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This study is studies of the procedure for handing the pyrolysis furnace of the Alternative     

Power Plant of Wanorniwas Agricultrual Cooperative, Sakonnakorn Province.  The process is 

making the fuel by coverse from the waste tire for use in produce the electricity in the system.  

The objective is to determine how to handle a pyrolysis furnance to get rid of the waste tires in 

case of Wanorniwas Agricultural Cooperative’s Power Plant, Sakannakorn Province.  And the 

purpose of the knowledge is what will be doing, where the best place is, when the best time is,  

why have to do it, and how to manage the system.  It may become the format model for 

management of the other pyrolysis furnance. 

The Experimental Development Research Methods were the method to apply in this 

study.  All of the data in this study will collected from the real situation in the fuel production 

line.  The study hopes can discover the new knowledge to create the new systems and process to 

make it better.  There are  non of any new situations were set up and also study of the chemical 

structure of natural rubber, synthetic rubber, polymers which will be the guiding to look for the 

new raw material in the future to replace of rubber or plastic.  In the meanwhile the study also 

study of the situation of the waste tires in the present.  The current problems are the waste tires 

were dumped at least 500,000 tons per year which will impact to the environment.  For the 

scenery impact it will be the place of cache for poisonous animals, insects and mosquito.  But it 

can reduce the amount of waste tires by the pyrolysis process.  The process is used the waste to 

poduce fuel oil.  It will produce the fuel oil from waste tire around 40.0 percent by weight of the
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material.  Then the oil porduction is not less than 200,000 tons per year, and can be refined into 

diesel or gasoline for use in the engines. 

 From this study we have discover that the approximate portions of output from the 

process are fuel oil 45.0 percent, wire 10.0 percent, carbon fiber 25.0 percent and 20.0 percent of 

the fuel gas.  The technical and process to make the value-added of the product by convert the 

fuel oil become to diesel or gasoline.  The project is economically, no impact on the environment 

which proved by the environmental inspection institution. 

 About the problems and barriers were discovering are time management, the employees 

insufficient of skills and knowledge.  The participation and cooperation of employees is still poor. 

Product quality is still not stabilization.  The cleaning keeping inside the plant is poor and 

the equipment is not sufficient.  So it should be going on training the employees, the budget 

supporting is required and more devices have to install. 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

พลังงานท่ีใช้อยู่ในโลกปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็ นพลังงานสิ้นเปลือง หากโลกมีการใช้

พลังงานในระดับท่ีเป็นอยู่และไม่มีการค้นพบเพิ่มเติมแล้ว เม่ือเริ่มนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา

โลกจะมีแหล่งสํารองนํ้ามันใช้ไปได้อีกประมาณ 42 ปี  ก๊าซธรรมชาติอีกประมาณ 64 ปี  และถ่านหิน

อีกประมาณ 220 ปี เ ท่า น ั้น (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ, 2542: 5) ดังนั้น การ

หาพลังงานทดแทนท่ีมีราคาถูกและปริมาณเพียงพอมาทดแทนพลังงานสิ้นเปลืองในปัจจุบัน จึงมี

ความจําเป็นและสําคัญอย่างยิ่ง การหาวิธีการผลิตเชื้อเพลิงจากสิ่งท่ีมีอยู่หรือวัสดุท่ีทิ้งแล้ว อาทิเช่น 

การนํายางรถยนต์เก่าท่ีไม่ใช้แล้วมาผลิตนํ้ามันเชื้อเพลิงโดยกระบวนการไพโรไลซิส เป็นต้น ซ่ึง

เป็นแนวทางหน่ึง เพราะยางรถยนต์ซ่ึงมีไฮโดรคาร์บอน (องค์ประกอบประเภทเดียวกับ

สารประกอบในนํ้ามัน) เป็นองค์ประกอบอยู่ถึงร้อยละ 50.0 – 60.0  โดยอยู่ในรูปของยางท่ีเป็น

วัตถุดิบในการผลิตยางรถยนต์ จึงนับได้ว่ายางรถยนต์เป็นแหล่งพลังงานแหล่งใหญ่แหล่งหน่ึง ซ่ึง

นํ้ามันท่ีได้ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันก๊าด นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตาเบา และ

นํ้ามันเตาหนักผสมกันอยู่  นอกจากนี้ ยังได้ก๊าซซ่ึงมีองค์ประกอบคล้ายก๊าซธรรมชาติอีกประมาณ

ร้อยละ 10.0  – 30.0  จึ ง เ ป็ นกระบวนการหน่ึงท่ีน่าสนใจอย่างยิ่งในการผลิตเชื้อเพลิงทางเลือกเพื่อ

นํามาทดแทน ลดการนําเข้า และสร้างศักยภาพความมั่งคงด้านพลังงาน 

ประเทศไทยมีรถท่ีจดทะเบียนสะสมถึง ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 รวมทั้งสิ้น 29,286,213 

คัน (กรมการขนส่งทางบก, 2554)  คิดเป็นปริมาณยางรถยนต์ท่ีเปล่ียนทิ้งในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า 

7.50 แสนตัน การนํายางรถยนต์เก่าท่ีทิ้งแล้วซ่ึงเป็ นปัญหาทั้งด้านการจัดเก็บและการกําจัดมาแปร

รูปให้เป็นนํ้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซเชื้อเพลิงจึงเป็นการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของ

ชาติท่ีดีวิธีหน่ึงและทําได้อย่างยั่งยืน เพราะยางรถยนต์เก่าท่ีไม่ใช้แล้วเหล่านี้ล้วนเ ป็นปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อม แม้ปัจจุบันยังให้ความสําคัญไม่มากนัก เพราะการกองไว้ตามท่ีต่าง ๆ ยังไม่สร้างปัญหา

ให้แก่ประชาชนจนรับไม่ได้ และยางไม่ได้ส่งกลิ่นเหม็นเหมือนขยะ จึ ง เ ป็นขยะท่ียังถูกมองข้ามถึง
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ปัญหา  แต่ยางรถยนต์เก่าท่ีไม่ใช้แล้วเหล่านี้เป็ นปัญหาของแหล่งเพาะพันธ์ุยุง   ท่ีซ่อนตัวของเหล่า

พาหะนําโรค สัตว์ และแมลงมีพิษต่าง ๆ และยางรถยนต์ก็ยังเป็นขยะท่ีทางผู้จัดเก็บขยะส่วนใหญ่

ไม่ยอมเก็บ เพราะไม่ย่อยสลาย เปลืองพื้นท่ี และมีนํ้าหนักมาก   การผลิตนํ้ามันเชื้อเพลิงจากยาง

รถยนต์เก่าโดยกระบวนการไพโรไลซิสของสหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จํากัด จังหวัดสกลนคร  

จึงเป็นโครงการท่ีมีวิสัยทัศน์ต่อปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ท่ีผู้บริหารของสหกรณ์ฯ มีความ

กล้าหาญในการลงทุนโครงการนี้ เน่ืองจากสหกรณ์การเกษตรไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการลงทุน

ด้านอุตสาหกรรม  แต่เพื่อหวังให้สมาชิกของสหกรณ์ฯ สามารถหาพลังงานในราคาท่ีต่ําลงจึงได้

ลงทุนในโครงการนี้  นับเป็นกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ โดยการศึกษาโครงการนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางการ

จัดทําคู่มือ การจัดการเตาไพโรไลซิสเพื่อกําจัดยางรถยนต์เก่า ซ่ึงจะเป็ นเอกสารท่ีสามารถนํามาใช้

เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน โดยจะระบุขั้นตอนและรายละเอียดการ

ทํางานท่ีมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ การปฏิบัติงานนั้น และสามารถปรับปรุงให้

สอดคล้องกับระเบียบวิธีและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1.2.1 เพื่อศึกษาการควบคุมเตาไพโรไลซิสเพื่อกําจัดยางรถยนต์เก่าของสหกรณ์การเกษตร

วานรนิวาส จํากัด จังหวัดสกลนคร 

1.2.2 เพื่อใช้เป็ นต้นแบบในการจัดการเตาไพโรไลซิสในรูปแบบอ่ืนต่อไป 

1.2.3   เพื่อจัดทําคู่มือควบคุมเตาไพโรไลซิสสําหรับกําจัดยางรถยนต์เก่า 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 

1.3.1 ศึกษาองค์ประกอบของยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ และโพลิเมอร์ ซ่ึงเป็นส่วน 

ประกอบของยางรถยนต์เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างทางเคมีของยางรถยนต์ว่าเป็นสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนท่ีสามารถนํามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตนํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ได้ 

1.3.2 ศึกษาวิธีการจัดการระบบไพโรไลซิส ตั้งแต่การบริหารจัดการ การคัดเลือกวัตถุดิบ 

ขั้นตอนปฏิบัติการผลิตนํ้ามันเชื้อเพลิงจากยางรถยนต์เก่า ของสหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จํากัด 

จังหว ัดสกลนคร 

1.3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานรูปเล่มสมบูรณ์ เป็นเอกสารท่ีจะ

บอกเล่าถึงกระบวนงานว่าต้องทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อย่างไร และทําไม 
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1.3.4 สถานท่ีศึกษา โรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทนและผลิตนํ้ามันเชื้อเพลิงทดแทนของ

สหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จํากัด ตําบลเด่ือศรีคันไชย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

1.4 ระยะเวลาการดําเนินการ 

 

ระยะเวลาในการศึกษา 360 วัน ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง 1 พฤษภาคม พ.ศ.  

2555 

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

1.5.1 ได้ทราบแนวทางการควบคุมเตาไพโรไลซิสเพื่อกําจัดยางรถยนต์เก่า 

1.5.2 ได้ต้นแบบสําหรับการพัฒนาระบบการจัดการเตาไพโรไลซิสในรูปแบบอ่ืนต่อไป 

1.5.3 ได้คู่มือการควบคุมเตาไพโรไลซิสเพื่อกําจัดยางรถยนต์เก่าสําหรับสหกรณ์

การเกษตรวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

ระบบการจัดการ หมายถึง กระบวนการทําให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาทํางานร่วมกันเพื่อ

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ประกอบด้วย การวางแผน การจัดการองค์กร การใช้งาน และ       

การจัดวางทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรเทคโนโลยี ด้วยการนําหรือการสั่งการ และ   

การควบคุมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  

กระบวนการไพโรไลซิส  หมายถึง กระบวนการความร้อนเคมี โดยการให้ความร้อนแก่   

สารใดสารหน่ึง เพื่อย่อยสลายโมเลกุลท่ีมีขนาดใหญ่ของสารนั้นให้มีขนาดเล็กลงในบรรยากาศ     

ท่ีปราศจากออกซิเจน โดยจะได้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นก๊าซ  นํ้ามัน และคาร์บอนดํา 

ยางรถยนต์เก่า หมายถึง ส่วนหน่ึงของล้อรถยนต์หรือล้อรถประเภทต่าง ๆ ท่ีผ่านการใช้

งานจนไม่สามารถนําไปใช้งานได้อีกต่อไป คือไม่มีคุณสมบัติเหลือพอท่ีจะนําไปหล่อดอกยาง            

อัดดอกยาง หรือแกะดอกยางเพื่อนํามาใช้อีก 

ค่าความร้อนนํ้ามันเช้ือเพลิง หมายถึง ค่าของพลังงานความร้อนท่ีนํ้ามันเชื้อเพลิงท่ีผลิตได้

จากกระบวนการไพโรไลซิสคายออกมาจากภายใน โดยวัดเป็น  Megajoules  ต่อกิโลกรัม (MJ/Kg)  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD
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จุดวาบไฟนํ้ามันเช้ือเพลิง (Flash Point) หมายถึง อุณหภูมิท่ีตํ่าท่ีสุด ท่ีสามารถทาํให้

เช้ือเพลิงคายไอออกมาผสมกบัอากาศในอตัราส่วนท่ีเหมาะสมถึงจุดท่ีมีค่าตํ่าสุดถึงค่าสูงสุดของ ไอ

เช้ือเพลิง เม่ือมีประกายไฟก็จะเกิดการติดไฟ เป็นไฟวาบข้ึนและก็ดบั 

รอบของการเดินเคร่ืองและระบบ หมายถึง ระยะเวลาการทาํงานตั้งแต่การนาํยางรถยนตเ์ก่า

จากสถานท่ีเก็บรักษา เพื่อนาํมาบรรจุเขา้ในเตาปฏิกรณ์ และเร่ิมตน้ให้ความร้อนจนกระทัง่วตัถุดิบ

ทั้งหมดสลายกลายเป็นผลิตภณัฑ ์อนัไดแ้ก่ ก๊าซ นํ้ามนั และคาร์บอนดาํ 

นํ้ามัน หมายถึง ผลิตภณัฑ์เหลวท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิต มี 3 ชนิด คือ ของเหลวขน้สีดาํ 

ของเหลวสีนํ้าตาลดาํ และของเหลวใสสีเหลือง 

สหกรณ์ คือ องคก์ารธุรกิจท่ีสมาชิกรวมตวักนัจดัตั้งดว้ยความสมคัรใจ มีระบบการบริหาร

จดัการท่ียึดมัน่บนหลกัการสหกรณ์ เพื่อการบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม

ร่วมกนั 

สหกรณ์การเกษตร คือ องค์การท่ีผูป้ระกอบอาชีพทางการเกษตรรวมกนัจดัตั้งข้ึน และ 

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อให้สมาชิกดาํเนินกิจการร่วมกนัและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพื่อแกไ้ขความเดือดร้อนในการ

ประกอบอาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็นอยูข่องสมาชิกใหดี้ข้ึน 

 

 

 



บทที ่2 

 

 การทบทวนวรรณกรรม 

 

การศึกษาการจดัการเตาไพโรไลซิสเพื่อกาํจดัยางรถยนต์เก่าของสหกรณ์การเกษตรวานร

นิวาส จาํกดั จงัหวดัสกลนครน้ี ไดแ้บ่งประเด็นการศึกษาขอ้มูลเป็น 2 ส่วน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

2.1 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1.1 ระบบการจดัการ 

2.1.2 ยางรถยนต ์ 

2.1.3 ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ และโพลิเมอร์ 

2.1.4 สถานการณ์ของยางรถยนตเ์ก่า ปัญหา และผลกระทบ 

2.1.5 กระบวนการไพโรไลซิส 

2.1.6 การใชย้างรถยนตเ์ก่ากบักระบวนการไพโรซิส 

2.1.7 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

2.1.1 ระบบการจัดการ 

ราชบณัฑิตยสถาน (2531: 684)  ไดใ้ห้ความหมายของระบบ (System) คือ ระเบียบเก่ียวกบั

การรวมส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงมีลกัษณะซบัซ้อนให้เขา้ลาํดบัประสานเป็นอนัเดียวกนั       ตามหลกัเหตุผล

ทางวชิาการ หรือหมายถึง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซ่ึงมีความสัมพนัธ์ประสานเขา้กนัโดยกาํหนด

รวมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  หรือเป็นกระบวนการต่าง  ๆ  ท่ีอยู่ในเครือข่ายเดียวกันและมี

ความสัมพนัธ์กนัระหวา่งกระบวนการเหล่านั้นและเช่ือมต่อกนัเพื่อทาํงานใดงานหน่ึงให้บรรลุถึง

เป้าหมาย หรือเป็นกลุ่มขององคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีทาํงานร่วมกนัเพื่อจุดประสงคอ์นัเดียวกนั 

วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี (ม.ป.ป.) ให้ความหมายของการจดัการ (Management) วา่ คือ การ

ทาํให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเขา้มาทาํงานร่วมกนัเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกนัขององค์กร การ
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จัดการประกอบด้วย การวางแผนการจัดการองค์กร การสรรหาบุคลากร การนําหรือการสั่งการ และ

การควบคุมองค์กร หรือความพยายามท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน การจัดการทรัพยากร

ประกอบด้วย การใช้งานและการจัดวางทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรเทคโนโลยี 

และทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนศิริ วรรณ เสรี รัตน์ และอมรศักดิ์ บุญเรือง (2545: 5) ได้ให้ความหมาย 

การจัดการ (Management) คือ กระบวนการนําทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม

ขั้นตอนการบริหาร คือ 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดการองค์การ (Organizing) 3) การชี้นํา 

(Leading) และ 4) การควบคุม (Controlling) และเม่ือประมวลความหมายแล้ว คําว่า ระบบการ

จัดการ (Management System) จึงหมายถึง กระบวนการจัดการรูปแบบท่ีต้องคํานึงถึงองค์ประกอบ

ทั้งระบบของการผลิต กระบวนการท่ีทําให้งานกิจกรรมต่าง ๆ สําเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

มีประสิทธิผล ด้วยคนและทรัพยากรขององค์การ หรื อในอีกความหมายหน่ึงระบบการจัดการ 

หมายถึง หน้าท่ีต่าง ๆ ด้านการจัดการการควบคุมการทํางาน ทั้งระบบการผลิต การจัดส่ง การ

จําหน่าย และการจัดการกับซากเศษเหลือทิ้ง (มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550) 

 

2.1.2 ยางรถยนต์ 

ยางรถยนต์ (Tire) เป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญของรถยนต์ ใช้เป็นอุปกรณ์ในการรับนํ้าหนัก 

ทําให้รถยนต์เคล่ือนท่ีไปข้างหน้า รับแรงดันท่ีเกิดขึ้นภายในและแรงจากการห้ามล้อ เป็ นต้น         

(ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, 2554: 4)    

2.1.2.1 โครงสร้างยางรถยนต์ 

ยางรถยนต์ประกอบด้วยส่วนประกอบหลายส่วน ได้แก่ ดอกยาง (Tread) โครงผ้าใบ

หรือโครงยาง (Casing Plies  Body Pies) ไหล่ยาง (Shoulder) แก้มยาง (Side Wall)  ผ้าใบเสริมหน้า

ยางหรือเข็มขัดรัดหน้ายาง (Breaker or Belt) และขอบยาง (Bead) ซ่ึงส่วนประกอบเหล่านี้มีหน้าท่ี

ต่าง ๆ กัน ได้แก่ ดอกยางและร่องยาง เป็นส่วนภายนอกท่ีสัมผัสกับถนน  โครงผ้าใบหรือโครงยาง

อดีตใช้ผ้าใบ แต่ปัจจุบันใช้สารสังเคราะห์ เช่น Nylon, Reyon และ Polyester แทน และอาจใช้    

Bead Wires หรื อ Bead  Bundle ซ่ึงมีจํานวน 2 ชั้นขึ้นไป ไหล่ยางเป็นส่วนหนาท่ีสุดของยาง          

ทําหน้าท่ีป้ องกันอันตรายท่ีจะเกิดกับโครงยาง  แก้มยาง เป็นส่วนนอกสุดของยางท่ีไม่สัมผัสกับ

ถนน  ทําหน้าท่ีสร้างความยืดหยุ่นในขณะท่ีรถวิ่ง  ผ้าใบเสริมหน้ายางหรือเข็มขัดรัดหน้ายาง      

เป็นชั้นท่ีอยู่ระหว่างหน้ายางและโครงยาง ทําหน้าท่ีเพิ่มความแข็งแรงและรับแรงกระแทกได้ดี  

รวมทั้งป้ องกันไม่ให้โครงยางชํารุด ขอบยางประกอบด้วย  High Carbon Steel ทําหน้าท่ียึดปลายทั้ง

สองข้างของโครงยาง (ศิว ัช พงษ์เพียจันทร์, 2554: 4) ดังแสดงในภาพท่ี 2.1  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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ภาพที่ 2.1  โครงสร้างยางรถยนต์ 

แหล่งที่มา: ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, 2554: 4. 

 

2.1.2.2 ขั้นตอนการผลิตยางรถยนต์  (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย  – ญ ี ่ ป ุ่ น), 

2550) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการผลิตยางรถยนต์ไว้ดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 การผสมวัตถุดิบ (Mixing)  มีส่วนผสม ได้แก่ 

1) ยางธรรมชาติ เป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญในการผลิตยางรถยนต์ คือ ช่วย

ทําให้ยางมีความยืดหยุ่นทนต่อแรงกระแทกและแรงดึงได้ดี แต่ยางธรรมชาติมีข้อจํากัด คือ เหมาะท่ี

จะใช้ในอุณหภูมิช่วง – 40.0 องศาเซลเซียส ถึง 70.0 องศาเซลเซียส และไม่สามารถทนต่อนํ้ามัน

บางประเภทได้ 

2) ยางสังเคราะห์ เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการพัฒนาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ให้มี

คุณสมบัติเหนือยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์สามารถจําแนกออกได้ เป็น 2 กลุ่ม คือ 

                                   กลุ่มท่ี 1 เ ป็ นยางท่ีมีคุณสมบัติทนความร้อนได้ดีกว่ายางธรรมชาติ แต่

คุณสมบัติทานด้านความเหนียวและความยืดหยุ่นด้อยกว่ายางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์กลุ่มนี้ ได้แก่ 

SRB (Styrene – butadiene Rubber) และ BR (Polybutadiene Rubber) 

 กลุ่มท่ี 2 เป็นยางท่ีมีคุณสมบัติทนต่อนํ้ามัน ทนต่อความร้อนและโอโซน 

ยางสังเคราะห์ในกลุ่มนี้ เช่น CR (Chloroprene Neoprebe Rubber) และ NBR (Acrylomitrile 

Butadiene (Uilites) Rubber) 

3) ผงเขม่าดํา (Carbon Black) เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากนํ้ามันดิบ คุณสมบัติ

ช่วยให้ยางแข็งตัว เพื่อเพิ่มความทนทานของยาง และทนต่อรอยขีดข่วนต่าง ๆ 
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4) สารเคมีต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญในการผสมยางธรรมชาติ ยาง

สังเคราะห์ และผงเขม่าดํา เพื่อเร่งปฏิกิริยาในการผลิต และเตรียมเป็น Compound Rubber ท่ีพร้อม

นําไปขึ้นรูป สารเคมีท่ีใช้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 

 กลุ่มท่ี 1 สารท่ีทําให้ยางคงรูป (Vulcanizing Agent) ใส่เพื่อให้สถานะของ

ยางอยู่สถานะยืดหยุ่นได้ กลุ่มนี้ ได้แก่ กํามะถัน 

 กลุ่มท่ี 2 ส า ร ป้ อ ง กันยางเส่ือมสภาพ (Protective Agent) สารกลุ่มนี้ ได้แก่       

สารโอโซน 

 กลุ่มท่ี 3 สารช่วยในกระบวนการผลิต เช่น นํ้ามัน ช่วยให้ยางท่ีทําการผสมมี

คุณสมบัตินิ่มนวล 

 กลุ่มท่ี 4 สารอ่ืน ๆ เช่น สารท่ีทําให้ยางฟู หรือใส่ให้ยางมีสีต่าง ๆ  

ขั้นท่ี 2 การทําลวดขอบยาง (Bundling) การฉาบยาง (Coating) การขึ้นรูปขอบลวด

(Foaming)  วิธีการ คือ นําเส้นลวดมาทําเป็นขอบยางรถยนต์ โดยการดึงเส้นลวดมาในสายการผลิต 

แล้วทําการฉาบด้วยยาง จากนั้นนําไปขึ้นรูปขอบลวด เส้นลวดท่ีใช้ในการผลิตแบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ 

1) เส้นลวดประเภท Bead Wire สําหรับทําขอบยาง 

2) เส้นลวดประเภท Steel Cord เป็นเส้นลวดใยเหล็กท่ีใช้กับยาง Radial 

หมายเหตุ เม่ือผ่านขั้นตอนท่ี 2 แล้วจะได้ขอบลวดออกมา (Bead Rings)  

ขั้นท่ี 3 การทําโครงผ้าใบและการฉาบยางกับผ้าใบ เม่ือผ่านขั้นตอนนี้แล้วนําแผ่น

ยางไปตัดก็จะได้โครงผ้าใบและเข็มขัดรัดหน้ายางเส้นลวด  

ขั้นท่ี 4 การทําเส้นลวดเหล็กและการฉาบยางกับเส้นลวด เม่ือผ่านขั้นตอนนี้แล้วจะ

ได้เข็มขัดรัดหน้ายาง 

ขั้นท่ี 5 การดันเนื้อยางเพื่อขึ้นรูปแก้มยางและหน้ายาง เคร่ืองจักรสําหรับขึ้นรูปยาง 

เป็นการนําเอายางท่ีผสมแล้วมาขึ้นรูปเป็นลักษณะของชิ้นส่วนต่าง ๆ โดยอาจนําปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ 

เช่น ผ้าใบ เข้ามาเป็นส่วนประกอบ เคร่ื องจักรท่ีใช้ในการขึ้นรูปยางมี 2 ลักษณะ คือ 

1) เคร่ืองจักรประเภท Extrusion เป็นเคร่ืองจักรท่ีใช้ขึ้นรูปยาง โดยอาศัย

แรงดันจากการหมุนของสกรูดันยางผสมผ่านแม่พิมพ์ออกมา Extrusion ใช้ในการขึ้นรูปยางในส่วน

ของโครงยางและขอบยาง 

2) เคร่ืองจักรประเภท Calendar เป็นเคร่ืองจักรท่ีขึ้นรูปยางโดยลักษณะการ

รีดยาง โดยลักษณะการรีดยางผสมท่ีเคลือบหรือฉาบกับวัสดุอ่ืน ๆ ให้เป็ นแผ่นท่ีมีความหนา โดย

อาศัย   การรีดผ่านลูกกลิ้งจํานวน 2 ลูกในเคร่ืองจักร ใช้สําหรับขึ้นรูปในส่วนของชั้นผ้าใบ และเข็ม

ขัดรัดหน้ายางในกรณีท่ีเป็นยางเรเดียล 
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ขั้นท่ี 6 การประกอบโครงยาง เม่ือผ่านขั้นตอนนี้แล้ว จะได้โครงยางสําเร็จรูป 

(Green Tire) 

ขั้นท่ี 7 การอบยาง (Curing Machine) เคร่ืองอบยาง (Curing Press) เป็นเคร่ืองจักรท่ี

ทําหน้าท่ีอัดลายดอกยางลงบนโครงยางสําเร็จรูป เคร่ืองจักรมีลักษณะเป็ นฝาครอบเปิ ด  – ปิ ด ได้

ภายใน มีแม่พิมพ์ของลายดอกยางและช่องผ่านไอความร้อนเพื่ออัดลายดอกยางและอบให้ยางสุก 

ขั้นท่ี 8 ตัดเนื้อยางส่วนท่ีเกิน (Trimming) 

ขั้นท่ี 9 ตรวจสอบความสมดุลของยาง 

ขั้นท่ี 10 ได้ยางท่ีมีคุณภาพตามลักษณะการใช้งาน 

2.1.2.3 องค์ประกอบของยางรถยนต์ โดยศิวัช พงษ์เพียจันทร์ (2554: 7) กล่าวถึง

องค์ประกอบว่า ยางทั่ว ๆ ไปส่วนใหญ่จะประกอบด้วยยาง 3 ชนิดหลัก ๆ คือ Styrene – butadiene 

Rubber (SBR), Natural Rubber (NR), Polyhutadiene (BR) โดยจะมี  SBR ท่ีมี Styrene ประมาณ    

ร้อยละ 25.0 และยางอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ ซ่ึงจะมียางธรรมชาติ (Isoprene),  

Nitrile Rubber, Chloroprene Rubber และ Polybutadiene Rubber นอกจากนี้ยังมีสารอ่ืน ๆ ประกอบด้วย  

1) ผงถ่าน (Carbon Black) ทําให้ยางมีความแข็งแรงมากขึ้นและต้านการสึก

กร่อนได้ดีขึ้น 

2) Extender Oil เป็นสารผสมของสาร Aromatic Hydrocarbons ถูกผสมลง

ไปเพื่อ ให้ยางนิ่มและทํางานได้ดี 

3) Zinc Oxide และ Strearic Acid ใช้ควบคุมกระบวนการวัลคาไนซ์ 

(Vulcanization) และเพิ่มคุณสมบัติทางกายภาพของยางรถยนต์ 

4) กํามะถัน (Sulfer) ถู กใช ้เป็ น Cross – Link ระหว่างโซ่ของโพลิเมอร์ เพื่อ

ช่วยให้ยางมีความแข็งแรงขึ้น อีกทั้งยังช่วยป้ องกันการเกิด Deformation มากเกินไปเม่ืออุณหภูมิ

สูงขึ้น 

5) สารตัวเร่ง (Accelerator) โดยทั่วไปเป็ นสาร Organosulfur Compound 

ซ่ึงใช้เป็นตัวเร่งปฎิกิริยา (Catalyst) ในกระบวนการวัลคาไนซ์ 

 

2.1.3 ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ และโพลิเมอร์ 

2.1.3.1 ยางธรรมชาติ (Natural Rubber)  

พงษ์ธร แซ่อุย (ม.ป.ป.) ได้อธิบายในชนิดของยางและการใช้งานว่า ยางธรรมชาติ

ส่วนมากเป็นยางท่ีได้มาจาก ต้นยาง นํ้ายางสดท่ีกรีดได้จากต้นยางมีลักษณะสีขาวข้น และมีเนื้อยาง

แห้ง (Dry Rubber) ประมาณร้อยละ 30.0 แขวนลอยอยู่ในนํ้า ถ้านํานํ้ายางท่ีได้นี้ไปผ่าน
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กระบวนการปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) จนกระทั่งได้นํ้ายางท่ีมีปริมาณยางแห้งเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60.0  

เรียกว่า นํ้ายางข้น (Concentrated Latex) การเติมสารแอมโมเนียลงไปจะช่วยรักษาสภาพของนํ้ายาง

ข้นให้เก็บไว้ได้นาน เม่ือนํานํ้ายางสดท่ีกรีดได้มาเติมกรดเพื่อให้อนุภาคนํ้ายางจับตัวกันเป็ น

ของแข็งแยกตัวจากนํ้า จากนั้นก็รีดยางให้เป็นแผ่นด้วยเคร่ืองรีด (Two – Roll Mill) และนําไปตาก

แดดเพื่อไล่ความชื้นก่อนจะนําไปอบรมควัน  ท่ีอุณหภูมิประมาณ 60.0 องศาเซลเซียส ถึง 70.0 

องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 วัน เราก็จะได้ยางแผ่นรมควัน  

นอกจากยางแผ่นรมควันแล้ว ยังมีการใช้ยางแท่งหรือยางก้อนเป็นวัตถุดิบ ทั้งนี้

เน่ืองจากยางแท่งเป็นยางมีคุณภาพท่ีสม่ําเสมอกว่ายางแผ่นรมควัน ผ่านการทดสอบและจัดชั้นเพื่อ

รับรองคุณภาพตามหลักวิชาการ วัตถุดิบของการผลิตยางแท่ง ได้แก่ นํ้ายางหรือยางแผ่น โดยขึ้นอยู่

กับเกรดของยางแท่งท่ีต้องการผลิต เช่น ถ้าต้องการผลิตยางแท่งเกรด STR5L ซ่ึงมีสีจางมาก 

จําเป็นต้องใช้นํ้ายางเป็นวัตถุดิบ หรือถ้าต้องการผลิตยางแท่งเกรด STR20 ซ่ึงเป็นเกรดท่ีมีสิ่งเจือปน

สูงและมีสีเข้ม ก็อาจใช้ยางแผ่นหรือขี้ยางเป็ นวัตถุดิบ เป็ นต้น 

ยางธรรมชาติมีช่ือทางเคมี ว่า Cis – 1,4 –  Polyisoprene กล่าวคือ Isoprene (C5H8) 

เป็นโมโนเมอร์ของยางธรรมชาติ Isoprene หรื อ 2 – Methyl – 1,3 – Butadiene เป็ นสารประกอบ

อินทรี ย์ มีสูตรทางเคมี CH2 = C (CH3) CH2 = CH เน่ืองจากส่วนประกอบของยางธรรมชาติเป็ น

ไฮโดรคาร์บอนท่ีไม่มีขั้ว ซ่ึ งโดยทั่วไปยางธรรมชาติมีโครงสร้างการจัดเรียงตัวของโมเลกุลแบบ 

อสัณฐาน (Amorphous) แต่ในบางสภาวะโมเลกุลของยางสามารถจัดเรียงตัวค่อนข้างเป็นระเบียบท่ี 

อุณหภูมิต่ําหรือเม่ือถูกยึด มันจึงสามารถเกิดผลึก (Crystallize)ได้ การเกิดผลึกเน่ืองจากอุณหภูมิต่ํา 

(Low Temperature Crystallization) จะทําให้ยางแข็งมากขึ้น แต่ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น ยางก็จะอ่อนลง

และกลับสู่สภาพเดิม ในขณะท่ีการเกิดผลึกเน่ืองจากการยืดตัว (Strain Induced Crystallization) ทํา

ให้ยางมีสมบัติเชิงกลดี นั่นคือ ยางจะมีความทนทานต่อแรงดึง (Tensile Strength) ความทนทานต่อ

การฉีกขาด (Tear Resistance) และความทนทานต่อการขัดสี (Abrasion Resistance) สูง (ภาพท่ี 2.2) 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 2.2  สูตรโครงสร้างยางธรรมชาติ  

แหล่งที่มา: พงษ์ธร แซ่อุย, ม.ป.ป. 
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ลักษณะเด่นอีกอย่างของยางธรรมชาติ คือ ความยืดหยุ่น (Elasticity) ยางธรรมชาติ  

มีความยืดหยุ่นสูง เม่ือแรงภายนอกท่ีมากระทํากับมันหมดไป ยางก็จะกลับคืนสู่รูปร่างและ      

ขนาดเดิม (หรือใกล้เคียง) อย่างรวดเร็ว ยางธรรมชาติยังมีสมบัติดีเยี่ยมด้านการเหนียวติดกัน (Tack) 

ซ่ึงเป็นสมบัติสําคัญของการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีต้องอาศัยการประกอบ (Assemble) ชิ้นส่วนต่าง ๆ    

เข้าด้วยกัน เช่น ยางรถยนต์ เป็นต้น (ภาพท่ี 2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

(ก)                          (ข) 
 

ภาพที่ 2.3  ยางธรรมชาติ (ก) และสวนยาง (ข) 

แหล่งที่มา: พงษ์ธร แซ่อุย, ม.ป.ป. 

 

อย่างไรก็ตาม ยางดิบตามลําพังจะมีขีดจํากัดในการใช้งาน เน่ืองจากมีสมบัติเชิงกลต่ํา 

และลักษณะทางกายภาพจะไม่เสถียรขึ้นอยู่กับการเปล่ียนแปลงแปลงอุณหภูมิมาก กล่าวคือ        

ยางจะอ่อนเยิ้มและเหนียวเหนอะหนะเม่ือร้อน แต่จะแข็งเปราะเม่ืออุณหภูมิต่ํา ด้วยเหตุนี้             

การใช้ประโยชน์จากยางจําเป็ นต้องมีการผสมยางกับสารเคมีต่าง ๆ เช่น กํามะถัน ผงเขม่าดํา และ        

สารตัวเร่งต่าง ๆ เป็นต้น หลังจากการบดผสม ยางผสมหรือยางคอมพาวด์ (Rubber Compound)  

ท่ีได้จะถูกนําไปขึ้นรูปในแม่พิมพ์ภายใต้ความร้อนและความดัน กระบวนการนี้ เรี ย กว่า  

วัลคาไนเซชั่น (Vulcanization) ยางท่ีผ่านการขึ้นรูปนี้ เราเรียกว่า “ยางสุกหรือยางคงรูป” 

(Vulcanizate) ซ่ึงสมบัติของยางคงรูปท่ีได้นี้จะเสถียร ไม่เปล่ียนแปลงตามอุณหภูมิมากนัก และมี

สมบัติเชิงกลดีขึ้น ยางธรรมชาติถูกนําไปใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางต่าง ๆ มากมาย เน่ืองจาก 

1) ยางธรรมชาติมีสมบัติดีเยี่ยมในด้านการทนต่อแรงดึง (Tensile Strength) 

แม้ไม่ได้เติมสารเสริมแรงและมีความยืดหยุ่นสูงมากจึงเหมาะท่ีจะใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์บาง

ชนิด เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ยางรัดของ เป็นต้น 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Latex_-_Hevea_-_Cameroun.JPG
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2) ยางธรรมชาติมีสมบัติเชิงพลวัต (Dynamic Properties) ท่ีดี มีความ

ยืดหยุ่น (Elasticity) สูง ในขณะท่ีมีความร้อนภายใน (Heat Build – Up) ท่ีเกิดขณะใช้งานต่ํา และมี

สมบัติ   การเหนียวติดกัน (Tack) ท่ีดี จึงเหมาะสําหรับการผลิตยางรถบรรทุก ยางล้อเคร่ืองบิน หรื อ

ใช้ผสมกับยางสังเคราะห์ในการผลิตยางรถยนต์ เป็นต้น  

2.1.3.2 ยางสังเคราะห์ 

ยางสังเคราะห์เป็นสารอณูใหญ่ ซ่ึงประกอบด้วยสารอณูเล็กพวกสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนท่ีไม่อิ่มตัว (Unsaturated Hydrocarbon) เป็นส่วนประกอบ สารเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็น

ผลพลอยได้จากปิ โตรเลียม เน่ืองจากการสังเคราะห์ทางเคมีสามารถกําหนดชนิดและการเกาะเกี่ยว

กันของธาตุเคมีในอณูเล็ก รวมทั้งขนาดความยาวของสายอณูได้ จึงทําให้สามารถผลิตยางสังเคราะห์

ท่ีมีสมบัติตามท่ีต้องการ ยางธรรมชาติเป็ นยางสังเคราะห์ชนิดหน่ึง ซ่ึงเกิดจากการสังเคราะห์ตาม

ธรรมชาติเน่ืองจากยางสังเคราะห์แต่ละชนิดมีคุณสมบัติท่ีแตกต่างกันออกไป เม่ือนํามาใช้ล้วน ๆ 

หรือนํามาผสมกับยางธรรมชาติแล้วจะได้คุณสมบัติท่ีดีขึ้นในด้านต่าง ๆ ดังนั้น จึงเป็นการเพิ่ม

ขอบเขตการใช้ประโยชน์ของยางธรรมชาติให้มากขึ้น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ซ่ึงใช้ยางสังเคราะห์ผสม

กับยางธรรมชาติ ได้แก่ ยางล้อรถยนต์ ยางขอบกระจกสายพานยางรถยนต์ สายพานขนส่ง พื้น

รองเท้า ท่อยาง ยางขัดสีขาว เป็นต้น (ศิลปชัย อรัญยะนาก, 2551) 

2.1.3.3 โพลิเมอร์ (Polymers)  

สารวัสดุจําพวกโพลิเมอร์ท่ีมีใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ พลาสติก (Plastic) และ

พลาสติกชนิดยืดหยุ่น หรือยาง (Elastomer) ซ่ึงจะประกอบด้วยโมเลกุลยาว ๆ เช่ือมต่อกันด้วย

โมเลกุลสั้น ๆ ท่ีเรียกว่า โมโนเมอร์ (Monomer)  

1) พลาสติก สามารถแบ่งประเภทออกตามลักษณะการยึดเกาะตัวของ

โครงสร้างโมเลกุลได้เป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ชนิด คือ พลาสติกประเภทคืนรูป (Thermoplastics) 

และ พลาสติกประเภทคงรูป (Thermosetting) 

(1)  พลาสติกประเภทคืนรูป (Thermoplastics) หรือท่ีรู้จักกันทั่วไปว่า 

พลาสติกอ่อน เป็นพลาสติกท่ีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีกหลังจากนําไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ 

(2) พลาสติกประเภทคงรูป (Thermosetting) หรือท่ีรู้จักกันทั่วไปว่า 

พลาสติกแข็ง คือ พลาสติกท่ีมีรูปทรงถาวรซ่ึงผ่านกรรมวิธีการผลิตโดยใช้ความร้อน (Heat) หรื อ

แรงอัด (Pressure) ขึ้นรู ป แต่เม่ือเย็นตัวลงจะไม่สามารถทําให้อ่อนตัวโดยใช้ความร้อนหรือนําไป

หลอมละลายขึ้นรูปใหม่ได้อีก  

2) พลาสติกชนิดยืดหยุ่นหรื อยาง (Elastomer) โมเลกุลลูกโซ่ในพลาสติก

ชนิดนี้   จะมีการเคล่ือนตัว (Slip) ระหว่างจุดท่ียึดเหน่ียวท่ีอยู่ด้วยกันในขณะรับแรง หลังจากลดแรง
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กระทําออกจนหมด โมเลกุลจะเคล่ือนตัวกลับท่ีเดิม วัสดุชนิดนี้จึงเป็นประเภทไฮโพลีเมอร์                

(High Polymer) ท่ีอุณหภูมิสูงมันจะถูกทําลายโดยวิธีทางเคมี แต่ท่ีอุณหภูมิต่ํามันจะเปราะ การยึด

เหน่ียวเกาะกันของโมเลกุลรูปตาข่ายจะเกิดขึ้นจากการผสมกํามะถันเข้าไปในยางธรรมชาติด้วย

กรรมวิธีวัลเคไนเซชั่น (Vulcanization) 

ยางธรรมชาติ เกิดจากกระบวนการเปล่ียนแปลงของวัสดุธรรมชาติ วัสดุนี้เป็ นนํ้ายาง 

(สีเหมือนนํ้านม) ได้จากต้นยางพารา นํามารมควันหรือเติมกรดอะซิติก (Acetic Acid) กลายเป็นยาง

ดิบท่ีเป็นชั้นหนา ยางดิบเม่ือถูกความร้อนจะเหนียวเหมือนกาวจึงต้องทําการวัลเคไนเซชั่นให้

ปฏิกิริยานี้หายไป ก่อนการวัลเคไนเซชั่นจะมีการย่อยยางดิบให้เล็กลงแล้วนําไปผสมกับกํามะถัน 

เติมสารสีลงไป แล้วจึงนําไปอัดขึ้นรูป สารท่ีเติมให้เป็นสีดํา คือ คาร์บอนในรูปก๊าซ ทําให้มีความ

เค้น ความแข็ง ความยืดหยุ่นและความฝืด สูงขึ้น 

สําหรับยางผสมสีขาวจะกระทําโดยใช้กรดซิลิลิก (SiO) หรืออะลูมิเนียมซิลิเกตเข้า

ทําปฏิกิริยาแล้วใส่สีขาวผสมเข้าไป 

การวัลเคไนเซชั่น (Vulcanization) คือ การทําให้ยางแข็งด้วยการใช้กํามะถันให้    

ยางดิบยึดติดกันแน่นโดยกระทําท่ีอุณหภูมิ 142 องศาเซลเซียส ด้วยความดัน 5.00 Bar ให ้ เป็ นรู ป

ชิ้นส่วนซ่ึงสามารถใช้โลหะผสมเพื่อให้ยึดเหนียวกันแข็งแรงขึ้น เช่น ยางรถยนต์ สายยางนํ้า เป็ นต ้น 

ยางธรรมชาติ เม่ือถูกนํ้ามัน เช่น เบนซิน เบนโซล จะเกิดการบวมและทําให้

คุณสมบัติทางกลสูญหายในท่ีสุด ยางธรรมชาติทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ ทําให้ยางแข็ง 

ชิ้นส่วนยางท่ีสําคัญควรเก็บรักษาด้วยการทาแป้ งพอกผิวกันเอาไว้ ความร้อน แสงแดด หรือความ

เย็นจัด เป็นตัวเร่งให้ยางแข็ง เปราะ หรืออ่อนเหลว ทําให้ความยืดหยุ่นหายไปในท่ีสุด 

ยางอ่อน ได้จากการผสมกํามะถันร้อยละ 3.00 ถึงร้อยละ 20.0  ยางอ่อนนี้จะยิ่งยืดตัว

และมีความยืดหยุ่นตัวได้มากหากมีกํามะถันผสมอยู่น้อย ในยางรถยนต์จะมีการใส่ไข (Wax) เข้าไป

ผสมเพื่อให้เกิดชั้นผิวบาง ๆ กันรังสีจากแสงอาทิตย์ได้ดีพอควร ใช้ทํายางรถยนต์ สายยางนํ้า ปะเก็น 

สายพาน ส่วนท่ีรับแรงกระแทก ลูกรีดกดในงานพิมพ์ เมมเบรน ฉนวนเคเบิล สายพานลําเลียง     

พื้นรองเท้า เป็ นต้น  

ยางแข็ง เกิดจากการวัลเคไนเซชั่นโดยมีกํามะถันร้อยละ 30.0 ถึงร้อยละ 50.0  ยาง

แข็งนี้ใช้ปาดผิวได้ง่าย แต่เคร่ืองมือปาดผิวจะสึกหรอเร็ว จึงต้องใช้เคร่ืองมือปาดผิวท่ีทําด้วยเหล็ก

หรือด้วยโลหะแข็ง นิยมใช้ทําเรือนแบตเตอร่ี ล้อรถลาก สารประสานสําหรับแผ่นขัดชิ้นงาน เป็ นต้น 

ยางฟองนํ้า ผลิตจากการนํานํ้ายางดิบ (สีนํ้านม) ผสมกับผงกํามะถันและสารผสมอ่ืน 

กวน ตีให้เป็ นฟองในเคร่ืองกวน นําไปเทในแบบแล้วทําการวัลเคไนเซชั่น ใช้ทําฐานรอง

เคร่ืองพิมพ์ดีด แผ่นรองเช็ดเท้าในห้องนํา ใช้บุเก้าอี้รองนั่ง รองเท้าฟองนํ้า เป็นต้น 
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ยางเทียม ได้มีการแยกประเภทของยางเทียมท่ีสําคัญ (ตามช่ือการค้า) คือ บูนา 

(Buna) และเปอร์บูนาน (Perbunan) บูนา (Buna) เป็ นโคโพลีเมอร์ (Copolymer) ของบูตาเดียน 

(Butadiene) กลั่นจากนํ้ามันดิบหรือก๊าซท่ีได้จากธรรมชาติกับสไตรีน (Styrene) ส่วนเปอร์บูนาน

เป็ นโคโพลีเมอร์จากบูตาเดียนและอะคริโลไนไตรล์ (Acrylonitrile) มีลักษณะโครงสร้างโมเลกุล

เหมือนกับยางธรรมชาติ ดังนั้น จึงมีคุณสมบัติคล้ายยางธรรมชาติ จึงถูกนํามาวัลเคไนเซชั่นกับ

กํามะถัน บูนาและเปอร์บูนานสามารถผสมกับยางธรรมชาติ ทําเป็นยางรถยนต์ได้ ยางรถยนต์ท่ีทํา

จากยางเทียมจะสามารถจับเกาะถนนได้ดีกว่ายางรถยนต์ท่ีทําด้วยยางธรรมชาติถึงเกือบเท่าตัว   

เปอร์บูนานนี้ทนต่อนํ้ามันและเบนซิน จึงใช้ทําเป็นปะเก็นในคาร์บูเรเตอร์ได้ ยางเทียมมีความ

ยืดหยุ่นสู้ยางธรรมชาติไม่ได้ ใช้ทําชิ้นส่วนเหมือนยางธรรมชาติ คือ ทําเป็นชิ้นส่วนท่ีอ่อนและแข็ง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปะเก็นรัศมี เมมเบรน สายยางนํ้า ยางรถยนต์ เป็นต้น 

โพลิเมอร์ เป็นวัสดุท่ีมนุษย์นํามาใช้ในชีวิตประจําวันมากมาย เป็นสารท่ีมีโมเลกุล

ขนาดใหญ่ ท่ีประกอบด้วยหน่วยของโมเลกุลท่ีซํ้า ๆ กัน มาเช่ือมต่อกันด้วยพันธะโควาเลนซ์ 

(Covalent Bond) โพลิเมอร์อาจจําแนกชนิดจากแหล่งท่ีมา  ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1) โพลิเมอร์ธรรมชาติ (Natural Polymers) ได้แก่ ปอ ฝ้ าย นํ้ายางธรรมชาติ 

เป็ นต ้น 

2) โพลิเมอร์สังเคราะห์ (Synthetic Polymers) ได้แก่ โพลิเอทิลีน (PE)                    

โพลิพรอพิลิน (PP) เป็นต้น (อโนดาษ์ รัชเวทย์, 2552: 19–23) 

 

2.1.4  สถานการณ์ทั่วไปของยางรถยนต์เก่า ปัญหา และผลกระทบ 

จํานวนรถยนต์ท่ีมีอยู่ในประเทศไทย จากสถิติของกรมการขนส่งทางบก นับจากปี  พ.ศ.

2538 มีจํานวนรถยนต์รวม 14,097,719 คัน เพิ่มเป็น 25,618,447 คัน ในปี  พ.ศ. 2550 และมีจํานวน

รถท่ีจดทะเบียนสะสมเพิ่มมากขึ้นทุกปี   โดยมีจํานวนสะสม ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 รวม

ทั้งสิ้น 29,286,213 ค ัน   เ ป็นรถยนต์ในภาคส่วนบุคคล ธุรกิจ และการเกษตร 28,312,405 คัน เ ป็ น ร ถ

ในภาคการขนส่ง 973,808 คัน (ตารางท่ี 2.1 และ ตารางท่ี 2.2) (กรมการขนส่งทางบก, 2554)  หาก

เรานําตัวเลขในปี  พ.ศ. 2554 มาประเมินโดยรถยนต์ทุกคัน จะต้องมีการเปล่ียนยางรถยนต์เม่ือยาง

เส่ือมคุณภาพ ซ่ึงปกติจะไม่สามารถประมาณการอายุการใช้งานของยางแต่ละเส้นได้  ซ่ึงขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยหลายด้าน แต่โดยทั่วไปจะเปล่ียนท่ีประมาณ 50,000 – 60,000 กิโลเมตร ซ่ึงสําหรับรถในภาค

ขนส่งจะเฉล่ียประมาณ 6 เดือนต่อการเปล่ียนยาง 1 ชุด ซ่ึงยางเก่าท่ีเปล่ียนนี้จะสามารถนําไปหล่อ

ดอกเพื่อนํามาใช้ได้อีกประมาณ 3 เดือน จึงเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 9 เดือน ต่อยางหน่ึงชุด เปล่ียนชุดละ

ประมาณ 6 – 10 เส้น รวมแล้วจะมียางทิ้งประมาณปี ละ 10 เส้น ซ่ึงส่วนมากจะเป็นยางเส้นใหญ่ 
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นํ้าหนักโดยเฉล่ียเส้นละ 27.0  – 31.0 กิโลกรัม หรือประมาณ 310,000 ตันต่อปี  ส่วนรถยนต์ทั่วไป

เฉล่ียจะเปล่ียนยางท่ีอายุยางประมาณ 2 ปี คร่ึง รวมแล้วจะมียางเหลือในส่วนนี้อีกประมาณปี ละ 40.0 

ล้านเส้น  นํ้าหนักเฉล่ียเส้นละ 6.00 กิโลกรัม ประมาณ 240,000 ตันต่อปี   เม่ือรวมกันแล้วจะมียาง

เก่าทิ้งแล้วในแต่ละปี ไม่ต่ํากว่า 550,000 ตัน (ภาพท่ี 2.4) ซ่ึ งไม่รวมถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ   ท่ี เ ป็ น

ยางจากโรงงานในภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ยางรถยก รถใช้ในเหมือง รถไถนาชนิดเดินตาม และยัง

ไม่ได้รวมถึงยางเก่าสะสมท่ีทิ้งไว้เกล่ือนตามท้องถนน ตามบ่อขยะ ฝังไว้ใต้ดิน ตามร้านค้าและ

โรงงาน ซ่ึงยางเก่าเหล่านี้เป็นปัญหาด้านการกําจัดเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ส่วนหน่ึงจะนําไปเผาให้ความ

ร้อนแก่อุปกรณ์ ต่าง ๆ ในโรงงานปูนซีเมนต์ บ้างก็ถูกนําไปทําถังขยะรองเท้า โต๊ะ เก้าอี้ แต่เม่ือ

เทียบกับยางท่ีเหลือทิ้งแล้ว เป็นการกําจัดในอัตราส่วนท่ีน้อยมาก และสุดท้ายนอกเหนือจากท่ีส่งไป

เป็ นเชื้อเพลิงให้แก่โรงปูนแล้ว ยางดัดแปลงเหล่านี้ก็เข้าสู่กระบวนการการเป็นขยะอยู่ดี  ยางเหล่านี้

เป็นวัสดุท่ีย่อยสลายยาก อายุการย่อยสลายหลายร้อยปี   อีกทั้งการกองยางตามท่ีต่าง ๆ ก็เป็นแหล่ง

เพาะพันธ์ุยุง  เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค เป็นท่ีซ่อนตัวของสัตว์มีพิษ  การย่อยสลายของยางลงสู่

ธรรมชาติอันเกิดจากการเสียดสี ก็จะเกิดสิ่งปนเปื้อนต่อสภาพแวดล้อม ทั้งโลหะหนัก คาร์บอน 

ซัลเฟอร์ สารเคมี อ่ืน ๆ ในสภาพของฝุ่ นละออง ลงสู่ดิน นํ้า และอากาศ  ยิ่งมีรถยนต์มากขึ้น จํานวน

ยางเก่าก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ซ่ึงก็จะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามไปด้วย หากไม่หาวิธีการ

กําจัดท่ีดีมากําจัดยางเก่าเหล่านี้แล้ว  ในอนาคตยางเหล่านี้ก็จะเป็ นปัญหาใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อม

เหมือนขยะพลาสติกในปัจจุบัน (ภาพท่ี 2.4) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4  รถยนต์ท่ีเพิ่มขึ้นและยางรถยนต์เก่าทิ้งแล้วเพิ่มขึ้นเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 

แหล่งที่มา: ศิริรัตน์ จิตการค้า,  2549. 

 

 

 

 



 16 

ตารางที่ 2.1  จํานวนรถท่ีจดทะเบียนสะสม ณ วันท่ี  30 กันยายน พ.ศ. 2554 

 

 

แหล่งที่มา: กรมการขนส่งทางบก, 2554. 

 

 

 

 

 ประเภทรถ  (Type of Vehicle)             ทั่วประเทศ  (คัน) 

  รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน Sedan (Not More Than 7 Pass.)         

  รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน Microbus & Passenger Van                     

  รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล Van & Pick Up                                              

  รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล Motor Tricycle                                                        

  รย. 5 รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด Interprovincial Taxi                                               

  รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน Urban Taxi                        

  รย. 7 รถยนต์ส่ีล้อเล็กรับจ้าง Fixed Route Taxi                                                       

  รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ Motor Tricycle Taxi (Tuk Tuk)                                   

  รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ Hotel Taxi                                                                      

  รย.10 รถยนต์บริการทัศนาจร Tour Taxi                                                                    

  รย.11 รถยนต์บริการให้เช่า Car For Hire                                                                      

  รย.12 รถจักรยานยนต์ Motorcycle                                                                  

  รย.13 รถแทรกเตอร์ Tractor                                                                                 

  รย.14 รถบดถนน Road Roller                                                                                

  รย.15 รถใช้งานเกษตรกรรม Farm Vehicle                                                             

  รย.16 รถพ่วง Automobile Trailer                                                                             

  รย.17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ Public Motorcycle                                             

  รถโดยสารรวม Bus                                                                                               

  รถบรรทุกรวม  Truck                                                                                            

  โดยรถขนาดเล็ก Small Rural Bus                                                                           

4,928,192 

401,839 

5,103,772 

1,418  

4 

102,585 

3,392 

21,160  

1,817 

804  

66 

17,897,524 

268,170  

10,425 

90,189 

2,467 

136,425 

132,749 

843,395 

4,289                                                                                                                                                   

  รวมท้ังส้ิน 29,950,682 
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หากเราประเมินยางเก่ารถยนต์ท่ีสะสมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 – 2550 โดยใช่สัดส่วนประเภท

รถยนต์ของปี  พ.ศ. 2554 เราน่าจะมียางเก่ารถยนต์ท่ีทิ้งแล้วสะสมอยู่ไม่ต่ํากว่า 10.0 ล้านตัน ในส่วน

เฉพาะของยางรถยนต์เก่าย้อนหลังประมาณ 15 ปี  ทั้งไม่ได้รวมยางรถและอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง ๆ ท่ี

เป็นยางในภาคส่วนการเกษตรและอุตสาหกรรม วิธีท่ีกําจัดเศษยางเหล่านี้ในปัจจุบันก็ได้แก่ การ

นําไปเป็นเชื้อเพลิงในโรงปูนซีเมนต์ นํามาประดิษฐ์ของใช้ในชีวิตประจําวัน การฝังกลบ และการ

แอบเผา 

แต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธีการกําจัดท่ีดีขึ้น โดยไม่กระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและยังเกิดประโยชน์ โดยนํามาทําเป็นพลังงานแปรรูปในรูปของนํ้ามันเชื้อเพลิงและ

ก๊าซ  ซ่ึงนอกจากจะเป็นการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นทางเลือกหน่ึงของการผลิต

พลังงานหมุนเวียน นั่นคือ การนํายางเก่าเหล่านั้นมาแปรรูปในกระบวนการไพโรไลซิส ซ่ึ งวิธีนี้ได้มี

การใช้แล้วในหลายประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลี ฮ่องกง มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

สหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย  ได้มีการนําวิธีนี้มาใช้หลายปี แล้ว แต่ยัง

ไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเท่าท่ีควรตลอดหลายปี ท่ีผ่านมา จนกระทั่งสหกรณ์การเกษตรวานร

นิวาส จํากัด จังหวัดสกลนคร  ได้สร้างโรงงานผลิตนํ้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซโดยใช้เศษวัสดุเป็ น

เชื้อเพลิง โดยระบบไพโรไลซิสท่ี ตําบลเด่ือศรีคันไชย  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร โดย

เบื้องต้น ใช้ยางรถยนต์เก่าเป็นวัตถุดิบในการนํามาผลิตเป็นพลังงานในรูปของนํ้ามันและก๊าซ (ภาพ

ท่ี 2.5) 

   

 

    

                

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5  โรงไฟฟ้ าของสหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จํากัด จังหวัดสกลนคร 
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2.1.5 กระบวนการไพโรไลซิส 

ศิริรัตน์ จิตการค้า (2549) ได้อธิบายถึง กระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) คือ การให้

ความร้อนแก่สารใดสารหน่ึงเพื่อย่อยโมเลกุลให้มีขนาดเล็กลงในสภาพท่ีไม่มีออกซิเจน ซ่ึ งจะได้

ของเหลวออกมามีลักษณะคล้ายนํ้ามันเตา  แต่มีความใสมากกว่าและเป็ นสีดํา ได้คาร์บอนแบล็ค และ

ก๊าซติดไฟ (ภาพท่ี 2.6) 

  

ภาพที่ 2.6  กระบวนการไพโรไลซิส 

แหล่งที่มา: ศิริรัตน์ จิตการค้า, 2549. 

 

ไพโรไลซิส (Pyrolysis) เป็นกระบวนเคมีความร้อน ในการเปล่ียนโครงสร้างของแข็งให้       

เป็นก๊าซ ด้วยการการเผาไหม้ของของแข็งท่ีเป็นเชื้อเพลิง เม่ือวัสดุมีการสัมผัสกับสภาพแวดล้อม    

ท่ีร้อนก็ผ่านความร้อน เกิดการสลายตัว และแปลงสภาพเป็นก๊าซติดไฟและเถ้าถ่าน (Avdhesh, Ravi 

and Kohli, 2011: 1) 

กระบวนการไพโรไลซิส เป็ นกระบวนการแตกตัวของสารท่ีมีมวลโมเลกุลสูงด้วย

กระบวนการทางความร้อน ภายใต้สภาวะปราศจากอากาศ โดยความร้อนท่ีใช้เป็นความร้อนขนาด

ปานกลางท่ีอุณหภูมิ 450 – 600 องศาเซลเซียส โดยได้ผลิตภัณฑ์ 3 ชนิดตามสถานะ คือ ก๊าซ 

ของแข็ง และของเหลว โดยก๊าซท่ีได้ประกอบด้วย ก๊าซมีเทน (CH4) จนถึงก๊าซโพรเพน (C4H10) 

ส่วนของเหลวท่ีได้มีคุณลักษณะทั่วไปคล้ายนํ้ามัน ซ่ึงส่วนของของเหลวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี    

ความต้องการจากกระบวนการมากท่ีสุด สําหรับของแข็งท่ีได้จากกระบวนการ คือ ถ่าน (Char)      

ซ่ึงเป็ นผงของคาร์บอนโมเลกุลขนาดเล็กท่ีเกิดจากปฏิกิริยาแตกตัว โดยอัตราส่วนของผลิตภัณฑ์

ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ อัตราการให้ความร้อน อัตราการป้ อนวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการและชนิด         

ของวัตถุดิบท่ีป้ อนเข้าสู่กระบวนการผลิต (ภาพท่ี 2.7) (บริ ษัท มาชูคอน จํากัด (มหาชน), 2554: 28) 
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ภาพที่ 2.7  แผนผังของระบบไพโรไลซิส 

แหล่งที่มา: บริ ษัท มาชูคอน จํากัด (มหาชน), 2554: 28. 

 

ประพันธ์   คูชลธารา (2551) ได้อธิบายถึง หลักการของกระบวนการเคมีความร้อนของ

เชื้อเพลิงสังเคราะห์  คือ การใช้ความร้อนแตกโครงสร้างขนาดใหญ่ของวัสดุตั้งต้นให้มีขนาดเล็กลง

ในภาวะท่ีไม่มีออกซิเจน หรือมีในปริมาณจํากัด ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีตั้งแต่โมเลกุลขนาดเล็ก เป็นก๊าซท่ี

สภาวะห้อง เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน เป็ นต้น ส่วนผลิตภัณฑ์ของเหลวมีขนาดโมเลกุล

หลากหลายจํานวนอะตอมของคาร์บอนตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจนถึงส่วนกลั่นได้ท่ีมีจุดเดือดมากกว่า 370 

องศาเซลเซียส ซ่ึงสามารถนําไปกลั่นแยกและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้เหมาะสม

ต่อการใช้เป็ นเชื้อเพลิงเหลวชนิดต่าง ๆ เช่น ก๊าซโซลีน เจทออยล์ ดีเซล นํ้ามันหล่อล่ืน                

และนํ้ามันเตา เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีของแข็งซ่ึงเป็นส่วนของวัสดุตั้งต้นท่ีเหลืออยู่และ/หรือเกิด

จากปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชั่น (Polymerization) เรียกว่า ถ่านชาร์ (Char) องค์ประกอบของวัสดุตั้ง

ต้นและภาวะท่ีใช้ในกระบวนการความร้อนเคมี ได้แก่ อุณหภูมิ เวลา ตัวเร่งปฏิกิริยา และก๊าซอ่ืน ๆ 

เป็นปัจจัยหลักกําหนดสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ท่ีได้ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ถ่านหินซ่ึงมีอัตราส่วน 

H/C ต่ําเป็นวัสดุตั้งต้น จะให้ผลิตภัณฑ์ของเหลวน้อยกว่าการใช้ชีวมวลซ่ึงมีอัตราส่วน H/C สูงกว่า 

เ ป็ น ต ้น ตัวอย่างระบบการไพโรไลซิสยางรถยนต์ใช้แล้วเพื่อผลิตนํ้ามัน แสดงดังภาพท่ี 2.8 ใน

ระบบนี้สามารถนําถ่านชาร์ท่ีได้จากกระบวนการไพโรไลซิสมาแปรรูปเป็นคาร์บอนแบล็คได้ด้วย 

 

ก๊าซเชื้อเพลิง         

นํ้ามันไพโรไลซิส 

วัตถุดิบ 

หน่วยป้ อนวัตถุดิบ ถังปฏิกรณ์ หน่วยควบแน่น 

เคร่ืองทํานํ้าเย็น 

หน่วยเติมสารปรับ

คุณภาพ 



 21 

 
 

ภาพที่ 2.8  ลักษณะทั่วไปของกระบวนการไพโรไลซิสยางรถยนต์ 

แหล่งที่มา: Cal Recovery, Inc., 1995. 

 

นคร ทิพยาวงศ์ (2553: 49) ได้นิยาม ไพโรไลซิส ว่า เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงทางเคมี

แบบย้อนกลับไม่ได้ ท่ีทําให้ชีวมวลเกิดการแตกตัวด้วยความร้อนภายใต้บรรยากาศแบบ                

ไร้ออกซิเจน ในระหว่างกระบวนการไพโรไลซิส เชื้อเพลิงชีวมวลจะเกิดการเปล่ียนสภาพเป็ นชั้น ๆ 

แล้วได้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นส่วนของก๊าซ ของเหลว และของแข็งออกมา 

Cal Recovery, Inc. (1995) ได้อธิบายว่า ไพโรไลซิส คือ กระบวนการโดยอาจเป็นชุดเด่ียว

หรือระบบป้ อนอย่างต่อเน่ือง ไพโรไลซิสต้องอาศัยความร้อนจากการสลายพันธะของสารเคมีท่ีให้

กลไกท่ีย่อยสลายสารอินทรีย์และกลายเป็นไอ โดยส่วนใหญ่ดําเนินการภายในช่วงอุณหภูมิจาก   

250 – 500 องศาเซลเซียส ถึงแม้ว่าในบางรายงานการดําเนินงานอาจใช้อุณหภูมิสูงถึง 900  

องศาเซลเซียส ท่ีอุณหภูมิสูงกว่าประมาณ 250 องศาเซลเซียส ยางจะเริ่มปล่อยผลิตภัณฑ์นํ้ามัน 

ของเหลวและก๊าซ จนถึง 400 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับกระบวนการทํางานท่ีผลผลิตของนํ้ามันและ

ของแข็งท่ีได้จากยาง 

พรชัย คติกําจร (2550: 130–132) กล่าวว่า การกลั่นสลายตัวของสารท่ีถูกย่อยสลายทางเคมี

ด้วยความร้อน ณ อุณหภูมิสูง ๆ ในท่ีท่ีอับอากาศปราศจากออกซิเจน จะทําให้เกิดการสลายของเนื้อ
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วัสดุออกไป เป็ นองค์ประกอบย่อย ๆ ชนิดต่าง ๆ หรือองค์ประกอบท่ีมีขนาดท่ีเล็กกว่าเดิม อุณหภูมิ

ท่ีใช้ในการไพโรไลซิส มักอยู่ในช่วง 500 – 1,100 องศาเซลเซียส ซ่ึงจะมากหรือน้อยแล้วแต่ชนิด

และพันธะเคมีท่ีมีอยู่ในสารนั้น ๆ 

Wikipedia (n.d.) ได้ระบุว่า ไพโรไลซิส (Pyrolysis) คือ การสลายตัวด้วยกระบวนการทาง

เคมีของสารอินทรีย์ท่ีอุณหภูมิสูงในสภาวะท่ีไม่มีออกซิเจน ไพโรไลซิสมักจะเกิดขึ้นภายใต้ความ

กดดันและอุณหภูมิในการดําเนินงานดังกล่าวข้างต้น (430 องศาเซลเซียส/800 องศาฟาเรนไฮต์) 

Pyro เป็ นค ําท่ีบัญญัติมาจากภาษากรีกแปลว่า "ไฟ" และ Lysis แปลว่า "แยก" 

Bioenergywiki (2012) อธิบายถึง ไพโรไลซิส ว่า เป็นเทคโนโลยีการแปลงสารชีวมวล ด้วย

กระบวนการความร้อนทางเคมีเพื่อผลิตพลังงานจากชีวมวล โดยเกี่ยวข้องกับความร้อนของวัตถุดิบ

อินทรีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องไม่มีออกซิเจนและสารเคมี เพื่อให้เกิดการสลายตัว   

 Green Fuel (ม.ป.ป.) ได้ให้คําจํากัดความของ Pyrolysis ว่า คือ กระบวนการเปล่ียนแปลง

องค์ประกอบทางเคมีโดยใช้ความร้อนในสภาวะไร้อากาศ โดยเกิดการแตกของพันธะโมเลกุลใน

องค์ประกอบ จากสายโซ่พันธะเคมียาว ๆ กลายเป็นสายโซ่สั้น ๆ ส่ว น ท่ี เ ป็นองค์ประกอบคาร์บอน

ระเหยได้ ก็กลายเป็ นก๊าซเชื้อเพลิง บางส่วนท่ีถูกควบแน่น ก็กลายเป็นของเหลว (นํ้ามัน)  

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (ม.ป.ป.) อธิบายถึง การเผาไหม้แบบไพโรไลซิส (Pyrolysis) 

และก๊าซซิ ฟิ เ ค ช ั่น (Gasification) ว่า เป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องและต่อเน่ืองกันในการเปล่ียนชีว

มวลซ่ึงมีองค์ประกอบหลัก คือ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน ให้กลายเป็ นก๊าซท่ีเผาไหม้ได้ 

ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไฮโดรเจน (H2) และก๊าซมีเทน (CH4) โดยกระบวนการ

ดังกล่าวเป็นการเผาไหม้อินทรี ยสารแบบจํากัดปริมาณออกซิเจน ทําให้เกิดการเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์ 

กระบวนการกําจัดขยะด้วยเทคโนโลยีก๊าซซิ ฟิ เค ช ั่น เริ่มจากการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีสามารถนํามารี

ไซเคิลและขายได้ ขยะอันตราย ขยะท่ีไม่สามารถเผาไหม้ได้ และขยะท่ีอาจจะระเบิดได้ออกจาก

ขยะรวม จากนั้นนําขยะท่ีเหลือผ่านกระบวนการย่อยให้มีขนาดเล็กลงและมีขนาดใกล้เคียงกัน อบ

ให้แห้ง (กรณีท่ีมีความชื้นสูง)  และป้ อนเข้าเตาเผาไพโรไลซิสหรื อก๊าซซิไฟเออร์ ก๊าซเชื้อเพลิง ท่ี

ได้มีค่าความร้อนเฉล่ียประมาณ 5.00 เมกะจูลต่อลูกบาศก์เมตร ซ่ึงสามารถนํามาใช้ผลิตพลังงาน ได้ 

2 รูปแบบ คือ นํามาผ่านชุดลดอุณหภูมิและทําความสะอาดก๊าซ และส่งเข้าเคร่ืองยนต์ก๊าซ (Gas 

Engine) เพื่อผลิตไฟฟ้ า หรือป้ อนก๊าซเข้าไปเผาไหม้ในหม้อไอนํ้าเพื่อผลิตไอนํ้า แล้วนําไปหมุน

กังหันไอนํ้าผลิตไฟฟ้ า หรือนําความร้อนของไอนํ้าไปใช้ประโยชน์อ่ืน  

สรุปได้ว่า ไพโรไลซิส (Pyrolysis)  คือ กระบวนการทางเคมีความร้อนโดยใช้ความร้อน

เป็ นตัวทําให้เกิดปฏิกิริยาการแตกตัวของโมเลกุลสารโพลิเมอร์ท่ีมีขนาดใหญ่กว่าให้เล็กลง ใน

สภาวะท่ีจะต้องไม่มีออกซิเจน (พูลสุข โพธิรักขิต, 2553: 148–149) หรือสารอ่ืนใดเข้าร่วมในการทํา
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ปฏิกิริยา  ในการแปลงยางเก่ารถยนต์ให้เป็นนํ้ามันเชื้อเพลิง สําหรับสหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส 

จํากัด จังหวัดสกลนคร ใช้วิธีไพโรไลซิสเป็นวิธีการย่อยสลายยางรถยนต์เก่าท่ีหมดสภาพแล้ว นํามา

สลายในเตาปฏิกรณ์ซ่ึงจะปล่อยอากาศและก๊าซท่ีไม่ต้องการทิ้งในช่วงแรก  โดยใช้ความร้อนเป็ น

ตัวทําให้เกิดปฏิกิริ ยาเคมี และมีการเติมสารเร่งปฏิกิริ ยาประเภทเบสด้วยสาร Non  – Hydrogen 

Phosphate Depressant  เพื่อเร่งปฏิกิริยาเคมีร่วมกับกระบวนการไพโรไลซิส และเป็นวิธีการหน่ึงท่ี

ช่วยปรับปรุงคุณภาพของนํ้ามันและก๊าซท่ีได้ และเร่งการเกิดปฏิกิริ ยาให้เร็ วขึ้น การแตกตัวเป็ น

กระบวนการของโมเลกุลของสารอินทรีย์ท่ีมีความซับซ้อนหรือมีขนาดใหญ่ ให้แตกตัวออกเป็น

โมเลกุลเล็ก ๆ โดยการสลายพันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอน อัตราในการแตกตัวและผลิตภัณฑ์

ท่ีได้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีใส่เข้าไป การแตกตัวนี้เรี ย กอี ก       

อย่างหน่ึงว่า Pyrolysis ซ่ึ งเป็ นการแตกตัวด้วยอุณหภูมิ (Thermal Cracking) 

ปฏิกิริ ยาเริ่มต้น: Initial Reaction เม่ือโมเลกุลเด่ียวแยกเป็ นสองส่วนจะมีส่วนเล็ก ๆ ของ

โมเลกุลท่ีจะเข้าสู่ปฏิกิริยาเริ่มต้น ในการแตกตัวปฏิกิริยาเริ่มต้นจะเกี่ยวข้องกับการแตกตัวของ

พันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนน้อยกว่าพันธะระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจน 

            CH3CH3 → 2 CH3 

Hydrogen Abstraction เม่ือสารประกอบอิสระเคล่ือนท่ีอะตอมไฮโดรเจนจากโมเลกุลและ

เคล่ือนโมเลกุลท่ีสองไปเป็นสารประกอบอิสระ 

CH3 + CH3CH3 → CH4 + CH3CH2 

การจัดเรียงตัวใหม่ (Decomposition) เม่ือสารประกอบอิสระแตกตัวเป็นสองโมเลกุล 

Alkene และสารประกอบอิสระอ่ืน ๆ      

CH3 CH2 → CH2 = CH2 + H 

การเติม (Addition) การผันกลับของจัดเรียงตัวใหม่ ซ่ึงเป็นการทําปฏิกิริยาเพื่อเปล่ียนเป็ น

สายเดียวหรือเป็นสารประกอบอิสระท่ีมีขนาดใหญ่ ในกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนรูป

ของ Aromatic  

CH3CH2 + CH2 = CH2 → CH3CH2CH2CH2 

ปฏิกิริ ยาสิ้นสุด (Termination Reaction) เกิดขึ้นเม่ือสารประกอบอิสระทั้งสองทําปฏิกิริยา

กับตัวอ่ืน ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จะไม่มีสารประกอบอิสระ 2 รูปแบบท่ีได้หลังสิ้นสุดปฏิกิริยา คือ 

Recombination ท่ีเกิดจากการรวมตัวของสองโมเลกุลกลายเป็นโมเลกุลใหญ่ และ 

Dispropornationation เกิดจากการเปล่ียนรูปของอะตอมไฮโดรเจนเพื่อกลายเป็ น Alkane และ Alkene 

CH3+ CH3CH2 → CH3CH2CH3  

CH3CH2 + CH3CH2 → CH2 = CH2 + CH3CH3  
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กระบวนการไพโรไลซิสจึงเป็ นกระบวนการแตกตัวของสารจําพวกโพลิเมอร์ท่ีมีมวล

โมเลกุลสูงและขนาดใหญ่ ซ่ึงในท่ีนี้ก็คือ พลาสติกหรือยางรถยนต์ ด้วยกระบวนการทางเคมีความ

ร้อนภายใต้สภาวะสุญญากาศ โดยความร้อนท่ีใช้เป็ นความร้อนขนาดปานกลางท่ีอุณหภูมิ 300 – 

600 องศาเซลเซียส โดยได้ผลิตภัณฑ์ 3 ชนิดตามสถานะ คือ ก๊าซ ของแข็ง และของเหลว โดยก๊าซท่ี

ได้ประกอบด้วยก๊าซมีเทน (CH4) จนถึงก๊าซโพรเพน (C4H10) ซ่ึงเป็นก๊าซเชื้อเพลิงท่ีสามารถใช้ใน

กระบวนการผลิตไฟฟ้ าหรือเดินเคร่ืองยนต์ได้ ส่วนของเหลวท่ีได้มีคุณลักษณะทั่วไปคล้ายนํ้ามัน 

เทียบได้กับนํ้ามันดิบ เบนซิน ดีเซล และมีปริมาณของสารโมเลกุลใหญ่ เช่น ยางมะตอยผสมอยู่ใน

ปริมาณน้อยมากจนถึงไม่มีเลย ซ่ึงส่วนของของเหลวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความต้องการจาก

กระบวนการมากท่ีสุด สําหรับของแข็งท่ีได้จากกระบวนการ คือ ถ่าน (Char) ซ่ึงเป็นผงของ

คาร์บอนโมเลกุลขนาดเล็กท่ีเกิดจากปฏิกิริยาแตกตัวของสารโพลิเมอร์ โดยอัตราส่วนของ

ผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ อัตราการให้ความร้อน อัตราการป้ อนวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการ และ

ชนิดของวัตถุดิบ ท่ีป้ อนเข้าสู่กระบวนการ ค่าความร้อนของวัตถุดิบแต่ละชนิดแสดงได้ดังตารางท่ี 2.3 

 

ตารางที่ 2.3  ค่าความร้อนของวัตถุดิบแต่ละชนิดเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ 

 

ชนิดของวัตถุดิบ/เช้ือเพลิง ค่าความร้อน (Kcal/Kg) 

             Polyethylene (PE) 9,938 

             Polypropylene (PP) 7,614 

             Polystylene (PS) 7,962 

             High Density Polyethylene (HDPE) 7,369 

             Polyethylene Terephthalate (PET) 3,780 

             Polyvinylchloride (PVC) 3,385 

             กระดาษ (Paper) 4,157 

             เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biomass Fuel) 3,333 – 4,381 

             ถ่านหินเกรดพรีเมียม (Premium Grade Coal) 5,476 – 6,667 

             ก๊าซโซลีน (Gasoline) 10,714 

             ก๊าซหุงต้ม (LPG) 11,428 

             ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) 12,857 

 

แหล่งที่มา: บริษัท มาชูคอน จํากัด (มหาชน), 2554: 27. 
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ในกรณีนี้อุปกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จํากัด จังหวัดสกลนคร (ภาพท่ี 2.9) 

จะเป็นการใช้ ความร้อนจากกระบวนการไพโรไลซิสในให้ความร้อนผ่านเคร่ืองปฏิกรณ์ แล้วถ่ายเท

ผ่านไปให้กับวัตถุดิบภายใน เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในเคร่ืองปฏิกรณ์ให้ได้ตามท่ีกําหนด ความ

ร้อนท่ีให้กับกระบวนการถูกใช้ในสองส่วน คือ 

1) ความร้อนในขั้นแรกถูกใช้ไปเพื่อสลายตัวของสารท่ีระเหยออกจากวัตถุดิบได้

ง่าย เช่น นํ้าและสารระเหยต่าง ๆ ท่ีอาจติดมากับยาง เรียกว่า Devolatilization โดยสารระเหยเหล่านี้

จะไม่เกิดปฏิกิริ ยาใด ๆ 

2) ความร้อนขั้นท่ีสองหรือขั้นเกิดปฏิกิริยา เป็นความร้อนท่ีถูกใช้ไปเพื่อให้

วัตถุดิบเกิดปฏิกิริยาการแตกตัวได้เป็นผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ท่ีได้ถูกกําหนดโดยสภาวะท่ีใช้

ภายในเคร่ืองปฏิกรณ์ ขนาดโมเลกุลของวัตถุดิบนั้นจะขึ้นอยู่กับเวลาท่ีใช้ในการเกิดปฏิกิริยา ยิ่งถ้า

ใช้เวลานานมาก โมเลกุลก็จะยิ่งมีขนาดเล็กมากขึ้น แต่ถ้าให้ความร้อนกับวัตถุดิบเป็นเวลานาน

จนเกินไป สารผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากวัตถุดิบจะกลับมารวมตัวกันเป็ นโมเลกุลขนาดใหญ่อีกครั้ง และ

ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีด้อยคุณภาพจากกระบวนการ หรือเป็นของแข็งเหนียวติดอยู่ภายในอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ของเคร่ืองปฏิกรณ์ 

ในการเกิดปฏิกิริยาไพโรไลซิสภายในเคร่ืองปฏิกรณ์นั้น สารผลิตภัณฑ์ท่ีได้ท่ีเป็นของเหลว

และก๊าซ ในตอนเริ่มต้นของปฏิกิริยาจะเกิดเป็ นก๊าซทั้งหมดภายในเคร่ืองปฏิกรณ์ แต่เม่ือมีการ     

ลดอุณหภูมิของสารผลิตภัณฑ์ลงมาท่ีอุณหภูมิปกติจึงจะได้ผลิตภัณฑ์ของเหลวออกมา ดังนั้น       

ในกระบวนการไพโรไลซิสจึงต้องมีส่วนท่ีลดความร้อนและควบแน่นผลิตภัณฑ์ของเหลวเพื่อใช้ใน

การแยกระหว่างก๊าซเชื้อเพลิงและนํ้าในไพโรไลซิส โดยของแข็งท่ีเกิดระหว่างปฏิกิริยาจะใช้วิธีการ

แยกออกภายในเคร่ืองปฏิกรณ์จะติดออกมากับก๊าซเชื้อเพลิงในปริมาณท่ีน้อยมาก และภายหลังจาก

การกลั่น ของแข็งท่ีเกิดจากกระบวนการไพโรไลซิสก็จะถูกแยกออกไปอย่างสมบูรณ์ 
 

 
 

ภาพที่ 2.9  อุปกรณ์ไพโรไลซิสระบบอัตโนมัติ 

แหล่งที่มา: บริษัท มาชูคอน จํากัด (มหาชน), 2554: 30. 
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ชนิดของเตาปฏิกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนการไพโรไลซิส  มีระบบท่ีได้มีการทดลองและใช้ใน

ปัจจุบันมีด้วยกัน 5 แบบ (Andreas, 2007) คือ  

1) Fluidized Bed Reactor 

2) Rotating Reactor 

3) Ablative Reactor 

4)  Circulated Fluidized Bed Reactor 

5) Vacuum Pyrolysis Reactor 

ชนิดของเตาปฏิกรณ์ Pyrolysis มีหลากหลาย ซ่ึงจะเป็ นตัวบ่งบอกประเภทของการไพโรไลซิส 

แต่หลัก ๆ ของกระบวนการไพโรไลซิส ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ แบ่งได้ 3 ประเภท     

โดยจําแนกจากเวลาท่ีของแข็งหลอมเป็ นของเหลวท่ีอยู่ภายในเคร่ืองปฏิกรณ์นับเป็นวินาที นาที   

ชั่วโมง และการถ่ายพลังงาน ความสัมพันธ์ และกระจายตัวของก๊าซในแต่ละอุณหภูมิและระยะเวลา

ท่ีอยู่ในระบบ ประเภทของกระบวนการไพโรไลซิสจะมีด้วยกันทั้งหมด 3 ประเภท โดยยึดถือ

สภาวะปฏิบัติอัตราเร่งของอุณหภูมิท่ีทําให้เกิดปฏิกิริยาเป็ นเกณฑ์ คือ 

ประเภทท่ี 1 Slow Pyrolysis หรื อ ไพโรไลซิสแบบช้า คือ ปฏิบัติการท่ีเร่งอุณหภูมิท่ีไม่เกิน 

400 องศาเซลเซียส อย่างช้า โดยมีอัตราการเร่งของอุณหภูมิไม่เกิน 10.0 องศาเซลเซียสต่อวินาที 

โดยปล่อยสารระเหยให้ทําปฏิกิริยาภายในอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาประมาณ 5 – 30 นาที โดยรักษา

อุณหภูมิอย่างคงท่ี มีวัตถุประสงค์ คือ ต้องการถ่าน (Char) จากกระบวนการเป็นหลัก ของเหลวและ

ก๊าซจะได้ในปริมาณไม่มาก 

ประเภทท่ี 2 Fast Pyrolysis  หรื อ ไพโรไลซิสแบบเร็ว  คือ การปฏิบัติท่ีเร่งอุณหภูมิให้

สูงขึ้นอย่างเร็วเม่ือเทียบกับแบบช้า  โดยมีอัตราการเร่งท่ีวินาทีละ 10.0 – 100 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิภายในเตาปฏิกรณ์อยู่ระหว่าง 600 – 650 องศาเซลเซียส สารระเหยท่ีได้จะต้องปล่อยออก

ทันทีหรือให้อยู่ในเตาปฏิกรณ์ไม่เกิน 2 – 3 วินาที และเม่ือก๊าซผ่านออกมาแล้วจะทําการควบแน่น

อย่างเร็ว เพื่อให้ได้ของเหลวในปริมาณท่ีสูงท่ีสุด  ซ่ึงปริมาณผลิตภัณฑ์ท่ีได้ จะเป็นของเหลว

ประมาณร้อยละ 50.0  – 60.0 ของแข็งร้อยละ 25.0 – 30.0 และก๊าซประมาณร้อยละ 15.0  – 20.0 

ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบโดยมีความสัมพันธ์ดังนี้ 

1) ขนาดของวัตถุดิบต่อการเร่งของอุณหภูมิ 

2) การควบคุมอุณหภูมิภายในเตาปฏิกรณ์ไม่ให้สูงเกิน 650 องศาเซลเซียส  

3) การปล่อยไอระเหยให้ออกจากเตาปฏิกรณ์อย่างต่อเน่ืองไม่ให้ติดขัด 

4) การควบแน่นไอระเหยอย่างรวดเร็ว 
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ประเภทท่ี 3 Flash Pyrolysis หรื อ ไพโรไลซิสชนิดเร็วมาก คือ การปฏิบัติท่ีให้อุณภูมิสูงขึ้น

อย่างรวดเร็วในอัตราการเร่งท่ีวินาทีละตั้งแต่ 100 องศาเซลเซียสขึ้นไป อุณหภูมิภายในเตาจะสูงถึง 

1,000 องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ส่วนใหญ่จะเป็ นก๊าซเชื้อเพลิง 

 

2.1.6 การใช้ยางรถยนต์กับกระบวนการไพโรไลซิส  

 ยางรถยนต์มีไฮโดรคาร์บอน (ซ่ึงเป็นองค์ประกอบประเภทเดียวกับสารประกอบในนํ้ามัน) 

เป็ นองค์ประกอบอยู่ถึงร้อยละ 50.0 – 60.0  ซ่ึ งแฝงตัวอยู่ในรูปของยางท่ีเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาง

รถยนต์  นับได้ว่ายางรถยนต์เป็นแหล่งพลังงานแหล่งใหญ่เลยก็ว่าได้  วิธีการท่ีจะเปล่ียนยางรถยนต์

ให้เป็นพลังงานแปรรูปท่ีมีค่าความร้อนท่ีสูงกว่า อย่างเช่น ก๊าซเชื้อเพลิงและนํ้ามัน คือ กระบวนการ

ท่ีเรียกรวมกันว่า กระบวนการ พีจีแอล (PGL Process) ซ่ึงย่อมาจากกระบวนการย่อย 3 กระบวนการ

คือ กระบวนการไพโรไลซิส กระบวนการก๊าซซิฟิ เคชั่น และกระบวนการลิควิแฟรคชั่น  โดย

กระบวนการทั้งสาม มีความเหมือนกันก็คือ เป็นกระบวนการท่ีเราให้ความร้อนแก่สารใดสารหน่ึง 

เพื่อย่อยสลายโมเลกุลของสารนั้นให้มีขนาดเล็กลงในบรรยากาศท่ีปราศจากออกซิเจนหรือ

ออกซิเจนน้อย  แต่ด้วยกระบวนการผลิตและสภาวะท่ีแตกต่างกัน ทําให้การไพโรไลซิสจะให้ก๊าซ

และนํ้ามันเป็ นผลิตภัณฑ์  กระบวนการแก๊สซิฟิ เคชั่นจะให้ก๊าซสังเคราะห์ (โฮโดรเจนรวมกับ

คาร์บอนมอนอกไซค์)  และการทําลิควิแฟรคชั่นนั้นจะมีการเติมตัวทําละลายเข้าไปในเคร่ือง

ปฏิกรณ์ด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตนํ้ามันเป็นผลิตภัณฑ์หลัก  

สภาวะท่ีมีผลต่อผลิตภัณฑ์ในกระบวนการไพโรไลซิส การไพโรไลซิสยางรถยนต์จะได้

นํ้ามันประมาณร้อยละ 35.0 – 55.0 เป็นก๊าซประมาณร้อยละ 10.0 – 30.0 ส่วนท่ีเหลือเป็นคาร์บอน

แบล็ค นํ้ามันท่ีได้จะประกอบไปด้วยนํ้ามันเบนซิน นํ้ามันก๊าด นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตา และนํ้ามัน

หนักผสมรวมกันอยู่ ส่วนก๊าซท่ีได้มีองค์ประกอบคล้ายก๊าซธรรมชาติ แต่มีอัตราส่วนของ

องค์ประกอบท่ีแตกต่างกันออกไป ปริมาณและคุณภาพของนํ้ามันและก๊าซท่ีได้จากกระบวนการ       

ไพโรไลซิส ขึ้นอยู่กับ 

1) สภาวะท่ีใช้ในการไพโรไลซิส เช่น อุณหภูมิ ความดัน ความเร็วในการให้ความ

ร้อน อุณหภูมิสุดท้าย เวลาท่ีใช้ในการเผา บรรยากาศในเตาปฏิกรณ์ และระบบการป้ อนยาง 

2) ชนิดของเตาปฏิกรณ์ซ่ึงมีผลต่ออัตราความเร็วในการให้ความร้อนและเวลาท่ีใช้          

ในระบบ 

3) วัตถุดิบท่ีป้ อนเข้า เช่น ขนาดของยาง ชนิดและส่วนผสมของยางรถยนต์ซ่ึง

แตกต่างกันไปตามชนิดของยางรถยนต์ และอายุของยางรถยนต์ เป็นต้น การไพโรไลซิสด้วยความ
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ร้อนอย่างเดียว ผลผลิตนํ้ามันท่ีได้จะมีคุณภาพนํ้ามันท่ีค่อนข้างต่ํา และต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นตัว

ช่วย 

ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง คือ 

1) ธรรมชาติของสารตั้งต้น  

2) ความเข้มข้นของสารตั้งต้น 

3) พื้นท่ีผิวของสารตั้งต้น 

4) อุณหภูมิ 

5) ตัวเร่งปฏิกิริยา 

อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับปัจจัยดังกล่าว จะเห็นได้ว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อ

อัตราการเกิดปฏิกิริยานั้นเป็นผลเน่ืองจากสารตั้งต้นเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับสารผลิตภัณฑ์ การท่ี

ทราบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง ทําให้สามารถควบคุมความเร็วของปฏิกิริยา

ได้ สามารถจะทําให้เกิดเร็วหรือเกิดช้า (ภาพท่ี 2.10) 

 

 

 

ภาพที่ 2.10 การไพโรไลซิสยางรถยนต์ 

แหล่งที่มา: ศิริรัตน์ จิตการค้า, 2549. 

 

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการไพโรไลซิสยางรถยนต์จะประกอบไปด้วย 

1) ลวดเหล็ก ประมาณร้อยละ 10.0 – 12.0 

2) นํ้ามันไพโรไลซิส สีนํ้าตาลดํา ประมาณร้อยละ 35.0 – 55.0 

3) ผงถ่านคาร์บอน ประมาณร้อยละ 20.0 – 30.0 

4) ส่วนท่ีเหลือเป็ นก๊าซเชื้อเพลิง 
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คาร์บอนหรือชาร์ท่ีได้สามารถนําไปผลิตเป็น ผงถ่านคาร์บอน คาร์บอนแบล็ค หรือ แอคติ

เวทเต็ดคาร์บอนได้  ซ่ึงจะได้แอคติเวทเต็ดคาร์บอนท่ีมีคุณภาพดีในด้านการดูดซับสี  นํ้ามันสามารถ

ปรับคุณภาพให้เป็นนํ้ามันดีเซลหรือเบนซินได้ (ภาพท่ี 2.11)     

 

                                                                   
 ก๊าซไฮโดรคาร์บอน       ลวด  

                                                       
 ชาร์หรือผงคาร์บอน           นํ้ามันใสเหลือง               นํ้ามันดํา 

 

ภาพที่ 2.11 ผลผลิตท่ีได้จากกระบวนการไพโรไลซิสยางรถยนต์เก่าของสหกรณ์ฯ 

แหล่งที่มา: บริษัท มาชูคอน จํากัด (มหาชน), 2554: 31. 

 

ในภาวะปัจจุบันท่ีราคานํ้ามันสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง การไพโรไลซิสยางรถยนต์เก่าจึงมี

ศักยภาพเชิงเศรษฐกิจมากขึ้น การปรับปรุงนํ้ามันให้มีคุณภาพท่ีดีขึ้นจึงเป็นสิ่งจําเป็ นซ่ึงมีแนวทาง

ทําได้ 2 วิธี คือ 

1) การใช้ตัวเร่งปฏิกิริ ยา มี 2 ประเภท คือ ชนิดมีความเป็นกรด และชนิดท่ีเป็นด่าง 

หน้าท่ีหลักของตัวเร่ง คือ 

(1) ช่วยในการแตกตัวของวัตถุดิบ 

(2) ช่วยให้เลือกผลิตชนิดของนํ้ามันและก๊าซได้เฉพาะเจาะจง 

(3) ช่วยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

(4) ช่วยลดกากจากระบบให้น้อยลง 
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   การใส่ตัวเร่งปฏิกิริ ยาทําได้ 3 วิธี คือ ใส่พร้อมวัตถุดิบในเตาปฏิกรณ์ หรื อใส่ใน

ส่วนท้ายของเตาปฏิกรณ์  หรื อสร้างแยกส่วนจากเตาปฏิกรณ์ โดยการจะใช้วิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับความ

ต้องการท่ีจะได้ผลิตภัณฑ์ชนิดใด หรื อเพิ่มคุณภาพด้านใด 

2) การตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพ หลังผลิตได้เป็นผลิตภัณฑ์นํ้ามันดําแล้ว ต้องการ

ผลิตภัณฑ์นํ้ามันดําท่ีได้มาปรับปรุงโดยมีขั้นตอนการปรับปรุง ดังนี้ 

(1) นําเข้ากระบวนการกลั่น (Distrillation) เม่ือได้นํ้ามันดําท่ีมีความใสไม่มี

ส่วนผสมของยางหรื อเหลือน้อยท่ีสุด 

(2) จากนั้นนํานํ้ามันท่ีได้ ทําการเติมด้วยกรดซัลฟุริ ก (H2SO4) อัตราส่วนท่ี

เหมาะสมเพื่อให้ยางแยกตัวจากนํ้ามันและตกตะกอนนํ้ามันท่ีได้ ปรับด้วยเบนโทไนท์อีกครั้งจะได้

นํ้ามันใสสีเหลือง 

(3) จากนั้นนํานํ้ามันใสสีเหลืองส่วนท่ีได้นี้ไปปรับคุณภาพเ ป็ น ดี เ ซ ล ห รื อ

เบนซินได้ตามความต้องการ 

   ยางรถยนต์โดยตัวมันเองเม่ือหมดสภาพแล้วการนําไปทิ้งรวมกับขยะ หรือทิ้งไว้

ทั่วไป  ย่อมเป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก  หากนํามาเผาทั่วไป ก็จะเกิดปัญหาด้านมลพิษ 

ทั้งด้านกลิ่น ควัน เ ป็ น ต ้น  การกําจัดด้วยวิธีนี้นอกจากจะเป็นการกําจัดยางเก่าท่ีเป็นปัญหาแล้ว ยัง

สามารถนํามาผลิตเชื้อเพลิงเป็นการพ่ึงพาตนเองได้อีกทางหน่ึงด้วย แต่อย่างไรก็ดี การสร้างโรงงาน

ไพโรไลซิสยางรถยนต์เก่านั้น จะต้องทําในระบบปิ ดและมีการตรวจวัดค่ามลพิษอย่างสม่ําเสมอและ

ต่อเน่ือง  เพื่อป้ องกันการรั่วไหลของมลพิษออกสู่บรรยากาศ (ศิริรัตน์ จิตการค้า, 2549) 

 

2.1.7 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  

2.1.7.1 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

ตามความในมาตราของพระราชบัญญัตินี้ กรมควบคุมมลพิษมีอํานาจหน้าท่ีในการ

กําหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการควบคุมการดําเนินกิจการของโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ

มาตรฐานและวิธีการควบคุมการกําจัดของเสียมลพิษหรือสารปนเปื้อนซ่ึงเกิดจากกิจการของ

โรงงานท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้พระราชบัญญัติโรงงาน  กระทรวงอุตสาหกรรม

สามารถประกาศกฎกระทรวงเกี่ยวกับการ กําจัดของเสียสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย ห้ามการปล่อย

ทิ้งนํ้าเสียและอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แนวทางการมีระบบบําบัดของเสีย ตลอดจน

กําหนดระดับเสียงไม่ให้เกินมาตรฐานของสํานักงานปกป้ องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ (US Environmental 

Protection Agency: EPA) 
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2.1.7.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ตามความในพระราชบัญญัตินี้ กรมควบคุมมลพิษเกี่ยวข้องในส่วนการกําจัดของเสีย 

ทั้งการควบคุมผู้ประกอบการขนส่ง/ผู้รับจ้างกําจัดขยะมูลฝอยและของเสีย และการกําหนดเกณฑ์

ควบคุมเหตุเดือดร้อนรําคาญของส่วนรวมท่ีเกิดจากกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สารอันตราย 

ความสั่นสะเทือน ฝุ่ น ขี้เถ้าพิษ ท่ีมีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ

ควบคุมดูแลกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาด การเก็บรักษา การเก็บขน และสถานท่ีกําจัด     

มูลฝอย การปล่อยนํ้าทิ้งและอากาศเสีย 

2.1.7.3 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัตินี้ได้กําหนดเกณฑ์ควบคุมวัตถุอันตราย โดยการนําเข้า ผลิต ขนส่ง 

ใช้งาน การกําจัดและส่งออก ไม่ให้มีผลกระทบและเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ พืช สมบัติหรื อ

สิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรมได้แบ่งสารอันตรายออกเป็น 4 ประเภท เพื่อให้สามารถควบคุม

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และจัดตั้งศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายเพื่อประสานงานกับหน่วยงาน

ราชการอ่ืน ๆ ในด้านข้อมูลวัตถุอันตราย และสร้างเกณฑ์ และวิธีการจดทะเบียนวัตถุอันตราย 

2.1.7.4 ประกาศข้อบังคับ ค่ามาตรฐาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 

ประกาศข้อบังคับค่ามาตรฐาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ลงวันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เร่ืองการกําหนดมาตราฐานการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผาขยะ

มูลฝอย ราชกิจานุเบกษาเล่ม 114 ตอนท่ี 63ง ลงวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2540 

 

2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ณัฐวุฒิ  เลาหะกาญจนศิริ (2544: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาองค์ประกอบของนํ้ามันดิน Tar ท่ีได้

จากการทําอัพดราฟท์ก๊าซซิฟิ เคชั่น  ซ่ึงเป็นวิธีหน่ึงในระบบเคมีความร้อนสําหรับทําเชื้อเพลิงจาก

มวลทั่วไป  นํ้ามันดินหรือ Tar สามารถพบได้ทั่วไปในระบบก๊าซซิฟิ เคชั่นและไพโรไลซิส การใช้

วิธีกลั่นลําดับส่วน เม่ือนําไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบท่ีเป็นสารอินทรีย์โดยใช้เคร่ือง GC/MS 

พบว่าของเหลวท่ีกลั่นได้ช่วงอุณหภูมิ 25.0 – 80.0  องศาเซลเซียส ส่วนใหญ่จะเป็นแอลกอฮอล์ คี

โตน กรดอินทรีย์ และเอสเทอร์ เช่น เมทานอล เมธิลอะซีเตน 2 – บีวทาโนน อะซีโตน ไซโคลเพน

ทาโนน เมธิลโพริโนเอท  ของเหลวท่ีกลั่นได้ ช่วงอุณหภูมิ 80.0  – 102  องศาเซลเซียส จะได้กรดอะ

ซีติก ไฮดรอกซีอะซีโตน จะเห็นได้ว่าการกลั่นนํ้ามันดิน (Tar) ในช่วง 25.0  – 80.0  องศาเซลเซียส 

น่าจะนํามาทําเป็นพลังงานเชื้อเพลิงได้ 
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สินีนาฏ รอดจีน (2547: บทคัดย่อ)   ได้ศึกษาไพโรไลซิสของชีวมวลว่าเป็นกระบวนการ

แปรรูปทางความร้อนท่ีมีประสิทธิภาพ  ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จะมีก๊าซเชื้อเพลิง ของเหลว และชาร์  ศึกษา

โดยใช้เคร่ืองปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.50 เซนติเมตร สูง 165 

เซนติเมตร  ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อองค์ประกอบของก๊าซ  โดยออกแบบการทดลองเป็นแบบ 2 ระดับ

ท่ีส่งผลต่อองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ก๊าซ  โดยตัวแปรท่ีทําการศึกษา คือ อุณหภูมิช่วง 650 – 850 

องศาเซลเซียส ร้อยละของซังข้าวโพดในเชื้อเพลิงผสมช่วง 0  – 100  ร้อยละของตัวเร่งปฏิกิริ ยาท่ี     

1.00 – 5.00  ร้อยละของนิกเกิลในตัวเร่งปฏิกิริ ยาช่วง  5.00 – 9.00  โดยผลการทดลองอุณหภูมิและ

ตัวเร่ง มีผลต่อความเข้มข้นของไฮโดรเจนและคาร์บอนมอนอกไซค์  แต่ก๊าซมีเทนลดลง  อุณหภูมิท่ี

เหมาะสม คือ 850 องศาเซลเซียส 

ธนาภรณ์ เอกคณาลักษมี (2548: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของอุณหภูมิของการทําปฏิกิริ ยา

การเปล่ียนพลาสติกสามชนิด คือ โพลิเอธิลีน โพลิโพรพิลีน และโพลิสไตริน ท่ีอัตราส่วน 1 : 1 : 1   

ว่าให้เป็นเชื้อเพลิงเหลว โดยใช้และไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา  สภาวะในการทําปฏิกิริยาการแตกสลาย

ด้วยความร้อน คือ ช่วงอุณหภูมิ 400 – 450 องศาเซลเซียส  ท่ีความดันบรรยากาศ อัตราการไหล

ไนโตรเจน 60.0 มิลลิลิตรต่อนาที  ทดลอง 90 นาที  เพื่อให้ได้สภาวะในการทําการปฏิกิริ ยาท่ีให้

ไฮโดรคาร์บอนเหลวสูงสุด  และช่วงอุณหภูมิ 300    –   350 องศาเซลเซียส ได้ผลสรุปว่า การแตก

สลายด้วยความร้อนของพลาสติกท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส ให้สารไฮโดรคาร์บอนเหลวสูง

ท่ีสุด 

กัมปนาท ปราศราคี (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษากระบวนการไพโรไลซิสของยางรถยนต์ใช้

แล้วโดยวิธีดําเนินการสองขั้น: ไฮโดรดีซัลเฟอไรเซชั่นและไพโรไลซิส โดยใช้เคร่ืองปฏิกรณ์แบบ

เบดนิ่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.40 เซนติเมตร ยาว 81.0 เซนติเมตร เป็นการศึกษาผลของตัว

แปรต่อไพโรไลซิสของยางรถยนต์ ได้แก่ เวลา อุณหภูมิ 400 – 500 องศาเซลเซียส อัตราการไหล

ของก๊าซและชนิดของก๊าซ พบว่า มีเพียงอุณหภูมิเท่านั้นท่ีมีผลต่อผลได้ของผลิตภัณฑ์อย่างมี

นัยสําคัญ 

พรชัย คติกําจร (2550: 130–132) ได้ศึกษาการพัฒนากระบวนการไพโรไลซิสยางธรรมชาติ

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์นํ้ามันสําหรับยานยนต์ โดยศึกษาปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อการควบคุมกระบวนการ

ไพโรไลซิส  3 ปัจจัย ได้แก่ อุณหภูมิ อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ และความดัน โดยทําการไพโรไลซิส

โดยการปรับเปล่ียนอุณหภูมิเป็น 400 องศาเซลเซียส 500 องศาเซลเซียส 550 องศาเซลเซียส และ 

600 องศาเซลเซียส ปรับเปล่ียนอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิเป็ น 10.0  องศาเซลเซียส/นาที  20.0 องศา

เซลเซียส/นาที  30.0  องศาเซลเซียส/นาที  40.0 องศาเซลเซียส/นาที และ 50.0 องศาเซลเซียส/นาที 

ส่วนความดันเริ่มจากปรับสุญญากาศท่ี -14.6 psi แล้วเพิ่มเป็น 0 psi 5.00 psi 10.0 psi 15.0 psi และ 
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20.0 psi (ใช้ก๊าซ N2) และยังได้เพิ่มปัจจัยอัตราส่วนการดึงยืดชิ้นตัวอย่างเข้าไปด้วย  โดยผลการ

ทดลอง พบว่า การดึงยืดยางธรรมชาติทําให้ได้นํ้ามันลดลง ก๊าซเพิ่มขึ้น  การเพิ่มอุณหภูมิและความ

ดันทําให้ได้ผลผลิตนํ้ามันเพิ่มขึ้น ตัวแปรท่ีทําให้ได้นํ้ามันมากท่ีสุด คือ อัตราการเพิ่มอุณหภูมิท่ี 

30.0 องศาเซลเซียส/นาที   

ดุษฎี  บัณฑิต (2551: 58–60) ได้ศึกษาการลดปริมาณซัลเฟอร์ในแนฟทาท่ีได้จากการ 

ไพโรไลซิสยางรถยนต์เก่าท่ีไม่ใช้แล้ว ด้วยเทคนิคออกซิเดชันดีซัลเฟอไรเซชันโดยใช้ไฮโดรเจน

เปอร์ออกไซค์และใช้ถ่านชาร์จากยางรถยนต์เก่าท่ีใช้แล้วเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและดูดซับ โดยไม่ใช้

ตัวแร่งปฏิกิริยาอ่ืนท่ี 400 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศก๊าซผสมของ ไนโตรเจน และไฮโดรเจน ท่ี 

0.100 ลิตรต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที วัตถุประสงค์เพื่อทํานํ้ามันไพโรไลซิสท่ีได้ให้เป็นเชื้อเพลิง

สะอาดและสามารถนําไปใช้เป็นพลังงานทดแทน 

ปิ ย ร ั ต น ์  วีระชาญชัย (2552: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษากระบวนการไพโรไลซิสและก๊าซซิ ฟิ เ ค

ชันของชีวมวล เพื่อการผลิตเชื้อเพลิง การนําผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากทั้งสองกระบวนการนี้มาใช้เป็ น

แหล่งพลังงาน ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีได้จากกระบวนการไพโรไลซิสแบบใช้

อัตราการให้ความร้อนต่ํา การปรับปรุงคุณภาพของนํ้ามันชีวภาพท่ีได้จากการไพโรไลซิสและศึกษา 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพของก๊าซท่ีได้จากกระบวนการก๊าซซิ ฟิ เ ค ช ั่นด้วยไอนํ้า ชีวมวลชนิดต่าง ๆ 

ทําการศึกษากระบวนการไพโรไลซิสด้วยเคร่ืองปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง พบว่า ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จาก

กระบวนการไพโรไลซิสสามารถนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในหลายรูปแบบหรือเป็นวัตถุดิบสําหรับการ

สังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้   นํ้ามันชีวภาพจากการไพโรไลซิสของเนื้อในเมล็ดปาล์มซ่ึงผ่าน

กระบวนการแยกนํ้าแล้วมีศักยภาพเพื่อใช้ทดแทนเชื้อเพลิงปิ โตรเลียมได้มากท่ีสุด เพราะนํ้ามันชนิด

นี้ให้ค่าความร้อนสูงถึง 40.0 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม และมีช่วงอุณหภูมิของการกลั่นใกล้เคียงกับ

นํ้ามันดีเซลมากท่ีสุด  

ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ (2554: 4) ได้ศึกษาองค์ประกอบของยางรถยนต์ทั่ว ๆ ไป ส่วนใหญ่จะ

ประกอบด้วย 3 ชนิดหลัก ๆ คือ Styrene  - Butadiene Rubber (SBR), Natural Rubber (NR) และ 

Polybutadiene Rubber (BR)   ยางรถยนต์ทั่วๆ ไปจะประกอบด้วย SBR ท่ีมี Styrene ประมาณ  

ร้อยละ 25.0 และยางอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ ประกอบด้วย ยางธรรมชาติ 

(Isoprene) Nitrile Rubber, Chloroprene Rubber และ Polybutadiene Rubber การไพโรไลซิสยาง

รถยนต์จะได้นํ้ามันประมาณ ร้อยละ 38.0 – 56.0 และได้ก๊าซประมาณ ร้อยละ 10.0 – 30.0 และยังได้

ศึกษาต่อถึงการนําผลิตภัณฑ์ท่ีได้ ได้แก่ คาร์บอนแบล็ค ไปปรับปรุงคุณภาพให้เป็นสารท่ีมีคุณค่า

ทางอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและอุตสาหกรรมย้อมสีผ้าด้วย 
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Cal Recovery, Inc. (1995) ได้ศึกษาเทคนิควิธีการ PGL (P: Pyrolysis, G: Gasification, L: 

Liquefaction) แยกองค์ประกอบยางรถยนต์ พบว่า มีคาร์บอนอยู่ ร้อยละ 82.0 ซัลเฟอร์ ร้อยละ 2.00 

ไฮโดรเจน ร้อยละ 8.00 เหล็ก ร้อยละ 7.00 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 1.00  

Williams and Besler (1995: 1278–1281) พบว่า ส่วนสารประกอบอ่ืน ๆ ในนํ้ามันท่ีได้จาก

การคาร์บอไนซ์ยางรถยนต์ท่ีมีความเข้มข้นมาก ได้แก่ เบนซีน โทลูอีน ไซลีน สไตรีน ลิโมนีน อิน

เดน (Indane) อินดีน (Indene) โพลิไซคลิกอะโรแมติกไฮโดรคาร์บอน เช่น แนพทาลีน ฟลูออรีน  

ฟี นานทรีน ไวนิลอัลคีน อัลเคน และอัลคีน ส่วนก๊าซหลัก ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซค์ คาร์บอน

มอนอกไซค์ ไฮโดรเจน มีเทน โพรพีน โพรเพน บิวไทน์ และก๊าซไฮโดรคาร์บอนอ่ืน ๆ ซ่ึงมีความ

เข้มข้นต่ํา 

Xu, Pang and Darvill  (2006: 1–3) ได้ศึกษาวิจัยการไพโรไลซิสพลาสติกให้ได้ของเหลว

สูงสุดจากกระบวนการ โดยใช้ HDPE LDPE  PS  PP ในการทดลองเพื่อหาปัจจัยท่ีจะให้ของเหลว

จากกระบวนการสูงสุด โดยพลาสติกทุกตัวจะเริ่มไพโรไลซ์ ตั้งแต่ 200 องศาเซลเซียส และการแตก

โมเลกุลให้มีขนาดเล็กลงขึ้นกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและระยะเวลา ผลการทดลอง ปรากฏว่า 

อุณหภูมิท่ี  300 องศาเซลเซียส ให้ปริมาณนํ้ามันมากกว่าอุณหภูมิระดับ 500 องศาเซลเซียส 

University of East Anglia (2009) ได้ศึกษาการทํา Biochar ด้วยวีธีการ  Slow Pyrolysis, 

Fast Pyrolysis และ Gasification ว่าการผลิตถ่านชีวภาพโดยการสลายตัวท่ีความร้อนของสาร 

ชีวมวล ให้ผลผลิตเป็นวัฏจักร คือ ส่วนหน่ึงเป็นนํ้ามันชีวภาพ ส่วนหน่ึงเป็นก๊าซสังเคราะห์ และ 

อีกส่วนหน่ึงเป็นถ่านชีวภาพ โดยผลผลิตและคุณภาพ จะแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ขึ้นกับชนิด

ของวัตถุดิบและเง่ือนไขกระบวนการ 

Kampegowda and Chandayot (2007: 5–7) ศึกษาถึงกระบวนการ Slow Pyrolysis ชีวมวล    

ขนาดเล็ก พบว่า การเผาเพื่อให้ความร้อนโดยตรงจะให้ผลผลิตด้านถ่านท่ีดีกว่า แต่ในขณะท่ีการให้

ความร้อนทางอ้อมจะทําให้ได้คาร์บอนและไฮโดรเจนสูงกว่า 

สรุปว่า วิธีการไพโรไลซิส เป็นวิธีการหน่ึงท่ีได้รับความนิยมในการกําจัดยางรถยนต์เก่า

และได้ผลพลอยได้ทางเศรษฐกิจ คือ สามารถผลิตพลังงานเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุเหลือใช้ ยางรถยนต์

เก่า เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงท่ีได้จากเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง เป็นการประหยัดการนําเข้าสินค้า

เชื้อเพลิงได้ส่วนหน่ึง  ทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายการบําบัดรักษาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความหลาก 

หลายในแหล่งพลังงาน  สร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจ  จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาเพื่อ

จัดทําแนวทางในการผลิตคู่มือการจัดการเตาไพโรไลซิสเพื่อกําจัดยางรถยนต์เก่าของสหกรณ์

การเกษตรวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ในครั้งนี้ 

 



บทที ่3 

 

 กรอบแนวคดิและวธีิการศึกษา 

 

3.1 กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

งานศึกษาน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงสํารวจ ระบบการจดัการเตาไพโรไลซิสเพื่อกาํจดัยาง

รถยนตเ์ก่า เนน้การศึกษาแบบรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์จริง การดาํเนินการวิจยั 

ไม่มีการสร้างสถานการณ์แต่เป็นการคน้หาขอ้เท็จจริงในเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัอยู่

แลว้ 

ตวัแปรตน้ คือ ยางรถยนต์เก่า พลงังานความร้อนท่ีถูกกาํหนดไวอ้ย่างคงท่ีตามวิธีการ

ปฏิบติัของโรงงาน ไม่มีการกาํหนดค่าของตวัแปรเป็นอย่างอ่ืนในการกาํจดัยางรถยนต์เก่าโดยใช้

สถานท่ี คือ โรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือกของสหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จาํกดั จงัหวดัสกลนคร            

เป็นสถานท่ีศึกษา โดยผูว้ิจยัและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ ซ่ึงดาํเนินการอย่างต่อ 

เน่ืองกนัไป 

เทคนิคทางดา้นระเบียบวธีิวจิยั (Methodological Technique) ของการวจิยั ใชเ้ก็บขอ้มูลตาม

ระบบการทาํ Experimental Development Research มีความคลา้ยคลึงกบัการออกแบบวจิยัเชิงเตรียม

ทดลอง (Pre Experimental Design) คือ เป็นการเก็บขอ้มูลในเวลาขณะใดขณะหน่ึง (At One Point 

in Time) แลว้นาํผลท่ีไดไ้ปทาํใหเ้กิดประโยชน์ยิง่ข้ึนต่อไป ในการทาํวจิยัน้ีมีวธีิดาํเนินการ คือ 

1)  ไม่มีการเก็บขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนอยูก่่อน 

2) ไม่มีการควบคุมตวัแปรท่ีทาํการทดลอง (No Control Exercised Over 

Experimental Variables)  

3) ไม่มีการสร้างกลุ่มควบคุม (No Control Groups Are Explicitly Constructed) 

เพื่อการทดลอง 

4) มีแต่เพียงกลุ่มท่ีทาํการศึกษาในเวลาขณะนั้นเท่านั้น แลว้ทาํการเก็บขอ้มูลตาม

ประเด็น (Issues) ท่ีตอ้งการ เช่น วธีิการ ขั้นตอนต่าง ๆ ผลิตภณัฑท่ี์ได ้เป็นตน้ 
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3.2 วิธีการศึกษา 

 

การศึกษา เร่ือง การจัดการเตาไพโรไลซิสเพื่อกําจัดยางรถยนต์เก่าของสหกรณ์การเกษตร

วานรนิวาส จํากัด จังหวัดสกลนคร ในครั้งนี้ ได้กําหนดวิธีการศึกษาโดยใช้แบบการวิจัยเชิงทดลอง

และพัฒนา (Experimental Development Research Design) 

การวางแผนการวิจัยแบบ Experimental Development Research Design เป็นการดําเนินการ

เก็บข้อมูลท่ีต้องการศึกษาจากการสํารวจ มีลักษณะคล้ายกับการทดลอง คือ เ ป็ น ท ั้งวิธีการวิจัย และ

การวิเคราะห์เง่ือนไข ประเภทของรูปแบบการวิจัยท่ีจะใช้ในท่ีนี้จะใช้แบบ Cross – Sectional 

Design มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยมีลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ 

1) เป็นการศึกษาในระยะเวลาขณะหน่ึง ซ่ึงมีลักษณะเป็นการศึกษาในแง่ของ

ความคงท่ี (Static Study) 

2) เ ป็ นการศึกษาโครงสร้างของระบบ (Structure of The System) รูปแบบของ

คุณลักษณะของระบบ (Patterns of System Properties) และลักษณะการจัดประเภทในส่วนต่าง ๆ 

ของระบบ (Arrangement of System Parts) โดยบอกแต่เพียงสหสัมพันธ์ (Correlation) แต่ไม่บอก

ความสัมพันธ์ในลักษณะท่ีเป็นเหตุเป็นผล  (Cause  – and Effect Relationship) ก่อนท่ีจะนําผล

การศึกษาท่ีได้นํามาเรียบเรียงเป็นแนวทางเพื่อการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานได้จริงอย่างสมบูรณ์และ

มีประสิทธิภาพ 

 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ อุปกรณ์ภายในโรงงานของสหกรณ์การเกษตรวานร

นิวาส จํากัด จังหวัดสกลนคร 

แหล่งข้อมูลและการเก็บรวบรวม ประกอบด้วย 

1) การเก็บข้อมูลจากเอกสารของบริษัทฯ ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ ผู้ผลิตอุปกรณ์ เจ้าของ

สิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศ 

2) การเก็บข้อมูลจากภาคสนามหรือในโรงงานท่ีปฏิบัติงานจริง 

3) การเก็บข้อมูลมากกว่า 1 ครั้ง ในช่วงระยะเวลาท่ีต่างกันออกไปจากการปฏิบัติ

จริ งในโรงไฟฟ้ าพลังงานทางเลือกของสหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จํากัด จังหวัดสกลนคร โดย

ใช้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามปกติในระบบต่าง ๆ ของโรงงาน  
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3.4   ข้ันตอนการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อเป็ นแนวทางในการจัดทําคู่มือ 

 

การศึกษา เร่ือง การจัดการเตาไพโรไลซิสเพื่อกําจัดยางรถยนต์เก่า ของสหกรณ์การเกษตร

วานรนิวาส จํากัด จังหวัดสกลนคร ในครั้งนี้ ได้กําหนดขั้นตอนการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อเ ป็ น

แนวทางในการจัดทําคู่มือออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

3.4.1 ศึกษาเอกสารอุปกรณ์จากข้อมูลฑุติยภูมิของบริษัทฯ ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ 

3.4.2 ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของต่างประเทศท่ี เ ป็ นเจ้าของ

ลิขสิทธิ์อุปกรณ์ 

3.4.3 ศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิจากการปฏิบัติการจริงภายในโรงงานของสหกรณ์

การเกษตรวานรนิวาส จํากัด จังหวัดสกลนคร โดยศึกษาเรียบเรียงการดําเนินการ (Flowchart) ในทุก

ขั้นตอน 

3.4.4 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ สรุปและจัดทําแนวทางการจัดทําวิทยานิพนธ์

ให้อยู่ในรูปแบบของแนวทางการจัดทําคู่มือการจัดการเตาไพโรไลซิสเพื่อกําจัดยางรถยนต์เก่า ของ

สหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จํากัด จังหวัดสกลนคร โดยสถานท่ีศึกษา คือ หน่วยผลิตนํ้ามัน

เชื้อเพลิงทดแทน ภายในโรงไฟฟ้ าพลังงานทางเลือกสหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จํากัด จังหวัด

สกลนคร 

 

  



บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 

 

การศึกษาการควบคุมจัดการเตาไพโรไลซิสเพื่อกําจัดยางรถยนต์เก่า ของสหกรณ์

การเกษตรวานรนิวาส จาํกดั จงัหวดัสกลนคร ไดท้าํการศึกษาวจิยัในส่วนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

ศึกษาในส่วนของกระบวนการไพโรไลซิส โดยศึกษาตั้งแต่อุปกรณ์ท่ีติดตั้ง วิธีการคดัเลือก

วตัถุดิบเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการผลิตภณัฑ ์ การบริหารจดัการ และขั้นตอนการกาํจดัยาง

รถยนต์เก่าจนได้นํ้ ามนัเช้ือเพลิงด้วยเตาไพโรไลซิสของสหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จาํกัด 

จงัหวดัสกลนคร 

ศึกษาวิจยัเชิงการพฒันาทดลอง จากกระบวนทาํงานงานว่าต้องทาํอะไร ท่ีไหน เม่ือไร 

อยา่งไรและทาํไม ในการบริหารจดัการระบบเตาเผา  Pyrolysis ความสัมพนัธ์ทางดา้นเทคนิคและ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากภายในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนและผลิตนํ้ ามนัเช้ือเพลิงของ

สหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จาํกดั ตาํบลเด่ือศรีคนัไชย อาํเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร  

ศึกษาฐานแนวคิดในการตดัสินใจเลือกใช้ชนิดของระบบไพโรไลซิส โดยดูจากความ

ตอ้งการผลิตภณัฑ์หลกั ลกัษณะของถงัปฏิกรณ์ท่ีใช้เป็นตวัหลอมท่ีเหมาะสม ตน้ทุนดา้นพลงังาน

และแรงงาน การเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑแ์ละความคุม้ทุน วธีิการคาํนวณตน้ทุนการผลิต 

ศึกษามาตรการส่ิงแวดลอ้มของโรงงาน 

ทาํการเรียบเรียงขอ้มูลเพื่อจดัทาํแนวทางของคู่มือระบบการจดัการเตาไพโรไลซิสเพื่อ

กาํจดัยางรถยนตเ์ก่า โดยแบ่งขั้นตอนตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

4.1 ผลการศึกษาจากเอกสารอุปกรณ์จากขอ้มูลทุติยภูมิและขอ้มูลปฐมภูมิ 

4.2 ฐานแนวคิดในการบริหารจดัการเตาไพโรไลซิส  

4.3 ตน้ทุนและรายไดจ้ากการประกอบการ 

4.4 มาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

4.5 การเรียบเรียงขอ้มูลเพื่อเป็นแนวทางในการจดัทาํคู่มือระบบการจดัการเตาไพโรไลซิส 

เพื่อกาํจดัยางรถยนต์เก่า โรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือก สหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จาํกดั จงัหวดั

สกลนคร 
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4.1 ผลการศึกษาจากเอกสารอุปกรณ์จากข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ 

 

4.1.1 ผลการศึกษาในส่วนของอุปกรณ์ที่ติดต้ังจากเอกสารอุปกรณ์ของข้อมูลทุติยภูมิจาก

บริษัทฯ ผู้ติดต้ังอุปกรณ์ และเจ้าของสิทธิบัตรในต่างประเทศ 

อุปกรณ์ท่ีติดตั้งเป็นอุปกรณ์นําเข้าจากประเทศจีน เป็นอุปกรณ์ชุดไพโรไ ล ซิ ส 

แบบแนวนอน Rotating Reactor Model XY – 107 ของบริษัท Shangqui Equipment จํากัด ติดตั้งใน

โรงงานของสหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จํากัด จังหว ัดสกลนคร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1.1.1 Pyrolysis Reactor  หรื อเตาปฏิกรณ์ไพโรไลซิส  

เตาปฏิกรณ์ไพโรไลซิสแบบแนวนอน Rotating Reactor Model XY  – 107 มี

ส่วนประกอบ แสดงดังภาพท่ี 4.1   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1  เตาปฏิกรณ์ไพโรไลซิสแบบแนวนอน 

 

เตาปฏิกรณ์จะต้องมีส่วนประกอบเพื่อให้ระบบสามารถทํางานได้ครบถ้วนสมบูรณ์  ซ่ึงจะมี

อุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ดังตารางท่ี 4.1 
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ตารางที่ 4.1  ส่วนประกอบของเตาปฏิกรณ์  

 

 รายการ หน่วย  จํานวน 

1. เตาปฏิกรณ์ขนาด Φ2,200 x 7,000 เคร่ือง 1 

2. ฐานตั้งเตา ชุด 1 

3. มอร์เตอร์เกียร์ขนาด 3 Kw ตัว 1 

4. ท่อเฟล็กซ์ขนาด Φ219 ตัว 2 

5. ข้อต่อ 4 ทางขนาด Φ325 x 219 (พร้อมข้อต่อหมุนและแผ่น

กําบังขนาด Φ325) 

ตัว 1 

6. ข้อต่อ 4 ทางขนาด Φ 219 ตัว 1 

7. วาล์วปี กผีเสื้อขนาด Φ 219 ตัว 1 

8. เบรควาล์วขนาด Φ 219 ตัว 1 

 

แหล่งที่มา: บริษัท มาชูคอน จํากัด (มหาชน), 2554. 

 

4.1.1.2 ชุดถังพักก๊าซ (Air Manifold Fitting) อุปกรณ์แยกชนิดนํ้ามันเตา (Crude Oil  

Seperator) เพื่อดักก๊าซท่ีออกจากถังปฏิกรณ์ แยกส่วนท่ีมีนํ้าหนักมากและสกปรกให้ตกลงด้านล่าง

เพื่อให้ได้นํ้ามันท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นและไม่สกปรกปนเปื้อน ชุดถังพักก๊าซ และอุปกรณ์แยกชนิดนํ้ามัน 

แสดงดังภาพท่ี 4.2 มีส่วนประกอบแสดงดังตารางท่ี 4.2 

 

     
 

 ถังพักก๊าซ                         อุปกรณ์แยกนํ้ามันเตาหนัก          อุปกรณ์คัดแยกนํ้ามันเตาเบา 

 

ภาพที่ 4.2  ชุดถังพักก๊าซและอุปกรณ์แยกชนิดนํ้ามัน 
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ตารางที่ 4.2  ส่วนประกอบของชุดถังพักก๊าซและอุปกรณ์แยกชนิดนํ้ามัน 

 

 รายการ หน่วย จํานวน 

1. ถังพักก๊าซขนาด Φ950 ถัง 1 

2. ถังพักนํ้ามันขนาด Φ600 ถัง 1 

3. มิเตอร์วัดอุณหภูมิระยะ 0 – 500 องศาเซลเซียส (พร้อมขายึด) ชุด 5 

4. มิเตอร์วัดแรงดันระยะ 0 – 0.160 Mpa (พร้อมขายึด) ชุด 3 

5. อุปกรณ์แยกนํ้ามันเตาหนัก ชุด 1 

6. อุปกรณ์แยกนํ้ามันเตาเบา ชุด 1 

7. บ่อรองรับนํ้ามันเตาหนัก บ่อ 1 

 

4.1.1.3 อุปกรณ์ระบบควบแน่น (Condenser System) 

ก๊าซท่ีผ่านจากถังพักก๊าซแล้ว จะมีคุณสมบัติท่ีดีและพร้อมท่ีจะเปล่ียนสถานะเป็ น

ของเหลว  จึงจําเป็นต้องลดอุณหภูมิลง เพื่อให้เกิดการกลั่นตัวเป็ นของเหลว อุปกรณ์ระบบควบแน่น 

แสดงดังภาพท่ี 4.3 และมีส่วนประกอบแสดงดังตารางท่ี 4.3 

 

ภาพที่ 4.3  อุปกรณ์ระบบควบแน่น 
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ตารางที่ 4.3  ส่วนประกอบของอุปกรณ์ระบบควบแน่น 

 

 รายการ หน่วย จํานวน 

1. ท่อให้ความเย็น เส้น 2 

2. ชุดฐานควบคุมเคร่ือง ชุด 1 

3. ท่ออุณหภูมิขนาด Φ80 เส้น 1 

4. ท่ออุณหภูมิขนาด Φ50 เส้น 5 

5. ถังรองรับของเหลว ถัง 1 

6. Cooling Tower ชุด  1 

7. ปั๊มนํ้าหมุนเวียน ชุด 1 

 

4.1.1.4 ชุดถังเก็บนํ้ามัน (Oil Collected System) 

แบ่งเป็นสองส่วนภายในโรงงานเป็นถังเก็บขนาด 5,000 ลิตร รองรับนํ้ามันจากระบบ 

เพื่อให้ก๊าซส่วนเบาท่ีไม่สามารถควบแน่นเป็นของเหลวได้แยกออกจากกัน ก่อนจะส่งก๊าซเหล่านั้น

เข้าถังเก็บก๊าซในระบบ ส่วนนํ้ามันท่ีได้จะถูกส่งไปยังเก็บเก็บนํ้ามันภายนอก ซ่ึงเป็นถังขนาด 

20,000 ลิตร เพื่อเตรียมจัดส่งต่อไป 

ชุดถังเก็บนํ้ามัน 4.4 และมีส่วนประกอบแสดงดังตารางท่ี 4.4 

 

 

 

  

  

  

 
 

ภาพที่ 4.4  ถังเก็บนํ้ามัน 
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ตารางที่ 4.4  ส่วนประกอบของชุดถังเก็บนํ้ามัน 
 

 รายการ หน่วย จํานวน 

1. ถังเก็บนํ้ามันขนาด Φ1,490  x 2,770 ถัง 1 

2. หลอดแก้วมองระดับนํ้ามันขนาด Φ108 ชุด 1 

3. ท่อเฟล็กซ์ขนาด Φ108 ตัว 1 

4. บอลวาล์วขนาด Φ50 ตัว 2 

5. ท่ออุณหภูมิขนาด Φ50 ตัว 1 

7. ถังเก็บนํ้ามันขนาด Φ2,200  x 10,000 ถัง 1 

8. หลอดแก้วมองระดับนํ้ามันขนาด Φ108 ชุด 1 

9. ท่อเฟล็กซ์ขนาด Φ108 ตัว 1 

10. บอลวาล์วขนาด Φ50 ตัว 2 

11. ท่ออุณหภูมิขนาด Φ50 ตัว 1 

 

4.1.1.5 ถังเก็บก๊าซ (Gas Storage Tank) 

ก๊าซท่ีมีความเบามาก และไม่สามารถจะกลั่นตัวเป็นนํ้ามันได้ ยังคงมีสถานะเป็นก๊าซ

อยู่ จะถูกส่งมาอัดเก็บไว้ในถังก๊าซซ่ึงจะได้ก๊าซท่ีมีคุณภาพดี ให้ความร้อนสูงเหมือนก๊าซธรรมชาติ              

ชุดถังเก็บก๊าซ แสดงได้ดังภาพท่ี 4.5 และมีส่วนประกอบแสดงดังตารางท่ี 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5  ถังเก็บก๊าซและคอมเพรสเซอร์อัดก๊าซเข้าถังเก็บ 
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ตารางที่ 4.5  ส่วนประกอบของชุดถังเก็บก๊าซ 

 

 รายการ หน่วย จํานวน หมายเหตุ 

1. Compressor  เคร่ือง 1 15 แรงม้า 

2. ถังเก็บก๊าซขนาด Φ1,800  x 1,100 ถัง 1  

3. หลอดแก้วมองระดับนํ้าขนาด Φ108 ชุด 1  

4. ท่อเฟล็กซ์ขนาด Φ108 ตัว 1  

5. บอลวาล์วขนาด Φ50 ตัว 2  

6. มิเตอร์วัดแรงดันระยะ 0 – 0.160 Mpa (พร้อมขายึด) ชุด 2  

7. Check Valve หรื อ Safety Valve 0.700 Mpa ชุด 1  

 

4.1.1.6 ระบบกําจัดซัลเฟอร์และฝุ่ นผง (Desulfurization Dust Removal System)  

ควันจากระบบให้ความร้อน ซ่ึงเป็ นควันเสียท่ีได้จากการเผาฟื นหรือก๊าซจะมีฝุ่ น

ละออง และซัลเฟอร์ จึงบําบัดด้วยการทํา Wet Scrubber กําจัดฝุ่ นผงและลดซัลเฟอร์ท่ีออกมา 

ระบบกําจัดซัลเฟอร์และฝุ่ นผงดังภาพท่ี 4.6 และมีส่วนประกอบตามตารางท่ี 4.6 

 

 

      

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.6  ระบบกําจัดซัลเฟอร์และฝุ่ นผง 
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ตารางที่ 4.6  ส่วนประกอบของระบบกําจัดซัลเฟอร์และฝุ่ นผง 

 

 รายการ หน่วย จํานวน 

1. ท่อส่งควันขนาด Φ320 x 1.26 ม. ชุด 7 

2. ท่อส่งควันขนาด Φ400 x 1.26 ม. ชุด 2 

3. โบลเวอร์ไฟฟ้ า ตัว 2 

4. มอร์เตอร์ไฟฟ้ าขนาด 3 Kw x 2,800 รอบ/นาที ตัว 2 

5. พูเล่ย์ขนาด 3 Kw x 2,800 รอบ/นาที ตัว 2 

 

4.1.1.7 ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ได้แก่ 

 1)  ระบบทําความร้อน (Heating System) 

 2) สกรูว์ส่งคาร์บอน (Screw Out) 

 3) อุปกรณ์ต่อท่อ (Pipe Fitting) 

 4) บ่อเก็บนํ้ามันเตา (Crudeoil Pool) 

 5) อุปกรณ์อ่ืน ๆ (Non – Standard Accessories) 

4.1.1.8 จํานวนเจ้าหน้าท่ีในส่วนต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้ 

 1) แรงงานขนย้ายวัตถุดิบ 4 คน 

 2) เจ้าหน้าตรวจสอบควบคุมแรงดันและอุณหภูมิของเตาปฏิกรณ์และส่วน

ควบ 1 คน 

 3) เจ้าหน้าท่ีควบคุมห้องคอนโทรลและเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ า 1 คน 

 4) เจ้าหน้าท่ีควบคุมแรงดันก๊าซและแยกชนิดนํ้ามัน 2 คน 

4.1.2 ข้ันตอนการผลิตจากข้อมูลปฐมภูมิการปฏิบัติการจริงภายในโรงงาน (ภาพท่ี 4.7) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.7  ผ ังอุปกรณ์ส่วนไพโรไลซิสของสหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จํากัด จังหวัดสกลนคร 
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4.1.2.1 ระบบการจัดการวัตถุดิบ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1) การคัดชนิดของยางรถยนต์เก่าแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับ

ผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ ดังนี้ 

 (1)  แก้มยาง จะได้นํ้ามันในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 45.0  ก๊าซ 

ร้อยละ 25.0 และคาร์บอนแบล็ค ร้อยละ 30.0 

 (2) หน้ายาง จะได้นํ้ามันไม่เกินร้อยละ 30.0 ก๊าซไม่เกิน ร้อยละ 30.0 

ลวด ร้อยละ 10.0 – 12.0 และคาร์บอนแบล็ค ร้อยละ 28.0 – 30.0 

 (3) ยางใน จะได้นํ้ามัน ร้อยละ 40.0  – 45.0    ก๊าซ ร้อยละ 30.0 และ

คาร์บอนแบล็ค ร้อยละ 30.0 – 35.0 

 2) วิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบ การจัดเก็บท่ีถูกวิธี เม่ือมีการส่งวัตถุดิบมายัง

โรงงานแล้ว จะต้องคัดแยกชนิดของวัตถุดิบให้ชัดเจน เช่น แก้มยาง หน้ายาง หรือยางใน และเก็บ

แยกออกจากกัน จากนั้นทําการฉีดนํ้าเพื่อล้างสิ่งท่ีติดมากับยางรถยนต์ ทําความสะอาด ตากให้แห้ง

ในลานเก็บก่อนนําเข้าเตาปฏิกรณ์ (ภาพท่ี 4.8) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.8  ยางรถยนต์เก่าท่ีคัดแยกชนิดและฉีดนํ้าล้างแล้ว 

 3) วิธีการเตรียมยางรถยนต์เก่าท่ีจะนําเข้าเตา จะต้องตัดเป็นชิ้น ๆ ขนาด 1

ใน 3 – 1 ใน 6  ของยางแต่ละเส้น ถ้าเป็นยางขนาดใหญ่ เช่น ยางรถบรรทุก ให้ตัดเป็น 6 ชิ้น และตัด

เ ป็ น  4 ชิ้นต่อยางหน่ึงเส้น ซ่ึ งโดยปกติในสั่งซื้อจะสั่งผู้ขายให้ตัดสําเร็จมาส่งยังโรงงาน เพื่อ

ผลประโยชน์ของผู้ขายเองในการขนส่ง สําหรับยางรถเล็กหรือรถยนต์นั่งหรือรถกระบะทั่วไป  

เพื่อให้ทําการบรรจุเข้าเตาปฏิกรณ์ได้สะดวกและได้จํานวนตามท่ีต้องการ เน่ืองจากหากไม่ทําการตัด

ยางเป็นชิ้นเล็กลงจะทําให้บรรจุยางได้น้อยและเสียพื้นท่ี ทําให้สิ้นเปลืองพลังงานในการแปรรูป  

เน่ืองจากระยะเวลาและอุณหภูมิในการแปรรูปถูกกําหนดให้คงท่ี  จํานวนยางท่ีต้องการใช้ต่อหน่ึง

รอบการเดินเคร่ืองสําหรับท่ีน่ี คือ 5,000 กิโลกรัมต่อรอบผลิต 
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4.1.2.2 ระบบการเผายางรถยนต์เก่า 

 1) นําวัตถุดิบเข้าเตาปฏิกรณ์พร้อมสารเร่งปฏิกิริ ยา  HN – 1  ซ่ึงเป็นสาร

นําเข้ามาจากต่างประเทศ สารเร่งปฏิกิริยานี้ จะเป็นตัวช่วยให้นํ้ามันท่ีได้ไม่เป็นไข มีความสะอาด ใช้

ความร้อนไม่มาก มีสิ่งเจือปนน้อย และมีปริมาณนํ้ามันมากกว่าการไพโรไลซิสปกติทั่วไป ซ่ึ งจะได้

นํ้ามันท่ีมีคุณภาพและปริมาณท่ีต่ํากว่า จึงจําเป็นต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ซ่ึงมี 2 ชนิด คือ ชนิดกรดและ

ชนิดด่าง และสําหรับโรงงานนี้จะใช้ชนิดด่าง โดยจะใส่ในอัตราส่วนร้อยละ 3.00 (ภาพท่ี 4.9) 

 2) วิธีการจ่ายความร้อนซ่ึงเป็นหัวใจสําคัญของกระบวนการ โดยจะเริ่ม

ให้ความร้อนขนาดปานกลางท่ีอุณหภูมิ ≤ 150 องศาเซลเซียส แก่ระบบเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์เพื่อไล่ไอนํ้าและอากาศท่ีอยู่ในเตาปฏิกรณ์ เน่ืองจากในระบบนี้จะไม่มีการใช้

ไนโตรเจนเป็นตัวช่วย และในระบบของสหกรณ์ก็ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ Vaccum ดังนั้น ขั้นตอนนี้จึง

เป็ นเทคนิคท่ีผู้ทําไพโรไลซิสทั่วไปไม่ทราบ เน่ืองจากหากมีอากาศผสมอยู่ภายในระหว่างการย่อย

สลายยางเพื่อเปล่ียนขนาดและโครงสร้างของโมเลกุล จะทําให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ซ่ึงจะมีผล

โดยตรงทั้งต่อปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.9  การนํายางรถยนต์เก่าเข้าเตาปฏิกรณ์ 

 

 3) ปล่อยก๊าซเสียทิ้งในระบบสครัปนํ้าและระบบควบแน่นภายนอก เพื่อ

รักษาแรงดันไม่ให้เกิน 0.400 MPa เน่ืองจากอุณหภูมิระดับนี้ยางรถยนต์ยังไม่แปรสภาพ ดังนั้น ก๊าซ 

ต่าง ๆ ท่ีได้จึงไม่ใช่ก๊าซท่ีต้องการ จึงต้องทําความสะอาดและปล่อยก๊าซเสียเหล่านี้ทิ้งสู่บรรยากาศ

ภายนอก ซ่ึงในระบบจะมีระบบกําจัดฝุ่ นผงละอองด้วยการผ่านผิวนํ้า และ Wet Scrubber ซ่ึ งก็จะทํา

การลดอุณหภูมิไปด้วยหลังจากนั้นจะมีการกําจัดไดออกซิน โดยใช้แอคติเวทเต็ดคาร์บอนเป็นมีเดีย 

กําจัดเขม่าด้วยถุงปอ (ภาพท่ี 4.10) 
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ภาพที่ 4.10  ระบบบําบัดก๊าซเสีย 

 

 4) เม่ือปล่อยก๊าซในเตาปฏิกรณ์ออกหมดแล้ว โดยดูจากแรงดันท่ีระดับ 0 

MPa ให้ทําการเร่งความร้อนจาก 150 องศาเซลเซียส เ ป็ น  450 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 60 นาที  

โดยแรงดันจะต้องเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ แต่จะไม่ให้เกิน 0.400 MPa   ซ่ึงถ้าเกินกว่านี้สําหรับอุปกรณ์ชุดนี้

ซ่ึงให้เป็นจุดวิกฤติ จึงอาจเกิดการระเบิดได้ (ภาพท่ี 4.11) 

 

         

 

 

 

 

ภาพที่ 4.11  มาตรวัดแรงดัน 

 

 5) นํ้ามันจะเริ่มออกมาในระบบควบแน่นตั้งแต่อุณหภูมิท่ี 280 องศา

เซลเซียส มีสีเหลืองใส โดยผ่านมาตามท่อควบแน่น (ภาพท่ี 4.12) ซ่ึงจะมีก๊าซบางส่วนท่ีมีคุณสมบัติ

ไม่สามารถควบแน่นเป็นนํ้าได้ปนออกมาด้วย  และก๊าซเหล่านี้มีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิงท่ีมีความค่า

ร้อนสูงมาก  เหมาะท่ีจะนําไปใช้กับเคร่ืองยนต์หรือในงานอุตสาหกรรมทั่วไปได้  หลังจากทําการ

ก ร อ ง ฝ ุ่ นละอองหรือให้ผ่านระบบไซโคลนแล้ว แต่ในโรงงานนี้ยังไม่มีระบบไซโคลนก่อนการเก็บ

รักษา และจะต้องเก็บก๊าซเข้าในระบบเก็บในอันดับต่อไป เพื่อความปลอดภัย 
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ภาพที่ 4.12  นํ้ามันท่ีได้จากการเผายางรถยนต์เก่า 

 

 6) อัดก๊าซเข้าถังเก็บก๊าซโดยรักษาความดันเกินไว้ไม่ให้เกิน 0.400  Mpa 

ซ่ึงเป็ นระดับแรงดันท่ีถูกกําหนดไว้ในระบบ โดยใช้เคร่ือง Compresser ขนาด 15.0 แรงม้าเป็นเคร่ือง

อัดเข้าถังเก็บก๊าซ โดยในถังเก็บก๊าซจะมี Safty Valve เป็นตัวควบคุมแรงดันภายในถังไม่ให้เกินกว่า

นี้ (ภาพท่ี 4.13) 

 

 

                                                               

 

 

 

 

ภาพที่ 4.13  ก๊าซท่ีได้จากระบบและการอัดก๊าซเข้าถังเก็บก๊าซ 

 

 7) ภายหลังจากการกลั่นตัวในระบบควบแน่น นํ้ามันท่ีได้จะถูกรวมตัวใน

ถังนํ้ามัน โดยนํ้ามันแต่ละชนิดจะถูกแยกตามสถานะความถ่วงจําเพาะของนํ้ามันไปยังถังควบแน่น

แต่ละใบ ซ่ึงมีจํานวน 3 ถังในระบบ โดยนํ้ามันท่ีเบาท่ีสุดจะมีสีเหลืองใส และนํ้ามันท่ีหนักท่ีหนักจะ

มีสีนํ้าตาลดําและข้นกว่าโดยปกติ จะเรียกนํ้ามันชนิดสีดํานี้ว่า Biofuel และนํ้ามันท่ีหนักท่ีสุดจะมีสี

ดําและข้นมากกว่าจะถูกแยกโดยระบบและส่งต่อไปยังบ่อเก็บนํ้ามันหนัก ซ่ึงเป็นบ่อปูนซีเมนต์เพื่อ

แยกนํ้าจากนํ้ามัน สําหรับการเก็บในบ่อปูนซิเมนต์นี้เป็นวิธีการเก็บท่ีไม่ดีนัก แต่เน่ืองจากสหกรณ์ฯ 

ไม่สามารถสร้างแทงค์นํ้ามันเก็บนํ้ามันเหล่านี้ได้ จึงจําเป็นต้องสร้างเป็ นบ่อปูนซีเมนต์เพื่อเก็บนํ้ามัน

เหล่านี้ไว้ เพื่อรอจําหน่ายเป็ นนํ้ามันเตา (ภาพท่ี 4.14) 
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ภาพที่ 4.14  ถังเก็บนํ้ามันและบ่อเก็บนํ้ามัน 

 

 8) เม่ือยางเริ่มแปรสภาพกลายเป็นก๊าซ ซ่ึงจะเริ่มเกิดขึ้นหลังจากเริ่มเดิน

ระบบแล้วประมาณ 3 –  3½ ชั่วโมง  การควบแน่นก๊าซให้เป็นนํ้ามันก็จะเริ่มในช่วงนี้  ผลิตภัณฑ์  
ต่าง ๆ ก็จะเริ่มในช่วงนี้  การทําการหลอมต้องทําต่อเน่ืองจนกว่าก๊าซจะหมดไปจากเตา ซ่ึงจะ

สามารถสังเกตได้เห็นได้จาก กล่องแก้วและเกย์วัดความดัน โดยปกติจะต้องหลอมต่ออีกเป็นเวลา 8 

ชั่วโมง ก๊าซจึงจะหมดและภายในเตาปฏิกรณ์สะอาดและไม่มีก๊าซเหลืออยู่ ซ่ึงหากมีก๊าซเหลืออยู่ใน

เตาปฏิกรณ์ จะทําให้เกิดการลุกไหม้ขึ้นทันที เพราะความร้อนสะสมภายในเตาและก๊าซเชื้อเพลิงเม่ือ

กระทบกับออกซิเจนในอากาศ (ภาพท่ี 4.15) 

 

 
 

ภาพที่ 4.15  ด้านหน้าเตาปฏิกรณ์ 

 

 9) หลังจากก๊าซหมดแล้วโดยสังเกตได้จากแรงดันของเคร่ืองวัดว่าไม่มี

แรงดันแล้ว  จะปิ ดระบบจ่ายความร้อน โดยลดอุณหภูมิลงจนเหลือ 250 องศาเซลเซียส จึงทําการ

ปล่อยผงถ่านคาร์บอนออกจากเตา โดยในระบบนี้จะเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ ไม่ใช้การเก็บกวาดจาก

ภายในเตาปฏิกรณ์ โดยปล่อยผ่านระบบสกรูว์ให้ลงบ่อผงถ่านคาร์บอน รอให้เย็นลงเพื่อตรวจวัดและ

บรรจุกระสอบต่อไป (ภาพท่ี 4.16) 
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ภาพที่ 4.16  ระบบสกรูว์ให้ลงบ่อผงถ่านคาร์บอน 

 

 10) เม่ืออุณหภูมิลดลงมาจนเหลือ 80.0 องศาเซลเซียส ให้เปิ ดเตาเพื่อนํา

ลวดออก แล้วจึงนําไปเก็บรักษาไว้  หลังจากนั้นให้พักเตาไว้เป็นเวลา 4 ชั่วโมง เม่ือเตาเย็นแล้วจึง

เริ่มทําการใส่ยางรอบใหม่อีกครั้ง (ภาพท่ี 4.17)   

 

     

         

 

 

 

ภาพที่ 4.17  ลักษณะลวดท่ีได้จากการผลิต 

 

4.1.2.3 การเก็บผลิตภัณฑ์  

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้แบ่งออกเป็ น 3 สถานะคือ ของแข็ง (ลวดและผงถ่าน) ของเหลว 

(นํ้ามัน) และก๊าซ (ภาพท่ี 4.18) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.18  ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากกระบวนการเผายางรถยนต์เก่าในระบบไพโรไลซิส 
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4.1.2.4 การบันทึกข้อมูลจากการปฏิบัติการ (ตารางท่ี 4.7) 

1) การตรวจแยกชนิดของผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 3 สถานะ คือ 

 (1)  ชนิด Solid ของแข็งมี 2 ชนิด คือ ถ่านคาร์บอน และลวด  

 (2) ชนิด Liquid ของเหลว มี 2 ชนิด คือ นํ้ามันใสสีเหลือง นํ้ามันสี

นํ้าตาลดํา (ภาพท่ี 4.19) 

 

ภาพที่ 4.19 ชนิดของผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากระบบการบําบัด 

 

2) ทําการตรวจวัดปริมาณผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 (1) นํ้ามันใสสีเหลือง/ปริมาตร/ลิตร      

 (2) นํ้ามันดํา/ปริมาตร/ลิตร    

 

ตารางที่ 4.7  ค่าผลการทํางานของระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์ 

 

        การทํางานระบบการผลิต ค่าที่วัดได้จากการทํางานในระบบ 

1.     กําลังการผลิต 5.00 ตันต่อรอบการทํางาน 

2.     รอบการทํางาน 24 ชั่วโมง 

3.     ผลผลิตลวดเหล็ก ร้อยละ 10.0 – 15.0 โดยนํ้าหนัก 

4.     อุณหภูมิการทํางาน 400 – 550 องศาเซลเซียส 

5.     แรงดันขณะทํางาน 2.00 – 4.00  bar (0.200 – 0.400 Mpa) 

6.     แรงดันสูงสุด                                                  7.00 bar (0.700 Mpa)   

7.     อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ประมาณ                0.140 Kg LPG /Raw Material 1.00 Kg                         

8.    ปริมาณนํ้าในระบบ                                    10.0 M3 

9.    อัตราสูญเสียนํ้าต่อรอบการทํางาน                   1.00 M3 

10.  อัตราการสูญเสียความร้อนในระบบ ร้อยละ 30.0 
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   จากการไพโรไลซิสยางรถยนต์เก่าได้ทําการเดินเคร่ืองติดต่อกัน 3 รอบ โดย

ใช้ยางรถยนต์เก่า ส่วนหน้ายางของยางรถใหญ่ ประมาณ 5.00 ตันต่อรอบ ได้ผลผลิตนํ้ามัน ลวด และ

คาร์บอนแบล็ค ดังแสดงในตารางท่ี 4.8  

 

ตารางที่ 4.8  ผลผลิตนํ้ามัน ลวด และคาร์บอนแบล็คจากการไพโรไลซิสยางรถยนต์เก่า 

 

คร้ังที่/วันที่ ปริมาณนํ้ามัน(ลิตร) : ดํา/ใส ลวด/กก. คาร์บอนแบล็ค/กก. 

1. 20/2/55 2,250/150 705 1,500 

2. 21/2/55 2,200/160 690 1,600 

3. 22/2/55 2,250/150 700 1,500 

 

3) ตรวจวัดค่าความร้อนและจุดวาปไฟของผลิตภัณฑ์เหลวหรื อนํ้ามัน ด้วย

อุปกรณ์ว ัดจุดวาบไฟ (Flash Point Tester) และวัดค่าความร้อน (Oxygen Bomb Calorimeter) (ภาพท่ี 

4.20 และตารางท่ี 4.9) เพื่อแบ่งชนิดของนํ้ามันตามคุณสมบัติทางกายภาพ สําหรับนําไปปรับปรุง

เป็ นนํ้ามันเชื้อเพลิงต่อไป 

                                            

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.20  อุปกรณ์วัดจุดวาบไฟและวัดค่าความร้อน 

   

ตารางที่ 4.9  ผลการตรวจวัดค่าความร้อนและจุดวาบไฟ 

 

ชนิดของนํ้ามัน จุดวาบไฟ ค่าความร้อน 

นํ้ามันดํา < 40.0 องศาเซลเซียส 10,500 Kcal 

นํ้ามันใส < 40.0 องศาเซลเซียส 11,000 Kcal 
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4.2 ฐานแนวคิดในการบริหารจัดการเตาไพโรไลซิส   

 

4.2.1  ความต้องการผลิตภัณฑ์หลัก  

ในการไพโรไลซิสยางรถยนต์เก่านั้น ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นความต้องการ คือ นํ้ามันเชื้อเพลิง และ

ความต้องการนํ้ามันชนิดใดในตลาด โดยนํ้ามันท่ีได้จะมีคุณสมบัติเม่ือเปรียบเทียบกับนํ้ามันดีเซล 

โดยมีข้อแตกต่าง ดังตารางท่ี 4.10 

 

ตารางที่ 4.10  การเปรียบเทียบคุณสมบัติของนํ้ามันไพโรไลซิสกับนํ้ามันดีเซล 

 

Specification นํ้ามันไพโรไลซิส นํ้ามันดีเซล 

Flash Point < 50.0 องศาเซลเซียส > 52.0 องศาเซลเซียส 

Specific Gravity  0.850 ~ 0.925 0.810 – 0.870 

Viscosity 2.50 1.80 – 4.10 

Heating Value 10,500 Kcal 8,697 Kcal 

 

4.2.2 ลักษณะของถังปฏิกรณ์ที่ใช้เป็ นตัวหลอม 

ลักษณะของถังปฏิกรณ์ท่ีใช้เป็ นตัวหลอมจะเป็นตัวกําหนดปริมาณและคุณสมบัติของ   

ผลิตภัณฑ์ท่ีจะได้ ดังนั้น การเลือกชนิดของเตาปฏิกรณ์และชนิดของวิธีไพโรไลซิสจึงมีความสําคัญ

อย่างยิ่ง อีกทั้งความชํานาญในการควบคุมก็เป็นส่วนสําคัญในการกําหนดว่าจะใช้เตาปฏิกรณ์ชนิดใด

จึงจะเหมาะสมและได้ผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการทั้งปริมาณและคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ 

 

4.2.3 ต้นทุนด้านพลังงานและแรงงาน 

ต้นทุนด้านพลังงานในท่ีนี้หมายถึงพลังงานท่ีใส่เข้าไปในระบบ เพื่อให้เกิดพลังงานความ

ร้อนภายในระบบ เพื่อสลายวัตถุดิบ (ยางรถยนต์เก่า) ให้ได้ผลิตภัณฑ์นํ้ามัน  ซ่ึงต้นทุนของพลังงาน

จะขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อเพลิงท่ีนํามาใช้ ได้แก่ ฟื น ถ่านหิน ก๊าซหุงต้ม หรื ออ่ืน ๆ ซ่ึงความเหมาะสม

ของเชื้อเพลิงแต่ละชนิดยังต้องคํานึงถึง 

4.2.3.1 เทคโนโลยี ความรู้ความชํานาญของผู้ประกอบการ  

4.2.3.2 ชนิดของอุปกรณ์ได้แก่ เตาปฏิกรณ์  Heater เป็ นต ้น 

4.2.3.3 ชนิดของเชื้อเพลิงท่ีหาได้ในท้องถิ่น 
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4.2.3.4 การผสมผสานเชื้อเพลิงท่ีมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ต่ําท่ีสุด (ตารางท่ี 4.11 

และ 4.12) 

 

ตารางที่ 4.11  ชนิดของเตาและเชื้อเพลิงท่ีเหมาะสม 

 

ชนิดของเตาปฏิกรณ์ เช้ือเพลิงที่เหมาะสม 

1. Fluidized Bed Reactor ถ่านหิน นํ้ามัน  ก๊าซ ชีวมวล 

2. Rotating Cone Reactor ฟื น ถ่านหิน ก๊าซ นํ้ามัน  

3. Ablative Reactor ไฟฟ้ า ก๊าซ 

4. Circulated Fluidized Bed Reactor ถ่านหิน นํ้ามัน 

5. Vacuum Pyrolysis Reactor นํ้ามันหรือก๊าซ และไฟฟ้ า 

 

ตารางที่ 4.12  ต้นทุนพลังงานของอุปกรณ์ในโรงงาน 

 

ชนิดของเช้ือเพลิง ฟื น ก๊าซ LPG ก๊าซ Pyrolysis รวม 

ปริมาณท่ีใช้ (ก.ก.) 1,500 45 270 1,815 

ค่าความร้อน (Kcal) 3,100 12,000 11,000 8,160,000 

สัดส่วนค่าเฉล่ียตามค่าความร้อน (ร้อยละ) 56.99 6.61 36.40 100 

ราคาเชื้อเพลิงในท้องตลาด (บาท/ก.ก.) 0.60 21.0 10.0  

 

หมายเหตุ: Condition: Input = 5,000 kgs (นํ้าหนักยางรถยนต์เก่าต่อการผลิตต่อหน่ึงรอบการ

ทํางาน)  

ค่าเชื้อเพลิงต่อวัน  = 4,095 บาท     

ค่าเชื้อเพลิงต่อวัตถุดิบ  1.00 ก.ก. = 0.820 บาท 

ความร้อนท่ีใช้แปลงวัตถุดิบต่อกิโลกรัมให้เป็ นผลิตภัณฑ์ = 1,632 Kcal   

 

4.2.3.5 ควรพิจารณาถึงแรงงานในท้องถิ่นว่ามีเพียงพอหรือไม่ ความรู้และคุณภาพ

แรงงานก็เป็นองค์ประกอบสําคัญ ท่ีจะต้องนํามาพิจารณาในการลงทุนด้วยเช่นกัน 
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4.2.4  การเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์  

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากระบบไพโรไลซิสจากยางรถยนต์เก่าท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้นั้นมี

ด้วยกัน 2 ชนิด ต้องดูความจําเป็นว่าต้องมีการเพิ่มมูลค่าหรือไม่ เพราะนั่นคือการลงทุนท่ีจะต้อง

ลงทุนเพิ่มขึ้น คือ 

4.2.4.1 นํ้ามันดําให้เป็นนํ้ามันดีเซล โดยการผ่านขั้นตอนการปรับคุณภาพนํ้ามัน    

สิ่งท่ีต้องคํานึง คือ การลงทุนเพิ่มในอุปกรณ์ ด้านความพร้อม บุคลากร ปริมาณผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้

จากระบบในการนํามาเป็นวัตถุดิบ และด้านการตลาด 

4.2.4.2 การปรับคาร์บอนแบล็ค โดยการกระตุ้นให้เป็นคาร์บอนกัมมันต์ สิ่งท่ีต้อง

คํานึง คือ การลงทุนเพิ่มในอุปกรณ์ ความพร้อมด้านบุคลากร และการตลาด เป็ นต ้น 
 

4.3 ต้นทุนและรายได้จากการประกอบการ 
 

 การแสดงต้นทุนและรายได้จากการประกอบการในโครงนี้ แสดงตามตารางท่ี 4.1.3 

ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.13  ต้นทุนและรายได้จากการประกอบการ 
 

ค่าใช้จ่ายวัตถุต้ังแต่ 23 กุมภาพันธ์  –  30 มีนาคม พ.ศ. 2555       ราคา/หน่วย   จํานวนเงิน 

ฟืน+นํ้ามัน       120,000 

ยางรถยนต์เก่า                                                                           3.00 บาท/กก.      336,000 

ค่าแรงงาน                                                                           3,342.00 บาท/ว ัน      100,275 

ค่าซ่อมบํารุงและอ่ืน ๆ        24,400 

รวมค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555      580,675 
 

รายรับจากการขายผลิตภัณฑ์ จํานวนที่ได้          ราคาต่อหน่วย/บาท       จํานวนเงิน 

นํ้ามันเตา   45,000 ลิตร                 14.0                         630,000 

นํ้ามันใส     3,000 ลิตร                 24.0                           72,000 

ลวด   10,000 ก.ก.                 6.00                           60,000 

คาร์บอนแบล็ค   33,750 ก.ก.                 1.50                           50,625 

ก๊าซเชื้อเพลิง    22,000 ก.ก.                 10.0                         220,000 

รวมรายรับ                                                                    1,032,625 
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4.4  คู่มือมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

 

โครงการผลิตไฟฟ้ าจากขยะประเภทพลาสติกและยางของสหกรณ์ฯ ได้คัดเลือกสถานท่ีตั้ง

ให้มีบริเวณกว้างขวาง อยู่ห่างไกลชุมชน แวดล้อมด้วยสวนป่ าทางการเกษตร ทั้งนี้เพื่อให้ส่งผล

กระทบต่อผู้อยู่อาศัยน้อยท่ีสุด และเลือกใช้เทคโนโลยีสลายโมเลกุลด้วยความร้อนในภาชนะปิ ด 

ปราศจากอากาศ (Vacuum Pyrolysis Process) จึงไม่มีไอเสียเกิดขึ้นจากกระบวนการเปล่ียนพลาสติก

เป็นก๊าซและนํ้ามัน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีไอเสียจากการเผาไหม้ของก๊าซและไม้ฟื น (ชีวมวล) เกิดขึ้น

ส่วนหน่ึง เพื่อให้ความร้อนแก่ถัง  Reactor รวมทั้งไอเสียท่ีเกิดจากกระบวนการเผาไหม้ของ

เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน (Engine) ดังนั้น จึงจําเป็นจะต้องดําเนินมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ

ควบคุมและป้ องกันให้เกิดน้อยท่ีสุด ดังต่อไปนี้ 

 

4.4.1 มลภาวะทางอากาศ (Emission) 

ผลกระทบทางอากาศส่วนใหญ่เกิดจากไอเสียจากการเผาไหม้ท่ีอาจมีก๊าซพิษ ฝุ่ นละอองและ

ความร้อนจากการเผาไหม้ ซ่ึงขึ้นกับคุณภาพของเชื้อเพลิงท่ีใช้เป็นหลัก กระบวนการเผาไหม้เพื่อให้

ความร้อนของโครงการนี้จะใช้ก๊าซสังเคราะห์ซ่ึงได้จากกระบวนการ Pyrolysis ในวันละ 8,746 MJ หรื อ

เทียบเท่ากับการใช้ก๊าซสังเคราะห์วันละ 154 NM3 หรือหากใช้ไม้ฟื นจะใช้วันละ 0.950 ตันโดย

ติดตั้งระบบกําจัดฝุ่ นละออง และลดอุณหภูมิของก๊าซไอเสีย ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ 

 

4.4.2  ระบบควบคุมและดักจับฝุ่ นละอองและควัน (Flue Gas Cleaning) 

ประกอบด้วยอุปกรณ์ Water Scrubber เพื่อดักฝุ่ นละอองและควันท่ีเกิดจากการเผาไหม้ของ

ฟื นชีวมวล โดยอนุภาคของฝุ่ นละอองกว่าร้อยละ 50.0 จะตกลงในนํ้าด้วยหลักการหักเหทิศทางของ

อนุภาคจากการพ่นก๊าซไอเสียลงบนผิวนํ้า 2 รอบ ร่วมกับการฉีดพ่นละอองนํ้าผสมกับไอเสียก่อน

ปล่อยออกสู่บรรยากาศ นํ้าผสมเถ้าจากฝุ่นละอองจะตกลงสู่บ่อพักและตกตะกอนลงสู่ก้นบ่อปล่อง

ไอเสียแนวนอนซ่ึงมีขนาดใหญ่และระยะทางยาว เพื่อให้ไอเสียไหลด้วยความเร็วส่งผลให้ฝุ่ นละออง

บางส่วนตกลงด้านล่างตามแรงโน้มถ่วง 

 

4.4.3 ระบบควบคุมและป้ องกันก๊าซพิษ 

คุณสมบัติทางเคมีของก๊าซเชื้อเพลิง (Synthetic Gas) ท่ีได้จากการสลายตัวของพลาสติกและ

ยางจะประกอบไปด้วยสารไฮโดรคาร์บอนเป็นหลัก โดยอาจมีสารมลพิษปนเปื้อนอ่ืน ๆ ในสัดส่วน

น้อยมาก จึงเกิดสารพิษจากกระบวนการเผาไหม้ อาทิ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ออกไซด์ของ
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ไนโตรเจน (NOx) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ก๊าซไดออกซิน 

(Dioxins) และฟูแรนส์ (Furans) ในปริมาณต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ขณะท่ีการ

เผาไหม้ของฟื นจะเกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในปริมาณต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานเช่นเดียวกัน 

ตามคุณสมบัติทางเคมีของฟื นชีวมวล ดังแสดงในตารางท่ี 4.14 

 

ตารางที่ 4.14  คุณสมบัติทางเคมีของฟื นชีวมวล 

 

Biomass Analysis      

Proximate analysis Rice husk Rice straw Bagasse Cane trash Parawood 

Moisture, % 8.20 10.0 50.73 9.2 45 

Ash, % 13.20 10.39 1.43 6.1 1.59 

Volatile Matter, % 58.90 60.7 41.98 67.8 45.7 

Fixed Carbon, % 19.70 18.9 5.86 16.9 7.71 

Ultimate Analysis      

Carbon, % 39.10 38.17 21.33 41.6 25.575 

Hydrogen, % 4.59 5.02 3.06 5.08 3.19 

Oxygen, % 34.70 35.28 23.29 37.42 24.475 

Nitrogen, % 0.18 0.58 0.12 0.4 0.138 

Sulfur, % 0.04 0.09 0.03 0.17 0.022 

Chlorine, % 0.09 Na Na 0.01 0.0055 

Ash, % 13.20 10.39 1.43 6.1 1.595 

Moisture, % 8.2 10.0 50.73 9.2 45 

Other Characteristics      

Bulk Density, kg/m3 150 125 120 100 450 

Higher heating value, kJ/kg 15,400 13,650 9,243 16,794 10,365 

Lower heating value, kJ/kg 14,204 12,330 7,368 15,479 8,600 

Source of data EFE Kinoshita ERI EFE Gulf 

 

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, ม.ป.ป. 
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ดังนั้น โครงการจึงมีมาตรการป้ องกันหรือควบคุมการเกิดก๊าซพิษ ดังนี้ 

4.4.3.1 ปรับอัตราส่วนการเผาไหม้ระหว่างเชื้อเพลิงก๊าซหรือฟื นกับอากาศให้

เหมาะสม ให้มีอากาศส่วนเกินกว่าร้อยละ 5.00 – 12.0  เพื่อป้ องกันการเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 

(CO) โดยการวัดหาปริมาณจากไอเสีย 

4.4.3.2 ควบคุมความร้อนในเตาให้ต่ํากว่า 900 องศาเซลเซียส เพื่อป้ องกันหรือลด

การเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 

4.4.3.3 การเผาไหม้ของก๊าซสังเคราะห์และไม้ฟื น จะเกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

(SO2) ต ่ํากว่า 30.0 PPM ตามคุณสมบัติของเชื้อเพลิงชีวมวล ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการปล่อยไอ

เสียของเตาเผาขยะชุมชนตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษ 

4.4.3.4 ก๊าซพิษอ่ืน ๆ ตามท่ีกล่าวมาจะไม่มีหรืออาจเกิดขึ้นบ้างน้อยมากตาม

คุณสมบัติทางเคมีของก๊าซสังเคราะห์และฟื นชีวมวลท่ีใช้ 

 

4.4.4  การลดอุณหภูมิไอเสีย 

ไอเสียท่ีไหลผ่านผิวนํ้า ร่วมกับการฉีดละอองนํ้าผสมกับไอเสีย จะช่วยระบายความร้อนของ

ไอเสียส่งผลให้อุณหภูมิลดลงก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ 

 

4.4.5 ระบบกระจายไอเสียสู่บรรยากาศ 

ติดตั้งปล่องไอเสียแนวนอน ก่อนปล่อยไอเสียลงสู่เหนือผิวนํ้า ในบ่อพักนํ้าพร้อมทั้งฉีดพ่น

ละอองนํ้าท่ีบริเวณปลายปล่องไอเสีย เพื่อช่วยให้ฝุ่ นละอองท่ีหลงเหลืออยู่ร่วงหล่นและแพร่กระจาย

ในพื้นท่ีจํากัด 

 

4.4.6 นํ้าทิ้ง 

นํ้าขี้เถ้าท่ีเกิดจากการตกตะกอนในระบบ Water Scrubber ประมาณ 10.0 – 15.0 ลูกบาศก์เมตรต่อ

วัน จะไหลลงสู่บ่อตกตะกอนเพื่อสูบนํานํ้ากลับมาใช้ใหม่โดยตรวจสอบและปรับแต่งค่าความเป็น   

กรด – ด่างระหว่าง 6.50 – 8.50 เม่ือตะกอนสะสมเกินคร่ึงบ่อจึงตักออกนําไปฝังกลบ นํ้าทิ้งจากการ      

ซักล้างและทําความสะอาดพื้นท่ีวันละประมาณ 1.00  –  2.00 ลูกบาศก์เมตร จะไหลรวมลงสู่บ่อ

ตกตะกอนเช่นเดียวกัน ส่วนนํ้าในระบบระบายความร้อนส่วนใหญ่จะระเหยกลายเป็นไอนํ้าลอยขึ้น

สู่อากาศ 
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4.4.7 การกําจัดขี้เถ้า 

เถ้าท่ีเกิดจากการเผาไหม้ของฟื นในอากาศ ทั้ง Bottom Ash และ Fly Ash ซ่ึงมีปริมาณราว 

ร้อยละ 10.0  – 15.0 ของนํ้าหนักท่ีใช้ในกระบวนการเผาไหม้หรือวันละไม่เกิน 0.140 ตัน จะถูก

สเปรย์ด้วยนํ้าป้ องกันการฟุ้ งกระจาย ก่อนนําไปฝั่งกลบในบ่อซ่ึงอยู่ในบริเวณพื้นท่ีโครงการและ/

หรืออาจแจกจ่ายให้เกษตรกรเพื่อใช้ผสมทําปุ๋ ย เถ้า (Residual) ซ่ึงเกิดจากความไม่บริสุทธิ์ของ

พลาสติกและยางในภาชนะ Reactor ประมาณร้อยละ 10.0 – 20.0 ของนํ้าหนัก ท่ีหลงเหลือจากการ

สลายตัวของพลาสติกและยางหรือวันละ 0.800 – 1.60 ตัน จะถูกตรวจสอบความเป็ นกรด – ด่าง และ

เติมสารเคมีเพื่อปรับค่า pH ให้อยู่ในระหว่าง 6.50  –  8.50 เพื่อเตรียมนําจําหน่ายเป็นคาร์บอนใน

อุตสาหกรรมต่อไป 

 

4.4.8 เสียง 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบเกือบทั้งหมดอาทิ Reactor, Motor, Blower เ ป็ น ต ้น  

เป็นแหล่งกําเนิดเสียงเพียงเล็กน้อย ยกเว้น Gas Engine ซ่ึ งจําเป็นต้องติดอุปกรณ์ Soundproof และ/

หรือครอบด้วยผนังปิ ดเพื่อลดเสียงให้ต่ํากว่า 85.0 เดซิเบล – เมตร 

 

4.4.9  กลิ่น 

กลิ่นของโครงการท่ีสําคัญ คือ กลิ่นก๊าซและกลิ่นเถ้าจากการสลายตัวของพลาสติกและยาง

ในขณะเปิ ดภาชนะ Reactor เพื่อขนถ่ายเอาเถ้าออกและเติมวัตถุดิบใหม่เข้าถังซ่ึงใช้เวลาประมาณ 2 

ชั่วโมง ผลจากการทดลองจริง พบว่า กลิ่นดังกล่าวจะฟุ้ งกระจายในรัศมี 20.0 เมตร ก่อนจะเจือจาง

ในอากาศหมดไป ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงซ่ึงห่างในรัศมีกว่า 400 เมตร 

ขณะท่ีผู้ปฏิบัติงานจะป้ องกันด้วยการสวมใส่ Respirator ชนิดท่ีป้ องกันกลิ่นได้ 

 

4.4.10  การขนส่ง 

สถานท่ีตั้งโครงการอยู่บนทางหลวงจังหวัดสายพังโคน – บึงกาฬ กิโลเมตรท่ี 11 ซ่ึงผิวถนน

ลาดด้วยยางแอสฟัล มีบ้านเรือนตั้งอยู่ตามแนวถนนประปราย พื้นท่ีบริเวณใกล้เคียงโดยรอบส่วน

ใหญ่เป็นสวนป่ ายูคาลิปตัสและท่ีนา วัตถุดิบ คือ เศษพลาสติกและยางท่ีคัดแยกจากบ่อขยะต้นทางจะ

ถูกอัดและมัดรวมเป็นก้อนและถูกขนส่งโดยรถบรรทุกคลุมด้วยผ้าใบส่งมายังโครงการ ขณะท่ีเศษ

ยางรถเก่าก็จะถูกขนส่งโดยรถบรรทุกคลุมด้วยผ้าใบเช่นกัน ทั้งนี้โครงการประเมินว่าจะต้องมี

รถบรรทุกขนส่งเข้า – ออกโครงการรวมถึงการขนส่งไม้ฟื นเชื้อเพลิง รวมเฉล่ียวันละไม่เกิน 4 เท่ียว

รถบรรทุก ซ่ึงจะไม่สร้างความเดือดร้อนรําคาญต่อผู้สัญจรและผู้อยู่อาศัยโดยรอบ 
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4.5 การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อเป็ นแนวทางในการจัดทําคู่มือระบบการจัดการเตาไพโรไลซิส  

 

เรียบเรียงข้อมูลท่ีได้ทั้งทุติยภูมิและปฐมภูมิ เพื่อนํามาจัดทําเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของ

โรงไฟฟ้ าพลังงานทางเลือก สหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จํากัด จังหว ัดสกลนคร     

การทํางานของโรงงานโรงไฟฟ้ าพลังงานทางเลือก สหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จํากัด 

จังหวัดสกลนคร สรุปเป็นขั้นตอน ได้ดังนี้ 

1) รับวัตถุดิบเข้าสถานท่ีเก็บ ตกแต่งวัตถุดิบ และทําความสะอาดวัตถุดิบ ก่อนนํา 

วัตถุดิบเข้าเตาในเวลา 07:00 – 10:00 น. ของทุกวัน 

2) หลังปิ ดเตาปฏิกรณ์ 10:30 น. 

(1) ทําการทดสอบอุปกรณ์ทุกชิ้น 

(2) ติดไฟในระบบฮีทเตอร์ 

3) หลักการควบคุม 

(1) การให้ความร้อน ≤ 120 องศาเซลเซียส ขณะเริ่มเดินเตาในชั่วโมงแรก 

(2) การปล่อยก๊าซเสีย เริ่มปล่อยก๊าซเสียตั้งแต่ อุณหภูมิท่ี 120 องศาเซลเซียส

จนภายในเตาปฏิกรณ์ไม่มีความดัน 

(3) การเพิ่มความร้อน หลังปล่อยก๊าซเสียออกจากเตาปฏิกรณ์หมดแล้ว เพิ่ม

อุณหภูมิจนถึงประมาณ ≤ 450 องศาเซลเซียส ก๊าซท่ีได้จากอุณหภูมินี้เป็ นก๊าซท่ีจะนํามาใช้

ประโยชน์ทั้งหมด รักษาอุณหภูมินี้ไว้จนก๊าซหมด โดยให้สังเกตจากหลอดแก้วว่าไม่มีควัน และ

ความดันไม่มีแล้ว 

(4) การอัดก๊าซเข้าถังจะต้องทําการอัดก๊าซเข้าถังเก็บก๊าซทุกครั้งเม่ือความดัน

ขึ้นไปถึง 3.00 Bar (0.300 MPa) 

 โดยรายละเอียดต่าง ๆ ได้มีการแสดงในภาคผนวก ก 

 

 

 



บทที ่5 

 

 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

ไพโรไลซิส เป็นวธีิการทางเคมีความร้อน โดยใชค้วามร้อนเพื่อสลายโมเลกุลของสสารท่ีมี

ขนาดใหญ่ให้เป็นขนาดเล็ก ในสภาพท่ีเป็นสูญญากาศ โดยจะได้ก๊าซท่ีเป็นสารไฮโดรคาร์บอน     

ซ่ึงเป็นองค์ประกอบในโครงสร้างหลักทางเคมีของยางรถยนต์ ซ่ึงประกอบไปด้วย สาร

ไฮโดรคาร์บอนท่ีสามารถนํามาผลิตเป็นนํ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิดต่าง ๆ วตัถุดิบหลักท่ีนํามาใช้ใน

โครงการน้ี คือ ยางรถยนตเ์ก่าหรือพลาสติก ซ่ึงอาจทาํมาจากยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ และสาร

โพลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ จึงไดท้าํการเก็บขอ้มูลวิธีการจดัการเตาไพโรไลซิสในโครงการน้ี ตั้งแต่การ

บริหารจดัการ ระบบการจดัการยางรถยนต์ ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ สถานการณ์ของยาง

รถยนต์เก่า ปัญหา และผลกระทบ กระบวนการไพโรไลซิส และการใช้ยางรถยนต์เก่ากับ

กระบวนการไพโรซิส การคดัเลือกวตัถุดิบ ขั้นตอนการผลิตนํ้ ามนัเช้ือเพลิงจากยางรถยนตเ์ก่า ของ

สหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จาํกดั จงัหวดัสกลนคร เพื่อให้สามารถนาํมาเป็นแนวทางการจดัทาํ

คู่มือการปฏิบติังาน ท่ีจะบอกเล่าถึงกระบวนงานว่าตอ้งทาํอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยา่งไร และทาํไม 

โดยไดท้าํการศึกษาท่ีโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือก ของสหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จาํกดั ตาํบล

เด่ือศรีคนัไชย อาํเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร 

นอกจากน้ีในการศึกษา ทาํให้ทราบถึงความบกพร่องภายในโรงงานหลายเร่ือง โดย

สามารถแบ่งยอ่ยได ้ดงัต่อไปน้ี 

 

5.1.1 การบริหารจัดการเตาไพโรไลซิสเพือ่กาํจัดยางรถยนต์เก่า  

การบริหารจดัการด้านเวลา ยงัควบคุมระยะเวลาการทาํงานให้คงท่ีไม่ได้ ยงัขาดความ

รับผิดชอบของเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในด้านการบาํรุงรักษาอุปกรณ์ ทกัษะ และความรู้ยงัมีไม่

เพียงพอ รวมทั้งทศันคติต่องาน ความรู้สึกของการมีส่วนร่วมและความร่วมมือในการทาํงานยงัมี

นอ้ย 
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5.1.2  ด้านการผลิต   

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยังไม่เสถียร สาเหตุจากการควบคุมอุปกรณ์ทําได้ไม่สม่ําเสมอ 

อุปกรณ์ขัดข้องบ่อยครั้ง เน่ืองจากระยะเวลาในการเดินเคร่ืองต่อรอบค่อนข้างใช้เวลามาก ทําให้ผลิต

ได้ไม่ตามเป้ าหมาย 

 

5.1.3 ด้านส่ิงแวดล้อม 

ยังขาดการรับผิดชอบจากพนักงานในเร่ืองของความสะอาดภายในโรงงาน ซ่ึงพนักงาน

ส่วนใหญ่เป็ นชาวบ้าน ขาดความเข้าใจและยึดติดในความเป็นพนักงานของสหกรณ์ว่าเป็ นเสมือน

ข้าราชการ ทําให้การทุ่มเทและความร่วมมือมีน้อย 

 

5.1.4  อุปกรณ์ต่าง ๆ  

อุปกรณ์ยังมีไม่ครบถ้วน เช่น รถตัก รถยก รอก เคร่ืองสูบนํ้ามันใส่รถขนส่ง เป็นต้น 

อุปกรณ์บางชนิดท่ีนํามาใช้ เช่น รถยก ก็แบ่งกันใช้กับสหกรณ์ ทําให้เกิดการแย่งกันใช้             

เคร่ืองอัดก๊าซเข้าถังเล็กสําหรับให้สมาชิกนําไปใช้ในครัวเรือนยังไม่ได้จัดซื้อ  ทําให้ต้องปล่อย  

ก๊าซทิ้งเป็นจํานวนมากในแต่ละรอบการทํางานแทนท่ีจะนํามาใช้ประโยชน์ เป็นต้น 

 

5.1.5 การทํางานของโรงงาน 

การทํางานของโรงงาน สามารถแสดงเป็น Flow Chart สรุ ปได้ตามภาพท่ี 5.1 
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ภาพที่ 5.1  Operation Flow Chart 

การรับวัตถุดิบเข้า

สถานที่เก็บ 
 

การแต่งวัตถุดิบ 
 

หลังปิ ดเตาปฏิกรณ์ 10:30 น. 

1. ทําการทดสอบอุปกรณ์ทุกชิ้น 

2. ติดไฟในระบบฮีทเตอร์ 

 

 
 

การอัดก๊าซเข้าถัง 

จะต้องทําการอัดก๊าซ

เข้าถังเก็บก๊าซทุกครั้ง

เม่ือความดันขึ้นไปถีง 

3.00 Bar (0.300 Mpa) 

เจ้าหน้าท่ี คุมก๊าซและ

แรงดัน 2 คน เป็ นชุด
เดียวกับเจ้าหน้าท่ี

ปล่อยก๊าซเสีย 
 
 
 
 
 

ควบแน่นก๊าซเป็ นนํ้ามัน ทําการตรวจนํ้ามันในระบบและเก็บผลิตภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

การให้ความร้อน 

≤ 150 องศาเซลเซียส

ข ณ ะ เ ริ่มเดินเตา  

ในชั่วโมงแรก โดย

จะต้องมีคน 1 คน

คอยควบคุม

ตลอดเวลา 
 

การเพิ่มความร้อน 

หลังปล่อยก๊าซเสียออกจาก

เตาปฏิกรณ์หมดแล้ว เพิ่ม

อุณหภูมิจนถึ งประมาณ  

 ≤ 450 องศาเซลเซียส ต้องมีคน

จัดเชื้อเพลิง 2 คน ก๊าซท่ีได้จาก

อุ ณ หภูมิ นี้เ ป็ น ก๊า ซ ท่ี จ ะ

นํามาใช้ประโยชน์ทั้งหมด 

รักษาอุณหภูมินี้ไว้จนก๊าซ

หมด โดยให้สังเกตจาก

หลอดแก้วว่าไม่มีควัน และ

ความดันไม่มีแล้ว 

การปล่อยก๊าซเสีย 

เริ่มปล่อยก๊าซเสียตั้งแต่ 

อุณหภูมิท่ี 120 องศา

เซลเซียส จนภายในเตา

ปฏิกรณ์ไม่มีความดัน

และหยุดท่ี 150 องศา

เซลเซียส โดยต้องมีคน

ควบคุมวาล์วเปิ ดปิ ด 2 

คน 

หลักการควบคุมระบบ 

การนําวัตถุดิบเข้าเตา 

07:00 – 10:00 น. ของทุกวัน 

การทําความสะอาด

วัตถุดิบ  
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5.2 ข้อเสนอแนะ  

 

เน่ืองจากสหกรณ์ฯ มีงบประมาณท่ีจํากัด ประกอบกับพนักงานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ี    

ท่ีฝากเข้าทํางาน การบริหารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด Maximize Capacity จึงเป็นเร่ืองท่ีทําได้

ค่อนข้างลําบาก เน่ืองจากยังมีความเกรงอกเกรงใจกัน ดังนั้น การจะทําให้โรงงานนี้สามารถทํางาน

ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างรายได้ให้มีความคุ้มค่าทางด้านการลงทุน จะต้องดําเนินการ 

ดังต่อไปนี้ 

1) ให้ความรู้แก่พนักงาน โดยจัดอบรมเป็นระยะ ๆ ให้มีความรู้สึกถึงความเป็ น

เจ้าของร่วมของพนักงาน 

2) จัดหางบประมาณให้เพียงพอ เพื่อติดตั้งเพิ่มเติมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์

ตรวจวัดก๊าซไอเสีย  รูปลักษณ์โรงเรือน และภูมิทัศน์ให้งดงามขึ้น  ซ่ึงจะใช้งบประมาณไม่มากนัก 

3) สร้างแทงค์เก็บนํ้ามัน โรงเก็บผลิตภัณฑ์ข้างเคียง เพื่อรอการจัดจําหน่ายติดตั้ง

อุปกรณ์ท่ีช่วยการประหยัดพลังงานและเชื้อเพลิงเพิ่ม  เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน 

4) ติดตั้งอุปกรณ์ไพโรไลซิสเพิ่มอีกหน่ึงชุด  เพื่อให้การใช้ทํางานของพนักงาน

ทํางานได้มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น เน่ืองจากปัจจุบัน ต้องรอให้เตาปฏิกรณ์เย็นลง ทําให้เสียเวลา

วันละไม่น้อยกว่า 4 – 5 ชั่วโมง ทําให้ต้องทําล่วงเวลาแต่ไม่ได้งานซ่ึงเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายมากขึ้น 

5) ก๊าซส่วนเกินท่ีเกินขีดการรองรับของระบบในปัจจุบัน ต้องติดตั้งอุปกรณ์เก็บ

ก๊าซเพิ่มเติม นอกจากนี้ต้องฝึกอบรมให้แก่พนักงงานคุมฮีทเตอร์ในการให้ความร้อนแก่เตาปฏิกรณ์

ไม่ให้สูงและขึ้นเร็วจนเกินไปในระหว่างการเดินเตา  

6) หาผู้ร่วมลงทุน เพื่อพัฒนาอุปกรณ์และระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลด

ต้นทุนการผลิตและให้บุคคลากรทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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คู่มือการควบคุมเตาไพโรไลซิสเพื่อกําจัดยางรถยนต์เก่า 

รุ่น XY – 107 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการควบคุมเตาไพโรไลซิสเพือ่กาํจดัยางรถยนต์เก่า รุ่น XY – 107 

วตัถุประสงค ์:  เพื่อจดัทาํคู่มือระบบการจดัการเตาไพโรไลซิสสาํหรับกาํจดัยางรถยนตเ์ก่า 

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ท่ีสาํคญัของเคร่ืองจกัรในโรงงาน 

1.  อุปกรณ์ในระบบ Pyrolysis ประกอบด้วย 

1.1 Pyrolysis Reactor  หรือเตาปฏิกรณ์ไพโรไลซิส  

เตาปฏิกรณ์ไพโรไลซิสแบบแนวนอน Rotating Reactor Model XY – 107 ภาพท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่1  เตาไพโรไลซิส 

 

1.2 ชุดถงัพกัก๊าซ (Air Manifold Fitting) อุปกรณ์แยกชนิดนํ้ ามนัเตา (Crude Oil 

Seperator) เพื่อดกัก๊าซท่ีออกจากถังปฏิกรณ์ และแยกส่วนท่ีมีนํ้ าหนักมากและสกปรกให้ตกลง

ดา้นล่างเพื่อให้ไดน้ํ้ ามนัท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนและไม่สกปรกปนเป้ือน ชุดถงัพกัก๊าซ และอุปกรณ์แยก

ชนิดนํ้ามนั ภาพท่ี 2 
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      ถงัพกัก๊าซ                      อุปกรณ์แยกนํ้ามนัเตาหนกั         อุปกรณ์คดัแยกนํ้ามนัเตาเบา 

ภาพที ่2  ชุดถงัพกัก๊าซและอุปกรณ์แยกชนิดนํ้ามนัเตา     

 

1.3 อุปกรณ์ระบบควบแน่น (Condenser System) 

ก๊าซท่ีผ่านจากถงัพกัก๊าซแลว้ จะมีคุณสมบติัท่ีดีและพร้อมท่ีจะเปล่ียนสถานะเป็น

ของเหลว จึงจาํเป็นตอ้งลดอุณหภูมิลง เพื่อใหเ้กิดการกลัน่ตวัเป็นของเหลว อุปกรณ์ระบบควบแน่น

ภาพท่ี 3  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3  อุปกรณ์ระบบควบแน่น 

  

1.4 ถงัเก็บก๊าซ (Gas Storage Tank) และอุปกรณ์อดัก๊าซเขา้ถงัเก็บ (Compresser) 

ก๊าซท่ีมีความเบามาก และไม่สามารถจะกลัน่ตวัเป็นนํ้ ามนัได ้ยงัคงมีสถานะเป็น

ก๊าซอยู่ จะถูกส่งมาอดัเก็บไวใ้นถังก๊าซซ่ึงจะได้ก๊าซท่ีมีคุณภาพดี ให้ความร้อนสูงเหมือนก๊าซ

ธรรมชาติ  ชุดถงัเก็บก๊าซและอุปกรณ์ ภาพท่ี 4  

 

 

 

 

 

ภาพที ่4  ถงัเก็บก๊าซและคอมเพรสเซอร์อดัก๊าซเขา้ถงัเก็บ 
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1.5 ระบบกาํจดัซลัเฟอร์และฝุ่ นผง (Desulfurization Dust Removal System)  

ควนัจากระบบให้ความร้อน ซ่ึงเป็นควนัเสียท่ีได้จากการเผาฟืนหรือก๊าซจะมีฝุ่ น

ละออง และซลัเฟอร์ จึงบาํบดัดว้ยการทาํ Wet Scrubber กาํจดัฝุ่ นผงและลดซลัเฟอร์ท่ีออกมา ระบบ

กาํจดัซลัเฟอร์และฝุ่ นผง ภาพท่ี 5  

 

 

      

 

 

 

 

 

ภาพที ่5  ระบบกาํจดัซลัเฟอร์และฝุ่ นผง 

 

1.6 ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 

 (1)  ระบบทาํความร้อน (Heating System) 

 (2) สกรูวส่์งคาร์บอน (Screw Out) 

 (3) อุปกรณ์ต่อท่อ (Pipe Fitting) 

 (4) บ่อเก็บนํ้ามนัเตา (Crudeoil Pool) 

 (5) อุปกรณ์อ่ืน ๆ (Non - Standard Accessories) 

 

1.7 จาํนวนเจ้าหน้าท่ีในส่วนต่าง ๆ ทั้งหมดในระบบ 16 คน ในระบบต่าง ๆ

ดงัต่อไปน้ี 

 (1) แรงงานทัว่ไป (ขนยา้ยวตัถุดิบ ดึงลวด เป็นตน้) 4 คน 

 (2) เจา้หนา้ตรวจสอบควบคุมแรงดนัและอุณหภูมิของเตาปฏิกรณ์และส่วน

ควบ กะละ 2 คน 2 กะ 
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 (3) เจา้หนา้ท่ีควบคุมหอ้งคอนโทรลและเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า  2 คนต่อกะ 

 (4) เจา้หนา้ท่ีควบคุมแรงดนัก๊าซและแยกชนิดนํ้ามนั 2 คน 

 (5) เจา้หนา้ท่ีดูแลการถ่ายกากคาร์บอนและลวด 2 คน 

 

2.  ข้ันตอนการผลติจากข้อมูลปฐมภูมิการปฏิบัติการจริงภายในโรงงาน (ภาพท่ี 6) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6   ผงัอุปกรณ์ส่วนไพโรไลซิสของสหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จาํกดั จงัหวดัสกลนคร 

 

2.1  ระบบการจดัการวตัถุดิบ มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1)  การคดัชนิดของยางรถยนต์เก่าแต่ละประเภทให้สอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ์ท่ี

ตอ้งการ ดงัน้ี 

 (1) แกม้ยาง จะไดน้ํ้ ามนัในอตัราส่วนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 45.0 ก๊าซ ร้อยละ 

25.0 และคาร์บอนแบล็ค ร้อยละ 30.0 

 (2) หนา้ยาง จะไดน้ํ้ ามนัไม่เกินร้อยละ 30.0 ก๊าซไม่เกิน ร้อยละ 30.0  ลวด  

ร้อยละ 10.0 – 12.0 และคาร์บอนแบล็ค ร้อยละ 28.0 – 30.0 

 (3) ยางใน จะไดน้ํ้ ามนั ร้อยละ 40.0 – 45.0 ก๊าซ ร้อยละ 30.0 และคาร์บอน

แบล็ค ร้อยละ 30.0 – 35.0 

2) วิธีการเก็บรักษาวตัถุดิบ การจดัเก็บท่ีถูกวิธี เม่ือมีการส่งวตัถุดิบมายงัโรงงาน

แลว้ จะตอ้งคดัแยกชนิดของวตัถุดิบให้ชดัเจน เช่น แกม้ยาง หนา้ยาง หรือยางใน และเก็บแยกออก

จากกนั จากนั้นทาํการฉีดนํ้ าเพื่อลา้งส่ิงท่ีติดมากบัยางรถยนต์ ทาํความสะอาด ตากให้แห้งในลาน

เก็บก่อนนาํเขา้เตาปฏิกรณ์ (ภาพท่ี 7) 

3) วธีิการเตรียมยางรถยนตเ์ก่าท่ีจะนาํเขา้เตา จะตอ้งตดัเป็นช้ิน ๆ ขนาด 1 ใน 3  – 1 

ใน 6 ของยางแต่ละเส้น ถา้เป็นยางขนาดใหญ่ เช่น ยางรถบรรทุก ใหต้ดัเป็น 6 ช้ิน และตดัเป็น 4 ช้ิน

ต่อยางหน่ึงเส้น ซ่ึงโดยปกติในสั่งซ้ือจะสั่งผูข้ายให้ตดัสําเร็จมาส่งยงัโรงงาน เพื่อผลประโยชน์ของ
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ผูข้ายเองในการขนส่ง สําหรับยางรถเล็กหรือรถยนตน์ัง่หรือรถกระบะทัว่ไป  เพื่อให้ทาํการบรรจุ

เขา้เตาปฏิกรณ์ไดส้ะดวกและไดจ้าํนวนตามท่ีตอ้งการ เน่ืองจากหากไม่ทาํการตดัยางเป็นช้ินเล็กลง

จะทาํใหบ้รรจุยางไดน้อ้ยและเสียพื้นท่ี ทาํให้ส้ินเปลืองพลงังานในการแปรรูป  เน่ืองจากระยะเวลา

และอุณหภูมิในการแปรรูปถูกกาํหนดให้คงท่ี  จาํนวนยางท่ีตอ้งการใช้ต่อหน่ึงรอบการเดินเคร่ือง

สาํหรับท่ีน่ี คือ 5,000 กิโลกรัมต่อรอบผลิต 

 

         

 

 

 

 

 

ภาพที ่7  ยางรถยนตเ์ก่าท่ีคดัแยกชนิดและฉีดนํ้าลา้งแลว้ 

 

2.2  ระบบการเผายางรถยนตเ์ก่า 

1) นาํวตัถุดิบเขา้เตาปฏิกรณ์พร้อมสารเร่งปฏิกิริยา  HN – 1  ซ่ึงเป็นสารนาํเขา้มา

จากต่างประเทศ สารเร่งปฏิกิริยาน้ี จะเป็นตวัช่วยให้นํ้ ามนัท่ีไดไ้ม่เป็นไข มีความสะอาด ใช้ความ

ร้อนไม่มาก มีส่ิงเจือปนนอ้ย และมีปริมาณนํ้ามนัมากกวา่การไพโรไลซิสปกติทัว่ไป ซ่ึงจะไดน้ํ้ ามนั

ท่ีมีคุณภาพและปริมาณท่ีตํ่ากวา่ จึงจาํเป็นตอ้งใชต้วัเร่งปฏิกิริยา ซ่ึงมี 2 ชนิด คือ ชนิดกรดและชนิด

ด่าง และสาํหรับโรงงานน้ีจะใชช้นิดด่าง โดยจะใส่ในอตัราส่วนร้อยละ 3.00 (ภาพท่ี 8) 

2) วิธีการจ่ายความร้อนซ่ึงเป็นหัวใจสําคญัของกระบวนการ โดยจะเร่ิมให้ความ

ร้อนขนาดปานกลางท่ีอุณหภูมิ ≤ 150 องศาเซลเซียส แก่ระบบเป็นเวลา 2 ชัว่โมง วตัถุประสงคเ์พื่อ

ไล่ไอนํ้ าและอากาศท่ีอยู่ในเตาปฏิกรณ์ เน่ืองจากในระบบน้ีจะไม่มีการใช้ไนโตรเจนเป็นตวัช่วย 

และในระบบของสหกรณ์ก็ไม่ไดติ้ดตั้งอุปกรณ์ Vaccum ดงันั้น ขั้นตอนน้ีจึงเป็นเทคนิคท่ีผูท้าํ ไพ

โรไลซิสทัว่ไปไม่ทราบ เน่ืองจากหากมีอากาศผสมอยู่ภายในระหวา่งการยอ่ยสลายยางเพื่อเปล่ียน

ขนาดและโครงสร้างของโมเลกุล จะทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ ซ่ึงจะมีผลโดยตรงทั้งต่อปริมาณ

และคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
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ภาพที ่8  การนาํยางรถยนตเ์ก่าเขา้เตาปฏิกรณ์ 

 

3) ปล่อยก๊าซเสียทิ้งในระบบสครัปนํ้ าและระบบควบแน่นภายนอก  เพื่อรักษา

แรงดนัไม่ให้เกิน 0.400 MPa เน่ืองจากอุณหภูมิระดบัน้ียางรถยนต์ยงัไม่แปรสภาพ ดงันั้น ก๊าซ 

ต่าง ๆ ท่ีไดจึ้งไม่ใช่ก๊าซท่ีตอ้งการ จึงตอ้งทาํความสะอาดและปล่อยก๊าซเสียเหล่าน้ีทิ้งสู่บรรยากาศ

ภายนอก ซ่ึงในระบบจะมีระบบกาํจดัฝุ่ นผงละอองดว้ยการผา่นผิวนํ้ า และ Wet Scrubber ซ่ึงก็จะทาํ

การลดอุณหภูมิไปดว้ยหลงัจากนั้นจะมีการกาํจดัไดออกซิน โดยใชแ้อคติเวทเต็ดคาร์บอนเป็นมีเดีย 

กาํจดัเขม่าดว้ยถุงปอ โดยเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งคอยดูแลระดบันํ้ าในระบบให้อยูใ่นระดบัท่ีกาํหนด และ

คอยเปล่ียนถุงปอเพื่อไม่ใหอุ้ดตนัทางเดินของก๊าซเสียได ้(ภาพท่ี 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9  ระบบบาํบดัก๊าซเสีย 

 

4) เม่ือปล่อยก๊าซในเตาปฏิกรณ์ออกหมดแล้ว โดยดูจากแรงดนัท่ีระดบั 0 MPa  

ให้ทาํการเร่งความร้อนจาก 150 องศาเซลเซียส เป็น 450 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 60 นาที  โดย

แรงดนัจะตอ้งเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ แต่จะไม่ใหเ้กิน 0.400 MPa  ซ่ึงถา้เกินกวา่น้ีสาํหรับอุปกรณ์ชุดน้ีซ่ึงให้

เป็นจุดวกิฤติ จึงอาจเกิดการระเบิดได ้
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5) นํ้ามนัจะเร่ิมออกมาในระบบควบแน่นตั้งแต่อุณหภูมิท่ี 280 องศาเซลเซียส มีสี

เหลืองใส โดยผ่านมาตามท่อควบแน่น (ภาพท่ี 10) ซ่ึงจะมีก๊าซบางส่วนท่ีมีคุณสมบติัไม่สามารถ

ควบแน่นเป็นนํ้าไดป้นออกมาดว้ย  และก๊าซเหล่าน้ีมีคุณสมบติัเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีความค่าร้อนสูงมาก  

เหมาะท่ีจะนาํไปใช้กบัเคร่ืองยนต์หรือในงานอุตสาหกรรมทัว่ไปได้  หลงัจากทาํการกรองฝุ่ น

ละอองหรือให้ผ่านระบบไซโคลนแลว้ แต่ในโรงงานน้ียงัไม่มีระบบไซโคลนก่อนการเก็บรักษา 

และจะตอ้งเก็บก๊าซเขา้ในระบบเก็บในอนัดบัต่อไป เพื่อความปลอดภยั 

 

 

    

 

 

 

 

ภาพที ่10  นํ้ามนัท่ีไดจ้ากการเผายางรถยนตเ์ก่า 

 

6) อดัก๊าซเขา้ถงัเก็บก๊าซโดยรักษาความดนัเกินไวไ้ม่ให้เกิน 0.400 Mpa ซ่ึงเป็น

ระดบัแรงดนัท่ีถูกกาํหนดไวใ้นระบบ โดยใชเ้คร่ือง Compresser ขนาด 15.0 แรงมา้เป็นเคร่ืองอดัเขา้

ถงัเก็บก๊าซ โดยในถงัเก็บก๊าซจะมี Safty Valve เป็นตวัควบคุมแรงดนัภายในถงัไม่ให้เกินกวา่น้ี 

(ภาพท่ี 11) 

 

 

                                                              

 

 

 

ภาพที ่11  ก๊าซท่ีไดจ้ากระบบและการอดัก๊าซเขา้ถงัเก็บก๊าซ 

 

7) ภายหลงัจากการกลัน่ตวัในระบบควบแน่น นํ้ ามนัท่ีไดจ้ะถูกรวมตวัในถงันํ้ ามนั  

โดยนํ้ ามนัแต่ละชนิดจะถูกแยกตามสถานะความถ่วงจาํเพาะของนํ้ ามนัไปยงัถงัควบแน่นแต่ละใบ  

ซ่ึงมีจาํนวน 3 ถงัในระบบ โดยนํ้ ามนัท่ีเบาท่ีสุดจะมีสีเหลืองใส และนํ้ ามนัท่ีหนักท่ีหนักจะมีสี
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นํ้าตาลดาํและขน้กวา่โดยปกติ จะเรียกนํ้ ามนัชนิดสีดาํน้ีวา่ Biofuel และนํ้ ามนัท่ีหนกัท่ีสุดจะมีสีดาํ

และขน้มากกว่าจะถูกแยกโดยระบบและส่งต่อไปยงับ่อเก็บนํ้ ามนัหนกั ซ่ึงเป็นบ่อปูนซีเมนต์เพื่อ

แยกนํ้าจากนํ้ามนั สาํหรับการเก็บในบ่อปูนซิเมนตน้ี์เป็นวิธีการเก็บท่ีไม่ดีนกั แต่เน่ืองจากสหกรณ์ฯ

ไม่สามารถสร้างแทงค์นํ้ ามนัเก็บนํ้ ามนัเหล่าน้ีได้ จึงจาํเป็นตอ้งสร้างเป็นบ่อปูนซีเมนต์เพื่อเก็บ

นํ้ามนัเหล่าน้ีไว ้เพื่อรอจาํหน่ายเป็นนํ้ามนัเตา  

 

8) เม่ือยางเร่ิมแปรสภาพกลายเป็นก๊าซ ซ่ึงจะเร่ิมเกิดข้ึนหลงัจากเร่ิมเดินระบบแลว้

ประมาณ 3 – 3½ ชัว่โมง  การควบแน่นก๊าซให้เป็นนํ้ ามนัก็จะเร่ิมในช่วงน้ี  ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ก็จะ

เร่ิมในช่วงน้ี  การทาํการหลอมตอ้งทาํต่อเน่ืองจนกวา่ก๊าซจะหมดไปจากเตา  ซ่ึงจะสามารถสังเกต

ไดเ้ห็นไดจ้าก กล่องแกว้และเกยว์ดัความดนั โดยปกติจะตอ้งหลอมต่ออีกเป็นเวลา 8 ชัว่โมง ก๊าซจึง

จะหมดและภายในเตาปฏิกรณ์สะอาดและไม่มีก๊าซเหลืออยู ่ซ่ึงหากมีก๊าซเหลืออยูใ่นเตาปฏิกรณ์ จะ

ทาํให้เกิดการลุกไหมข้ึ้นทนัที เพราะความร้อนสะสมภายในเตาและก๊าซเช้ือเพลิงเม่ือกระทบกบั

ออกซิเจนในอากาศ  

 

9) หลงัจากก๊าซหมดแลว้โดยสังเกตไดจ้ากแรงดนัของเคร่ืองวดัวา่ไม่มีแรงดนัแลว้  

จะปิดระบบจ่ายความร้อน โดยลดอุณหภูมิลงจนเหลือ 250 องศาเซลเซียส จึงทาํการปล่อยผงถ่าน

คาร์บอนออกจากเตา โดยในระบบน้ีจะเป็นแบบก่ึงอตัโนมติั ไม่ใช้การเก็บกวาดจากภายในเตา

ปฏิกรณ์ โดยปล่อยผ่านระบบสกรูวใ์ห้ลงบ่อผงถ่านคาร์บอน รอให้เย็นลงเพื่อตรวจวดัและบรรจุ

กระสอบต่อไป (ภาพท่ี 12) 

 

   

 

 

 

 

 

ภาพที ่12  ระบบสกรูวส์าํหรับส่งผงถ่านลงบ่อคาร์บอน 
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10) เม่ืออุณหภูมิลดลงมาจนเหลือ 80.0 องศาเซลเซียส ให้เปิ ดเตาเพื่อนําลวดออก    

แล้วนําไปเก็บรักษาไว้  หลังจากนั้นให้พักเตาไว้เป็นเวลา 4 ชั่วโมง เม่ือเตาเย็นแล้วจึงเริ่มทําการใส่

ยางรอบใหม่อีกครั้ง (ภาพท่ี 13)   

 

     

         

 

 

 

ภาพที่ 13  ลักษณะลวดท่ีได้จากการผลิต 

 

2.3  การเก็บผลิตภัณฑ์   

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้แบ่งออกเป็น 3 สถานะคือ ของแข็ง (ลวดและผงถ่าน) ของเหลว 

(นํ้ามัน) และก๊าซเชื้อเพลิง 

 

  ลวด                                         นํ้ามัน                                         ก๊าซ 

ภาพที่ 14  ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากระบบการผลิต         

 

การทํางานของโรงงานโรงไฟฟ้ าพลังงานทางเลือก สหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส 

จํากัด จังหวัดสกลนคร สรุปเป็นขั้นตอน ได้ดังนี้ 

 

1.   รับวัตถุดิบเข้าสถานท่ีเก็บ ตกแต่งวัตถุดิบ และทําความสะอาดวัตถุดิบ ก่อนวัตถุดิบเข้า 

เตาในเวลา 07:00 – 10:00 น. ของทุกวัน 

2.  หลังปิ ดเตาปฏิกรณ์ 10:30 น. 

1)  ทําการทดสอบอุปกรณ์ทุกชิ้น 
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2)  ติดไฟในระบบฮีทเตอร์ 

3.   หลักการควบคุม 

1)  การให้ความร้อน ≤ 120 องศาเซลเซียส ขณะเริ่มเดินเตาในชั่วโมงแรก 

2)  การปล่อยก๊าซเสีย เริ่มปล่อยก๊าซเสียตั้งแต่ อุณหภูมิท่ี 120 องศาเซลเซียส 

 จนภายในเตาปฏิกรณ์ไม่มีความดัน 

3)  การเพิ่มความร้อน หลังปล่อยก๊าซเสียออกจากเตาปฏิกรณ์หมดแล้ว เพิ่ม

อุณหภูมิจนถึงประมาณ ≤ 450 องศาเซลเซียส ก๊าซท่ีได้จากอุณหภูมินี้เป็นก๊าซท่ีจะนํามาใช้

ประโยชน์ทั้งหมด รักษาอุณหภูมินี้ไว้จนก๊าซหมด โดยให้สังเกตจากหลอดแก้วว่าไม่มีควัน และ

ความดันไม่มีแล้ว 

4)  การอัดก๊าซเข้าถังจะต้องทําการอัดก๊าซเข้าถังเก็บก๊าซทุกครั้งเม่ือความดันขึ้นไป

ถึง 3.00 Bar (0.300 MPa) 

5)  ทุกขั้นตอนการทํางานต้องทํางานด้วยความระมัดระวัง อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องหมั่น

ตรวจดูความเรียบร้อย เพราะการซ่อมระหว่างเดินเคร่ืองจะมีอันตรายท่ีสูงมาก เน่ืองจากเราไม่

สามารถลดอุณหภูมิในระบบลงได้ในทันที การลดอุณหภูมิและความดันต้องใช้เวลา จึงอาจเกิด

อันตรายขึ้นได้ 
 

 

 

 



ประวตัผู้ิเขยีน 

 

ช่ือ – นามสกุล นายสุวเิชียร  ผอ่งนยัเลิศ 

 

ประวตัิการศึกษา BA. Economic  College of Commerce 1979 

BSc. Industry  Shanghai Second Polytechnic University 1989 

 

ประสบการณ์การทาํงาน  2555 – ปัจจุบนั Senior Consultant of Nanjing Changjiang 

      Waterway Engineering Bureau  

2549 – ปัจจุบนั   ผูแ้ทน Shanghai Associate of International 

Economic & Technological Cooperation, 

Shanghai Municipal, China  

 2548 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั มาชูคอน จาํกดั   

   (มหาชน) 

 2549 – 2550   คณะทาํงานท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 

 2548 – 2549 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวง 

การต่างประเทศ 

 2545 – 2548 คณะทาํงานงานติดตามการปฏิบติัราชการ                                                                      
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 2539 – 2548 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ชลกิจเทรดด้ิง จาํกดั 

 2528 – 2539 CNC Line   CY Stevedoring Contractor 

 2527 – 2528 ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั 

 2522 – 2527 บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ กรุงเทพเคหะ จาํกดั 
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