสติก (นำที) เฉลี่ย 

(นำที) (กิโลกรัม) คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 
ขวดพลาสติกใส 5 31 20 9 20.0 
ขวดพลาสติกขุ่น 5 26 17 16 19.7 
ฝาขวด 5 18 19 11 16.0 
ถุงพลาสติก 5 14 13 8 11.7 
โฟมใส่อาหาร 5 17 15 13 15.0 
พลาสติกรวม 5 35 30 30 31.7 

 
จากตารางเปรียบเทียบระยะเวลาในการเผาพลาสติก (นาที) ตามชนิดของพลาสติกทั้ง 3 ครั้ง ทั้งหมดน้ าหนัก 5 

กิโลกรัม พบว่า ขวดพลาสติกใส เผาครั้งแรกใช้เวลาในการเผา 31 นาที เผาครั้งที่ 2  20 นาที เผาครั้งที่ 3  9 นาที  ขวด
พลาสติกขุ่น เผาครั้งแรกใช้เวลาในการเผา 26 นาที เผาครั้งที่ 2  17 นาที เผาครั้งที่ 3  16 นาที ฝาขวด เผาครั้งแรกใช้เวลาใน

มิลลลิิตร 
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การเผา 18 นาที เผาครั้งที่ 2  19 นาที เผาครั้งที่ 3  11 นาที ถุงพลาสติก เผาครั้งแรกใช้เวลาในการเผา 14 นาที เผาครั้งที่ 2  
13 นาที เผาครั้งที่ 3  8 นาที โฟมใส่อาหาร เผาครั้งแรกใช้เวลาในการเผา 17 นาที เผาครั้งที่ 2  15 นาที เผาครั้งที่ 3  13 
นาที และ พลาสติกรวม ครั้งแรกใช้เวลาในการเผา 35 นาที เผาครั้งที่ 2 และ ครั้งท่ี 3  30 นาที  

กราฟแสดงผลเปรียบเทียบ ระยะเวลาเฉลี่ยในการเผาพลาสติก (นาที) ของแต่ละประเภทพลาสติกทั้ง 3  ครั้ง จาก
ตารางที่ 7 แสดงดังภาพท่ี 5 

 
 

ภำพที่ 5 กราฟแสดงผลเปรียบเทยีบ ระยะเวลาในการเผาพลาสติก (นาที) ของแต่ละประเภทพลาสตกิ 
ทั้ง 3 ครั้ง 

 
ตำรำงที่ 8 อัตราการหยดปริมาณน้ ามันจากการเผาพลาสติกเทียบเวลาและอุณหภูมิในห้องเผา 
 

ชนิดขวดพลำสตกิ อุณหภูมิ ของเตำเผำ 
(องศำเซลเซียส) 

อัตรำกำรหยดของน้ ำมัน
พลำสติก ต่อวินำท ี

 
ขวดพลาสติกใส 

148 
171 
672 

2 
3 
7 

 
ขวดพลาสติกขุ่น 

580 
640 
622 

2 
4 
3 

 
ฝาขวด 

666 
151 
701 

4 
2 
7 

 
โฟม 

160 
262 
168 

2 
3 
2 

นาที 
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ชนิดขวดพลำสตกิ อุณหภูมิ ของเตำเผำ 
(องศำเซลเซียส) 

อัตรำกำรหยดของน้ ำมัน
พลำสติก ต่อวินำท ี

 
พลาสติกรวม 

480 
342 
404 

4 
2 
3 

 
กราฟแสดงผลเปรียบเทียบ ระยะเวลาในการเผาพลาสติก (นาที) ของแต่ละประเภทพลาสติก ทั้ง 3 ครั้ง จากตาราง

ที่ 8 ขวดพลาสติกใสอัตราการกลั่น 2,3,7 หยดต่อวินาที ที่อุณหภูมิ 148,171,672 องศาเซลเซียส ตามล าดับ, ขวดพลาสติกขุ่น 
2,4,3 หยดต่อวินาที ที่อุณหภูมิ 580 ,640,622 องศาเซลเซียส ตามล าดับ, ฝาขวด 4,2,7 หยดต่อวินาที ที่อุณหภูมิ 
666,151,701 องศาเซลเซียส ตามล าดับ, โฟม 2,3,2 หยดต่อวินาที ที่อุณหภูมิ 160,262,168 องศาเซลเซียส ตามล าดับ, และ

พลาสติกรวม 4,2,3 หยดต่อวินาที ที่อุณหภูมิ 480,342,404 องศาเซลเซียส ตามล าดับ จากภาพที่ 6 แสดงให้เห็นว่าการปรับ
อุณหภูมิที่สูงขึ้น ปริมาณน้ ามันพลาสติกจะได้มากข้ึนตามอุณหภูมิ 

 
 

ภำพที่ 6 กราฟแสดงอุณหภมูิ ของเตาเผา (องศาเซลเซียส) 

 
กำรน ำน้ ำมันพลำสติกไปใช้กับเคร่ืองเคร่ืองตัดหญ้ำ (น้ ำมันเบนซิน) และเคร่ืองสูบน้ ำ (น้ ำมนัดีเซล) 
ตำรำงที่ 8 ข้อมูลการน าน้ ามันพลาสติกไปใช้กับเครื่องเครื่องตัดหญา้ (น้ ามันเบนซิน) และเครื่องสูบน้ า (น้ ามันดีเซล) 

น้ ำมันพลำสติกรวม 
(ลิตร) 

น้ ำมันเบนซนิ 
(ลิตร) 

น้ ำมันดีเซล 
(ลิตร) 

เคร่ืองยนต์ กำรสังเกตุ 

0.5 0.5 - เครื่องตัดหญ้า ใช้งานปกติในระยะเวลา
ประมาณ 1 ช่ัวโมง 

0.5 - 0.5 เครื่องสูบน้ า  ใช้งานปกติระยะเวลาประมาณ 
2 ช่ัวโมง 

หมำยเหตุ ราคาน้ ามันเบนซิน ลติรละ 28 บาท และ ราคาน้ ามันดีเซลราคาลติรละ 30 บาท  
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จาก ตารางท่ี 8 ข้อมูลการน าน้ ามนัพลาสติกไปใช้กับเครื่องเครื่องตดัหญ้า (น้ ามันเบนซิน) และเครื่องสูบน้ า (น้ ามัน
ดีเซล) พบว่าน้ ามันเบนชิน 0.5  ลิตร ใช้กับเครื่องตัดหญ้าระยะเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง งบประมาณ 14 บาท น้ ามันดีเซล 0.5 
ลิตร ใช้กับเครื่องสูบน้ าระยะเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง งบประมาณ 15 บาท ถ้าน ามาผสมกับน้ ามันที่ไดจ้ากการเผาขยะ
พลาสติกในอัตราส่วน 1:1 จะท าให้ประหยดัค่าใช้จ่ายลงร้อยละ 50 

 
สรุปผลกำรวิจัย 

 การทดลองในครั้งนี้ทดลองเผาขวดพลาสติกใส ฝาขวด ถุงพลาสติก โฟมใส่อาหาร และพลาสติกรวม ก่อนท าการ
ทดสอบเผาด้วยเตาเผาขยะเพื่อให้ได้น้ ามันมาทดลองท าการศึกษาข้อมูลราคาซื้อขายและระยะเวลาการย่อยสลายขวด
พลาสติกและโฟม พบว่าโฟมไม่สามารถย่อยสลายได้และยังไมส่ามารถขายได้ ขวดและฝาพลาสติกยังคงขายได้แต่อย่างไรกต็าม
การย่อยสลายต้องใช้เวลา 400 ปี ผลการทดลองได้ศึกษาลักษณะทางกายภาพ โดยทดลองเผาพลาสติกแต่ละชนิดทั้งหมด 3 
ครั้ง ครั้งละ 5 กิโลกรัม ซึ่งพบว่าขวดพลาสติกใส  เผาทั้ง 3 ครั้งมีลักษณะใส ขวดพลาสติกขุ่น เผาครั้งแรกมีลักษณะเหลืองเผา
ครั้งที่ 2 มีลักษณะขุ่นและมีตะกอนเผาครั้งที่ 3 มีลักษณะขุ่นเหลือง ฝาขวด เผาครั้งแรกมีลักษณะขุ่นเหลืองเผาครั้งที่ 2 และ 
ครั้งที่ 3 มีลักษณะสีใส ถุงพลาสติกเผาทั้ง 3 ครั้งผลออกมามีลักษณะใส โฟมใส่อาหารเผาครั้งแรกและครั้งที่สอง ผลออกมามี
ลักษณะเหลือง และ ครั้งที่ 3 ลักษณะเหลืองใส ข้อมูลปรียบเทียบปริมาณน้ ามันที่ได้ (มิลลิลิตร) ตามชนิดของพลาสติกทั้ง 3 
ครั้ง 5 Kg พบว่าขวดพลาสติกใส เผาครั้งแรกได้ 3 มิลลิลิตร เผาครั้งที่ 2 ได้ 2.6 มิลลิลิตร เผาครั้งที่ 3 ได้ 3 มิลลิลิตร ขวด
พลาสติกขุ่น เผาครั้งแรกได้ 1.25 มิลลิลิตร เผาครั้งที่ 2 ได้ 3.75 มิลลิลิตร เผาครั้งที่ 3 ได้ 2.5 มิลลิลิตร  ฝาขวด เผาครั้งแรก
ได้ 1.25 มิลลิลิตร เผาครั้งที่ 2 ได้ 2.2 มิลลิลิตร  เผาครั้งที่ 3 ได้ 2.5 มิลลิลิตร  ถุงพลาสติก เผาครั้งทั้ง 3  ครั้ง 2.5 มิลลลิิตร   
โฟมใส่อาหาร เผาครั้งแรกได้ 2.5 มิลลิลิตร  เผาครั้งที่ 2 ได้ 3.5 มิลลิลิตร  เผาครั้งที่ 3 ได้ 3 มิลลิลิตร  และ พลาสติกรวม เผา
ครั้งแรกได้ 3.25 มิลลิลิตร  เผาครั้งที่ 2 และ ครั้งท่ี 3 ได้ 3 มิลลิลิตร กราฟแสดงผลเปรียบเทียบ ปริมาณน้ ามันท่ีได้ (มิลลิลิตร) 
ของแต่ละประเภทพลาสติกทั้ง 3 ครั้ง ระยะเวลาในการเผาพลาสติก (นาที) ตามชนิดของพลาสติกทั้ง 3 ครั้ง ทั้งหมดน้ าหนัก 5 
กิโลกรัม พบว่าขวดพลาสติกใส เผาครั้งแรกใช้เวลาในการเผา 31 นาที เผาครั้งที่ 2  20 นาที เผาครั้งที่ 3  9 นาที ขวด
พลาสติกขุ่น เผาครั้งแรกใช้เวลาในการเผา 26 นาที เผาครั้งที่ 2  17 นาที เผาครั้งที่ 3  16 นาที ฝาขวด เผาครั้งแรกใช้เวลาใน
การเผา 18 นาที เผาครั้งที่ 2  19 นาที เผาครั้งที่ 3  11 นาที ถุงพลาสติก เผาครั้งแรกใช้เวลาในการเผา 14 นาที เผาครั้งที่ 2  
13 นาที เผาครั้งที่ 3  8 นาที โฟมใส่อาหาร เผาครั้งแรกใช้เวลาในการเผา 17 นาที เผาครั้งที่ 2  15 นาที เผาครั้งที่ 3  13 
นาที และ พลาสติกรวม ครั้งแรกใช้เวลาในการเผา 35 นาที เผาครั้งที่ 2 และ ครั้งท่ี 3  30 นาที อัตราหยดน้ ามันท่ีได้ขึ้นอยู่กบั
การปรับอุณหภูมิสูง การน าน้ ามันพลาสติกไปใช้กับเครื่องเครื่องตัดหญ้า (น้ ามันเบนซิน) และเครื่องสูบน้ า (น้ ามันดีเซล) น้ ามัน
จากพลาสติก 0.5 ลิตร ผสมกับน้ ามันเบนซิน 0.5 ลิตร ใช้งานกับเครื่องตัดหญ้าปกติในระยะเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง และ
น้ ามันจากพลาสติก 0.5 ลิตร ผสมน้ ามันดีเซล 0.5 ใช้งานกับเครื่องสูบน้ าปกติในระยะเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง ราคาน้ ามัน
เบนซิน ลิตรละ 28 บาท และ ราคาน้ ามันดีเซลราคาลิตรละ 30 บาท จะพบว่าน้ ามันเบนชิน 0.5  ลิตร ใช้กับเครื่องตัดหญ้า
ระยะเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง งบประมาณ 14 บาท น้ ามันดีเซล 0.5 ลิตร ใช้กับเครื่องสูบน้ าระยะเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง 
งบประมาณ 15 บาท ถ้าน ามาผสมกับน้ ามันท่ีได้จากการเผาขยะพลาสติกในอัตราสว่น 1:1 จะท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ร้อยละ 
50 จากการทดลองจะเห็นได้ว่าน้ ามันที่ได้สามารถน ามาใช้งานได้จริงกับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล อีกทั้งตัวเตาผู้สนใจคนใน
ชุมชนสามารถผลิตใช้ได้เองซึ่งวัสดุที่ท าหารได้ตามท้องตลาด แต่อย่างไรก็ตาม การทดสอบประสิทธิภาพน้ ามันเชิงวิทยาศาสตร์
มีความส าคัญถึงแม้มีหลายชุมชนในจังหวัดตากจะน าไปใช้ผลิตน้ ามันแต่การพัฒนาต่อยอดทั้งเรื่องของการทดสอบน้ ามันและ
การป้องกันมลพิษยังคงต้องพัฒนาต่อไป 
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