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1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
  ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติบางส่วนไม่ได้ถูกน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ส่วนมากจะถูกปล่อยให้เสียไปอย่างไม่เกิด
ประโยชน์ กิ่งไม้ ใบไม้ ต้นข้าว ฟาง เปลือกผลไม้หรือวัชพืช
ต่างๆที่เราไม่ต้องการหากน าสิ่งเหล่านี้มาย่อยให้เล็กลง แล้วจะ
สามารถท าให้เกิดประโยชน์ต่อการน าไปใช้ได้ เช่น การท าปุ๋ย
หมักไว้ใช้ในงานเกษตรกรรม ด้วยแนวคิดข้างต้นนี้ คณะ
ผู้จัดท าโครงการวิชาชีพจึงเห็นความส าคัญที่จะสร้างเครื่องย่อย
ขยะขึ้นและในสาขาวิชาช่างยนต์ได้มีเครื่องย่อยขยะเก่าสามารถ
น าม าพั ฒ น าเค รื่ อ งย่ อยขยะได้  โด ยน าม าพั ฒ น าจาก
ข้อเสนอแนะคือปรับปรุงแก้ไขเพลาหมุนใบมีดตัดให้มีความ
แข็งแรงเพ่ิมขึ้น  ท าชุดการไหลลงของเศษขยะที่ถูกย่อยให้มีการ
ลาดเอียงไหลลงได้สะดวกขึ้นเครื่องย่อยขยะสามารถน าไปใช้ใน
งาน เก ษ ต รก ร รม แ ล ะส าม ารถ ใช้ ได้ ทั่ ว ไป เห ม าะกั บ
สภาพแวดล้อมชุมชนและการย่อยอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ 
เป็นเครื่องมือที่ช่วยทุ่นแรงให้เกิดประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมใน
ชุมชน และเป็นการน ากิ่งไม้ ใบไม้ มาแปรสภาพหรือย่อยให้เล็ก
ลงแล้วน าไปก าจัดหรือท าปุ๋ยหมักที่ ใช้ ในงานเกษตรกรรม 
นอกจากนี้การพัฒนาเครื่องย่อยขยะให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นยัง
สามารถน าไปใช้ในอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้กับตนเองที่
เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านงานอาชีพ ที่ผ่านมาปัญหาเรื่องการ
เก็บขยะเป็นปัญหาของสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมในเมืองหรือ
สังคมชนบท ซึ่งการเก็บขยะน าไปทิ้งต้องรอให้ขยะท่ีรวมกันย่อย
สลายเองตามธรรมชาติท าให้ต้องใช้เวลานาน แต่ถ้าขยะถูกย่อย
สลายให้เล็กลงแล้วน าไปทิ้ง ระยะเวลาของการย่อยสลายของ
จุลินทรีย์ก็จะย่อยได้เร็วขึ้น เพราะว่าขยะมีโมเลกุลที่เล็กลง 
ฉะนั้นทางกลุ่มจัดท าโครงการวิชาชีพจึงคิดพัฒนาเครื่องย่อย
ขยะให้ดีขึ้น เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1.2.1 เพ่ือพัฒนาเครื่องย่อยขยะที่เกิดจากวัชพืชให้มีขนาด
เล็กลงได้ 
 1.2.2 เพ่ือลดมลพิษทางอากาศอันเกิดจากการเผาขยะ 
 
 
 
1.3 ขอบเขตของโครงการ 

1.3.1  ใช้ย่อยเศษก่ิงไม้ ใบไม้และวัชพืช ที่มีความชื้นต่ า
และแห้ง 

1.3.2  ใช้เครื่องยนต์ต้นก าลังจากเครื่องยนต์เบนซินขนาด
เล็ก ขนาด 5.5 แรงม้า 

1.3.3  ใช้ย่อยขยะที่สามารถย่อยสลายได้ 
1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 

1.4.1  สามารถย่อยขยะให้มีโมเลกุลเล็กลง 
1.4.2  ช่วยย่อยวัชพืชที่มีความชื้นต่ าเป็นอาหารสัตว์ได้ 
1.4.3  น าไปใช้ในอาชีพเกษตรกรรมได้ 
1.4.4  ช่วยลดเวลาในการย่อยสลายให้น้อยลง 
1.4.5  เมื่อเศษขยะผ่านการย่อยแล้วท าให้ลดพ้ืนที่ในการ

ทิ้งน้อยลง 
1.4.6  ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 

 
2. การพัฒนาเครื่อง 

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครื่อง
ย่อยขยะและน าข้อมูลทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์และการ
ออกแบบให้เกิดความเหมาะสมจากนั้นจึงด าเนินการสร้าง และ
ได้มีการออกแบบการทดสอบเครื่องย่อยขยะไว้ด้วย เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาเครื่องให้เกิด
ความเหมาะสมและใช้วัสดุได้อย่างถูกต้องตามหลักทาง
วิศวกรรมและมีค่าใช้จ่ายที่ต่ า และมีประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการขั้นตอนการท างาน  

พัฒนาเครื่องย่อยขยะ 

พูนสวัสดิ์ เหง้าน้อย และ อรรถวุฒิ แวะสนัเทียะ อาจารย์ทีป่รึกษาวิชาญ ใจสุข  และศิริวัฒน์  แวงดีสอน 
โครงการวิชาชีพนี้เป็นสว่นหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม   มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2556 
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รูปที่ 1 แสดงเพลาและใบมีดที่ปรับปรุงใหม่ 

 
 
3. โครงสร้างเครื่องอัดจาระบีลูกปืนล้อรถยนต์ 

 
รูปที่ 2 แสดงแบบของเครื่องย่อยขยะ 

4.  สรุปผลที่ได้รับจากโครงการ 
การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องย่อยขยะโดยใช้การ

ทดลองทางสถิติโดยที่ผู้ที่ท าการทดลองมีสมมุติฐานว่า ชนิดของ
ขยะ มีผลกระทบต่อเศษขยะที่ถูกย่อยออกมา การทดลองนี้ใช้ชนิด
ขยะที่แตกต่างกัน 3 อย่าง คือ ใบไม้แห้ง, กิ่งไม้แห้ง, เศษหญ้าแห้ง 
ทดลองที่ 1kg ,2kg ,3kg ของขยะแต่ละชนิด โดยมีผลการทดลอง
ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.1 แสดงผลการทดลองย่อยขยะชนิดต่างๆ 

ชนิด
ขยะ 

ปริมาณ
ขยะ 
(kg) 

ความยาว
ของขยะ 
ก่อนย่อย 

(cm) 

ความยาว
ของขยะ
หลังย่อย
(cm) 

เวลา
ที่ใช้
ใน

การบ
การ
ย่อย

(นาที) 

 
ใบไม้
แห้ง 

1  
10x20 

0.30 1.05 
2 0.28 2.13 
3 0.30 2.58 

 
กิ่งไม้
แห้ง 

1  
∅ 4 mm x 

15 cm 

0.4 2.00 
2 0.38 2.56 
3 0.42 3.47 

 
เศษ
หญ้า
แห้ง 

1  
2x15 

0.40 1.00 
2 0.37 1.55 
3 0.38 2.35 

กราฟแสดงผลการทดลองเปรียบเทียบการย่อยขยะแต่ละชนิด 

 
5. อภิปรายผลการทดลอง 

5.1 ผลการทดลองย่อยขยะทั้ง 3 ชนิด ด้วยกัน ในการย่อย
ใบไม้แห้ง จ านวน 1 กิโลกรัม ความยาวของใบไม้แห้งก่อนย่อยโดย
เฉลี่ย 20 เซนติเมตร สามารถย่อยได้ในเวลา 1.05 นาที ความยาว
ของขยะหลังย่อย เท่ากับ 0.3 เซนติเมตร 

5.2 ผลการย่อยกิ่งไม้แห้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยเฉลี่ย
ของกิ่งไม้แห้ง เท่ากับ 4 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 15 
เซนติเมตร จ านวน 1 กิโลกรัมสามารถย่อยได้ในเวลา 2.00 นาที 
ความยาวของขยะหลังการย่อย เท่ากับ 0.4 เซนติเมตร 

5.3 ผลการทดลองย่อยเศษหญ้าแห้ง ความยาวเฉลี่ยของเศษ
หญ้าแห้ง เท่ากับ 15 เซนติเมตร จ านวน 1 กิโลกรัม สามารถย่อย
ได้ในเวลา 1.00 นาที ความยาวของขยะหลังการย่อย เท่ากับ 0.4 
เซนติเมตร 
6 สรุปผลการทดลอง 

โครงการวิชาชีพนี้เป็นการพัฒนาเครื่องย่อยขยะ โดยมี
เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะเล็ก ฮอนด้า จี 200  ขนาด 5.5  
แรงม้าเป็นตัวต้นก าลัง จากการทดสอบประสิทธิภาพการท างาน
ของเครื่องโดยได้ก าหนด ชนิดของขยะแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ 
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ใบไม้แห้ง, กิ่งไม้แห้ง, เศษหญ้าแห้ง จากผลของการทดลองสรุป
ได้ว่า ชนิดของขยะมีผลต่อเวลาและความยาวของขยะหลังการ
ย่อยในการออกแบบการสร้างนี้จากการย่อยขยะ 1 กิโลกรัม ใช้
เวลา 2 นาที ก าหนดให้ใน 1 วัน ท างาน 8 ชั่วโมง ดังนั้นจะ
สามารถย่อยขยะได้ 240 กิโลกรัม 
7. ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทดลองและในการสร้างเครื่อง 

7.1 การออกแบบและสร้างเครื่องย่อยขยะนี้เป็นการพัฒนา
เครื่องย่อยขยะซึ่งต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนกว่าเดิม ปัญหาและข้อเสนอแนะสามารถ
เสนอได้ดังนี้ 

7.2.การทดสอบชุดใบมีดยังไม่แข็งแรงพอเนื่องจากวัสดุที่ใช้
จ าเป็นจะต้องวัสดุที่มีความแข็งมากซึ่งมีราคาแพง 

7.3.วสัดุอุปกรณ์บางอย่างหายากจึงต้องใช้เวลานานและเกิด
ความล่าช้า 

7.4 ปัญหาของเครื่องย่อยขยะเดิมย่อยขยะได้ช้าและขนาด
ของเศษขยะไม่ละเอียดเท่าท่ีควรจึงปรับปรุงชุดใบมีดจากเดิม 4  
แถวเป็นใบมีด 6 แถว ซึ่งท าให้การย่อยขยะได้รวดเร็วขึ้น ขนาด
ของเศษก็เล็กลง 

 


