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ส่วนที ่2 บทคดัย่อ 

 

บทคดัย่อ 

 ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบทั้งทางดา้นสภาวะเศรษฐกิจและสังคมจากปัญหา

การขาดแคลนน ้ ามนัและราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้นจึงตอ้งเร่งส ารวจและพฒันาแหล่งพลงังาน

ใหม่ภายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้น ้ ามนัจากต่างประเทศ โดยทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจไดแ้ก่การน า

ขยะชุมชนมาแปรรูปเป็นพลงังาน ทั้งน้ีเน่ืองจากประเทศไทยมีปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มข้ึนอย่าง

ต่อเน่ืองจากการพฒันาประเทศและการเพิ่มข้ึนของประชากรโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง  

   ในงานน้ีจะเป็นการศึกษาและด าเนินการน าขยะชุมชนมาแปลงเป็นเช้ือเพลิงแข็งในรูป RDF-5 มี

วตัถุประสงค์เพื่อจัดสร้างต้นแบบอุปกรณ์สาธิตการผลิตเช้ือเพลิงชนิด RDF-5 จากขยะท่ีเกิดข้ึนใน

มหาวทิยาลยั   รวมทั้งการศึกษาผลกระทบดา้นพลงังาน ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และตน้ทุนการผลิตเช้ือเพลิง RDF-

5   ผลการพฒันากระบวนการผลิต พบว่าสามารถผลิตเช้ือเพลิง RDF-5 ได ้และมีคุณสมบติัท่ีส าคญัของ

เช้ือเพลิง คือ ค่าความหนาแน่นและค่าความร้อนเป็นไปตามค่ามาตรฐานของยุโรป   ผลการค านวณค่า

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากงานวิจยั ดว้ยวิธีการประเมินวฏัจกัรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) โดย

ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SimaPro ดว้ยวิธี Eco-indicator 95 ซ่ึงมีการวิเคราะห์ผลกระทบทั้งทางดา้นสุขภาพ

อนามยัของมนุษย ์ดา้นระบบนิเวศน์ และดา้นทรัพยากรธรรมชาติ   พบวา่ผลกระทบดา้นสุขภาพของมนุษย์

จากกระบวนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีมากท่ีสุด คือ ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (Climate Change)   ส่วนผลกระทบดา้นระบบนิเวศน์ท่ีมากท่ีสุด คือ การใชป้ระโยชน์จากท่ีดิน 

(Land Use)   และผลกระทบดา้นทรัพยากรท่ีส าคญั คือ ความตอ้งการเช้ือเพลิงฟอสซิล   และผลการค านวณ

ตน้ทุนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ในเบ้ืองตน้ พบว่ามีตน้ทุนเท่ากบั 3.58 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 3,581 

บาทต่อตนัของขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตได ้  

 

 



                   
                   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)                                                                                                                 รำยงำนกำรวิจัย    
    

          

                     
                         
                        โครงกำรย่อยท่ี 1   โครงกำรสำธิตกำรผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 จำกขยะชุมชน: กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

                        ภำควิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่                   
 

 

ABSTRACT 

Thailand is directly affected both economic and social crisis from oil scarcity and oil price 

increasing. One way to solve these problems is to explore and develop domestic energy resources which 

could be used to substitute the imported oil. Energy generation from waste is one of the interesting 

methods that the waste could be disposed and the community could gain the revenue from the energy 

produced. 

 This project focuses on RDF-5 production from the university waste, including study of 

environmental impacts from RDF-5 production and costs. It is found that the produced RDF-5  

characteristics, density and heating value, are in the European Standard range.  From a Life Cycle 

Assessment (LCA) by SimaPro software, with Eco-Indicator 95 which considers the impacts due to the 

RDF-5 production on human heath, ecological system, and natural resources, it is found that the main 

impacts are due to the impact on the climate change, the land use and the fossil fuel demand, respectively. 

The cost of the produced RDF-5 is about 3.58 Baht/kg or 3,581 Baht/ton. 

 

 

ค าส าคญั (Keywords) 

พลงังานทดแทน   /   ขยะเช้ือเพลิงอดัแท่ง     /     Alternative Energy   /   Refuse Derived Fuel (RDF) 
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บทที ่1        

บทน ำ 
 

 

1.1       ควำมส ำคญัและที่มำของปัญหำ 
 

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบทั้งทางดา้นสภาวะเศรษฐกิจและสังคมจากปัญหาการ
ขาดแคลนน ้ ามนัและราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้นจึงตอ้งเร่งส ารวจและพฒันาแหล่งพลงังานใหม่
ภายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้น ้ ามนัจากต่างประเทศ โดยทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจไดแ้ก่การน าขยะ
ชุมชนมาแปรรูปเป็นพลงังาน ทั้งน้ีเน่ืองจากประเทศไทยมีปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจาก
การพฒันาประเทศและการเพิ่มข้ึนของประชากรโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง โดยในปี พ.ศ. 2549 ประเทศ
ไทยมีปริมาณขยะชุมชนเกิดข้ึนถึง 14.63 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2548 ประมาณ 0.33 ลา้นตนั โดยแบ่งเป็น
ขยะชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครประมาณวนัละ 8,473 ตนั เขตเทศบาลภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้และเขตเทศบาลเมืองพทัยาประมาณวนัละ 12,912 ตนั และนอกเขตเทศบาล
ประมาณวนัละ 18,697 ตนั ซ่ึงจากปริมาณทั้งหมดน้ีมีการน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่เพียงร้อยละ 22 โดย
ปริมาณขยะท่ีเหลืออยู่ส่วนใหญ่ถูกน าไปเททิ้งรวมกันกลางแจ้ง เผาทิ้งกลางแจ้ง หรือเผาด้วยเตาเผา
ประสิทธิภาพต ่า ท่ีไม่มีการน าความร้อนทิ้งไปใชป้ระโยชน์และในขณะเดียวกนัก็ก่อให ้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อ
ชุมชนและบริเวณใกลเ้คียง ซ่ึงหากสามารถน าขยะท่ีเหลือเหล่าน้ีมาแปรรูปเป็นพลงังานจะสามารถทดแทนการ
ใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิง และในขณะเดียวกนัก็ลดปัญหาการสะสมของปริมาณขยะท่ีเพิ่มข้ึนได้อีกด้วย  ทั้งน้ีใน
ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตพลงังานทั้งในรูปของพลงังานความร้อนและพลงังานไฟฟ้า จากขยะ
มูลฝอย เช่น การน าความร้อนทิ้งจากการเผาไหมข้ยะมาใชใ้หม่ (Waste Heat Recovery) การผลิตพลงังานจาก
หลุมฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลกัสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ท่ีเป็นการพฒันาและปรับปรุงระบบฝังกลบ
ขยะมูลฝอยเพื่อใช้ประโยชน์จากก๊าซมีเทนท่ีเกิดจากกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic 
Digestion) ซ่ึงนอกจากจะเป็นการทดแทนพลงังานเช้ือเพลิงแล้วเน่ืองจากก๊าซมีเทนเป็นหน่ึงในก๊าซเรือน
กระจก  (Green House Gas) การดกัจบัลดการปล่อยออก (Emission) ของก๊าซดงักล่าวยงัเป็นการช่วยลดปัญหา
ภาวะโลกร้อนไดอี้กดว้ย นอกจากนั้นก็ยงัมีเทคโนโลยีการแปรรูปขยะมูลฝอยโดยผา่นกระบวนการจดัการต่าง 
ๆ เช่นการคดัแยกวสัดุท่ีเผาไหมแ้ละวสัดุท่ีน ากลบัไปใชป้ระโยชน์ไดอ้อกมา การฉีกหรือตดัขยะออกเป็นช้ิน
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เล็กๆ การท าให้ขยะปลอดเช้ือโดยการใชไ้อน ้ าความดนัสูง (Steam Autoclave) การแยกกากสกปรกในรูปของ
เซลลูโลสไฟเบอร์ เป็นตน้ เพื่อปรับปรุงคุณสมบติัทางกายภาพและคุณสมบติัทางเคมีของขยะมูลฝอยให้
สม ่าเสมอกลายเป็นขยะเช้ือ เพลิง (Refuse-Derived Fuel: RDF) ก่อนท่ีจะน าไปเป็นเช้ือเพลิงเผาไหมใ้ห้ความ
ร้อนต่อไป ซ่ึงวธีิการดงักล่าวช่วยลดปัญหาความไม่แน่นอนขององคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีประกอบกนัข้ึนเป็นขยะ
มูลฝอยซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตามชุมชนและตามฤดูกาล อีกทั้งเป็นการลดความช้ืนและเพิ่มค่าความร้อน ง่ายต่อ
การจดัเก็บ การขนส่ง การจดัการต่าง ๆ รวมถึงส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัขยะมูลฝอยท่ี
รวบรวมมา อยา่งไรกต็ามถึงแมมี้เทคโนโลยใีนการแปรรูปขยะเป็นพลงังานจะไดรั้บการพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง 
แต่การน าเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใชย้งัมีปัจจยัและขอ้จ ากดัต่างๆ เช่น ปริมาณขยะ ชนิดและองคป์ระกอบของ
ขยะ พื้นท่ีและสถานท่ีติดตั้ง เงินลงทุน และผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน ยกตวัอยา่งเช่น ในการใช้
เทคโนโลยกีารผลิตพลงังานไฟฟ้าโดยใชก้๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ ตอ้งมีปริมาณขยะท่ีมีองคป์ระกอบท่ี
เหมาะ สมในพื้นท่ีฝังกลบไม่นอ้ยกวา่ 1 ลา้นตนัข้ึนไปตลอดอายุการด าเนินงานเฉล่ีย 20 ปี และตอ้งมีความลึก
ชั้นฝังกลบมากกวา่ 12 เมตร ดงันั้นเพื่อใหก้ารน าขยะชุมชนมาแปรรูปเป็นพลงังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
ควรมีการศึกษาศกัยภาพ แนวทางการจดัการและการเลือกใชเ้ทคโนโลยใีหเ้หมาะสมเสียก่อน  

RDF-5 เป็นรูปแบบหน่ึงในการเปล่ียนขยะเป็นพลงังานอดัในรูปของแท่งหรือเม็ด ดงัแสดงในรูปท่ี 1 
ซ่ึงขยะชุมชนจะถูกน าไปแยก ย่อย อบแห้ง และผา่นกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ไดเ้ช้ือเพลิงออกมาในรูปของ
เช้ือเพลิงอดั ดงัรูปท่ี 2 ซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นกระบวนการทางความร้อนหรือผลิตไอน ้ า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
อีกต่อหน่ึง โดยท่ีมีผลต่อส่ิงแวดลอ้มต ่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน ซ่ึงเป็นทั้งการแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะชุมชน
และปัญหาด้านการขาดแคลนพลงังาน   นอกจากน้ี RDF-5 จะกลายเป็นเช้ือเพลิงท่ีสามารถผลิตขายและ
สามารถส่งขา้มพื้นท่ีในรูปของเช้ือเพลิงได ้
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รูปที ่1.1    กำรจ ำแนกประเภทกำรเปลีย่นรูปขยะเป็นเช้ือเพลงิในแบบต่ำงๆ 
ทีม่ำ    มูลนิธิพลงังำนเพือ่ส่ิงแวดล้อม (2553) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่1.2     ขั้นตอนกำรผลติขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 จำกขยะชุมชน 

ทีม่ำ    Jidapa Nithikul (2007) 
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 โครงการวิจยัน้ีเป็นโครงการน าร่องเพื่อจดัตั้งโรงงานสาธิต โดยใช้ขยะของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ใน
การเปล่ียนเป็นเช้ือเพลิง RDF-5 ซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงในการเปล่ียนรูปขยะมาเป็นพลงังานความร้อน รวมถึง
การลดปริมาณขยะ ทั้งยงัช่วยเพิ่มรายไดจ้ากการขายเช้ือเพลิงท่ีผลิตไดอี้กทางหน่ึง ซ่ึงสามารถน าไปเผยแพร่ 
ใหแ้ก่ชุมชน อนัจะน าไปสู่การจดัการลดปริมาณขยะรวมถึงการยอมรับของประชาชนในชุมชนต่อไป 
 

 
 
 

1.2      วตัถุประสงค์ของโครงกำร 
 

      1)   เพื่อจดัสร้างตน้แบบอุปกรณ์สาธิตการผลิตเช้ือเพลิงชนิด RDF-5 จากขยะ  
      2)   เพื่อศึกษาผลกระทบดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  
     3)   ศึกษาตน้ทุนการผลิตเช้ือเพลิง RDF-5จากขยะ 
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บทที ่2        

การศึกษาทฤษฎแีละการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 
 
 
 

2.1      ทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบังานวจิยั 
 

โครงการยอ่ยท่ี 1 มีการวเิคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของระบบผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 โดยใช้
วธีิการประเมินวฏัจกัรชีวติ หรือ Life Cycle Assessment (LCA) ซ่ึงมีหลกัการดงัน้ี 
 

-  ประวตัคิวามเป็นมาของการประเมนิวัฏจักรชีวติ   

         การประเมินวฏัจกัรชีวิต หรือ LCA เกิดข้ึนคร้ังแรกเน่ืองมาจากการเกิดวิกฤตการณ์ด้านพลงังาน 
ในช่วงปี ค.ศ. 1970  และจากนโยบายการประหยดัพลงังานของประเทศต่างๆ ส่งผลให้เกิดการปลูกจิตส านึก
ดา้นส่ิงแวดลอ้มให้กบัประชาชน การศึกษา LCA จึงถูกพฒันาข้ึนควบคู่ไปกบัแนวคิดท่ีตอ้งการวิเคราะห์การ
ใชพ้ลงังานของภาคอุตสาหกรรมแต่ละประเภทอยา่งละเอียด  ต่อมาการศึกษา LCA ไดข้ยายไปถึงการวิเคราะห์
การใชท้รัพยากรอ่ืนๆ รวมทั้งการวเิคราะห์ผลกระทบจากการแพร่มลพิษ และของเสียท่ีเกิดข้ึนดว้ย   การศึกษา 
LCA อยา่งจริงจงัเร่ิมชดัเจนข้ึนในปี ค.ศ. 1980 เน่ืองจากเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าค ั   ประการ คือ 
  

1)    รัฐบาลประเทศต่างๆ เร่ิมน าผลการจากการศึกษา LCA ไปประยกุตใ์ชม้ากข้ึน   
 )     การพฒันาวธีิการวเิคราะห์ผลกระทบของผลิตภณัฑ ์เพื่อเปรียบเทียบความรุนแรงของ

ปั หาในด้านต่างๆ  เ ช่น  ปั หาภาวะโลก ร้อน  และปั หาการลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นตน้ 

          

ส าหรับประเทศไทย ส านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม (TISI)  สถาบนัส่ิงแวดล้อมไทย (TEI) และ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดท้  าการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั LCA เขา้สู่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยตั้งแต่
ปี พ.ศ.  540 เน่ืองจาก LCA เป็นส่วนหน่ึงในอนุกรมมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14040 โดยเร่ิมตน้
จากการสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบติัการผ่านกลุ่มของคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อส่ิงแวดล้อม หรือ 
Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD องค์กรเอกชนต่างๆ สถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานราชการ และกลุ่มนกัวิชาการท่ีสนใจ จนกระทัง่ในปี พ.ศ.   545 ไดเ้กิดการรวมกลุ่มของผูท่ี้สนใจ
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ศึกษา LCA ในประเทศไทยจึงไดจ้ดัตั้งเป็น Thai LCA Forum/Network เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการแลกเปล่ียน
ข้อมูล  ความ รู้  และเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ด้าน LCA โดยมีการด า เ นินการผ่านทางเว็บไซต ์
http://www.thailca.net     ส าหรับหน่วยงานราชการท่ีมีบทบาทส าค ัต่อการผลักดันการศึกษา LCA ใน
ประเทศไทย ได้แก่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และ  ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยกลุ่มวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีสะอาด ศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดุ
แห่งชาติ (MTEC) 

LCA จดัอยูใ่นชุดอนุกรมมาตรฐาน ISO 14040 โดยมีหวัขอ้หลกัๆ ไดแ้ก่ 

 ISO 14040 : Life Cycle Assessment – Principle and Framework 

 ISO 14041 : Life Cycle Assessment – Goal and Scope Definition and Inventory Analysis 

 ISO 14042 : Life Cycle Assessment – Impact Assessment 

 ISO 14043 : Life Cycle Assessment – Life Cycle Interpretation 
 

-   นิยามของการประเมนิวฏัจักรชีวติ 
         การประเมินวฏัจกัรชีวิตมากจากค าในภาษาองักฤษ คือ Life Cycle Assessment หรือ LCA คือ 
กระบวนการวเิคราะห์และประเมินค่าผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มตลอดช่วงชีวิตของผลิตภณัฑ์ เร่ิมตั้งแต่การ
สกดัหรือการได้มาซ่ึงวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจ่าย การใช้งานผลิตภณัฑ์ การน า
กลบัมาใชใ้หม่หรือการแปลงสภาพ และการจดัการเศษซากของผลิตภณัฑท่ี์หมดอาย ุ หรืออาจกล่าวไดว้า่ LCA 
จะมีการพิจารณาผลิตภณัฑ์ตั้งแต่เกิดจนตาย (Cradle to Grave) โดยมีการระบุถึงปริมาณพลงังานและวตัถุดิบท่ี
ใช้ รวมทั้งของเสียท่ีมีการปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม  ทั้งน้ีเพื่อน าไปเป็นขอ้มูลในการหาวิธีปรับปรุงผลิตภณัฑ์
หรือกระบวนการ เพื่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

         องคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) ได้
นิยามความหมายของ LCA ไวใ้นอนุกรมมาตรฐาน ISO 14040 วา่เป็น “การเก็บรวบรวมและท าการประเมินค่า
ของสารขาเข้าและขาออก รวมทั้งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่มีโอกาสเกิดขึ้นในระบบของผลิตภัณฑ์ตลอด
วงจรชีวติ”     

 

 

 

 

 

http://www.thailca/
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วตัถุประสงคห์ลกัของการศึกษา LCA คือ เพื่อการประเมินผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจาก
ผลิตภณัฑ์ และกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือหน้าท่ีการใช้งานของผลิตภณัฑ์ รวมทั้งเป็นเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วย
สนบัสนุนการตดัสินใจทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยการน า LCA   มาประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาผลิตภณัฑ์มีความ
เหมาะสมท่ีส าค ั 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1) LCA มีการตั้งโจทย์จากผลติภัณฑ์ 
         LCA เป็นเทคนิคท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีตวัผลิตภณัฑแ์ละครอบคลุมไปถึงส่วนท่ีเคร่ืองมือดา้นส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ 
ไม่สามารถครอบคลุมถึง ดงันั้น LCA จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบของผลิตภณัฑ์ท่ีมีต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 

2) LCA เป็นการมองภาพโดยรวม 
         LCA เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงรวบรวมปั หาท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด
ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์หรือการใช้งาน ซ่ึงการมองภาพโดยรวมน้ีท าให้สามารถหลีกเล่ียงปั หาท่ีเกิด
จากการเคล่ือนยา้ยของปั หาจากขั้นตอนหน่ึงไปยงัอีกขั้นตอนหน่ึงได ้
 

3) LCA เป็นวธีิการทางวทิยาศาสตร์และให้ข้อมูลเชิงปริมาณ 
         การศึกษา LCA ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ ให้ขอ้มูลในเชิงปริมาณ จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีดีในการ
ตดัสินใจดา้นส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากมีความน่าเช่ือถือในผลการวิเคราะห์มากกว่าการใช้ความรู้สึกของผูศึ้กษา
ตดัสินใจในเร่ืองท่ีซบัซอ้น และเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความเป็นกลางของวธีิการป้อนขอ้มูล 
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รูปที ่2.1     วฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑท่ี์ท าการศึกษาใน LCA 
ทีม่า   ทนงเกยีรต ิ  เกยีรตศิิริโรจน์ และคณะ (2552) 

 
 

-   วธิีการประเมนิวฏัจักรชีวติ    

วิธีการด าเนินการ LCA มีหลายวิธี แต่ปัจจุบนัวิธีการหลกัๆ เร่ิมมีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนั โดย
นิยมใช้วิธีการและขั้นตอนการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน ISO 14040 มากข้ึน   กรอบการด าเนินงานของ
อนุกรมมาตรฐาน ISO 14040 แบ่งขั้นตอนการด าเนินงาน LCA ออกเป็น 4 ขั้นตอนหลกัๆ ดงัรูปท่ี 2.2 ไดแ้ก่ 

  

1)   การก าหนดเป้าหมายและขอบเขตของการศึกษา   
2)   การวเิคราะห์เพือ่จัดท าบัญชีรายการด้านส่ิงแวดล้อม   
3)   การประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตลอดวฏัจักรชีวติ   
4)   การแปลผลและการประเมินเพือ่ปรับปรุง   

Exploration  

Material Extraction 

Material Processing 

Manufacturing 

Use 

Disposal 

Inputs Outputs 

-  Raw Materials 
-  Energy 
-  Resources 

 
-  Environmental   
    Impacts 
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รูปที ่2.2     กรอบการด าเนินงานของการประเมินวฏัจกัรชีวติตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 14040 
ทีม่า   ทนงเกยีรต ิ  เกยีรตศิิริโรจน์ และคณะ (2552) 

 

ขั้นตอนที ่1 : การก าหนดเป้าหมายและขอบเขตของการศึกษา (Goal and Scope Definition) 

         การศึกษา LCA นั้น ขั้นตอนแรกจะตอ้งทราบว่าอะไรคือส่ิงท่ีจะท าการศึกษา และจะท าการศึกษา
อยา่งไร ซ่ึงผลจากการศึกษาจะถูกน าไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากนอ้ยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูก่บัการก าหนดขอบเขตและ
เป้าหมายของการศึกษา โดย LCA สามารถน าไปใชก้บัเป้าหมายหลกัๆ ของการศึกษาวิจยัท่ีมีความแตกต่างกนั 
ไดแ้ก่ เพื่อการวเิคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อนของผลิตภณัฑ,์ เพื่อการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ หรือเพื่อการเปรียบเทียบ
ผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด 

         การก าหนดเป้าหมายและขอบเขตประกอบดว้ยประเด็นหลกัท่ีมีความส าค ั  ดงัต่อไปน้ี 

1)   เป้าหมาย (Goal) หรือจุดมุ่งหมาย โดยตอ้งมีการระบุผลของการใช้ และผูท่ี้จะน าไปใช้ การ
ก าหนดเป้าหมายจะตอ้งเขา้ใจรายละเอียดต่างๆ เป็นอย่างดี อาจกล่าวไดว้่าเป้าหมายเป็นหัวใจของการศึกษา
รายละเอียดและการสรุปผลรายงาน เพราะเป้าหมายจะท าให้สามารถแยกแยะความส าค ัของส่วนต่างๆ ใน
เน้ือหาได ้

 

  การก าหนดเป้าหมายและขอบเขต 

 

  การจัดท าบัญชีรายการด้านส่ิงแวดล้อม 

  การประเมินผลกระทบ        
ต่อส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 การแปลผลและ   
การประเมินเพือ่ 

ปรับปรุงผลติภณัฑ์ 

 

 

การน าไปประยุกต์ใช้งาน 

  -  พฒันาปรับปรุง     
      ผลติภณัฑ์ 
  -  วางแผน/กลยุทธ์ 
  -  ให้ข้อมูลกบัประชาชน 
  -  ส่งเสริมการตลาด 
  -  ฯลฯ 
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  2)   ขอบเขต (Scope)  การพิจารณาขอบเขตของระบบ มีส่วนประกอบดงัต่อไปน้ี 

 หน่วยการท างาน (Functional Unit)  คือส่วนท่ีเป็นพื้นฐานของการศึกษา LCA เพราะใช้
เป็นตวัเปรียบเทียบ หรือเป็นตวัวดัระหว่างผลิตภณัฑ์    มีการให้นิยามของหน่วยการ
ท างานท่ีหลากหลาย เช่น เป็นมาตรฐานของ Inputs และ Outputs ท่ีเป็นกลาง โดยหน่วย
การท างานของระบบจะให้ความหมายและการวดัท่ีกระจ่างชดั ซ่ึงผลจากการวดัจะใช้
เป็นค าตอบต่อไปได ้ลกัษณะ 3 ประการของหน่วยการท างาน ไดแ้ก่ (1) ประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ์ ( ) ความคงทนของผลิตภัณฑ์ และ(3) คุณสมบัติพื้นฐาน ในการ
เปรียบเทียบระหวา่งระบบสามารถท าไดด้ว้ยฟังกช์นัท่ีมีลกัษณะพื้นฐานเหมือนกนั   

 คุณภาพของข้อมูล (Data Quality)   คุณภาพของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นกระบวนการของ 
LCA จะน ามาซ่ึงคุณภาพของขอ้สรุปท่ีไดจ้าก LCA  โดยคุณภาพของขอ้มูลจะท าให้
ทราบรายละเอียดต่างๆ ท่ีส าค ั และท าใหก้ารประเมินเป็นไปอยา่งมีหลกัเกณฑ ์

 

ขั้นตอนที ่2 : การจัดท าบัญชีรายการด้านส่ิงแวดล้อม (Life Cycle Inventory Analysis) 

         จุดประสงคข์องการวิเคราะห์บ ัชีรายการดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงแวดลอ้มจากกระบวนการต่างๆ ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขั้นตอนของการก าหนดเป้าหมายและขอบเขต และ
ค านวณเพื่อหาจ านวนสารขาเขา้ (Inputs) และสารขาออก (Outputs) ของระบบผลิตภณัฑ์ (Product System) ซ่ึง
สารขาเขา้และสารขาออกท่ีไดเ้หล่าน้ี ไดแ้ก่ การใชท้รัพยากร การใชพ้ลงังาน และการปล่อยสารออกสู่อากาศ 
น ้า และดิน การเก็บขอ้มูลควรอยูใ่นรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย และควรจะประกอบดว้ยรายละเอียดของกระบวนการ
ผลิต ผงัการไหลของกระบวนการ และลกัษณะของขอ้มูล เช่น คุณภาพ แหล่งท่ีมา และขอ้จ ากดัของขอ้มูล เป็น
ตน้ โดยมีประเด็นท่ีส าค ัดงัต่อไปน้ี 
 

 การคัดเลอืกข้อมูล (Data Collection)  คือ การคดัเลือกและจดัการกบัขอ้มูลของวตัถุดิบ ท่ีใช ้
ของเสีย และส่ิงท่ีแพร่กระจายออกจากทุกๆ ขั้นตอนในระบบผลิตภณัฑ์  ขอ้มูลจะตอ้งแสดง
รายละเอียดทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 

 การกลั่นกรองขอบเขตของระบบ (Refining System Boundaries)  คือ การก าหนดส่วน 
Scope Definition Procedure หลงัจากการคดัเลือกขอ้มูลเสร็จส้ินแลว้ 

 กระบวนการค านวณ (Calculation Procedure)  สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การใช ้
Spreadsheet หรือการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ LCA โดยเฉพาะ เป็นตน้ 
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 ความถูกต้องของข้อมูล (Validation of Data)  ตอ้งมีการควบคุมกระบวนการตั้งแต่การ
คดัเลือกขอ้มูลจนถึงการปรับปรุงขอ้มูล และสรุป 

 การเช่ือมโยงข้อมูล (Relating Data)  ขอ้มูลท่ีไดต้อ้งมีความเช่ือมโยงกนั โดย Inputs และ 
Outputs จะตอ้งสัมพนัธ์กบัเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ส่วนต่างๆ ในกระบวนการยอ่ย 

 การปันส่วน และการแปรใช้ใหม่   (Allocation and Recycling)  บางระบบท่ีมีความซบัซ้อน
ท าให้ไม่สามารถประเมินและไดผ้ลลพัธ์ตรงตามขอบเขตท่ีก าหนดไว ้จึงตอ้งแกปั้ หาโดย 
(1) เพิ่มขอบเขตของระบบ โดยรวม Inputs และ Outputs ท่ีมีทั้งหมด หรือ ( ) จดัท ารายการท่ี
มีความสัมพนัธ์กบัการศึกษาและการประเมินผลกระทบ 
 

 

ขั้นตอนที ่3 : การประเมินค่าผลกระทบตลอดวฏัจักรชีวติ (Life Cycle Impact Assessment) 
         การประเมินผลกระทบตลอดวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์ หรือ Life Cycle Impact Assessment เป็น
กระบวนการท่ีตอ้งใช้เทคนิคในการจดัการขอ้มูลด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อน ามาจ าแนกและประเมินผล
กระทบต่อสภาวะทางส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเกิดจากองค์ประกอบของบั ชีรายการ การประเมินผลกระทบ
ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
 

 การก าหนดประเภท (Category Definition)  คือ การเตรียมทางเลือกของผลกระทบแต่ละ
ประเภทท่ีจะเกิดข้ึน ไดแ้ก่ ผลกระทบจากแหล่งอชีวภาพ (Abiotic Resource), ผลกระทบ
จากแหล่งชีวภาพ (Biotic Resource), ผลกระทบต่อดิน น ้ า และอากาศ, ปั หาโลกร้อนข้ึน, 
ปั หาการลดลงของโอโซน, ของเสียจากมนุษย ์ฯลฯ 

 การจ าแนกประเภท (Classification)  คือ การจ าแนก Input และ Output ท่ีไดจ้ากการ
ก าหนดประเภท  เป็นขั้นตอนของการจ าแนกวเิคราะห์คุณสมบติัเชิงคุณภาพของผลกระทบ
ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั โดยมีการแสดง Input และ Output ท่ีไดจ้ากขั้นตอนการจดัท าบ ัชี
รายการ ซ่ึงน าไปสู่ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนโดยตรง 

 การก าหนดบทบาท (Characterization)  คือ การแสดงประเภทผลกระทบในรูปแบบของ
ดชันีช้ีวดั (Indicator)  ผลท่ีไดจ้ากการก าหนดบทบาท คือ การแสดงการแบ่งประเภทของ 
Initial Loading และขอ้มูลการลดลงของทรัพยากรประเภทต่างๆ 

 การให้น ้าหนักของผลกระทบ (Valuation or Weighting)  คือ การจดัอนัดบั การคดัเลือก 
หรือการจดักลุ่มของผลกระทบแต่ละประเภทท่ีแตกต่างกนั โดยพิจารณาจากปัจจยัพื้นฐาน 
3 ประการ ได้แก่ (1) การแสดงความสัมพนัธ์เบ้ืองต้นขององค์กร กลุ่ม หรือผูมี้ส่วน
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เก่ียวขอ้ง  ( ) สามารถรับประกนัไดว้่ากระบวนการนั้นมีความเป็นไปได ้สามารถจดัท า
เป็นเอกสารและรายงานได ้ และ(3) สามารถตั้งความสัมพนัธ์ของผลลพัธ์ท่ีเป็นรากฐาน
ของผลกระทบแต่ละประเภทได ้

 การเทียบหน่วย (Normalization)  คือ การศึกษาเพิ่มเติมว่าผลกระทบแต่ละประเภทท่ี
เกิดข้ึนจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในภาพรวมอยา่งไร  การเปรียบเทียบอาจท าโดยการ
เทียบปริมาณทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีก าหนด หรือเทียบต่อประชากร 1 คน ว่าเป็น
ตน้เหตุในการเกิดผลกระทบมากนอ้ยเพียงใด เป็นตน้ 

          
อย่างไรก็ดีการให้น ้ าหนักของผลกระทบ (Valuation or Weighting) และการเทียบหน่วย 

(Normalization) เป็นเพียงส่วนท่ีควรจดัท าเพิ่มเติม เพื่อใหส้ามารถน าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประเมินวงจรชีวิตไป
ใชป้ระโยชน์เฉพาะดา้นต่อไป 
 

การประเมนิค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  

         เน่ืองจากการศึกษา LCA จ  าเป็นตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นจ านวนมาก และตอ้งน าขอ้มูลหรือ
ตวัเลขเหล่านั้นมาท าการค านวณค่าของผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อความสะดวกจึงมีการน าโปรแกรม
ส าเร็จรูปมาช่วยในการค านวณ   ปัจจุบนัมีโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการจดัท า LCA โดยเฉพาะ ซ่ึงใชง้านง่าย
และเสียค่าใชจ่้ายไม่มากนกั นอกจากน้ียงัสามารถใชก้บักระบวนการผลิตท่ีมีขั้นตอนจ านวนมาก และสามารถ
เช่ือมโยงกบัฐานขอ้มูล LCA ทัว่โลกได ้ตารางท่ี 2.1 แสดงโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการศึกษา LCA 
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  ตารางที ่2.1    โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการศึกษา LCA 
โปรแกรมส าเร็จรูป ผู้ผลติโปรแกรม ประเทศผู้ผลติ 

SimaPro 5.1 Pre’ Consultants เนเธอร์แลนด ์
GaBi 3.2 IKP Stuttgart เยอรมนี 

TEAM 3.0 Ecobilan ฝร่ังเศส 
LCAiT Chalmers สวเีดน 

KCL - Eco KCL ฟินแลนด ์
Umberto 4.1 Ifu / ifeu เยอรมนี 

EcoPro EMPA, Sinum สวติเซอร์แลนด ์
Boustead Boustead องักฤษ 

NIRE - LCA NIRE / AIST  ่ีปุ่น* 
JEMAI - LCA JEMAI  ่ีปุ่น* 

 *  มเีฉพาะภาษาญี่ปุ่ น 
ทีม่า   ทนงเกยีรต ิ  เกยีรตศิิริโรจน์ และคณะ (2552) 
 
 

         การวิเคราะห์ค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ในงานวิจยัน้ี จะใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SimaPro ซ่ึงพฒันาโดยประเทศเนเธอร์แลนด์   โปรแกรมประกอบดว้ย   ส่วนหลกัๆ คือ 
(1) ฐานข้อมูลบัญชีรายการ และ (2) ข้อมูลในการประเมินผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม โดยทั้ง   ส่วนไดมี้
การบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไวม้ากมาย แต่ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขใดๆ ได ้

         การค านวณในโปรแกรม SimaPro อาศยัหลกัการของ Environmental Design of Industrial 
Products หรือ EDIP ซ่ึงมีขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มดงัต่อไปน้ี 

1) การก าหนดบทบาท (Characterization)  คือ ขั้นตอนการค านวณหาศกัยภาพผลกระทบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อมในแต่ละรูปแบบของผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  โดยค านวณให้อยู่ในรูปของ
ปริมาณสารอา้งอิงในแต่ละชนิดของผลกระทบนั้นๆ เช่น สารท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนข้ึนจะถูก
ค านวณให้อยู่ในหน่วยของ CO2 – equivalent เป็นตน้  ค่าศกัยภาพผลกระทบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มในแต่ละชนิดของผลกระทบ สามารถค านวณไดจ้ากสมการ 

 
 
 
 

                         EPj  =   (Qi  EFij )            (1) 
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โดย  EPj (Environmental Impact Potential)  คือ ค่าศกัยภาพผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ส าหรับผลกระทบ j ใดๆ 

 Qi (Quantity of Substance)  คือ ปริมาณสารมลภาวะ i ท่ีถูกปล่อยออกมา 

EFij  (Equivalency Factor)  คือ ค่าเทียบเท่าของสาร i  ท่ีท  าให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
j  แสดงดงัตารางท่ี 2.2  

 
 

ตารางที ่2.2     ตวัอยา่งค่า Equivalency Factor: EFij ส าหรับกรณีภาวะโลกร้อนข้ึน 

Substance Formula 
GWP (100 years) 

g CO2 – eq / g  substance 
Carbon Dioxide CO2 1 

Methane CH4 25 
CFC11 CFCl3 4000 
CFC12 CF2Cl2 8500 
CFC113 CF2ClCFCl2 5000 
CFC114 CF2ClCF2Cl 9300 
CFC115 CF2ClCF3 9300 

Tetrachloromethane CCl4 1400 
HCFC22 CHF2Cl 1700 
HFC123 CF3CHCl2 93 
HFC124 CF3CHCFCl 480 
HFC134a CH2FCF3 1300 
HFC152a CHF2CH3 140 

Carbon Monoxide CO 2 
ทีม่า :  Henrik  Wenzel et. al. (1997) 

 
 

2) การเทียบหน่วย (Normalization)   คือ  ขั้นตอนการหาความส าคั ของศักยภาพ ของแต่ละ
ผลกระทบท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมของสังคมในภาพรวม  โดยสามารถ
ค านวณไดด้งัสมการ   
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โดย NPj (Normalization Environmental Impact Potential)  คือ ค่าศกัยภาพผลกระทบท่ีเป็น

สัดส่วนท่ีเกิดจากการกระท าของคน 1 คน ในแต่ละประเภทของผลกระทบ j   
T (Lifetime of Product) คือ อายกุารใชง้านของผลิตภณัฑ ์(ปี) 
ERj  (Normalization Reference)   คือ  ค่าอา้งอิงปริมาณผลกระทบ j ใดๆ ท่ีเกิดจากการ
กระท าของคน 1 คนต่อปี (kg substance equivalent/person/year) 

3) การให้น ้าหนักของผลกระทบ  (Weighting)   คือ  การให้น ้ าหนกัความส าค ัของผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน  โดยผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแต่ละชนิดจะมีค่าท่ีแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยู่
กบัผูท้  าการประเมิน เช่น มีการน านโยบายส่ิงแวดล้อมของโลกในการลดมลภาวะมาเป็นค่า 
Weighting Factor (WF)  หรือการน าเอากฎหมายส่ิงแวดล้อมของแต่ละประเทศ เก่ียวกบัการ
อนุ าตให้ปล่อยมลภาวะมาเป็นค่า WF เป็นตน้  ส าหรับโปรแกรมการประเมินผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม SimaPro ไดใ้ช้ขอ้มูลทางด้านส่ิงแวดล้อมของทวีปยุโรป ซ่ึงท าให้เกิดการเสียชีวิต
ของคน 1 คนในจ านวน 1000 คนต่อปี 

 
โครงการศึกษาวจิยัน้ี ไดท้  าการประเมินค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ยโปรแกรม SimaPro Version 

7.2  ซ่ึงมีการแบ่งประเภทของผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดล้อมท่ีมีพิจารณาออกเป็น 15 ประเภท ได้แก่  (1) 
Global Warming (GW), (2) Ozone Depletion (OD), (3) Acidification (Ac), (4) Eutrophication (Eu), (5) 
Photochemical Smog (PS), (6) Ecotoxicity to Water Chronic (EWC),  (7) Ecotoxicity to Water Acute 
(EWA), (8) Ecotoxicity to Soil Chronic (ESC), (9) Human Toxicity to Air (HTA), (10) Human Toxicity to 
Water (HTW), (11) Human Toxicity to Soil (HTS), (12) Bulk Waste (BW), (13) Hazardous Waste (HW), 
(14) Radioactive Waste (RW)  และ (15)  Slag/Ashes (S/A)  โดยผลกระทบทุกประเภทถูกพิจารณาทั้งในแง่
ของปริมาณและความรุนแรง และแสดงค่าผลกระทบในหน่วยของ Point (Pt) 
 
 
 
 

                            NPj  =   EPj / (T ERj  )                  (2) 
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ขั้นตอนที ่4 : การแปลผลและการประเมินเพือ่ปรับปรุงผลติภัณฑ์ (Improvement and Interpretation) 

         ขั้นตอนการแปลผล หรือ Interpretation คือ การน าผลการศึกษาท่ีได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์บ ัชี
รายการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (LCI) และการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (LCIA) มาเช่ือมโยงกนัเพื่อวิเคราะห์
ผลลพัธ์ สรุปผล และจดัเตรียมขอ้เสนอแนะท่ีมาจากผลลพัธ์ของการท า LCA รวมถึงการจดัท ารายงานสรุปการ
แปลผลการศึกษาใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจไดง่้าย สมบูรณ์ครบถว้น และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและขอบเขตท่ีก าหนดไว ้
การแปลผลจากการศึกษาประกอบดว้ยขั้นตอนหลกัๆ ไดแ้ก่ 

 การจ าแนกประเด็นส าค ัท่ีไดจ้ากผลลพัธ์ของขั้นตอนการวเิคราะห์ LCI และ LCIA   
 การประเมินค่า (Evaluation) เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ ความอ่อนไหวของผลการศึกษา และ

ความสอดคลอ้งกนัของขอ้มูล 
 การจดัท าบทสรุป ขอ้เสนอแนะ และการรายงานผล 

 
 
 

2.2      การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้องกบังานวจิยั 

โครงการย่อยท่ี 1 โครงการสาธิตการผลิตเช้ือเพลิง RDF-5 จากขยะชุมชน: กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีการส ารวจวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (Literature Survey) มุ่งเนน้ท่ีงานวิจยั
เก่ียวกบักระบวนการผลิตเช้ือเพลิง RDF และการออกแบบกระบวนการผลิต ดงัน้ี  
 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (2548) ออกแบบระบบการผลิต
เช้ือเพลิงขยะ กรณีศึกษาขยะชุมชนเทศบาลบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ สามารถสรุปสาระส าค ัได ้ดงัน้ี 

1.  เกณฑ์ในการออกแบบเบือ้งต้น 

-  ปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบ    140 ตนัต่อวนั   51,100 ตนัต่อปี 

-  องค์ประกอบและลกัษณะสมบัติของขยะ 

องค์ประกอบ     เปอร์เซ็นต์ (โดยน า้หนัก)   ปริมาณ (ตันต่อวนั) 
ขยะอินทรียท่ี์ยอ่ยสลายง่าย    42.99     60.19 
พลาสติก      19.92     27.89 
กระดาษ      13.88     19.43 
แกว้       6.97     9.76 
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โลหะ       3.68     5.15 
ผา้และส่ิงทอ      1.55     2.17 
ไม ้      3.63     5.08 
หนงัและยาง      4.3     6.02 
กระเบ้ือง หิน เซรามิค     0.00     0.00 
ขยะอนัตราย      0.42     0.59 
อ่ืนๆ       2.18     3.05 
รวม       100.0     140.0 
 

-  แผนงานการเดินระบบ 

จ านวนชัว่โมง/วนัท่ีปฏิบติังาน      365     วนั/ปี  
2,920     ชัว่โมง/ปี 

จ านวนกะในการเดินระบบคดัแยกขยะมูลฝอย    1    กะ/วนั 
จ านวนชัว่โมงปฏิบติังาน การเดินระบบคดัแยกขยะ   8   ชัว่โมง/วนั 

 

2.  องค์ประกอบของโครงการ 

องคป์ระกอบของโครงการผลิตพลงังานจากขยะของเทศบาลต าบลบางปู ในกรณีท่ีเลือกใชเ้ทคโนโลยี
การผลิตเช้ือเพลิงขยะ จะประกอบดว้ย 

- ระบบคัดแยกขยะมูลฝอยและระบบผลิตเช้ือเพลิงขยะอัดแท่ง ซ่ึงประกอบดว้ย เคร่ืองจกัรอุปกรณ์
ส าค ั คือ Trommel Screen, Magnetic Separator และ Eddy Current Separator, Dryer, Shredder, Air 
Classifier รวมถึงอุปกรณ์อดัแท่งขยะ (Densifier) 

- ระบบเสริมการท างาน (Auxiliary System) ไดแ้ก่ ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบบ าบดักล่ิน ระบบน ้ าใช ้
ระบบปรับอากาศ และระบบป้องกนัอคัคีภยั 

- ระบบไฟฟ้า (Electrical System) ซ่ึงจะประกอบดว้ย ระบบไฟฟ้าส าหรับใชใ้นโรงงาน 
- ระบบเคร่ืองมือวดัและอุปกรณ์ควบคุม (Instrument and Control System) 
- งานโยธาและอาคาร (Civil Work and Building) ไดแ้ก่ งานการเตรียมพื้นท่ี งานอาคารโรงคดัแยก

ขยะ โรงเก็บRDF หอ้งควบคุม หอ้งซ่อมบ ารุง หอ้งไฟฟ้า 
- งานระบบสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ งานถนนและการปูพื้น ระบบระบายน ้ า ภูมิทศัน์ ร้ัวและประตูทางเขา้ 

ป้อมยาม 
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3.  เคร่ืองจักรอปุกรณ์หลกัทีใ่ช้ในระบบ 

เคร่ืองจักรอุปกรณ์           จ านวน           ขนาด       หน่วย 
Trommel Screen     1   15   ตนัต่อชัว่โมง 
Magnetic Separator and     2   5   ตนัต่อชัว่โมง 
Eddy Current Separator Dryer   2   6   ตนัต่อชัว่โมง 
Shredder      2   6   ตนัต่อชัว่โมง 
Air Classifier      2   5   ตนัต่อชัว่โมง 
Densifier      2   6   ตนัต่อชัว่โมง 
Hand Picking Conveyor 
 

4.  สมดุลระบบ (Process Balance) 

Material Input   ขยะชุมชน 140 ตนัต่อวนั    51,100 ตนัต่อปี 
Material Output  RDF 36.17 ตนัต่อวนั    13,202 ตนัต่อปี 

ค่าความร้อนของ RDF    19.62 MJ/kg 
วสัดุรีไซเคิล   โลหะ 4.42 ตนัต่อวนั    1,613 ตนัต่อปี 

แกว้ 3.31 ตนัต่อวนั    1,211 ตนัต่อปี 
วสัดุคดัทิ้งท่ีตอ้งก าจดัดว้ย  73.52 ตนัต่อวนั     26,835 ตนัต่อปี 
การฝังกลบแบบถูกหลกัสุขาภิบาล (ประกอบดว้ย กระดาษ พลาสติก ขยะอินทรียแ์ละอนินทรีย ์
ต่างๆ เน่ืองจากไม่สามารถท าการคดัแยกออกจากกนัไดท้ั้งหมด) 

แผนภาพแสดงการท างานของกระบวนการผลิตเช้ือเพลิงขยะ RDF (RDF Process Flow Diagram with 
Main Equipment and Mass Flow) แสดงดงัรูปท่ี 2.3 
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บทที ่3        

ระเบยีบวิธีวจิัย 
 
 

 

3.1      ระเบียบวธีิวจิยั 
 

โครงการสาธิตการผลิตเช้ือเพลิง RDF-5 จากขยะชุมชน: กรณีศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีระเบียบ
วธีิวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ 

ส่วนที ่1   การศึกษารูปแบบเทคโนโลยแีละสมรรถนะการแปรรูปขยะให้เป็นพลงังาน  

        ส่วนน้ีจะท าการศึกษารูปแบบของเทคโนโลยีการแปรรูปขยะให้เป็น RDF-5 ในขั้นตอนต่างๆ ไดแ้ก่ 
การคดัแยก การอบแหง้ การฆ่าเช้ือซ่ึงอาจมีการใชไ้อน ้ า และ/หรือโอโซน การยอ่ย และบดอดั เพื่อหาแนวทาง
ในการเลือกใช้ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และศึกษาสมรรถนะในการแปรรูปขยะเป็นเช้ือเพลิง ทั้งน้ีจะมีการ
ทดลอง สร้างชุดตน้แบบ และศึกษาสภาพการท างาน ท่ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เพื่อศึกษาปัญหาท่ีเกิดจากการใช้
งานจริงต่อไป 

ส่วนที ่2   การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมในการน าขยะมาแปรรูปเป็นพลงังาน รวมถึงต้นทุนการผลติ 

         ส่วนน้ีเป็นการศึกษาถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ในการน าเทคโนโลยีต่างๆ ในการน าขยะจาก  
แหล่งท่ีมีศกัยภาพมาแปรรูปเป็นพลงังาน  รวมถึงการพิจารณาสมดุลพลงังานท่ีเกิดข้ึนในการผลิตเช้ือเพลิง 
ดงักล่าว รวมถึงตน้ทุนการผลิต 

ส่วนที ่3    การศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เมื่อมีการน า RDF-5 มาเป็นเช้ือเพลงิ 

         ส่วนน้ีเป็นการทดสอบหาค่าความร้อนเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตได ้และมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจาก
การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงดงักล่าว  
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3.2      การก าหนดสมมตฐิานในการวจิยั 
 

โครงการยอ่ยท่ี 1 มีการก าหนดสมมติฐานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
 

(1)  กระบวนการผลติขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 

กระบวนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 โดยทัว่ไป ประกอบดว้ยกระบวนการหลกัๆ ไดแ้ก่ การคดัแยก 
การลดขนาดดว้ยการตดัหรือบดยอ่ย การผสม และการอดัเป็นแท่งหรือเมด็ 

การก าหนดสมมติฐานในงานวิจยัน้ี ก าหนดให้เทคโนโลยีท่ีจะน ามาใช้ในกระบวนการผลิตขยะ
เช้ือเพลิง RDF-5 มีกระบวนการหลกัๆ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ และยงัมีกระบวนการเสริมเพิ่มเติมอีก ไดแ้ก่ การอบ
ฆ่าเช้ือโรคดว้ยโอโซน เน่ืองจากขยะดงักล่าวจะตอ้งมีการสัมผสัโดยคน การฆ่าเช้ือโรคจึงเป็นการด าเนินการ
ใหถู้กตอ้งตามหลกัการอนามยัท่ีดี   นอกจากน้ียงัมีการเพิ่มเติมกระบวนการอบแห้งดว้ยอุโมงคแ์สงอาทิตย ์เพื่อ
ช่วยลดความช้ืนของขยะและขยะเช้ือเพลิงท่ีผลิตได ้ซ่ึงเป็นการปรับปรุงคุณภาพไดท้างหน่ึง 

 
(2) สมรรถนะของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ในกระบวนการผลติขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 

สมมติฐานสมรรถนะของเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนการผลิต ก าหนดให้อุปกรณ์ทุกตวัมี
ก าลงัการผลิตไม่นอ้ยกวา่ก าลงัการผลิตท่ีก าหนดไวใ้นขอ้เสนอโครงการ คือ ไม่นอ้ยกวา่ 25 กิโลกรัมต่อชัว่โมง 
และมีก าลงัการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ี 200 กิโลกรัมต่อวนั 
 

(3)  คุณสมบัติของขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 ทีผ่ลติได้ 

การก าหนดคุณสมบติัของขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตไดจ้ากกระบวนการของโรงงานสาธิตใน
โครงการวจิยัน้ี ก าหนดใหมี้ค่าคุณสมบติัพื้นฐาน เช่น ค่าความร้อน ความช้ืน ความหนาแน่น ฯลฯ ตอ้งเป็นไป
ตามค่ามาตรฐานคุณสมบติัพื้นฐานของขยะเช้ือเพลิง RDF ตามมาตรฐานของยุโรป ดงัตารางท่ี 3.1 เน่ืองจากยงั
ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานดงักล่าวส าหรับประเทศไทย 
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ตารางที ่3.1     คุณสมบัติพืน้ฐานของขยะเช้ือเพลงิ RDF  
 
 
 
 
 
 
ทีม่า       Jidapa   Nithikul, 2007 
 
 
 
 

3.3      แผนการด าเนินงานวจิยั 
 

แผนการด าเนินงานของโครงการย่อยท่ี 1 โครงการสาธิตการผลิตเช้ือเพลิง RDF-5 จากขยะชุมชน: 
กรณีศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แสดงดงัตารางท่ี 3.1 
 
ตารางที ่3.2    แผนการด าเนินงานตลอดโครงการวจัิย 

กจิกรรม 
เดือน 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 
1.  การเตรียมขยะและท าการคดัแยก        
2.  ออกแบบและสร้างชุดอบฆ่าเช้ือ ชุดอบแหง้ ชุดยอ่ย และ

ชุดอดัแท่งเช้ือเพลิง 
      

3.  ออกแบบและสร้างห้องเก็บเช้ือเพลิงเม็ด        
4.  การศึกษาคุณภาพเช้ือเพลิงท่ีได ้และ Emissions       
5.  การประเมินสมรรถนะอุปกรณ์ และวเิคราะห์ตน้ทุน       
6.  สรุปผลและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน       
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บทที ่4        

ผลการด าเนินงานวจิัย 
 
 

การด าเนินงานของโครงการย่อยท่ี 1 โครงการสาธิตการผลิตเช้ือเพลิง RDF-5 จากขยะชุมชน: 
กรณีศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีผลการด าเนินงานตามล าดบั ดงัน้ี 

(1) ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของขยะเพื่อน ามาผลิตเช้ือเพลิง RDF-5 

(2) ผลการจดัเตรียมสถานท่ีตั้งโรงงานสาธิต 

(3) ผลการออกแบบและพฒันากระบวนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 

(4) ผลการออกแบบและสร้างหอ้งเก็บเช้ือเพลิง RDF-5 

(5) ผลการทดลองผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 

(6) ผลการวเิคราะห์คุณสมบติัของขยะเช้ือเพลิง RDF-5 

(7) ผลการวเิคราะห์ค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

(8) ผลการค านวณตน้ทุนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 

รายละเอียดผลการด าเนินงานในแต่ละส่วนมีดงัน้ี 
 
 

 

4.1      ผลการวเิคราะห์ศักยภาพของขยะเพือ่น ามาผลติเช้ือเพลงิ RDF-5 
 

การวิเคราะห์ศกัยภาพของขยะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้ งในด้านปริมาณและองค์ประกอบ มี
ความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการวางแผนกระบวนการผลิตและการก าหนดส่วนผสมของขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีจะ
ท าการผลิต  

การวิ เคราะ ห์ศักยภาพของขยะในส่วนน้ี  เ ป็นการน าข้อมู ล ท่ี ได้จากการศึกษาขยะใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของแผนงานวิจยัมาท าการวิเคราะห์   ผลการวิเคราะห์ปริมาณขยะรวมท่ีเกิดข้ึนใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า มีขยะเกิดข้ึนเฉล่ีย 4.28 ตันต่อวัน โดยขยะชุมชนท่ีสามารถน ามาผลิตเป็น
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เช้ือเพลิง RDF-5 ต้องเป็นขยะท่ีเผาไหม้ได้ ได้แก่ ขยะจ าพวกเศษไม้และใบไม้แห้ง เศษพลาสติก เช่น 
ถุงพลาสติก และกระดาษ   ผลการศึกษาพบว่าในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีขยะท่ีสามารถน ามาผลิตเช้ือเพลิง 
RDF ไดป้ระมาณ 2.09 ตนัต่อวนั หรือคิดเป็น 48% ของปริมาณขยะรวม  รูปท่ี 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์
องคป์ระกอบของขยะท่ีเกิดข้ึนภายในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีสามารถน ามาผลิตเป็นขยะเช้ือเพลิง RDF-5 โดย
พิจารณาเฉพาะปริมาณของขยะจ าพวกไม ้พลาสติก และกระดาษ พบวา่ขยะที่เกิดขึน้ในมหาวิทยาลัยเป็นขยะ
จ าพวกพลาสติกเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นกระดาษ และไม้ ตามล าดับ ซ่ึงขอ้มูลน้ีจะน าไปใช้ประโยชน์ใน
การก าหนดก าลังการผลิตของเคร่ืองจกัรในกระบวนการผลิต และก าหนดสัดส่วนของวตัถุดิบ พลาสติก : 
กระดาษ : ไม ้ท่ีจะใชใ้นการผลิตเป็นเช้ือเพลิง RDF-5 ต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.1      ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบของขยะทีส่ามารถน ามาผลติขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 
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4.2      ผลการจดัเตรียมสถานที่ตั้งโรงงานสาธิต 
 

ในรายงานความกา้วหนา้คร้ังท่ี 1 สถานท่ีท่ีจะด าเนินการจดัตั้งโรงงานสาธิตการผลิตเช้ือเพลิง RDF-5 
ไดแ้ก่ พื้นท่ีของภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีวา่ง
อยูด่า้นขา้งของภาควิชา โดยคณะผูว้ิจยัไดด้ าเนินการขออนุมติัการใช้พื้นท่ีจากทางมหาวิทยาลยั   ต่อมาไดรั้บ
แจ้งว่าภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมจะมีการปรับปรุงพื้นท่ีดังกล่าวเป็นสวนหย่อม จึงท าให้ต้องมีการ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีตั้งโรงงานสาธิต 

คณะผูว้ิจยัได้มีการหารือถึงสถานท่ีท่ีเหมาะสม พบว่ามีทางเลือก 2 สถานท่ี คือ (1) สถานท่ีของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ บริเวณสถานีวิจยัและศูนยฝึ์กอบรมการเกษตรแม่เหียะ ซ่ึงมีเน้ือท่ี 1,293 ไร่ อยูห่่างจาก
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประมาณ 6 กิโลเมตร   และ (2) พื้นท่ีของหน่วยวิจยัระบบทางอุณหภาพ ท่ีต าบลช่าง
เค่ียน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงอยูห่่างจากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ปัจจุบนัมีการ
ใชพ้ื้นท่ีในการติดตั้งระบบและด าเนินงานวจิยัต่างๆ 

ผลการหารือพบวา่พื้นท่ีของหน่วยวจิยัระบบทางอุณหภาพมีความเหมาะสมท่ีสุด เน่ืองจากมีระยะทาง
ไม่ห่างไกลจากมหาวิทยาลยัมากนัก ซ่ึงจะท าให้การขนส่งขยะจากมหาวิทยาลยัไปยงัโรงงานผลิตมีความ
สะดวก และประหยดัพลงังานรวมทั้งตน้ทุนในดา้นการขนส่ง 

รูปท่ี 4.2 แสดงแผนท่ีสถานท่ีตั้งโรงงานสาธิต 
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รูปที ่4.2      แผนทีส่ถานทีต่ั้งโรงงานสาธิต 
 
 
 
 

ศนูยห์ตัถกรรม 

ทาบธิา 

สวนสมบรูณ ์

พืน้ทีข่อง 

หนว่ยวจิยั 
ระบบทาง 

อุณหภาพ 
(ทีต่ ัง้โรงงาน) 

 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลยั 
ราชมงคลฯ ลา้นนา 

ถนนหว้ยแกว้     (ทางไปดอยสเุทพ) 
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การออกแบบและปรับปรุงสถานท่ีตั้งโรงงานสาธิต พบว่า พื้นท่ีท่ีจะด าเนินการตั้งโรงงานมีลกัษณะ

เป็นพื้นท่ีโล่ง ตวัอาคารเดิมมีพื้นท่ี 45 ตารางเมตร   ในการปรับปรุงสถานท่ีจะมีการปรับพื้นท่ีและเทคอนกรีต
เป็นพื้นท่ีประมาณ 75 ตารางเมตร   นอกจากน้ียงัตอ้งมีการเดินระบบไฟฟ้าก าลงัเพื่อรองรับเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้น
กระบวนการผลิต และการเดินระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 

รูปท่ี 4.3 แสดงการปรับปรุงพื้นท่ี และรูปท่ี 4.4 แสดงการออกแบบอาคารโรงงานสาธิต 
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รูปที ่4.3      การปรับปรุงพืน้ทีเ่พือ่ตั้งโรงงานสาธิต 
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รูปที ่4.4     การออกแบบอาคารโรงงานสาธิต 
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4.3      ผลการออกแบบและพฒันากระบวนการผลติขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 
 

กระบวนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 มีทั้งหมด 6 กระบวนการ โดยมีการก าหนดรายละเอียดของแต่
ละกระบวนการและการออกแบบพฒันาเคร่ืองจกัร ดงัน้ี 
 
 
 

ค าอธิบายงาน 

กระบวนการคดัแยกขยะมีความส าคญัในการผลิตเช้ือเพลิง RDF-5 เน่ืองจากเหตุผลหลกัๆ 2 ประการ 
คือ (1) ขยะแต่ละประเภทตอ้งใช้เคร่ืองตดั/ย่อย (Shredder) ต่างชนิดกนั และ (2) สัดส่วนของขยะแต่ละ
ประเภท คือ พลาสติก : กระดาษ : ไม ้ท่ีจะใช้ในการผลิตเป็นเช้ือเพลิง RDF-5 เพื่อให้ไดค้่าตามมาตรฐาน มี
สัดส่วนของวสัดุทั้ง 3 ประเภทท่ีแตกต่างกนัและจ าเป็นตอ้งผสมสัดส่วนใหไ้ดต้ามปริมาณท่ีก าหนด 

กระบวนการคดัแยกขยะ ก าหนดให้ขยะมีการคดัแยกจากแหล่งก าเนิดขยะ ซ่ึงไดแ้ก่ ส านกังานของ
คณะต่างๆ บา้นพกัอาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ี และหอพกันกัศึกษา และน าเฉพาะขยะท่ีจะเขา้สู่กระบวนการผลิต
เช้ือเพลิง RDF-5 ขนส่งมายงัโรงานสาธิต   ขยะแต่ละประเภท ไดแ้ก่ กระดาษ พลาสติก และไม ้จะมีการคดั
แยกและบรรจุใส่ถุงด า จากนั้นจึงขนส่งไปยงัโรงงานสาธิตดว้ยรถกระบะ 

อุปกรณ์/เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรทีใ่ช้ 

-  ผา้ใบ ขนาด 3x3 เมตร 
-  คราดเหล็ก 
-  เข่งหรือถงัพลาสติก 
-  ถุงพลาสติกชนิดด า 
-  ยางรัดหรือเชือกพลาสติก 
-  ผา้ปิดจมูก หรือหนา้กากป้องกนัฝุ่ น 
-  รองเทา้บูท๊ 
-  ถุงมือยางแบบหนา 
-  คีมคีบ 

 

กระบวนการที ่1   การคดัแยกขยะ 
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ค าอธิบายงาน 

เน่ืองจากขยะจะตอ้งถูกสัมผสัโดยคน ดงันั้นเพื่อใหถู้กตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล จึงควรมีการฆ่าเช้ือโรค
และก าจดักล่ิน ซ่ึงกระบวนการน้ีในโรงงานสาธิต ไดมี้การออกแบบเบ้ืองตน้ให้มีลกัษณะเป็นห้องอบโอโซน 
โดยมีการล าเลียงขยะใส่ในรถเข็นท่ีมีลกัษณะแบ่งเป็นชั้นๆ จากนั้นน ารถเข็นเขา้ห้องอบ และมีการพ่นโอโซน
ในสัมผสัขยะ 

อุปกรณ์/เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรทีใ่ช้ 

- หอ้งอบโอโซน 
- เคร่ืองผลิตโอโซน 
- รถเขน็ 

 

การออกแบบและพฒันาห้องอบฆ่าเช้ือโรคด้วยโอโซน 

หอ้งอบมีลกัษณะเป็นตูส่ี้เหล่ียม ขนาด 3.6 × 3.0 × 2.4 เมตร ภายในห้องมีเคร่ืองผลิตโอโซนพ่นไอไป
ยงัรถเข็นขยะ เพื่อให้โอโซนไดส้ัมผสักบัขยะ รูปท่ี 4.5 แสดงการออกแบบและพฒันาห้องอบฆ่าเช้ือโรคดว้ย
โอโซน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.5       การออกแบบและพฒันาห้องอบฆ่าเช้ือโรคด้วยโอโซน 

กระบวนการที ่2   การอบฆ่าเช้ือโรค 
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ค าอธิบายงาน 

เน่ืองจากขยะท่ีออกจากกระบวนการอบฆ่าเช้ือโรคยงัคงมีความช้ืนหรือมีน ้ าปะปนอยู่ จึงตอ้งน ามา
ผ่านกระบวนการอบแห้งเพื่อไล่น ้ าออก โดยในกระบวนการน้ีจะใช้การอบแห้งในอุโมงค์แสงอาทิตย  ์ ซ่ึงมี
อุณหภูมิในหอ้งอบประมาณ 40-50 oC 

อุปกรณ์/เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรทีใ่ช้ 

- หอ้งอบแหง้ 
- รถเขน็ 

 

การออกแบบและพฒันาห้องอบแห้ง 

คณะผูว้ิจยัไดมี้การพฒันาห้องอบแห้ง โดยการออกแบบให้มีลกัษณะเป็นอุโมงค์อบแห้งแสงอาทิตย ์
ขนาด 2.4 × 3.6 × 2.4 เมตร   ตวัอุโมงคเ์ป็นโครงเหล็กปิดดว้ยแผน่โพลีคาร์บอเนต อุณหภูมิภายในห้องอบอยูท่ี่ 
40 -50 oC  ดงัแสดงในรูปท่ี 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.6       การออกแบบและพฒันาห้องอบแห้ง 

กระบวนการที ่3   การอบแห้ง 
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ค าอธิบายงาน 

การลดขนาดของขยะอาศยัการการตดั/บด/ยอ่ย เพื่อให้ขยะมีขนาดเล็กลง โดยใชเ้คร่ือง Shredder ซ่ึง
ขยะแต่ละประเภทตอ้งมีการใชเ้คร่ืองตดัหรือบดยอ่ยต่างชนิดกนั 

อุปกรณ์/เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรทีใ่ช้ 

- เคร่ืองตดั/ยอ่ยขยะประเภทกระดาษ 
- เคร่ืองตดั/ยอ่ยขยะประเภทพลาสติก 
- เคร่ืองตดั/ยอ่ยขยะประเภทไม ้
- ตะกร้าหรือถงัรองรับขยะ 

 

กระบวนการลดขนาดของขยะประเภทถุงพลาสติก กระดาษ และเศษใบไม/้ก่ิงไม ้ได้มีการพฒันา
เคร่ืองตดั/ยอ่ยขยะแต่ละประเภท ดงัน้ี 
 

(1)   เคร่ืองตดั/ย่อยไม้ 

เคร่ืองตดั/ย่อยก่ิงไมเ้ป็นแบบ Hammer Mill   ซ่ึงเป็นเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการเกษตร มีจ าหน่ายใน
ทอ้งตลาดทัว่ไป    ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการทดลองตดัก่ิงไมแ้ละใบไมจ้ากเคร่ืองท่ีมีอยู่เดิม พบว่าตอ้งใชเ้วลาในการ
ตดัย่อยนาน เน่ืองจากตวัใบตดัเป็นชนิดไม่มีคม ท าให้ก่ิงไมไ้ม่สามารถย่อยไดล้ะเอียด   ดงันั้นในการพฒันา
เคร่ืองเพื่อใช้ในโรงงานจึงได้มีการปรับปรุงพฒันาลักษณะใบตดัให้มีความคม รวมถึงได้มีการปรับปรุง
ตะแกรงคดัขนาดใหส้ามารถใชไ้ดก้บัก่ิงไมข้นาดต่างๆ 

รูปท่ี 4.7 แสดงเคร่ืองตดั/ย่อยก่ิงไมท่ี้ทดลองใช้ รูปท่ี 4.8 แสดงเคร่ืองตดัย่อยก่ิงไมท่ี้มีจ  าหน่ายใน
ทอ้งตลาด และรูปท่ี 4.9 แสดงเคร่ืองตดัยอ่ยก่ิงไมใ้บไมท่ี้ออกแบบและพฒันาใชใ้นกระบวนการผลิต 
 
 

 

 

กระบวนการที ่4   การลดขนาดของขยะ 
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รูปที ่4.7        เคร่ืองตัด/ย่อยกิง่ไม้ทีท่ดลองใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.8        เคร่ืองตัดย่อยกิ่งไม้ทีม่ีจ าหน่ายในท้องตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.9        เคร่ืองตัด/ย่อยกิง่ไม้ใบไม้ทีอ่อกแบบและพัฒนาในโครงการ 



                   
                   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)                                                                                                                 รำยงำนกำรวิจัย     

  

         

                     
                     

                     โครงกำรย่อยท่ี 1   โครงกำรสำธิตกำรผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 จำกขยะชุมชน: กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่   
                     ภำควิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่                                              หน้ำท่ี ก.4 - 13 

 

(2)  เคร่ืองตดั/ย่อยกระดาษ 

เคร่ืองตดั/ยอ่ยกระดาษเป็นการน าเคร่ืองตดั/ยอ่ยก่ิงไมแ้บบ Hammer Mill มาปรับปรุงพฒันา โดยท า
การปรับใบมีดให้มีความคม และปรับปรุงรูตะแกรงให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้สามารถยอ่ยกระดาษไดมี้ขนาด
เล็กลง   รูปท่ี 4.10 แสดงการทดลองตดั/ย่อยกระดาษ ดว้ยเคร่ืองตดั/ยอ่ยก่ิงไม ้ซ่ึงพบวา่สามารถใช้งานไดดี้ 
และรูปท่ี 4.11 แสดงเคร่ืองตดั/ยอ่ยกระดาษท่ีมีการออกแบบและพฒันาในโครงการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.10      การทดลองตัด/ย่อยกระดาษ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.11     การออกแบบและพฒันาเคร่ืองตัด/ย่อยกระดาษ 
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(3)  เคร่ืองตัด/ย่อยพลาสติก 

คณะผูว้จิยัไดมี้การพฒันาเคร่ืองตดั/ยอ่ยพลาสติกเอง โดยไดอ้อกแบบให้มีลกัษณะเป็นใบมีดเคล่ือนท่ี 
3 ชุด และมีใบมีดแบบไม่เคล่ือนท่ี 2 ชุด โดยใบมีดทั้ง 5 ชุด เป็นแบบฟันเล่ือย (Saw Tooth) ซ่ึงสามารถตดั
พลาสติกไดเ้ป็นช้ินเล็กๆ คลา้ยรูปสามเหล่ียม เป็นช้ินๆ ไม่ติดกนั 

รูปท่ี 4.12 แสดงเคร่ืองตดั/ย่อยพลาสติกท่ีไดมี้การออกแบบและพฒันา  ซ่ึงพบว่าสามารถหั่นย่อย
พลาสติกประเภทถุงใหเ้ป็นช้ินเล็กๆ ได ้  และรูปท่ี 4.13 แสดงการออกแบบเคร่ืองตดั/ยอ่ยพลาสติก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.12      การออกแบบและพฒันาเคร่ืองตัด/ย่อยพลาสติก 
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รูปที ่4.13      การออกแบบเคร่ืองตัด/ย่อยพลาสติก 
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ค าอธิบายงาน 

การผสมขยะเป็นการน าขยะจ าพวกพลาสติก ไม ้และกระดาษ ท่ีผา่นกระบวนการตดัหรือยอ่ยแลว้ มา
ผสมกนัตามสัดส่วนท่ีเหมาะสมในเคร่ืองผสม (Mixer) 

อุปกรณ์/เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรทีใ่ช้ 

- เคร่ืองผสม (Mixer) 

 

การออกแบบและพฒันาเคร่ืองผสม 

เคร่ืองผสมขยะในงานวจิยัน้ีพฒันามาจากเคร่ืองผสมปูนท่ีใชใ้นการก่อสร้างทัว่ไป โดยผูว้ิจยัไดท้  าการ
ทดลองผสมส่วนผสมของขยะ พบว่าสามารถผสมขยะได้อย่างรวดเร็ว และไดมี้การปรับปรุงโดยการขยาย
ช่องทางในการน าส่วนผสมออกจากเคร่ือง 

รูปท่ี 4.14 แสดงเคร่ืองผสมปูนท่ีทดลองใชใ้นช่วงแรก จากนั้นจึงมีการออกแบบและพฒันาเคร่ืองผสม
ส าหรับใชใ้นโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.14       การออกแบบและพฒันาเคร่ืองผสม 
 

กระบวนการที ่5   การผสมขยะ 
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ค าอธิบายงาน 

การอดัแท่งเป็นการน าขยะท่ีผสมแลว้มาอดัให้เป็นแท่งด้วยเคร่ือง Densifier หรือ เคร่ือง Extruder   
ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากกระบวนการน้ี คือ ขยะเช้ือเพลิงอดัแท่ง RDF-5 จากนั้นจึงล าเลียงขยะอดัแท่งไปยงัห้องเก็บ
ขยะเช้ือเพลิง 

อุปกรณ์/เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรทีใ่ช้ 

-    เคร่ือง Densifier หรือ เคร่ือง Extruder 
 

การออกแบบและพฒันาเคร่ืองอดัแท่งเช้ือเพลงิ 

เคร่ืองอดัแท่งขยะเช้ือเพลิงพฒันามาจากเคร่ืองอดัแท่งถ่านส าหรับชุมชน เป็นแบบ Screw Extruder 
โดยในเบ้ืองตน้ผูว้ิจยัไดท้ดลองอดัแท่งขยะเช้ือเพลิงโดยใชเ้คร่ืองอดัแท่งถ่านท่ีมีอยูท่ี่ศูนยว์ิจยัพลงังาน พบว่า
เกิดปัญหาข้ึนหลายประการ เช่น แกนของสกรูช่วงปลายหักหลายคร้ัง เน่ืองจากการอดัแท่งขยะมีความ
หนาแน่นมากกวา่การอดัแท่งถ่าน และส่วนผสมของขยะยงัไม่คงท่ีหรือไม่สม ่าเสมอ   นอกจากน้ียงัพบปัญหา
มอเตอร์ไม่สามารถขบัเคร่ืองได ้เน่ืองจากก าลงัไม่พอ   ท าใหผู้ว้จิยัไดมี้การออกแบบและพฒันาเคร่ืองอดัเฉพาะ
ส าหรับขยะเช้ือเพลิง RDF-5 โดยไดมี้การปรับปรุงขนาดแกนสกรูของเคร่ืองและเพิ่มก าลงัของมอเตอร์ ซ่ึง
พบวา่สามารถท าการอดัแท่งเช้ือเพลิงไดเ้ป็นอยา่งดี   รูปท่ี 4.15 แสดงเคร่ืองอดัแท่งและการทดลองอดัแท่งขยะ
เช้ือเพลิง RDF-5 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.15       การออกแบบและพฒันาเคร่ืองอดัแท่งขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 
 

กระบวนการที ่6   การอดัแท่ง 
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คณะผูว้จิยัไดมี้การจดัวางผงักระบวนการผลิตในโรงงานสาธิต ดงัรูปท่ี 4.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.16       ผงักระบวนการผลติขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 
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4.4      ผลการออกแบบและสร้างห้องเกบ็เช้ือเพลงิ RDF-5 
 

การออกแบบห้องเก็บเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตได ้จะมีลกัษณะเป็นห้องส่ีเหล่ียมมีพื้นท่ีประมาณ 12 
ตารางเมตร ผนังห้องเปิดช่องด้านบนเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดี และมีการติดตั้งชั้นวางท่ีท าจากเหล็ก   การ
จดัเก็บเช้ือเพลิงจะจดัวางบนชั้นเพื่อให้มีการระบายความช้ืนไดดี้ เน่ืองจากเช้ือเพลิงท่ีผลิตไดย้งัคงมีความช้ืนท่ี
เกิดในกระบวนการผสม ท่ีตอ้งมีการใชต้วัประสาน (Binder or Adder) และน ้ า เพื่อช่วยให้ส่วนผสมเขา้กนัไดดี้ 
รูปท่ี 4.17 แสดงหอ้งเก็บเช้ือเพลิง RDF-5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.17       ห้องเกบ็เช้ือเพลงิ RDF-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   
                   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)                                                                                                                 รำยงำนกำรวิจัย     

  

         

                     
                     

                     โครงกำรย่อยท่ี 1   โครงกำรสำธิตกำรผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 จำกขยะชุมชน: กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่   
                     ภำควิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่                                              หน้ำท่ี ก.4 - 20 

 

4.5      ผลการทดลองผลติขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 
 

การทดลองผลิตขยะเช้ือเพลิงเป็นการศึกษาอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสม ส าหรับการผลิตเช้ือเพลิงขยะ
ชนิด RDF 5 ดงัแสดงในรูปท่ี 4.18 โดยท าการวเิคราะห์ส่วนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

(1) สัดส่วนขององคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ กระดาษ : พลาสติก : ไม ้
(2) ชนิดและสัดส่วนของตวัประสาน (Binder or Adder) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.18      องค์ประกอบหลกัของขยะเช้ือเพลิง RDF 
 
 
 

คณะผูว้จิยัไดท้  าการวิเคราะห์ค่าความร้อนของวสัดุแต่ละประเภท โดยพิจารณาขยะท่ีสามารถเผาไหม้
ได ้ ไดแ้ก่  พลาสติก  กระดาษ  และไม ้ ท่ีจะน ามาเป็นส่วนผสมในการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ซ่ึงค่าความ
ร้อนของขยะทั้ง 3 ประเภท แสดงในตารางท่ี 4.1 ซ่ึงพบวา่ขยะพลาสติกมีค่าความร้อนสูงท่ีสุด รองลงมาเป็นไม้
และกระดาษ ตามล าดบั  
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       ตารางที ่4.1     ค่าความร้อนของขยะทีจ่ะน ามาผลติขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 

วสัดุ 
ค่าความร้อน  
(kcal/kg) 

ค่าความร้อน   
(MJ/kg) 

พลาสติก 10,974.55 45.87 
กระดาษ 3,662.73 15.31 
ไม ้ 4,298.92 17.97 

 
 
 
   การทดลองผลติขยะเช้ือเพลงิในช่วงเร่ิมต้น 

ในคร้ังแรกท่ีนกัวิจยัท าการทดลองผลิต ไดท้  าการลดขนาดของขยะแต่ละประเภท ดงัรูปท่ี 4. 19 และ
ท าการผสมพลาสติก : กระดาษ : ไม ้โดยใชส้ัดส่วนท่ีเท่ากนั คือ 1 : 1 : 1   และใชแ้ป้งมนัและปูนขาวเป็นตวั
ประสาน ดังรูปท่ี 4.20   ผลการทดลอง พบว่า ขยะเช้ือเพลิงท่ีได้ยงัไม่เกาะตัวเป็นแท่งเท่าท่ีควร และ
องคป์ระกอบหลกัของขยะทั้งสามประเภทไม่สามารถเกาะตวักนัได ้ดงัรูปท่ี 4.21 

ต่อมานักวิจยัมีการทดลองใช้น ้ าในการช่วยประสาน ผลการทดลองพบว่าองค์ประกอบของขยะ
เช้ือเพลิงมีการเกาะตวัไดดี้ข้ึน อยา่งไรก็ดี ยงัไม่สามารถท าใหเ้ป็นรูปร่างท่ีเป็นแท่งสวยงามได ้ดงัรูปท่ี 4.22 
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รูปที ่4.19     การลดขนาดขยะแต่ละประเภท 
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รูปที ่4.20     การผสมส่วนผสมของขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.21      การทดลองผลิตขยะเช้ือเพลงิในช่วงเร่ิมต้น 
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รูปที ่4.22      การทดลองผลิตขยะเช้ือเพลงิในช่วงเร่ิมต้น โดยใช้น า้ในการช่วยประสาน 
 
 

นกัวิจยัไดท้  าการทดลองผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 อย่างต่อเน่ือง โดยปรับเปล่ียนปริมาณน ้ าท่ีใชเ้ป็น
ตวัช่วยประสาน และศึกษาเทคนิคในการอดัด้วยเคร่ืองอดั (Extruder)   จนสามารถผลิตขยะเช้ือเพลิงท่ี
อตัราส่วนขององคป์ระกอบหลกัท่ี 1 : 1 : 1   และใชแ้ป้งมนัและปูนขาวเป็นตวัประสาน  ท่ีมีลกัษณะเป็นแท่ง
ได ้และท าการทดลองผลิตซ ้ าจนไดผ้ลิตภณัฑ์ขยะเช้ือเพลิงปริมาณมาก เพื่อส่งให้แก่โครงการยอ่ยท่ี 2 น าไป
ทดสอบต่อไป ดงัแสดงในรูปท่ี 4.23 ถึงรูปท่ี 4.25 
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รูปที ่4.23      ขยะเช้ือเพลงิแท่ง RDF-5 ทีผ่ลติได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.24      ขยะเช้ือเพลงิแท่ง RDF-5 ทีผ่ลติได้ 
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รูปที ่4.25    ตัวอย่างขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 ทั้งหมดที่ทดลองผลติในช่วงเร่ิมต้น 
 

 
   การทดลองผลติขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 ทีส่่วนผสมต่างๆ 

เม่ือทดลองผลิตเบ้ืองตน้จนกระทัง่สามารถผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีมีรูปร่างท่ีเหมาะสมไดแ้ล้ว 
ต่อมานกัวิจยัไดท้  าการศึกษาและผลผลิตขยะเช้ือเพลิงท่ีมีสัดส่วนขององค์ประกอบหลกัอ่ืนๆ ไดแ้ก่  สัดส่วน
พลาสติก : กระดาษ : ไม ้ เท่ากบั  1 : 1 : 1 และ  4 : 3 : 1 ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีค านวณจากปริมาณของขยะทั้ง 3 
ประเภทท่ีมีในขยะรวมของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และมีการใชต้วัประสานท่ีสัดส่วนต่างๆ กนั   ตารางท่ี 4.2 
แสดงตวัอยา่งผลการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีมีสัดส่วนและตวัประสานต่างกนั 
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ตารางที ่4.2    ตัวอย่างขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 ทีม่ีส่วนผสมต่างกนั 
สัดส่วน 

(พลาสตกิ : กระดาษ : ไม้ : ตวัประสาน) 
ตวัประสานทีใ่ช้ ลกัษณะขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 

 
1 : 1 : 1 : 0.05 

 
ส่าเหลา้ 

 
 

แป้ง 
  
 

ปูนขาว 

 
 

กากน ้าตาล 

 
 

4 : 3 : 1 : 1 
 

ส่าเหลา้ 

 
 

แป้ง 
  
 

ปูนขาว 

 
 

กากน ้าตาล 
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4.6      ผลการวเิคราะห์คุณสมบัตขิองขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 
 

หลังจากท่ีผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 แล้ว ได้มีการน าตวัอย่างของเช้ือเพลิงดังกล่าวไปวิเคราะห์
คุณสมบติั โดยมีการวิเคราะห์คุณสมบติัท่ีส าคญัของเช้ือเพลิงแข็ง 2 ประการ ไดแ้ก่ ค่าความหนาแน่น และค่า
ความร้อน ดงัน้ี 

(1) ค่าความหนาแน่นของเช้ือเพลงิ RDF-5 

มาตรฐานเช้ือเพลิง RDF ของยุโรป ก าหนดค่าความหนาแน่นของขยะเช้ือเพลิง RDF-5 วา่ตอ้งมีค่าไม่
นอ้ยกวา่ 600 kg/ m3   ผูว้จิยัจึงท าตรวจสอบค่าความหนาแน่นของแท่งเช้ือเพลิงท่ีผลิตได ้โดยการชัง่น ้ าหนกั ดงั
รูปท่ี 4.26 และท าการค านวณค่าความหนาแน่นของเช้ือเพลิงตวัอยา่ง ดงัแสดงผลในตารางท่ี 4.3   ซ่ึงพบวา่ค่า
ความหนาแน่นของขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตไดทุ้กส่วนผสม มีค่าความหนาแน่นสูงกว่า 600 kg/ m3 ซ่ึง
มากกวา่ค่ามาตรฐานท่ีก าหนดไว ้
 
 

 
 

รูปที ่4.26       การตรวจสอบค่าความหนาแน่นของเช้ือเพลงิ RDF-5 
 

 
 
 



                   
                   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)                                                                                                                 รำยงำนกำรวิจัย     

  

         

                     
                     

                     โครงกำรย่อยท่ี 1   โครงกำรสำธิตกำรผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 จำกขยะชุมชน: กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่   
                     ภำควิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่                                              หน้ำท่ี ก.4 - 29 

 
ตารางที ่4.3     ค่าความหนาแน่นของขยะเช้ือเพลงิ RDF-5  

สัดส่วน 
(พลาสติก : กระดาษ : ไม้ : ตวัประสาน) 

ตัวประสานทีใ่ช้ 
ค่าความหนาแน่น 

(kg/ m3) 

 

1 : 1 : 1: 0.05 
 

ส่าเหลา้ 1,022.72 
แป้ง 1,141.43 

ปูนขาว 1,235.04 
กากน ้าตาล 1,109.05 

 

4 : 3 : 1 : 1 
 

ส่าเหลา้ 1,010.48 
แป้ง 1,009.49 

ปูนขาว 1,101.40 
กากน ้าตาล 1,018.93 

 
 
 

(2) ค่าความร้อนของเช้ือเพลงิ RDF-5 

คณะผูว้จิยัไดน้ าตวัอยา่งเช้ือเพลิง RDF ท่ีผลิตไดไ้ปทดสอบคุณสมบติัทางความร้อน โดยการตรวจวดั
ค่าความร้อน ท่ีห้องปฏิบัติการตรวจวัดคุณสมบัติของเช้ือเพลิง ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงการหาค่าความร้อนเป็นการวิเคราะห์โดยตรง โดยการน าตวัอยา่ง
ขยะเช้ือเพลิงมาบดใหมี้ขนาดเล็กประมาณ 1 มิลลิเมตร แลว้น าไปวิเคราะห์โดยวิธี Bomb Calorific Method ค่า
ความร้อนท่ีไดเ้รียกวา่ Dry Solid Calorific Value (DSCV) เป็นค่าความร้อนท่ีไดจ้ากการเผาไหมอ้ยา่งสมบูรณ์   
ผลการตรวจวดัค่าความร้อนของขยะเช้ือเพลิงตวัอยา่งแสดงในตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4    ค่าความร้อนของขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 

สัดส่วน  

(พลาสตกิ : กระดาษ : ไม้ : 
ตวัประสาน) 

ตวัประสาน ค่าความร้อน  (kcal/kg) 
ค่าความร้อนเฉลีย่  

(kcal/kg) 

ค่าความร้อนเฉลีย่  

(MJ/kg) 

1 : 1 : 1 : 0.05 
 

ส่าเหลา้ 
คร้ังท่ี 1 6,241.43 

6,367.53 26.64 
คร้ังท่ี 2 6,493.62 

แป้ง 
คร้ังท่ี 1 4,785.43 

5,110.18 21.38 
คร้ังท่ี 2 5,434.93 

ปูนขาว 
คร้ังท่ี 1 5,699.74 

5,541.34 23.18 
คร้ังท่ี 2 5,382.94 

กากน ้ าตาล 
คร้ังท่ี 1 5,882.43 

6,018.16 25.18 
คร้ังท่ี 2 6,153.89 

4 : 3 : 1 : 1 
 

ส่าเหลา้ 
คร้ังท่ี 1 6,618.86 

6,713.59 28.09 
คร้ังท่ี 2 6,808.31 

แป้ง 
คร้ังท่ี 1 6,637.69 

6,935.27 29.02 
คร้ังท่ี 2 7,232.86 

ปูนขาว 
คร้ังท่ี 1 6,358.96 

6,148.21 25.72 
คร้ังท่ี 2 5,937.46 

กากน ้ าตาล 
คร้ังท่ี 1 7,260.22 

7,296.80 30.53 
คร้ังท่ี 2 7,333.38 
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4.7      ผลการวเิคราะห์ค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 

         การวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ในงานวิจยัน้ี ใช้วิธีการ
ประเมินวฏัจกัรชีวิต หรือ Life Cycle Assessment (LCA) โดยมีการด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน ISO 14040 
ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญั ไดแ้ก่  

(1)   การก าหนดเป้าหมายและขอบเขตของการศึกษา  
(2)   การจดัท าบญัชีรายการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
(3)   การประเมินค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
(4)   การแปรผลการศึกษาและการประเมินเพื่อปรับปรุง  

 

ผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนมีดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่1 : การก าหนดเป้าหมายและขอบเขตของการศึกษา (Goal and Scope Definition) 

1)   การก าหนดเป้าหมาย (Goal Definition)   การศึกษาวจิยัประกอบดว้ยเป้าหมาย คือ 

- เพื่อศึกษาผลกระทบทางด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนตลอดวฏัจกัรชีวิต ของเทคโนโลยี
การผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 จากขยะในมหาวทิยาลยั 

2)   การก าหนดขอบเขต (Scope Definition)   ขอบเขตของระบบ (System Boundary) ท่ีท าการศึกษา 
แสดงดงัรูปท่ี 4.27 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.27     ขอบเขตของการประเมินวฏัจกัรชีวติ 

เทคโนโลยขียะเช้ือเพลงิอัดแท่ง (RDF-5)  
 

วตัถุดบิ 

ขยะชุมชน 

พลงังาน 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ผลติภณัฑ์ ขยะเช้ือเพลงิ 

RDF-5 
การคดัแยก 

กระบวนการผลติขยะ
เช้ือเพลิง RDF-5 

การขนส่ง 
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3)   การก าหนดหน่วยการท างาน (Functional Unit)     โครงการศึกษาวจิยัน้ีจะท าการศึกษาผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ผลกระทบจากการใช้พลังงาน, การใช้ทรัพยากร วตัถุดิบ สารเคมี วสัดุต่างๆ และ
ผลกระทบหรือของเสียประเภทต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนของระบบผลิตภณัฑ์ โดยท าการศึกษาหรือ
ค านวณคา่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อหน่วย 1 ตันของขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 
 

ขั้นตอนที ่2 : การจัดท าบัญชีรายการด้านส่ิงแวดล้อม (Life Cycle Inventory Analysis) 

         ขั้นตอนการจดัท าบญัชีรายการ คือ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดท่ีส าคญั และจ าเป็นตอ้งใช้
ส าหรับการค านวณค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยเป็นขอ้มูลปริมาณของสารท่ีเขา้และออกจากระบบของ
ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงไดแ้ก่ 
 

 ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า และเช้ือเพลิง เช่น น ้ามนั  และพลงังานประเภทต่างๆ 
 ปริมาณวตัถุดิบ,  วสัดุ และทรัพยากรต่างๆ 
 ปริมาณการใชส้ารเคมี 
 ปริมาณของเสียประเภทต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 ฯลฯ 

 

ขั้นตอนที ่3 : การประเมนิค่าผลกระทบตลอดวฏัจักรชีวติ 

ขั้นตอนการประเมินค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ด าเนินการโดยการน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้มาท า
การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SimaPro ซ่ึงมีแนวทางในการวิเคราะห์ลกัษณะของผลกระทบประเภท
ต่างๆ ท่ีส าคญั อาทิเช่น 

 

 ภาวะโลกร้อนขึน้ (Global Warming) 

         ภาวะโลกร้อนข้ึนเกิดจากกระบวนการท่ีมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์กิดข้ึน ซ่ึงมกัเกิดจากกระบวนการ
ท่ีมีการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงฟอสซิล เช่น น ้ ามนั ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ  โดยคาร์บอนไดออกไซด์จะ
เกิดข้ึนเม่ือมีการเผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์  เม่ือก๊าซชนิดน้ีลอยสูงข้ึนไปในชั้นบรรยากาศของโลก จะท าให้เกิด
ปรากฏการณ์ท่ีรังสีความร้อนถูกกกัขงัไวใ้นโลก ท่ีเรียกวา่ ปรากฏการณ์เรือนกระจก หรือ Greenhouse Effect 
กล่าวคือ เม่ือรังสีความร้อนผา่นชั้นบรรยากาศเขา้มาในโลกแลว้ จะไม่สามารถสะทอ้นออกไปได ้
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 การท าลายช้ันบรรยากาศของโลก (Ozone Layer Depletion) 

         การท าลายชั้นบรรยากาศของโลกมีสาเหตุหลกัจากการใชส้าร CFC เช่น สารท าความเยน็ในเคร่ืองท า
ความเยน็ ตูเ้ยน็หรือเคร่ืองปรับอากาศ, สเปรย ์และโฟม เป็นตน้   เม่ือชั้นบรรยากาศโลกถูกท าลายแลว้ ส่งผล
ใหรั้งสี UV จากดวงอาทิตยม์าถึงผิวโลกมากข้ึน ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตต่างๆ ในโลก เช่น การ
ก่อใหเ้กิดมะเร็งผวิหนงั เป็นตน้ 
 

 การใช้พลงังาน (Energy Consumption) 

         ปัจจุบนักระบวนการผลิตต่างๆ มกัอาศยัพลงังานท่ีไดจ้ากเช้ือเพลิงเป็นส าคญั  เช้ือเพลิงหลกัๆ ท่ีมีการ
น ามาใช ้คือ เช้ือเพลิงฟอสซิล เช่น น ้ามนั ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ  ซ่ึงมกัมีการก่อก าเนิดท่ีซบัซ้อน และตอ้ง
อาศยัระยะเวลายาวนานในการก่อตวั   การน าเช้ือเพลิงดงักล่าวมาใชจ้ะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดงัท่ี
กล่าวมาแลว้ขา้งตน้  นอกจากน้ีหากกระบวนการหรือผลิตภณัฑใ์ดๆ มีการน าเช้ือเพลิงฟอสซิลมาใชใ้นปริมาณ
มาก  ก็จะท าให้เกิดการลดลงในเชิงปริมาณ ซ่ึงการลดลงในสัดส่วนท่ีมากเกินกว่าการก่อตวัข้ึนใหม่ จะท าให้
เกิดการขาดแคลนไดใ้นอนาคต  โดยปัจจุบนัพบวา่ปริมาณส ารองของเช้ือเพลิงเหล่าน้ีท่ีมีอยูใ่นโลกลดนอ้ยลง
อย่างมาก และคาดว่าจะหมดไปในอนาคตอนัใกล้  ดังนั้นจึงเป็นปัญหาท่ีควรพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไข
โดยเร็ว  
 

การค านวณค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มด าเนินการโดยป้อนค่าของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมใน
ขั้นตอนของการจดัท าบญัชีรายการลงในโปรแกรมส าเร็จรูป SimaPro โปรแกรมจะท าการค านวณค่าผลกระทบ
ประเภทต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากผลิตภณัฑห์รือกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 

   ผลการประเมนิค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

รูปท่ี 4.28 และรูปท่ี 4.29 แสดงผลการประเมินค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของเทคโนโลยีผลิตขยะ
เช้ือเพลิงอดัแท่ง ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SimaPro Version 7.2 วิธี EDIP 2003 โดยเป็นการพิจารณาแยกตาม
ประเภทของผลกระทบและตามกระบวนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 พบวา่กระบวนการผลิตท่ีมีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด คือ กระบวนการอดัแท่งเช้ือเพลิงด้วยเคร่ือง Extruder   และรูปท่ี 4.30 แสดงค่า
ผลกระทบรวมท่ีเกิดข้ึน พบว่ากระบวนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 มีค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มรวม 520 
mPt โดยมีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด คือ Ozone Formation (Human)    
 
 



                   
                   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)                                                                                                                 รำยงำนกำรวิจัย     

  

         

                     
                     

                     โครงกำรย่อยท่ี 1   โครงกำรสำธิตกำรผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 จำกขยะชุมชน: กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่   
                     ภำควิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่                                              หน้ำท่ี ก.4 - 34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่4.28       ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 
แยกตามประเภทของผลกระทบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่4.29       ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 
แยกตามกระบวนการผลิต 
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รูปที ่4.30       ค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มรวมของการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 
 

 
นอกจากน้ียงัมีการวเิคราะห์ค่าผลกระทบโดยใชโ้ปรแกรม SimaPro ดว้ยวิธี Eco-indicator 95 ซ่ึงมีการ

วิเคราะห์ผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพอนามยัของมนุษย ์ด้านระบบนิเวศน์ และด้านทรัพยากรธรรมชาติ   
พบวา่ผลกระทบดา้นสุขภาพของมนุษยจ์ากกระบวนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีมากท่ีสุด คือ ผลกระทบท่ี
เกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)   ส่วนผลกระทบดา้นระบบนิเวศน์ท่ีมากท่ีสุด คือ 
การใชป้ระโยชน์จากท่ีดิน (Land Use)   และผลกระทบดา้นทรัพยากรท่ีส าคญั คือ ความตอ้งการเช้ือเพลิง
ฟอสซิล ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 

 โดยผลกระทบดา้นสุขภาพอนามยัของมนุษย ์มีหน่วย คือ DALY (Disability adjusted life years; this 
means different disability caused by diseases are weighted) ซ่ึงผลกระทบต่อสุขภาพและท าให้มนุษยเ์กิดโรค
มากท่ีสุดคือ ผลกระทบท่ีมากจากการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ (Climate Change) ซ่ึงมีค่าผลกระทบเท่ากบั 
6.01 x 10-5 DALY รองลงมาไดแ้ก่ ผลกระทบท่ีเกิดจาก Resp. Inorganics ซ่ึงหมายถึง พวกอนุภาคเล็กๆ หรือ
เขม่าดีเซลท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีค่าผลกระทบเท่ากบั 4.97 x 10-5 DALY ตามมาดว้ย ผลกระทบท่ีมาจากสารก่อมะเร็ง
(Carcinogens) มีค่าผลกระทบเท่ากบั 4.56 x 10-5 DALY ผลกระทบท่ีเกิดจาก Resp. organics มีค่าผลกระทบ
เท่ากบั 1.63 x 10-7 DALY ผลกระทบจากการแผรั่งสี (Radiation) มีค่าผลกระทบเท่ากบั 3.99 x 10-8 DALY และ
ผลกระทบต่อมนุษยน์อ้ยท่ีสุด คือ ผลกระทบของชั้นบรรยากาศ (Ozone Layer) ซ่ึงมีค่าผลกระทบเท่ากบั 4.32 x 
10-8 DALY 
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 ด้านผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ มีหน่วยเป็น PDF*m2yr หมายถึง สัดส่วนท่ีอาจท าให้พนัธ์ุพืชนั้น
หายไป ซ่ึงการใชป้ระโยชน์จากท่ีดิน (Land Use) เป็นการท าลายพนัธ์ุพืชมากท่ีสุด โดยมีค่าผลกระทบเท่ากบั 
34.72348 PDF*m2yr รองลงมา คือ ผลกระทบดา้นความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ (Ecotoxicity) มีค่าผลกระทบ
เท่ากับ 21.06014 PDF*m2yr และความเป็นกรด (Acidification/Eutrophication) ส่งผลกระทบน้อยท่ีสุดคือ 
2.462779 PDF*m2yr  

 ดา้นผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ มีหน่วยเป็น MJ surplus หมายถึง ความตอ้งการพลงังาน
เพิ่มเติมเพื่อชดเชยในอนาคต ซ่ึงในกรณีของการผลิตเช้ือเพลิง RDF-5 มีเช้ือเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuels) เป็น
เช้ือเพลิงท่ีมีความตอ้งการมากท่ีสุด คือ มีค่าเท่ากบั 465.2281 MJ surplus รองลงมาไดแ้ก่ พลงังานจากการท า
เหมืองแร่ (Minerals) ท่ีมีค่าเท่ากบั 0.35209 MJ surplus 
 

ตารางที ่4.5   ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการวเิคราะห์ด้วยวธีิ Eco-indicator 95 
Impact category Unit Total 

สารก่อมะเร็ง (Carcinogens) DALY 4.56E-05 
Resp. organics DALY 1.63E-07 
Resp. Inorganics DALY 4.97E-05 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) DALY 6.01E-05 
การแผรั่งสี (Radiation) DALY 3.99E-08 
ชั้นบรรยากาศ (Ozone layer) DALY 4.32E-08 
ระบบนิเวศน์ (Ecotoxicity) PAF*m2yr 21.06014 
ความเป็นกรด (Acidification/ Eutrophication) PDF*m2yr 2.462779 
การใชป้ระโยชน์จากท่ีดิน (Land use) PDF*m2yr 34.72348 
เหมืองแร่ (Minerals) MJ surplus 0.35209 
เช้ือเพลิงฟอสซิล (Fossil fuels) MJ surplus 465.2281 
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4.8      ผลการค านวณต้นทุนการผลติขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 
 

 การก าหนดขนาดของระบบ 

การวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ไดมี้การก าหนดขนาดของระบบในเบ้ืองตน้ โดย
เป็นระบบผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ในลกัษณะท่ีเป็นชุดตน้แบบ ซ่ึงมีก าลงัการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ี 
200 กิโลกรัมต่อวนั (25 กิโลกรัมต่อชัว่โมง) หรือคิดเป็นก าลงัการผลิต 73 ตนัต่อปี โดยมีเกณฑ์การออกแบบ
เบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

-   ปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบ    200   กิโลกรัมต่อวนั          คิดเป็น   73   ตนัต่อปี 

-   ปริมาณขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 ทีผ่ลติได้  200   กิโลกรัมต่อวนั          คิดเป็น   73   ตนัต่อปี 
 

เคร่ืองจกัรหลกัท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 แสดงในตารางท่ี 4.6 

 

ตารางที ่4.6    ระบบและเคร่ืองจักรทีใ่ช้ในกระบวนการผลติขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 

เคร่ืองจักร 
จ านวน 
(เคร่ือง) 

ก าลงัผลติ 
(กโิลกรัม/ช่ัวโมง) 

1.  เคร่ืองผลติโอโซน 1 25 
2. ระบบอบแห้ง 1 25 
3.  เคร่ืองย่อยไม้ แบบ Hammer Mill 1 25 
4.  เคร่ืองย่อยกระดาษแบบ Hammer Mill 1 25 
5.  เคร่ืองย่อยพลาสติก 1 25 
6.  เคร่ืองผสม 1 25 
7.  เคร่ืองอดัแท่ง 1 25 
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การวิเคราะห์ตน้ทุนมีลกัษณะเป็นการวิเคราะห์เงินลงทุนเร่ิมตน้ของเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกระบวนการ
ผลิต ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบ และการประเมินตน้ทุนของขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีผลิต
ได ้ในหน่วยบาทต่อกิโลกรัม หรือ บาทต่อตนั ดงัน้ี 
 

 การประมาณการเงินลงทุนเร่ิมต้น (Investment Cost) 

เงินลงทุนเร่ิมตน้ของชุดตน้แบบการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีจะใชใ้นโครงการ พิจารณาเฉพาะเงิน
ลงทุนในเคร่ืองจกัร โดยไม่มีการพิจารณาค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างต่างๆ   ตารางท่ี 4.7 แสดงประมาณการราคา
เคร่ืองจกัรท่ีจะใชใ้นโครงการ 
 

ตารางที ่4.7    ประมาณการราคาเคร่ืองจักรทีใ่ช้ในกระบวนการผลติขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 

เคร่ืองจักร 
จ านวน 
(เคร่ือง) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เคร่ือง) 

ราคารวม 
(บาท) 

1.  ระบบฆ่าเช้ือโรคด้วยโอโซน 1 20,000 20,000 
2.  ระบบอบแห้ง 1 40,000 40,000 
3.  เคร่ืองย่อยไม้ แบบ Hammer Mill 1 35,000 35,000 
4.  เคร่ืองย่อยกระดาษแบบ Hammer Mill 1 32,000 32,000 
5.  เคร่ืองย่อยพลาสติก 1 90,000 90,000 
6.  เคร่ืองผสม 1 48,000 48,000 
7.  เคร่ืองอดัแท่ง 1 45,000 45,000 

ราคารวมของเคร่ืองจักรทั้งหมด 310,000 
 
 
 

 การประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผลติ 
 (Operation and Maintenance Costs) 

การประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผลิต พิจารณาจากค่าแรงงาน ค่าวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิต 
และค่าสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ค่าไฟฟ้า 
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 สมมติฐานเบือ้งต้นทีใ่ช้ในการวเิคราะห์โครงการ 
 

 หน่วย ค่าทีใ่ช้ในการค านวณ 

อายุของเคร่ืองจกัร Year 5 

อตัราคดิลด (Discount Rate) % 4, 6, 10 

ปริมาณขยะรวมทีเ่ข้าสู่ระบบ เฉลีย่ต่อวนั Tons/day 0.2 

 Tons/year 73 

ปริมาณขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 ทีผ่ลติได้ Tons/day 0.2 

 Tons/year 73 
 
 

   ผลการประเมนิต้นทุนต่อหน่วย 

การประเมินตน้ทุนต่อหน่วยของขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตได ้พิจารณาท่ีส่วนผสมของขยะพลาสติก 
: กระดาษ : ไม ้ท่ี 1:1:1 และ 4:3:1 โดยใชต้วัประสานต่างชนิดกนั ซ่ึงแต่ละชนิดมีตน้ทุน คือ กากน ้ าตาลและ
ส่าเหลา้ มีราคา 11 บาทต่อกิโลกรัม แป้งมนั มีราคา 24 บาทต่อกิโลกรัม และปูนขาวมีราคา 3 บาทต่อกิโลกรัม   
ผลการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยของขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตไดมี้ดงัน้ี  
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ผลการประเมินต้นทุนทีส่่วนผสมของเช้ือเพลงิ RDF-5   1:1:1   ทีอ่ตัราคิดลด 4% 
  สา่เหลา้ แป้งมนั ปนูขาว กากน า้ตาล 

1. Investment Costs 310000 310000 310000 310000 

2. Operating Costs 
    

   2.1 Labour Cost 219000 219000 219000 219000 

   2.2 Binder Cost 16060 35040 4380 16060 

   2.3 Infrastructure 22140 22140 22140 22140 

   -  Total operating per year 257200 276180 245520 257200 

   -  Find P given A 1145009 1229504 1093011 1145009 

Total Cost 1455009 1539504 1403011 1455009 

Productivity (5 years) 365 365 365 365 

Cost per ton RDF-5 3986.33 4217.82 3843.87 3986.33 

Cost per kg RDF-5 3.99 4.22 3.84 3.99 

 
ผลการประเมินต้นทุนทีส่่วนผสมของเช้ือเพลงิ RDF-5   1:1:1   ทีอ่ตัราคิดลด 6% 

  สา่เหลา้ แป้งมนั ปนูขาว กากน า้ตาล 

1. Investment Costs 310000 310000 310000 310000 

2. Operating Costs 
    

   2.1 Labour Cost 219000 219000 219000 219000 

   2.2 Binder Cost 16060 35040 4380 16060 

   2.3 Infrastructure 22140 22140 22140 22140 

   -  Total operating per year 257200 276180 245520 257200 

   -  Find P given A 1083420 1163371 1034020 1083420 

Total Cost 1393420 1473371 1344020 1393420 

Productivity (5 years) 365 365 365 365 

Cost per ton RDF-5 3817.59 4036.63 3682.25 3817.59 

Cost per kg RDF-5 3.82 4.04 3.68 3.82 

 
ผลการประเมินต้นทุนทีส่่วนผสมของเช้ือเพลงิ RDF-5   1:1:1   ทีอ่ตัราคิดลด 10% 

  สา่เหลา้ แป้งมนั ปนูขาว กากน า้ตาล 

1. Investment Costs 310000 310000 310000 310000 

2. Operating Costs 
    

   2.1 Labour Cost 219000 219000 219000 219000 

   2.2 Binder Cost 16060 35040 4380 16060 

   2.3 Infrastructure 22140 22140 22140 22140 

   -  Total operating per year 257200 276180 245520 257200 

   -  Find P given A 974990 1046939 930714 974990 

Total Cost 1284990 1356939 1240714 1284990 

Productivity (5 years) 365 365 365 365 

Cost per ton RDF-5 3520.52 3717.64 3399.22 3520.52 

Cost per kg RDF-5 3.52 3.72 3.40 3.52 
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ผลการประเมินต้นทุนทีส่่วนผสมของเช้ือเพลงิ RDF-5   4:3:1   ทีอ่ตัราคิดลด 4% 
  สา่เหลา้ แป้งมนั ปนูขาว กากน า้ตาล 

1. Investment Costs 310000 310000 310000 310000 

2. O&M Costs 
    

   2.1 Labour Cost 219000 219000 219000 219000 

   2.2 Binder Cost 80300 175200 21900 80300 

   2.3 Infrastructure 22140 22140 22140 22140 

   -  Total O&M per year 321440 416340 263040 321440 

   -  Find P given A 1430994 1853472 1171007 1430994 

Total Cost 1740994 2163472 1481007 1740994 

Productivity (5 years) 365 365 365 365 

Cost per ton RDF-5 4769.85 5927.32 4057.55 4769.85 

Cost per kg RDF-5 4.77 5.93 4.06 4.77 

 
ผลการประเมินต้นทุนทีส่่วนผสมของเช้ือเพลงิ RDF-5   4:3:1   ทีอ่ตัราคิดลด 6% 

  สา่เหลา้ แป้งมนั ปนูขาว กากน า้ตาล 

1. Investment Costs 310000 310000 310000 310000 

2. O&M Costs 
    

   2.1 Labour Cost 219000 219000 219000 219000 

   2.2 Binder Cost 80300 175200 21900 80300 

   2.3 Infrastructure 22140 22140 22140 22140 

   -  Total O&M per year 321440 416340 263040 321440 

   -  Find P given A 1354022 1753776 1108020 1354002 

Total Cost 1664022 2063776 1418020 1664002 

Productivity (5 years) 365 365 365 365 

Cost per ton RDF-5 4558.96 5654.18 3884.99 4558.91 

Cost per kg RDF-5 4.56 5.65 3.88 4.56 

 
ผลการประเมินต้นทุนทีส่่วนผสมของเช้ือเพลงิ RDF-5   4:3:1   ทีอ่ตัราคิดลด 10% 

  สา่เหลา้ แป้งมนั ปนูขาว กากน า้ตาล 

1. Investment Costs 310000 310000 310000 310000 

2. Operating Costs 
    

   2.1 Labour Cost 219000 219000 219000 219000 

   2.2 Binder Cost 80300 175200 21900 80300 

   2.3 Infrastructure 22140 22140 22140 22140 

   -  Total operating per year 321440 416340 263040 321440 

   -  Find P given A 1218510 1578256 997129 1218510 

Total Cost 1528510 1888256 1307129 1528510 

Productivity (5 years) 365 365 365 365 

Cost per ton RDF-5 4187.70 5173.30 3581.18 4187.70 

Cost per kg RDF-5 4.19 5.17 3.58 4.19 
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ผลการค านวณตน้ทุนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีส่วนผสมของขยะ 1:1:1 มีตน้ทุนต่อหน่วยต ่ากวา่

ท่ีส่วนผสม 4:3:1 เล็กนอ้ย เน่ืองจากมีตน้ทุนในส่วนของวตัถุดิบ คือ ตวัประสานท่ีนอ้ยกวา่   อยา่งไรก็ดีพบวา่
ขยะเช้ือเพลิงอดัแท่ง RDF-5 ท่ีส่วนผสม 4:3:1 จะมีค่าความร้อนของเช้ือเพลิงท่ีสูงกวา่ และท่ีส่วนผสมน้ีซ่ึง
ค านวณจากสัดส่วนของขยะประเภทพลาสติก กระดาษ และเศษไม ้ท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จะท าให้
สามารถก าจดัขยะท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลยัต่อวนัได้ทั้ งหมด ดงันั้นจึงมีความเหมาะสมกว่า และการใช้ตวั
ประสาน คือ ปูนขาวจะท าให้มีตน้ทุนต่อหน่วยท่ีต ่าท่ีสุด ซ่ึงค่าตน้ทุนของขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตได้ท่ี
อตัราส่วนผสม 4:3:1 และท่ีอตัราคิดลด (Discount Rate) 10% จะมีตน้ทุนต ่าท่ีสุดคือ 3.58 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 
3,581 บาทต่อตัน 
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บทที ่5        

การอภิปรายและวจิารณ์ผลการด าเนินงาน 
 
 

 

5.1      ผลการพฒันากระบวนการผลติขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 
 

การก าหนดสมมติฐาน 

การก าหนดสมมติฐานในงานวิจยัน้ี ก าหนดให้เทคโนโลยีท่ีจะน ามาใช้ในกระบวนการผลิตขยะ
เช้ือเพลิง RDF-5 มีกระบวนการหลกัๆ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ และยงัมีกระบวนการเสริมเพิ่มเติมอีก ไดแ้ก่ การอบ
ฆ่าเช้ือโรคดว้ยโอโซน เน่ืองจากขยะดงักล่าวจะตอ้งมีการสัมผสัโดยคน การฆ่าเช้ือโรคจึงเป็นการด าเนินการ
ใหถู้กตอ้งตามหลกัการอนามยัท่ีดี   นอกจากน้ียงัมีการเพิ่มเติมกระบวนการอบแห้งดว้ยอุโมงคแ์สงอาทิตย ์เพื่อ
ช่วยลดความช้ืนของขยะและขยะเช้ือเพลิงท่ีผลิตได ้ซ่ึงเป็นการปรับปรุงคุณภาพไดท้างหน่ึง 

 
ผลการด าเนินงานวจัิย 

จากการทดลองผลิตขยะเช้ือเพลิงในช่วงเร่ิมตน้ โดยมีเฉพาะกระบวนการผลิตหลกัๆ ไดแ้ก่ การคดัแยก 
การลดขนาดดว้ยการบดยอ่ย  การผสม และการอดัแท่ง พบวา่สามารถอดัแท่งเช้ือเพลิงไดดี้   นอกจากน้ีเม่ือ
เพิ่มเติมกระบวนการฆ่าเช้ือโรคด้วยโอโซนเขา้มา พบว่าขยะท่ีเป็นวตัถุดิบมีความสะอาดข้ึน และเม่ือเพิ่ม
กระบวนการอบแหง้เขา้มาก็ท าใหข้ยะมีความช้ืนลดลง 
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5.2       ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตขยะ
เช้ือเพลงิ RDF-5 

การก าหนดสมมติฐาน 

สมมติฐานสมรรถนะของเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนการผลิต ก าหนดให้อุปกรณ์ทุกตวัมี
ก าลงัการผลิตไม่นอ้ยกวา่ก าลงัการผลิตท่ีก าหนดไวใ้นขอ้เสนอโครงการ คือ ไม่นอ้ยกวา่ 25 กิโลกรัมต่อชัว่โมง 
และมีก าลงัการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ี 200 กิโลกรัมต่อวนั 

 
ผลการด าเนินงานวจัิย 

ผลการวเิคราะห์สมรรถนะของเคร่ืองจกัรในกระบวนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีพฒันาข้ึน พบวา่
อุปกรณ์ท่ีมีก าลงัการผลิตมากกว่า 25 กิโลกรัมต่อชัว่โมง ไดแ้ก่ ระบบฆ่าเช้ือโรคดว้ยโอโซน ระบบอบแห้ง 
เคร่ืองยอ่ยไม ้เคร่ืองยอ่ยกระดาษ เคร่ืองผสม และเคร่ืองอดัแท่งเช้ือเพลิง โดยเคร่ืองจกัรบางตวัมีก าลงัการผลิต
มากกวา่ 100 กิโลกรัมต่อชัว่โมง เช่น เคร่ืองยอ่ยกระดาษ เคร่ืองยอ่ยไม ้และเคร่ืองผสม   อยา่งไรก็ดี เคร่ืองยอ่ย
พลาสติกท่ีพฒันาข้ึนยงัคงมีก าลงัการผลิตประมาณ 20 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซ่ึงน้อยกว่าสมมติฐานท่ีตั้งไว้
เล็กนอ้ย 
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5.3      ผลการวเิคราะห์คุณสมบัตขิองขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 ที่ผลติได้ 
 

การก าหนดสมมติฐาน 

การก าหนดคุณสมบติัของขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตไดจ้ากกระบวนการของโรงงานสาธิตใน
โครงการวจิยัน้ี ก าหนดให้มีค่าคุณสมบติัพื้นฐาน เช่น ค่าความร้อน ความช้ืน ความหนาแน่น ฯลฯ ตอ้งเป็นไป
ตามค่ามาตรฐานคุณสมบติัพื้นฐานของขยะเช้ือเพลิง RDF ตามมาตรฐานของยุโรป ดงัตารางท่ี 3.1 ในบทท่ี 3
เน่ืองจากยงัไม่มีการก าหนดคา่มาตรฐานดงักล่าวส าหรับประเทศไทย 

 
ผลการด าเนินงานวจัิย 

มาตรฐานเช้ือเพลิง RDF-5 ของยุโรป ก าหนดค่าความหนาแน่นของขยะเช้ือเพลิง RDF-5 วา่ตอ้งมีค่า
ไม่นอ้ยกวา่ 600 kg/ m3   ผูว้ิจยัจึงท าตรวจสอบค่าความหนาแน่นของแท่งเช้ือเพลิงท่ีผลิตได ้ซ่ึงพบวา่ค่าความ
หนาแน่นของขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตไดทุ้กส่วนผสม มีค่าความหนาแน่นสูงกวา่ 600 kg/ m3 ซ่ึงมากกวา่ค่า
มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้โดยมีค่าอยูใ่นช่วง 1,009.49 – 1,235.04 kg/ m3    

ส าหรับค่าความร้อนของเช้ือเพลิง RDF-5 พบว่าค่ามาตรฐานของประเทศในแถบยุโรป มีค่าต ่าท่ีสุด
และสูงท่ีสุด อยูร่ะหวา่ง 13-18.7 MJ/kg   ขณะท่ีขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตไดจ้ากงานวิจยัน้ีมีค่าความร้อนอยู่
ระหวา่ง 21.38 - 30.53 MJ/kg ซ่ึงพบวา่มีค่ามากกวา่ค่ามาตรฐานดงักล่าว 
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บทที ่6        

สรุปผลการด าเนินงานวจิัยและข้อเสนอแนะ 
 

 

6.1      สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงานวิจยัของโครงการยอ่ยท่ี 1 โครงการสาธิตการผลิตเช้ือเพลิง RDF-5 จากขยะชุมชน: 
กรณีศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

- ผลการวิเคราะห์ปริมาณขยะรวมท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ มีขยะเกิดข้ึนเฉล่ีย 4.28 ตัน

ต่อวัน โดยขยะชุมชนท่ีสามารถน ามาผลิตเป็นเช้ือเพลิง RDF-5 ตอ้งเป็นขยะท่ีเผาไหมไ้ด ้ไดแ้ก่ ขยะ

จ าพวกเศษไมแ้ละใบไมแ้ห้ง เศษพลาสติก เช่น ถุงพลาสติก และกระดาษ   ผลการศึกษาพบว่าใน

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่มีขยะท่ีสามารถน ามาผลิตเช้ือเพลิง RDF ไดป้ระมาณ 2.09 ตันต่อวนั 

- ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบของขยะท่ีเกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีสามารถน ามาผลิตเป็น

ขยะเช้ือเพลิง RDF-5 โดยพิจารณาเฉพาะปริมาณของขยะจ าพวกไม ้พลาสติก และกระดาษ พบวา่ขยะ

ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเป็นขยะจ าพวกพลาสติกเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นกระดาษ และไม้ 

ตามล าดับ 

- ผลการจดัหาสถานท่ีตั้งโรงงานสาธิต พบวา่พื้นท่ีของหน่วยวิจยัระบบทางอุณหภาพ ท่ีต าบลช่างเค่ียน 

อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงอยูห่่างจากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีความ

เหมาะสมท่ีสุด 

- ผลการพฒันากระบวนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ก าหนดใหมี้ทั้งหมด 6 กระบวนการ ไดแ้ก่ การคดั

แยกขยะ การอบฆ่าเช้ือโรค การอบแหง้ การลดขนาดดว้ยการตดั/ยอ่ย การผสม และการอดัแท่ง 

- ผลการพฒันาเคร่ืองจกัรในกระบวนการผลิต พบวา่เคร่ืองจกัรสามารถท าการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 

ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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- ผลการวิเคราะห์คุณสมบติัของขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตได ้โดยมีการวิเคราะห์คุณสมบติัท่ีส าคญั

ของเช้ือเพลิงแข็ง 2 ประการ ได้แก่ ค่าความหนาแน่น และค่าความร้อน พบว่ามีค่ามากกว่าค่า

มาตรฐานของประเทศในแถบยโุรป 

- ผลการวิเคราะห์ค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมด้วยวิธีการประเมินวฏัจักรชีวิต หรือ Life Cycle 

Assessment (LCA) โดยใชโ้ปรแกรม SimaPro ดว้ยวิธี Eco-indicator 95 ซ่ึงมีการวิเคราะห์ผลกระทบ

ทั้ งทางด้านสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ด้านระบบนิเวศน์ และด้านทรัพยากรธรรมชาติ   พบว่า

ผลกระทบดา้นสุขภาพของมนุษยจ์ากกระบวนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีมากท่ีสุด คือ ผลกระทบ

ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)   ส่วนผลกระทบดา้นระบบนิเวศน์ท่ีมาก

ท่ีสุด คือ การใชป้ระโยชน์จากท่ีดิน (Land Use)   และผลกระทบดา้นทรัพยากรท่ีส าคญั คือ ความ

ตอ้งการเช้ือเพลิงฟอสซิล  

- ผลการค านวณตน้ทุนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 พบวา่ขยะเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสมมีตน้ทุนเท่ากบั 3.58 

บาทต่อกโิลกรัม หรือ 3,581 บาทต่อตันขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 ทีผ่ลติได้  

 
 

6.2      ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
 

- ควรมีการศึกษาวิจยัเพิ่มเติมเก่ียวกับขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ถึงผลของปัจจยัต่างๆ ท่ีจะท าให้
คุณสมบติัของเช้ือเพลิงท่ีไดมี้ค่าดีข้ึน อาทิเช่น รูปร่างลกัษณะของแท่งเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสม ชนิด
และปริมาณของตวัประสานท่ีใช ้เป็นตน้ 

- ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการน าขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ไปใช้ประโยชน์นอกเหนือจากการ
น ามาผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น การใชใ้นระบบเตาเผาในอุตสาหกรรม เป็นตน้ 
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