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บทคดัย่อ 

 ปัจจุบนัปัญหาขยะชุมชนเป็นปัญหาท่ีหน่วยงานและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งจ าเป็นตอ้งเขา้มามีส่วน

ร่วมในการแกไ้ข หากไม่มีการจดัการท่ีดีและเป็นระบบจะส่งผลกระทบทั้งในภาคเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มและ

สุขอนามยัของประชาชน ดงันั้นการน าขยะชุมชนมาแปรรูปเป็นพลงังานทดแทนในรูปของไฟฟ้าหรือความ

ร้อนเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยลดปัญหาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การผลิตพลงังานไฟฟ้าโดยใชแ้ก๊สเช้ือเพลิง

จากขยะ RDF-5 นอกจากจะเป็นการก าจดัขยะแลว้ และท าให้มีรายไดท้างหน่ึงแลว้ ยงัสามารถขายไฟฟ้าท่ี

ผลิตไดก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงรัฐบาลยงัไดส้นบัสนุนอีกในอตัรา 2.5 บาท/kWh จึงถือวา่เป็นการะบวน

การก าจดัท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการผลิตไฟฟ้าโดยใชแ้ก๊สเช้ือเพลิง จากขยะ RDF-5 ส าหรับประเทศ

ไทยยงัถือไดว้่ามีขอ้มูลนอ้ยมาก ยงัตอ้งการงานวิชาการท่ีจะช่วยตอบปัญหาดา้นสมรรถนะโรงไฟฟ้า และ

ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งมลพิษท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากระบบดงักล่าว  

โครงการย่อยท่ี 2 ศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าโดยใช้แก๊สเช้ือเพลิงจาก RDF - 5:  กรณีศึกษา

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้เป็นการน าขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากโครงการย่อยท่ี 1 มาผลิตก๊าซเช้ือเพลิง โดย

การท าปฏิกิริยาสันดาปแบบไม่สมบูรณ์ (Partial Combustion) ซ่ึงสามารถน ามาผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้

ร่วมกบัน ้ ามนัดีเซล เพื่อใช้ในเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน ซ่ึงขอ้มูลสมรรถนะของอุปกรณ์ คุณภาพเช้ือเพลิง 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท างาน ต้นทุนเช้ือเพลิงหรือต้นทุนพลังงานท่ีไปใช้

ประโยชน์ จะถูกวิเคราะห์เพื่อใช้ในการขยายผลต่อไป  การศึกษา พบว่าการน าแท่งเช้ือเพลิงมาผลิตเป็น

โปรดิวเซอร์แก๊สด้วยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นแบบไหลลง คุณสมบติัทางความร้อนของแก๊สท่ีได้มีค่า

ใกลเ้คียงกบัการใช้ถ่านและไมเ้ป็นเช้ือเพลิง โดยองค์ประกอบของโปรดิวเซอร์แก๊สท่ีไดจ้ากใกลเ้คียงกนั 

และมีค่าความร้อนประมาณ 3,231.13 kJ/Nm3 ซ่ึงสามารถน าไปใช้เคร่ืองยนต์ก าเนิดไฟฟ้าได ้ผลการน า

โปรดิวเซอร์แก๊สจากแท่งเช้ือเพลิง RDF-5 เป็นเช้ือเพลิงทดแทนแทนน ้ ามนัดีเซลในเคร่ืองยนต์ดีเซลก าเนิด

ไฟฟ้า พบวา่สามารถทดแทนน ้ ามนัดีเซลได ้45 % ท่ีภาระทางไฟฟ้า 63 % หรือ18 kW ผลการวิเคราะห์ไอ

เสีย พบวา่ การปลดปล่อย CO2 จะต ่ากวา่การใชน้ ้ามนัดีเซลอยา่งเดียว แต่การปลดปล่อย NOx และค่าควนัด า

ท่ีเกิดข้ึนต ่ากว่า อย่างไรก็ตามการปลดปล่อยไอเสีย ต ่ากว่าค่ามาตรฐานของเคร่ืองยนต์ดีเซล นอกจากน้ี

อุณหภูมิท่ีบริเวณการเผาไหมจ้ะมีค่าประมาณ 1,100 – 1,200 oC ซ่ึงสูงมากพอในการก าจดัไดออกซิน ท่ีเกิด

จากพลาสติกในเช้ือเพลิง RDF   ผลการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบวา่ โครงการจะมีความคุม้ทุนเม่ือราคา



                   
                   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)                                                                                                                   รำยงำนกำรวิจัย    
          
 

                    
                โครงการย่อยที ่2   ศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าโดยใช้แก๊สเชือ้เพลิงจาก RDF-5 กรณีศึกษามหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

    ศูนย์วิจยัพลงังาน   มหาวิทยาลยัแม่โจ้                   
 

น ้ ามนัดีเซลตอ้งไม่ต ่ากว่า 34 บาท/ลิตร และราคาขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ไม่เกิน 4.0 บาท/กิโลกรัม โดยจะมี

จุดคุม้ทุนประมาณ 6 ปี  ในกรณีท่ีใชข้ยะเช้ือเพลิง RDF-5 เป็นเช้ือเพลิง 100 %  มีตน้ทุนการผลิตอยูท่ี่ 2.82-

4.73 บาท/kWh  และค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่มจากการผลิตไฟฟ้าจากขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีสอดคลอ้งกบัตน้ทุน

การผลิตขยะเช้ือเพลิง  RDF-5 ควรอยูท่ี่   3.5-4.5 บาท/kWh 

 

 

ABSTRACT 

 Presently, municipal solid waste (MSW) is a big problem which all concerned authorities should 

pay attention and improve. If it is lack of suitable management, it will affect economic sector, 

environment and human health. Consequently, transformation of MSW to electricity or thermal energy is 

one of the possible methods to reduce the environmental impacts. Electricity generation from RDF-5 

producer gas is a method not just only for waste disposal but a revenue could be obtained. This might be 

supported by Thai Government that the electricity could be purchased with an adder of 2.50 baht/kWh. 

The sub-project 2, Potential of power generation by producer gas from RDF-5: a case study of Maejo 

University, focuses on producer gas from RDF-5 which is the product from the sub-project 1. The 

producer gas comes from partial combustion and it is used to generate electricity by co-firing with diesel 

oil in an internal combustion engine. Performance of equipment, fuel quality, environmental impacts and 

fuel cost or energy cost are considered. The results show that the producer gas from the RDF-5 have fuel 

characterization quite similar to charcoal and wood and it gives a heating value of 3,231.13 kJ/Nm3 which 

could be used for electricity generation in an internal combustion engine. The RDF-5 producer gas could 

replace diesel oil in the diesel engine generator and it could reduce 45% diesel oil at 63% electricity load 

or 18 kW. The CO2 emission is higher than that from diesel but the NOx emission and black smoke are 

less. All the emissions are found to be less than standard of diesel engine. Moreover, the temperature in 

the combustion zone is between 1,100 – 1,200 oC which is high enough to dispose dioxin from plastic in 

the RDF fuel.   From economic analysis, it could be found that the payback period is about 6 years when 
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the diesel price rises to 34 Baht/liter and cost of RDF-5 is up to 4.0 Baht/kg. In case of using 100% of 

RDF-5 as fuel the results are found that electricity cost are in range of 2.82 – 4.73 Baht/kWh while adder 

for electricity purchasing from RDF-5 should be in range of 3.5 – 4.5 Baht/kWh. 
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 5.4 การวเิคราะห์ค่าความร้อนของโปรดิวเซอร์แก๊ส ข.5-5 

 5.5 การประเมินสมรรถนะเคร่ืองยนต์ดีเซลและดีเซลโปรดิวเซอร์แก๊ส ข.5-6 

       5.5.1 การกระจายตัวของอุณหภูมิในช้ันต่างๆ ของเตาผลติแก๊สชีวมวล ข.5-6 

       5.5.2 อตัราการส้ินเปลอืงเช้ือเพลงิจ าเพาะ ข.5-7 

       5.5.3 สัดส่วนการทดแทนเช้ือเพลงิดีเซล  ข.5-8 

       5.5.4 ประสิทธิภาพเคร่ืองยนต์ดีเซลก าเนิดไฟฟ้า  ข.5-8 

 5.6 มลพษิทางอากาศ ข.5-10 

       5.6.1 แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ข.5-11 

       5.6.2 ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) และไนตริกออกไซด์ ข.5-12 

       5.6.3 เขม่าและควนัด า  ข.5-13 

       5.4.4 อุณหภูมิท่อไอเสียเคร่ืองยนต์ ข.5-15 

       5.6.5 ค่าสารประกอบไดออกซิน   ข.5-15 

 5.7 มลพษิทางเสียง  ข.5-16 

 5.8 การประเมินต้นทุนการผลติไฟฟ้าโดยใช้ขยะเช้ือเพลงิ ข.5-17 

       5.8.1 ต้นทุนการผลติขยะเช้ือเพลงิ RDF-5   ข.5-17 

       5.8.2 ต้นทุนการผลติไฟฟ้าด้วยขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 ร่วมกบัน า้มันดีเซล ข.5-17 

       5.8.3 การวเิคราะห์ความไวต้นทุนการผลติไฟฟ้าด้วยขยะเช้ือเพลงิ  
                RDF-5 ร่วมกบัน า้มันดีเซล  

ข.5-19 

 5.9 การประเมินต้นทุนการผลติไฟฟ้าโดยใช้ขยะเช้ือเพลงิจาก RDF-5  
               5.9.1 การวเิคราะห์ต้นทุนการผลติไฟฟ้าด้วยขยะเช้ือเพลงิ  

ข.5-20 
ข.5-20 
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บทที่ หัวข้อ หน้า 

 
 

6 
 

      5.9.2 การวเิคราะห์ผลตอบแทนภายในและปริมาณไฟฟ้าส่วนเพิม่ (Adder) 
                ทีเ่หมาะสม 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุปผลการวจัิย 

 
ข.5-24 

ข.6-1 

ข.6-1 

 6.2 ข้อเสนอแนะ  ข.6-2 

   

บรรณานุกรม 
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สารบญัตาราง 
 
 

ตารางที่ ช่ือตาราง หน้า 

1.1 ปริมาณขยะมูลฝอยทีไ่ด้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลกัวชิาการในปี2550 ข.1-2 

2.1 รายละเอยีดเทคโนโลยกีารผลติพลงังานขยะ ข.2-2 

2.2 การประเมินปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่กดิขึน้จากการค านวณค่าในอนาคต ข.2-3 

2.3 องค์ประกอบของขยะ และ RDF  ข.2-5 

3.1 คุณลกัษณะของเช้ือเพลงิขยะแต่ละชนิดและระบบการเผาไหม้ ข.3-2 

4.1 รายละเอียดข้อมูลเทคนิคเคร่ืองยนต์ดีเซลก าเนิดไฟฟ้า Caterpillar ขนาด 
32kWe 

ข.4-7 

5.1 ปริมาณขยะภายใน มหาวทิยาลยัแม่โจ้   ข.5-2 

5.2 คุณสมบัติของเช้ือเพลงิขยะ (RDF-5) ข.5-4 

5.3 แสดงองค์ประกอบของโปรดิวเซอร์แก๊สจากเช้ือเพลงิขยะ (RDF-5) โดยปริมาตร ข.5-5 

5.4 ค่าความร้อนของโปรดิวเซอร์แก๊สทีเ่ช้ือเพลงิต่างกนั ข.5-5 

5.5 การประเมินสมรรถนะเคร่ืองยนต์ดีเซลโปรดิวเซอร์แก๊ส ขนาด 32kW ข.5-9 

5.6 ค่ามาตรฐานการควบคุมการปล่อยทิง้อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ข.5-10 

5.7 แสดง Emission ทีภ่าวะโหลด ข.5-11 

5.8 ปริมาณควนัด าไอเสียเคร่ืองยนต์ดีเซลและดีเซลโปรดิวเซอร์แก๊ส 
จากเช้ือเพลงิ RDF-5 

ข.5-15 

5.9 ประเมินต้นทุนต่อหน่วยของขยะเช้ือเพลงิ RDF-5  ข.5-17 

5.10 การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์โครงการ ข.5-18 

5.11 จุดคุ้มทุนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เช้ือเพลิงร่วมระหว่างดีเซลและขยะเช้ือเพลิง 
RDF-5 

ข.5-19 
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สารบญัรูปภาพ 
 
 

รูปที ่ ช่ือรูป หน้า 

1.1 การแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นขยะเช้ือเพลงิ    ข.1-3 

1.2 อตัราส่วนเพิม่ของการผลติไฟฟ้าจากแหล่งพลงังานต่างๆ  ข.1-4 

2.1 ขยะชุมชนและเคร่ืองผลติก๊าซเช้ือเพลงิจากขยะชุมชน ข.2-3 

2.2 องค์ประกอบของขยะชุมชน ข.2-4 

2.3 โรงไฟฟ้าชีวมวลต้นแบบขนาด 100 kW ทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  ข.2-6 

3.1 เคร่ืองผลติโปรดิวเซอร์แก๊สแบบ Up-draft, Cross-draftและ Down-draft ข.3-4 

3.2 จังหวะการท างานของเคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ   ข.3-8 

4.1 ชุดผลติโปรดิวเซอร์แก๊ส ข.4-6 

4.2 เคร่ืองยนต์ดีเซลผลติกระแสไฟฟ้าโดยใช้โปรดิวเซอร์แก๊ส  ข.4-6 

4.3 ภาระโหลดแบบลวดความร้อนและชุดควบคุมโหลด ข.4-7 

4.4 เคร่ืองวเิคราะห์แก๊สไอเสียและควนัด า ข.4-8 

4.5 ชุดวดัอตัราความส้ินเปลอืงน ้ามันเช้ือเพลงิ ข.4-9 

4.6 ถุงเกบ็โปรดิวเซอร์แก๊ส  ข.4-9 

4.7 เคร่ืองวดัอุณหภูมิระบบผลติไฟฟ้าโดยใช้โปรดิวเซอร์แก๊ส ข.4-10 

4.8 ไดอะแกรมการติดตั้งเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดสอบ  ข.4-10 

5.1 องค์ประกอบของขยะมหาวิทยาลยัแม่โจ้ (%) ข.5-2 

5.2 องค์ประกอบของขยะทีจ่ะน ามาผลติเช้ือเพลงิขยะ (RDF-5) ข.5-3 

5.3 เช้ือเพลงิขยะ (RDF-5) ขนาด 3cm x 3cm x 5cm   ข.5-4 

5.4 การกระจายอุณหภูมิในช้ันต่าง ๆ ภายในเตาผลติแก๊สชีวมวลทีใ่ช้ขยะเช้ือเพลงิ 
RDF-5 เป็นเช้ือเพลงิ 

ข.5-6 
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รูปที ่ ช่ือรูป หน้า 

5.5 อตัราความส้ินเปลอืงเช้ือเพลิงจ าเพาะเช้ือเพลงิ ข.5-7 

5.6 สัดส่วนการทดแทนน า้มันเช้ือเพลงิดีเซลและไบโอดีเซล  ข.5-8 

5.7 ประสิทธิภาพเคร่ืองยนต์ดีเซลก าเนิดไฟฟ้า ข.5-9 

5.8 ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เคร่ืองยนต์ดีเซลและดีเซลโปรดิวเซอร์แก๊สจาก
เช้ือเพลงิ RDF-5 

ข.5-12 

5.9 ปริมาณแก๊สไนโตรเจนออกไซด์เคร่ืองยนต์ดีเซลและดีเซลโปรดิวเซอร์แก๊สจาก
เช้ือเพลงิ RDF-5  

ข.5-13 

5.10 ปริมาณควันด าของเคร่ืองยนต์ดีเซลและดีเซลโปรดิวเซอร์แก๊สจากเช้ือเพลิง   
RDF-5  

ข.5-14 

5.11 ระดับความเข้มเสียงของเคร่ืองยนต์ดีเซลและดีเซลโปรดิวเซอร์แก๊ส  ข.5-16 

5.12 ต้นทุนการผลติไฟฟ้าด้วยขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 ร่วมกบัน า้มันดีเซล ข.5-19 
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สัญลกัษณ์ 
 

gP  ความตอ้งการปริมาณโปรดิวเซอร์แก๊สของเคร่ืองยนต,์ kW 

GAr /  อตัราส่วนอากาศต่อโปรดิวเซอร์แก๊ส 
rpm  ความเร็วรอบเคร่ืองยนต,์ rpm 
D  ปริมาตรกระบอกสูบ, L 
f  ประสิทธิภาพท่อร่วมไอดี ,% 
GHV  ค่าความร้อนโปรดิวเซอร์แก๊ส,kJ/m3  
Bcg   อตัราความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงเคร่ืองผลิตโปรดิวเซอร์แก๊ส, kg/hr   

g   ประสิทธิภาพเคร่ืองผลิตโปรดิวเซอร์แก๊ส, % 

gLHV   ค่าความร้อนถ่านไมท่ี้ความช้ืน, kJ/kg  

thd  ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางคอคอดเคร่ืองผลิตโปรดิวเซอร์แก๊ส, cm 

nozzh   ระยะความสูงของหวัฉีดเม่ือเทียบกบัระนาบเส้นผา่ศูนยก์ลางคอคอด, mm 

hd

h   อตัราส่วนความสูงของหวัฉีดเทียบกบัเส้นผา่ศูนยก์ลางคอคอด ดงัรูปท่ี 3.3 

HQ   อตัราการถ่ายเทความร้อน, kW 
U   สัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวม, kW/m2K 

HEA   พื้นท่ีการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน, m2 
LMTD    ค่าความแตกต่างอุณหภูมิล๊อกมีน, K 
F   ค่าแฟคเตอร์แก,้ LMTD 

gQ   อตัราการไหลของโปรดิวเซอร์แก๊ส, m3/s 
V   ความเร็วโปรดิวเซอร์แก๊สทางเขา้ไซโคลน, m/s 

gasifier   ประสิทธิภาพเคร่ืองผลิตโปรดิวเซอร์แก๊ส, % 

gH   ค่าความร้อนโปรดิวเซอร์แก๊สท่ีผลิตได,้ kJ/m3 

gQ   อตัราการไหลเชิงโปรดิวเซอร์แก๊สท่ีผลิตได,้ m3/s  

sH   ค่าความร้อนเช้ือเพลิงท่ีใส่, kJ/kg  

sM   อตัราความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงท่ีใส่, kg/s  
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สัญลกัษณ์(ต่อ)    
 

gH   คือค่าความร้อนโปรดิวเซอร์แก๊สท่ีผลิตได ้ 

COV   สัดส่วนของแก๊สคาร์บอนไดออกไซดโ์ดยปริมาตร 

2HV   สัดส่วนของแก๊สไฮโดรเจนโดยปริมาตร  

2HV   สัดส่วนของแก๊สไฮโดรเจนโดยปริมาตร 
BMEP   ความดนัเฉล่ียเบรก, N/m2 

P   ก าลงัเคร่ืองยนต,์ kW 

dV   ขนาดความจุกระบอกสูบ, m3 

Rn   จ านวนรอบการหมุนเพลาขอ้เหวีย่งต่อ 1 วฏัจกัรการท างาน 
N   ความเร็วรอบเคร่ืองยนต,์ rev/s 

m     อตัราการส้ินเปลืองน ้ามนัเช้ือเพลิง, kg/hr  
m   มวลน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีเขา้เคร่ืองยนต,์ kg  
t   เวลา, hr 
SFC   อตัราการส้ินเปลืองน ้ามนัเช้ือเพลิงจ าเพาะ, kg/kWh 
BP   ก าลงัไฟฟ้า, kW  
DR   อตัราการทดแทนน ้ามนัดีเซล % 

dieselSFC  อตัราการส้ินเปลืองน ้ามนัเช้ือเพลิงจ าเพาะน ้ามนัดีเซล, kg/kWh 

dualSFC    อตัราการส้ินเปลืองน ้ามนัเช้ือเพลิงจ าเพาะน ้ามนัดีเซลร่วมกบัโปรดิวเซอร์แก๊ส, kg/kWh 

dieselfm _   อตัราความส้ินเปลืองน ้ามนัดีเซล, kg/s  

dieselLHVQ _   ค่าความร้อนของน ้ามนัดีเซล, kJ/kg  

gasfm _   อตัราความส้ินเปลืองโปรดิวเซอร์แก๊ส, Nm3/s  

gasLHVQ _  ค่าความร้อนของโปรดิวเซอร์แก๊ส, kJ/Nm3 
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บทที ่1        

บทน ำ 
 

1.1      ควำมส ำคญัและที่มำของปัญหำ 
 

ปัจจุบนัประเทศไทยตอ้งจดัหาพลงังานโดยเฉพาะท่ีเป็นน ้ ามนั ซ่ึงมีการน าเขา้เฉล่ียสูงถึงร้อยละ 45 
นอกจากนั้นยงัต้องน าเขา้แก๊สธรรมชาติบางส่วน ถ่านหิน และไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบา้นด้วย รวมเป็น
สัดส่วนการพึ่งพาพลงังานจากภายนอกอยูใ่นระดบัสูงกวา่ร้อยละ 55 รัฐบาลไดก้ าหนดนโยบายพลงังาน โดย
ใหพ้ลงังานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติ   มีแผนงานท่ีจะเพิ่มสัดส่วนใชพ้ลงังานทดแทน จากร้อยละ 0.5 เป็นร้อย
ละ 12  ในปี 2554 [กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2552]  โดยจะมีการสนบัสนุนการผลิต
และการใช้พลงังานทดแทนในระดบัชุมชน หมู่บา้น ภายใตม้าตรการจูงใจท่ีเหมะสม  ดงันั้นการจดัหาแหล่ง
พลงังานทดแทนจึงเป็นทางเลือกท่ีตอ้งด าเนินการเร่งด่วน และสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลปัจจุบนั 

ขยะชุมชนเป็นปัญหาท่ีหน่วยงานและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งจ าเป็นตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ข 
หากไม่มีการจดัการท่ีดีและเป็นระบบจะส่งผลกระทบทั้งในภาคเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมและสุขอนามยัของ
ประชาชน ดงันั้นการน าขยะชุมชนมาแปรรูปเป็นพลงังานทดแทนในรูปของไฟฟ้าหรือความร้อนเป็นทางเลือก
หน่ึงท่ีจะช่วยลดปัญหาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อยา่งไรก็ตาม พบวา่สภาพการณ์ปัจจุบนั การพฒันาพลงังานขยะ
ทั้งในรูปไฟฟ้าและความร้อนท่ีไดจ้ากการก าจดัขยะมูลฝอยทัว่ประเทศ พบวา่มีประมาณเพียง  5 MW  [กรม
พฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน, 2552]  โดยพบว่ามีปัญหาอุปสรรคหลายประการท่ีท าให้การ
ลงทุนเพื่อการผลิตพลงังานจากขยะไม่แพร่หลายเท่าท่ีควร ไดแ้ก่ กฎหมายและระเบียบต่างๆ การขาดความเข็ม
แข็งของชุมชนในการจดัการและการรณรงค์คดัแยกขยะ รวมทั้งการขาดความเช่ือมัน่ในเทคโนโลยีท่ีมีอยู ่  
ปริมาณขยะท่ีเพิ่มข้ึนเป็นปัญหาใหญ่ท่ีจ าเป็นตอ้งมีการจดัการท่ีเหมาะสม จากขอ้มูลของกรมควบคุมมลพิษ
พบว่า ในปี 2550 มีปริมาณขยะเกิดข้ึน 14.72 ลา้นตนั หรือ 40,332 ตนั/วนั มีการก าจดัขยะอยา่งถูกตอ้งตาม
หลกัวิชาการประมาณ 14,432 ตนัต่อวนั หรือร้อยละ 35.8 ดงัแสดงในตารางท่ี 1  ส าหรับในพื้นท่ีภาคเหนือใน
เขตเทศบาล พบวา่ในปี 2549 ขยะชุมชนมีปริมาณ 2,195 ตนัต่อวนั [กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน, 2552]  ซ่ึงถา้หากมีการน าขยะเหล่าน้ีมาแปรรูปเป็นขยะเช้ือเพลิง ซ่ึงสามารถน าไปใชไ้ดใ้นระบบผลิต
พลงังานความร้อนและพลงังานไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมได ้ ก็จะสามารถท่ีจะลดการน าเขา้เช้ือเพลิงจาก
ต่างประเทศและลดปัญหามลพิษทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการก าจดัอยา่งไม่ถูกวธีิได ้
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ตำรำงที ่1.1   ปริมำณขยะมูลฝอยทีไ่ด้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องตำมหลกัวชิำกำรในปี 2550 

พื้นท่ี 
ปริมาณขยะมูลฝอย (ตนั/วนั) 

เกิดข้ึน ก าจดั สัดส่วน (%) 
กรุงเทพมหานคร 8,532 8,532 21.2 
เขตเทศบาลและเมืองพทัยา (1,277 แห่ง) 13,600 4,810 11.9 
นอกเขตเทศบาล (6,500 แห่ง) 18,200 1,090 2.7 
รวม 40,332 14,432 35.8 
ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2551 [1] 
 
 

 เทคโนโลยีในการก าจดัขยะมูลฝอยมีหลายวิธี เช่น เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน 
เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังขยะ เทคโนโลยีผลิตเช้ือเพลิงขยะ (RDF-5) เทคโนโลยีผลิตก๊าซเช้ือเพลิง 
เทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค เทคโนโลยีการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน ้ ามนัเช้ือเพลิง และเทคโนโลยีเตาเผาขยะ 
ในแต่ละเทคโนโลยีก็มีขอ้ดีและขอ้จ ากดัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงในโครงการน้ีเลือกทีจะก าจดัขยะมูลฝอยโดยวิธี
เทคโนโลยผีลิตเช้ือเพลิงขยะ โดยมีขั้นตอนและขอ้ดี ดงัน้ี 

 

  น าขยะมูลฝอยมาผา่นกระบวนการคดัแยกวสัดุท่ีเผาไหมไ้ดอ้อกเป็นการฉีกหรือตดัขยะเป็น
ช้ินเล็ก ๆ ผา่นกระบวนการการจดัการ เพื่อปรับปรุงคุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมี ท าให้
เป็นเช้ือเพลิงขยะและสามารถน ามาใชใ้นการผลิตพลงังานได ้

 ขยะเช้ือเพลิง (RDF-5) มีค่าความร้อนสูง มีคุณสมบติัเป็นเช้ือเพลิงท่ีดีกวา่การน าขยะมูลฝอยท่ี
เก็บรวบรวมมาใชโ้ดยตรงเน่ืองจากมีองคป์ระกอบทางเคมีและทางกายภาพสม ่าเสมอกวา่ 

 เทคโนโลยีมีขอ้ดีคือสามารถก าจดัขยะไดห้ลายประเภท และปลอดเช้ือโรค แต่ยงัมีตน้ทุนสูง
และตอ้งมีการน าไปผลิตพลงังานในเตาเผาท่ีเหมาะสม 
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รูปที ่1.1 กำรแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นขยะเช้ือเพลงิ  
 

ขยะเช้ือเพลิงเม่ือผลิตไดแ้ลว้จ าเป็นตอ้งน ามาก าจดัอีกคร้ังหน่ึงดว้ยการน ามาเผา จึงสามารถน าปริมาณ
พลงังานท่ีไดน้ าไปประยกุตใ์ชเ้ป็นพลงังานในรูปความร้อนหรือพลงังานในรูปพลงังานไฟฟ้าได ้ส าหรับชุมชน
ได ้การน าขยะเช้ือเพลิง (RDF-5) มาจ ากดัดว้ยเทคโนโลยีการผลิตก๊าซเช้ือเพลิง ซ่ึงเป็นท าขยะเช้ือเพลิงให้เป็น
ก๊าซโดยการท าปฏิกิริยาสันดาปแบบไม่สมบูรณ์ (Partial Combustion) โดยสารอินทรียใ์นขยะจะท าปฏิกิริยา
กบัอากาศหรือออกซิเจนปริมาณจ ากดั ท าให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ ไฮโดรเจน และมีเทน ท่ีเรียกว่า
ก๊าซเช้ือเพลิง (Producer gas) ซ่ึงสามารถน ามาผลิตไฟฟ้าโดยใชเ้คร่ืองยนตส์ันดาปภายในหรือให้ความร้อน
โดยตรง  ซ่ึงเทคโนโลยน้ีีมีขอ้ดีคือการเผาในแก๊สซิไฟเออร์จะมีมลพิษนอ้ยกวา่การเผาแบบทัว่ไป แต่อยา่งไรก็
ตามระบบดงักล่าวยงัจ าเป็นตอ้งศึกษาถึงประสิทธิภาพของแก๊สท่ีผลิตได ้ในดา้นองค์ประกอบแก๊ส และค่า
ความร้อนของแก๊สท่ีได ้รวมถึงมลภาวะอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการเผาไหม ้ซ่ึงเกิดจากองคป์ระกอบของขยะเช้ือเพลิง
ท่ีมาจากแหล่งขยะต่างๆ กนั  รวมถึงสมรรถนะของเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้าเม่ือน ามาใชก้บัแก๊สเช้ือเพลิงท่ีผลิต
จากขยะเช้ือเพลิง RDF-5  
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รูปที ่1.2 อตัรำส่วนเพิม่ของกำรผลติไฟฟ้ำจำกแหล่งพลงังำนต่ำงๆ 
 

การผลิตพลงังานไฟฟ้าโดยใชแ้ก๊สเช้ือเพลิงจากขยะ RDF-5 นอกจากจะเป็นการก าจดัขยะแลว้ ซ่ึงจะ
ท าใหมี้รายไดท้างหน่ึงแลว้ ยงัสามารถขายไฟฟ้าท่ีผลิตไดก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงรัฐบาลยงัไดส้นบัสนุน
อีกในอตัรา 2.5 บาท/kWh จึงถือวา่เป็นการะบวนการก าจดัท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการผลิตไฟฟ้าโดยใช้
แก๊สเช้ือเพลิง จากขยะ RDF-5 ส าหรับประเทศไทยยงัถือไดว้า่มีขอ้มูลนอ้ยมาก ยงัตอ้งการงานวิชาการท่ีจะช่วย
ตอบปัญหาดา้นสมรรถนะโรงไฟฟ้า และ ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งมลพิษท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากระบบดงักล่าว
มีราคาสูงและมีขนาดใหญ่มีการใชง้านแพร่หลายในต่างประเทศ ดงันั้นศูนยว์จิยัพลงังานมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ จึง
ไดเ้สนอ “โครงการการศึกษาศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าโดยใชแ้ก๊สเช้ือเพลิงจากขยะเช้ือเพลิง RDF-5”  เพื่อใชเ้ป็น
ตน้แบบการจ ากดัขยะท่ีเหมาะสมส าหรับชุมชน  โดยเลือกกรณีการจ ากดัขยะภายในมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมี
นกัศึกษาและบุคลากรประมาณ 15,000 คน มีปริมาณขยะประมาณ 1.5-2 ตนัต่อวนั ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มีแนว
ทางการก าจดัท่ีชดัเจน โดยเทศบาลเมืองแม่โจ ้รวบรวมน าไปก าจดั  บางส่วนเกิดมลพิษดา้นกล่ินรบกวนและ
น ้ าเสียในกรณีท่ีฝนตก มหาวิทยาลัยแม่โจ้มองเห็นสภาพปัญหาดังกล่าวจึงสนับสนุนโครงการน้ีโดย
มหาวทิยาลยัจะสนบัสนุนในเร่ืองของตน้แบบการผลิตไฟฟ้าโดยใชแ้ก๊สเช้ือเพลิงขนาด 40  kWe  ซ่ึงเป็นขอ้ดีท่ี
จะท าใหโ้ครงการประสบความส าเร็จโดยการมีส่วนร่วมในหลายภาคส่วน 

 
 

อตัรำส่วนเพิม่ (Adder) บำท/หน่วย 

ชีวมวล     0.5 
ก๊ำซชีวภำพ   0.5 
พลงัน ำ้ (50-200 kW)  0.8 
พลงัน ำ้ ( 50 kW)  1.5 
ขยะ    2.5 
พลงังำนลม   4.5 
พลงังำนแสงอำทติย์  8.0 
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1.2      วตัถุประสงค์ของโครงกำร 
 

1) เพื่อวเิคราะห์องคป์ระกอบขยะ RDF-5 ท่ีเหมาะสมในการน ามาใชผ้ลิตแก๊สเช้ือเพลิง 

2) เพื่อประเมินสมรรถนะระบบผลิตไฟฟ้าโดยใชแ้ก๊สเช้ือเพลิงจากขยะ RDF-5 เป็นเช้ือเพลิง 

3) เพื่อวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าและผลกระทบไอเสียเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้าท่ีใชแ้ก๊สเช้ือเพลิงจาก

ขยะ RDF-5 ร่วมกบัน ้ามนัดีเซล 

4) เพื่อสาธิตโรงไฟฟ้าตน้แบบโดยใชข้ยะเช้ือเพลิง RDF-5 ตน้แบบระดบัมหาวทิยาลยั 

 
 
 

1.3      ขอบเขตของโครงกำร 
 

1) ศึกษาประสิทธิภาพของระบบการผลิตแก๊สเช้ือเพลิง (Gasifier) ท่ีใช้ขยะ RDF-5 เป็นเช้ือเพลิง ท่ี

สามารถรองรับขยะชุมชนไดป้ระมาณ 25 กิโลกรัมต่อชัว่โมง 

2) ศึกษาสมรรถนะโรงไฟฟ้าขนาดเล็กท่ีใช้เช้ือเพลิงร่วม (Duel Fuel) ระหว่างน ้ ามนัดีเซลและแก๊ส

เช้ือเพลิงจากขยะ RDF-5 เป็นเช้ือเพลิง 
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บทที ่2        

การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบังานวจิัย 
 

 

2.1      เทคโนโลยกีารผลติพลงังานจากขยะและการจดัการขยะ 
 

 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2552) ไดร้วบรวมขอ้ดีและขอ้จ ำกดัของเทคโนโลยี
กำรผลิตพลงังำนขยะดงัแสดงในตำรำงท่ี 2 ซ่ึงพบว่ำ เทคโนโลยีท่ีจะน ำไปส่งเสริมให้กบัชุมชน ไม่ควรท่ีจะ
เป็นเทคโนโลยท่ีีซบัซอ้นเกินไป มีกำรท ำงำนท่ียอมรับไดใ้นแง่ประสิทธิภำพและควำมปลอดภยั และท่ีจ ำเป็น
ท่ีสุดตอ้งมีกำรควบคุมมลพิษท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใช้เทคโนโลยีให้อยู่ในระดบัท่ีชุมชนยอมรับได ้หรือได้ตำม
มำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงก็พบวำ่เทคโนโลยีเตำเผำขยะน่ำจะเป็นทำงเลือกหน่ึงเน่ืองจำกมีขอ้ดีคือสำมำรถก ำจดั
ขยะไดร้วดเร็ว ใชพ้ื้นท่ีนอ้ย มีควำมยดืหยุน่ต่อประเภทขยะสูง  

ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ และปรีชา มาระกะ (2548) ท ำกำรวิจยัเพิ่มสมรรถนะเตำเผำขยะท่ีมีหัว
เผำน ้ำมนั โดยเนน้กำรวจิยัเพือ่ประหยดัพลงังำนและมีกำรปลดปล่อยมลพิษในระดบัต ่ำ โดยท ำกำรศึกษำกบัเตำ
ท่ีมีก ำลงัผลิต 25 kg/h และ 50 kg/h  ในกำรศึกษำวิจยัเพิ่มประสิทธิภำพเตำดว้ยกำรปรับปรุงกำรป้อนเช้ือเพลิง
ใหม่ด้วยกำรท ำประตู 2 ชั้น ซ่ึงพบว่ำสำมำรถป้องกันอุณหภูมิภำยในเตำลดลงขณะท่ีป้อนเช้ือเพลิงได ้
นอกจำกนั้นยงัมีกำรติดตั้งเคร่ืองแลกเปล่ียนควำมร้อนท่ีปล่องไอเสียน ำควำมร้อนทิ้งกลบัมำใช้ในกำรอุ่น
อำกำศก่อนส่งไปเผำไหม ้กำรปรับปรุงดว้ยสองวธีิดงักล่ำวสำมำรถลดกำรปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์
และลดกำรใชน้ ้ำมนัลงได ้  
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ตารางที ่2.1   รายละเอยีดเทคโนโลยกีารผลติพลงังานขยะ 

เทคโนโลยี ข้อดี/ข้อจ ากดั 
เทคโนโลยเีตำเผำขยะ  มีควำมยดืหยุน่ต่อประเภทขยะ และปริมำณขยะ 

 ลดมวลและปริมำตรไดม้ำก 

 เวลำก ำจดัสั้นและใชพ้ื้นท่ีนอ้ย  

เทคโนโลยกีำรยอ่ยลลำยแบบไม่ใชอ้อกซิเจน  ตอ้งมีระบบกำรแยกขยะอินทรีย ์

 ลดมวลและปริมำตรไดม้ำกแต่ตอ้งใชค้วบคู่กบักำรจ ำกดัแบบอ่ืน 

 เวลำก ำจดัสั้นและใชพ้ื้นท่ีนอ้ย 

เทคโนโลยก๊ีำซชีวภำพจำกหลุมฝังกลมขยะ  ใชพ้ื้นท่ีมำก 

 โอกำสถูกต่อตำ้นในพ้ืนท่ีสูง 

เทคโนโลยผีลิตเช้ือเพลิงขยะ  ระบบยงัไม่เบ็ดเสร็จในตวัเองเช้ือเพลิงท่ีไดจ้ ำเป็นตอ้งมีกำรก ำจดัขั้น
สุดทำ้ย แต่สำมำรถขนยำ้ยเช้ือเพลิงได ้

  ใชร่้วมกบัเทคโนโลยอ่ืีนๆ เช่นไพโรไรซีส/ก๊ำซซิฟิเคชัน่ 

เทคโนโลยผีลิตก๊ำซเช้ือเพลิง  ลดมวลและปริมำตรไดดี้ 

 เวลำก ำจดัสั้นใชพ้ื้นท่ีนอ้ย 

 เป็นเทคโนโลยชีั้นสูง และค่ำใชจ่้ำยสูง 

เทคโนโลยพีลำสมำอำร์ค  เป็นเทคโนโลยขีั้นสูง 

 ค่ำใชจ่้ำยในกำรลงทุนสูง 

 ข้ีเถำ้ท่ีเกิดจำกกระบวนกำรถูกเปล่ียนสภำพเป็น slag  

เทคโนโลยีกำรแปรรูปขยะพลำสติกเป็นน ้ ำมนั
เช้ือเพลิง 

 ตอ้งมีกำรแยกประเภทขยะพลำสติกและท ำควำมสะอำดพลำสติก 

 ขยะส่วนท่ีเหลือตอ้งน ำมำก ำจดัดว้ยวธีิอ่ืน 

 
 
 

2.2      การศึกษาด้านปริมาณและองค์ประกอบของขยะชุมชน 
 

 ส านักนโยบายและแผนพลังงาน (2550) ท ำกำรวิจยัเชิงนโยบำยเพื่อสนบัสนุนกำรพฒันำและกำรใช้
พลงังำนหมุนเวยีนและกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรใชพ้ลงังำนของประเทศไทย พบวำ่ส ำหรับศกัยภำพพลงังำน
ขยะปริมำณขยะท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคตในปี 2558 จะมีประมำณขยะท่ีเกิดข้ึนสูงถึง 53,191 ตนั/วนั ดงัแสดงใน
ตำรำงท่ี 2.2 
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รูปที ่2.1 ขยะชุมชนและเคร่ืองผลติก๊าซเช้ือเพลงิจากขยะชุมชน 
 

ตารางที ่ 2.2  การประเมินปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่กดิขึน้จากการค านวณค่าในอนาคต 

 
 
จำกกำรส ำรวจองคป์ระกอบขยะมูลฝอยชุมชนทัว่ประเทศปี 2547 (กรมควบคุมมลพิษ 2547) พบวำ่

มีองคป์ระกอบดงัแสดงในรูปท่ี 2.2 โดยสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ  

ขยะทีเ่ผาไหม้ได้ (Combusible) ซ่ึงไดแ้ก่  
 เศษอำหำร/อินทรียส์ำร 63.57 % 
 (เศษอำหำร 30.59% , สำรอินทรีย ์(ใบไม,้ก่ิงไม,้อ่ืน ๆ) 32.98%)  
 กระดำษ  8.19 % 
 พลำสติก  16.83% 
 ไม ้ 0.74% 
 ยำง/หนงั  0.5 % 
 ผำ้  1.37 % 
 อ่ืน ๆ ท่ีแยกไมไ้ด ้3.23%  (ผำ้ออ้ม , ผำ้อนำมยั, และกระดำษทิทชู)   
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ขยะทีเ่ผาไหม้ไม่ได้ (Non Combusible) ซ่ึงได้แก่  
 โลหะ  2.10% 
  แกว้   3.47% 

 

 
 

รูปที ่ 2.2 องค์ประกอบของขยะชุมชน 
 
ปริมำณของเช้ือเพลิงขยะท่ีผลิตไดต่้อปริมำณขยะ 1 ตนั ข้ึนอยูก่บักำรจดัเก็บขยะกระบวนกำรท่ีใชใ้น

กำรแปรรูปขยะ และคุณภำพของเช้ือเพลิงขยะท่ีตอ้งกำร จำกรำยงำนของ European Commission Directorate 
General Environment กล่ำววำ่กำรผลิตเช้ือเพลิงขยะอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 23 ถึง 50% โดยน ้ ำหนกัของขยะท่ีมำ
แปรรูป 

องคป์ระกอบของเช้ือเพลิงขยะท่ีไดข้ึ้นอยูก่บัองคป์ระกอบของขยะท่ีน ำมำแปรรูป วิธีกำรจดัเก็บ และ
กระบวนกำรท่ีใชใ้นกำรแปรรูป คุณลกัษณะท่ีส ำคญัของเช้ือเพลิงขยะหลงัจำกกำรแปรรูปแลว้ ไดแ้ก่ ค่ำควำม
ร้อน ปริมำณควำมช้ืน ปริมำณเถำ้ และปริมำณซลัเฟอร์และคลอไรด์ ตวัอยำ่งคุณลกัษณะของขยะและ RDF ท่ี
ไดจ้ำกกำรแปรรูปขยะแสดงในตำรำงท่ี ซ่ึงพบวำ่ควำมช้ืนใน RDF ลดลงอยำ่งมำก (~50%) เม่ือเปรียบเทียบกบั
ขยะก่อนท่ีจะน ำมำแปรรูป ส่งผลใหค้่ำควำมร้อนมีค่ำสูงข้ึนดว้ย 
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ตารางที ่2.3   องค์ประกอบของขยะ และ RDF 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.3      เทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้า 
 

วีระชัยและคณะ (2550) ศึกษำตน้แบบโรงไฟฟ้ำชีวมวลขนำด 100 kW ท่ีใช้ไมโ้ตเร็วเป็นเช้ือเพลิง  
โดยใช้กระบวนกำรผลิตแก๊สเช้ือเพลิงดว้ยเตำแบบ Downdraft Gasifier ท่ีพฒันำโดยบริษทัซำตำเก ้ประเทศ
ญ่ีปุ่น น ำแก๊สเช้ือเพลิงมำใช้กบัเคร่ืองยนตดี์เซลก ำเนิดไฟฟ้ำในระบบเช้ือเพลิงคู่  พบว่ำมีอตัรำกำรส้ินเปลือง
เช้ือเพลิงประมำณ 1.7 kg/kWh  และสำมำรถทดแทนน ้ ำมนัดีเซลได ้60-70 % ในปีเดียวกนั ณัฐวุฒิ และคณะ 
(2552) ทดสอบกำรเดินเคร่ืองยนตก์ ำเนิดไฟฟ้ำขนำด 25 kW เปรียบเทียบระหวำ่งกำรใชน้ ้ ำมนัดีเซลและน ้ ำมนั
ปำล์มดิบพบว่ำมีอตัรำกำรส้ินเปลืองน ้ ำมนัดีเซล 0.398 ลิตร/kWh  ส่วนน ้ ำมนัปำล์มดิบส้ินเปลืองสูงกว่ำ
ประมำณ 15-20 % 

 
 

2.4      สรุปสาระส าคญัจากการทบทวนวรรณกรรม 
 
  จำกกำรศึกษำผลงำนวิจยัท่ีผ่ำนมำของเทคโนโลยีกำรผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 พบว่ำยงัไม่มีกำรใช้
งำนและงำนวิจยัสนบัสนุนอยำ่งเพียงพอ โดยเฉพำะกำรน ำขยะ RDF-5 มำผลิตเป็นแก๊สเช้ือเพลิงในกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำ ซ่ึงกำรท่ีจะส่งเสริมหรือน ำไปใชง้ำนจริงนั้นจ ำเป็นตอ้งมีกำรศึกษำถึงสภำวะท่ีเหมำะสมในกำร
ผลิตแก๊สเช้ือเพลิงจำกขยะ RDF-5 และสมรรถนะของเคร่ืองยนต์ก ำเนินไฟฟ้ำเม่ือใช้แก๊สเช้ือเพลิงจำกขยะ 
RDF-5 ร่วมกบัน ้ ำมนัดีเซล รวมทั้งตน้ทุนกำรผลิตไฟฟ้ำและผลกำระทบเบ้ืองตน้ทำงส่ิงแวดลอ้มจำกกำรใช้
งำน  
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 ดงันั้นในงำนวจิยัน้ีจึงเสนอท่ีศึกษำศกัยภำพกำรผลิตไฟฟ้ำโดยใชแ้ก๊สเช้ือเพลิงจำกขยะ RDF-5 
เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรขยะในระดบัมหำวิทยำลยัและถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้เกิดกำรใช้งำน
จริงในระดบัชุมชนในอนำคต   

 
 

 
 

รูปที ่ 2.3 โรงไฟฟ้าชีวมวลต้นแบบขนาด 100 kW ทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
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บทที ่3        

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบังานวจิัย 

 
3.1      เช้ือเพลงิส าหรับการผลติโปรดวิเซอร์แก๊ส 
 

เคร่ืองผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สสามารถออกแบบให้ใชก้บัเช้ือเพลิงต่างๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวางตั้งแต่ถ่านไม้
จนถึงไมห้รือผลิตภณัฑจ์ากไมห้รือวสัดุเหลือใชจ้ากการเกษตร เช่น ซงัขา้วโพดหรือแกลบเป็นตน้ เช้ือเพลิงแต่
ละแหล่งมีคุณภาพท่ีต่างกนัซ่ึงข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการเช่น ชนิดเช้ือเพลิง ค่าความร้อน ความช้ืน ความ
หนาแน่น ขนาด เป็นตน้ แต่ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพเช้ือเพลิงอย่างมากคือปริมาณคาร์บอนท่ีมีอยู่ใน
เช้ือเพลิงนั้นๆ ซ่ึงเช้ือเพลิงท่ีมีปริมาณคาร์บอนสูงก็จะส่งผลให้ค่าความร้อนของเช้ือเพลิงเพิ่มข้ึน ขบวนการ
บางอย่างสามารถปรับปรุงคุณภาพของเช้ือเพลิงไดโ้ดยการเพิ่มปริมาณคาร์บอนให้สูงข้ึนไดเ้ช่นการเผาถ่าน
และการท าถ่านโคก้เป็นตน้ การเลือกชนิดเช้ือเพลิงให้เหมาะสมกบัเคร่ืองผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สข้ึนอยูก่บัปัจจยั
หลายประการซ่ึงในท่ีน้ีขอกล่าวถึงเช้ือเพลิงขยะ RDF-5  

3.1.1 เช้ือเพลงิขยะ RDF 

เช้ือเพลิงขยะ (RDF) เป็นการปรับปรุง และแปลงสภาพของขยะมูลฝอย  ให้เป็นเช้ือเพลิงแข็งท่ีมี
คุณสมบติัในดา้น ค่าความร้อน (Heating Value) ความช้ืน ขนาด และความหนาแน่น เหมาะสมในการใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงป้อน และมีองค์ประกอบทั้งทางเคมีและกายภาพสม ่าเสมอ คุณลกัษณะทัว่ไปของเช้ือเพลิงขยะ
ประกอบดว้ย  

 ปลอดเช้ือโรคจากการอบดว้ยความร้อน ลดความเส่ียงต่อการสัมผสัเช้ือโรค ไม่มีกล่ิน  
 มีขนาดเหมาะสมต่อการป้อนเตาเผา-หมอ้ไอน ้า (เส้นผา่นศูนยก์ลาง 15-30 มิลลิเมตร ความยาว 

30-150 มิลลิเมตร)  
 มีความหนาแน่นมากกวา่ขยะมูลฝอยและชีวมวลทัว่ไป (450-600 kg/m3) เหมาะสมต่อการจดัเก็บ 

และขนส่ง  
 มีค่าความร้อนสูงเทียบเท่ากบัชีวมวล (~ 13-18 MJ/kg) และมีความช้ืนต ่า (~ 5-10%)  
 ลดปัญหามลภาวะจากการเผาไหม ้เช่น NOx และไดออกซินและฟูราน  
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เช้ือเพลิงขยะสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 7 ชนิด ตามมาตรฐาน ASTM E-75 ซ่ึงข้ึนอยูก่บักระบวนการ
จดัการท่ีใช ้ประกอบดว้ย  
 
ตารางที ่3.1    คุณลกัษณะของเช้ือเพลงิขยะแต่ละชนิดและระบบการเผาไหม้ 

ชนิด  กระบวนการการจดัการ  ระบบการเผาไหม้  
RDF : MSW  คดัแยกส่วนท่ีเผาไหมไ้ดอ้อกมาดว้ยมือ รวมทั้งขยะท่ีมีขนาดใหญ่  Stoker  

RDF2 : Coarse 
RDF  

บดหรือตดัขยะมูลฝอยอยา่งหยาบๆ   
Fluidized Bed Combustor, 
Multi fuel Combustor  

RDF3 : Fluff 
RDF  

คดัแยกส่วนท่ีเผาไหมไ้ม่ไดอ้อก เช่น โลหะ แกว้และอ่ืนๆ มีการ
บดหรือตดัจนท าให ้95% ของขยะมูลฝอยท่ีคดัแยกแลว้มีขนาดเลก็
กวา่ 2 น้ิว  

Stoker  

 

RDF4 : Dust 
RDF  

ขยะมูลฝอยส่วนท่ีเผาไหมไ้ด ้มาผา่นกระบวนการท าใหอ้ยูใ่นรูป
ของผงฝุ่ น   

Fluidized Bed Combustor, 

Pulverized Fuel Combustor  

RDF5 : 
Densified RDF  

ขยะมูลฝอยส่วนท่ีเผาไหมไ้ดม้าผา่นกระบวนการอดัแท่ง โดยให้
มีความหนาแน่นมากกวา่ 600 kg/m3   

Fluidized Bed Combustor, 

Multi fuel Combustor  

RDF6 : RDF 
Slurry  

ขยะมูลฝอยส่วนท่ีเผาไหมไ้ดม้าผา่นกระบวนการใหอ้ยูใ่นรูปของ 
Slurry   

Swirl Burner  

RDF7 : RDF 
Syn-gas  

ขยะมูลฝอยส่วนท่ีเผาไหมไ้ด ้มาผา่นกระบวนการ Gasification เพื่อ
ผลิต Syn-gas ท่ีสามารถใชเ้ป็นเช้ือเพลิงก๊าซได ้  

Burner, Integreated 
Gasification-Combined 
Cycle (IGCC)  

ทีม่า: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.), 2547 

 

3.2     ระบบแก๊สซิฟิเคช่ัน 
 

 กระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน่เป็นกระบวนการเปล่ียนเช้ือเพลิงแขง็ท่ีมีคาร์บอนเป็นองคป์ระกอบ เช่น ไม ้
ถ่านไม ้ถ่านหิน แกลบ และข้ีเล่ือย และวสัดุท่ีเหลือใช้ทางการเกษตรท่ีสามารถติดไฟได ้ให้กลายเป็นแก๊สท่ี
สามารถเผาไหมไ้ดโ้ดยการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงในท่ีๆมีออกซิเจนอยู่อยา่งจ ากดัซ่ึงแก๊สท่ีไดมี้ส่วนประกอบหลกั
คือ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ไฮโดรเจน (H2), แก๊สมีเทน (CH4) และพวกสารระเหยต่างๆ ซ่ึงแก๊ส
เช้ือเพลิงท่ีผลิตไดน้ี้เรียกวา่ โปรดิวเซอร์แก๊ส ประสิทธิภาพของการผลิตโปรดิวเซอร์แก๊ส ข้ึนกบักระบวนการ
ผลิตและคุณภาพของเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิตเป็นหลกั 
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เทคโนโลยีการผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สจากเช้ือเพลิงแข็งเป็นเทคโนโลยีท่ีมีความส าคญัส าหรับงาน
ทางดา้นอุตสาหกรรมและครัวเรือน พลงังานท่ีผลิตข้ึนไดจ้ากโปรดิวเซอร์แก๊สมีการใชอ้ยา่งแพร่หลายเม่ือ 100 
ปีผา่นมาแลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศในยุโรปเป็นแหล่งท่ีมีถ่านหินท่ีสามารถผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สไดแ้ละ
ใชใ้นอุตสาหกรรมอยา่งกวา้งขวาง เช่น ในอุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมแกว้เป็นตน้ และในระดบัครัวเรือน
การผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สสามารถใชใ้นการหุงตม้อาหาร ให้ความร้อนแก่บา้นเรือนซ่ึงในสมยัท่ียงัไม่มีไฟฟ้า
ใช้ยงัสามารถใช้เช้ือเพลิงชนิดน้ีในการให้แสงสว่างยามค ่าคืนไดอี้กด้วยแต่เม่ือมีการน าเอาผลิตภณัฑ์น ้ ามนั
ปิโตรเลียมมาใชอ้ยา่งกวา้งขวางจึงท าใหค้วามส าคญัของเช้ือเพลิงชนิดน้ีลดนอ้ยลงไป 
 

3.2.1 ชนิดของระบบผลติโปรดิวเซอร์แก๊ส 
เคร่ืองผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สสามารถแบ่งออกเป็น 4 ชนิดใหญ่ๆ ตามลกัษณะการใช้วตัถุดิบและ

ขั้นตอนการเกิดแก๊สซิฟิเคชัน่ในเคร่ืองผลิตโปรดิวเซอร์แก๊ส ไดแ้ก่ 
 

 1.  แบบ Fixed Bed Gasifier หรือ Pack Bed Gasifier 
 2.  แบบ Fluidized Bed Gasifier 

 3.  Entrained Flow Gasifier 
 4.  Molten Media Gasifier 
 

การศึกษาโครงการวิจยัน้ีไดใ้ช้เคร่ืองผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สแบบ Fixed Bed Gasifier ดงันั้นจึงจะขอ
กล่าวถึงรายละเอียดแต่เฉพาะเคร่ืองผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สแบบ Fixed Bed Gasifier เท่านั้น เคร่ืองผลิตโปรดิว
เซอร์แก๊สแบบ Fixed Bed Gasifier สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ชนิดคือเคร่ืองผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สแบบไหลข้ึน 
(Up-draft) และเคร่ืองผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สแบบไหลขวาง (Cross-draft) เคร่ืองผลิต โปรดิวเซอร์แก๊สแบบไหล
ลง (Down-draft) โดยคุณลกัษณะของเคร่ืองผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สทั้ง 3 ชนิด แสดงไวใ้นรูปท่ี 3.1 มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 1. Up-draft Gasifier ดงัรูปท่ี 3.1 (A) แบ่งโซนเช้ือเพลิงออกเป็น 3 โซน เรียงจากดา้นบนลงมาดา้นล่าง
คือ Distillation Zone, Reduction Zone และ Combustion Zone โดยอากาศจะไหลเขา้มาทางดา้นล่างและก๊าซท่ี
ผลิตไดจ้ะไหลออกมาทางดา้นบน Gasifier ประเภทน้ีไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมมากนกัเพราะว่ามีปัญหาทางเร่ือง 
Clinker, Tar และตอ้งมีการเติมไอน ้าเขา้ไปช่วยในการท าปฏิกิริยาท่ี Reduction Zone  

 2. Cross-draft Gasification ดงัรูปท่ี 3.1 (B) ซ่ึง Gasification ประเภทน้ีการออกแบบจะง่ายและมีขนาด
เล็ก อากาศจะเขา้มาทางดา้นหน่ึงและก๊าซท่ีผลิตไดจ้ะออกไปในดา้นตรงกนัขา้มอากาศท่ีเขา้มาในตอนแรกนั้น
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จะผา่น Combustion Zone และ Reduction Zone ตามล าดบัเพื่อผลิตก๊าซ โดยท่ีอากาศเขา้มาจะมีความเร็วและ
ปริมาณสูงมากเพื่อให้การเผาไหมท่ี้บริเวณ Combustion Zone เป็นไปอยา่งรวดเร็ว บริเวณของ Combustion 
Zone และ Reduction Zone จะอยูต่รงกลางของ Gasifier และมีเช้ือเพลิงท่ียงัไม่เผาไหมล้อ้มรอบอยู ่ซ่ึงจะเป็น
การดีเพราะวา่เป็นการป้องกนัอุณหภูมิของผนงัเตาไม่ใหสู้งเกินไป 

3. Down-draft Gasifier ดงัรูปท่ี 3.1 (C) แบ่งโซนเช้ือเพลิงออกเป็น 3 โซน เรียงจากดา้นบนลงมา
ดา้นล่าง คือ Distillation Zone, Combustion Zone และ Reduction Zone โดยอากาศจะไหลเขา้มาทางดา้นบน
และก๊าซท่ีผลิตไดจ้ะไหลออกมาทางดา้นล่าง ซ่ึงขอ้ดีของเคร่ืองผลิตแก๊สประเภทน้ี คือ บริเวณ Combustion 
Zone จะไม่ติดกบับริเวณส่วนท่ีเป็นข้ีเถา้ ดงันั้นในกรณีท่ีอุณหภูมิของ Combustion Zone สูง ๆ จะไม่ท าให้เกิด
การละลายและรวมตวัเป็นกอ้นของข้ีเถา้ (Clinker) และนอกจากน้ี Gasifier ชนิดน้ียงัสามารถน าความช้ืนท่ีได้
จากการอบเช้ือเพลิงท่ีบริเวณ Distillation Zone มาใชใ้นการท าปฏิกิริยาท่ี Reduction Zone ไดด้ว้ย 

 
 

 
      Up-draft Gasifier           Cross-draft Gasifier    Down-draft Gasifier 
              (A)                                           (B)                                          (C) 

 
รูปที่ 3.1  เคร่ืองผลติโปรดิวเซอร์แก๊สแบบ Up-draft, Cross-draftและ Down-draft 

(ทีม่า   Thomas B. Reed and Agua Das, 1988) 

 
3.2.2 ปฏิกริิยาเคมีในแต่ละช้ันของเคร่ืองผลติโปรดิวเซอร์แก๊ส 
กระบวนการเกิดโปรดิวเซอร์แก๊สสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ชั้ น คือชั้นการเผาไหม้ ชั้นรีดักชั่น         

ชั้นไพโรไรซีสและชั้นท าใหแ้หง้ ปฏิกิริยาทั้ง 4 ชั้น สามารถแยกออกจากกนัตามผลผลิตจากปฏิกิริยาทางเคมีท่ี
ไดป้ริมาณออกซิเจนในแต่ละชั้นท่ีอุณหภูมิแตกต่างกนัรายละเอียดปฏิกิริยาเคมีในแต่ละชั้นมีดงัน้ี 
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Combustion Zone อากาศจะถูกส่งผา่นเขา้มาบริเวณน้ีเป็นต าแหน่งท่ีเช้ือเพลิงกบัอากาศสัมผสักนัเป็น
จุดแรกท าให้เกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างออกซิเจนกบัคาร์บอนและไฮโดรเจนในเช้ือเพลิงซ่ึงท าให้เกิดแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซดแ์ละน ้า ตามสมการ ท่ี 3.1 และ 3.2 อุณหภูมิโซนน้ีจะอยูใ่นช่วง 1,100C – 1,500C  

 
C + O2    CO2 + ความร้อน   (3.1)  
H2 + 1/2O2   H2O+ ความร้อน   (3.2) 
Reactant    Products   (3.3) 

 
Reduction Zone คาร์บอนไดออกไซด์และน ้ าท่ีไดจ้ากชั้นการเผาไหมจ้ะไหลเขา้สู่ชั้นรีดกัชัน่ซ่ึงใน

ปฏิกิริยาชั้นน้ีจะเป็นแบบดูดความร้อนโดยเปล่ียนแก๊สท่ีเผาไหมไ้ม่ไดคื้อ คาร์บอนไดออกไซด์และน ้ าบางส่วน
ให้มาเป็นแก๊สท่ีเผาไหมไ้ด ้โดยท่ีคาร์บอนไดออกไซด์และน ้ าท่ีเกิดข้ึนในชั้นการเผาไหมจ้ะไหลผา่นชั้นของ
คาร์บอนร้อนคือ ชั้นรีดกัชัน่จะไดค้าร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรเจนดงัสมการท่ี 2.4 และอุณหภูมิในโซนน้ี
จะอยูใ่นช่วง 500-900C 

 
C + CO2+ ความร้อน   2CO  Boudouard Reaction (3.4)  

 
C + H2O+ ความร้อน   CO+ H2 Water gas Reaction (3.5) 

 
C + 2H2O+ ความร้อน   CO2+ 2H2 Water gas Reaction (3.6) 

 
CO + H2O+ ความร้อน   O2+ H2+ความร้อน Water Shift Reaction (3.7) 

 
C + 2H2+ ความร้อน   CH4 Methanetion Reaction (3.8) 

 
Distillation Zone หรือ Pyrolysis Zone ในบริเวณน้ีเช้ือเพลิงแข็งจะถูกยอ่ยสลายดว้ยความร้อนท่ีสูง

ในท่ีไม่มีออกซิเจนอยูป่ฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนเป็นการดูดความร้อนโดยรับความร้อนจากชั้นรีดกัชัน่เพื่อเปล่ียนแปลง
สารออแกนิกส์ในเช้ือเพลิงให้ได้สารระเหยแก๊สท่ีเผาไหมไ้ดแ้ละไม่ได ้อุณหภูมิในชั้นน้ีจะอยู่ในช่วง 200-
600C ของแข็งท่ีเหลือในชั้นน้ีคือ คาร์บอนท่ีอยูใ่นรูปถ่านซ่ึงจะท าปฏิกิริยาในชั้นรีดกัชัน่และการเผาไหมใ้น
กรณีใช้ไม้เป็นเช้ือเพลิงสามารถเขียนได้ดังสมการท่ี 2.9 ในช่วงแรกอุณหภูมิในบริเวณน้ีจะเพิ่มสูงข้ึน

560

C 

 

 

400-600

C 

 

 

900

C 
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จนกระทัง่สูงพอท่ีจะเกิดปฏิกิริยาได้หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงจึงเร่ิมสะสมความร้อนอีกคร้ังเพื่อการ
เกิดปฏิกิริยาคร้ังต่อไป 
 

 Dry wood+ความร้อน   Charcoal+ CO+ CO2+ H2O+ CH4+ C8H8  (3.9) 
      +Pyroligneous Acids Tar 
 

Drying Zone กระบวนการน้ีพลังงานส่วนหน่ึงจะใช้ในการระเหยความช้ืนจากเช้ือเพลิงเม่ือ
กระบวนการน้ีเร่ิมข้ึนน ้ าหนักของเช้ือเพลิงจะลดลงขนาดและสีของเช้ือเพลิงจะเปล่ียนไปโดยมีสีเขม้ข้ึน 
พลงังานเฉล่ียท่ีใชใ้นการระเหยความช้ืนจะใชโ้ดยประมาณ 1.26 kcal/kg น ้ า หรือ 5.27 kJ/kg น ้ า ปฏิกิริยาท่ีเกิด
ในชั้นน้ีดงัสมการท่ี 3.10 และผลผลิตของชั้นน้ีคือไอน ้าและสารละเหยท่ีปนออกมาเล็กนอ้ย 
 

H2O+ ความร้อน    H2O (แก๊ส)   (3.10) 
 
 

3.3     เคร่ืองยนต์ดเีซล 4 จงัหวะ 
 

 3.3.1 หลกัการเคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 

เคร่ืองยนตดี์เซลเป็นเคร่ืองยนตท่ี์ไดรั้บการออกแบบเพื่อเปล่ียนพลงังานเคมี (Chemical energy) ของ
เช้ือเพลิงใหเ้ป็นพลงังานกล (Mechanical energy) เช้ือเพลิงถูกจุดให้ลุกไหมด้ว้ยความร้อนของอากาศซ่ึงถูกอดั
ตวัให้มีก าลงัดนัสูง โดยการเคล่ือนท่ีของลูกสูบภายในกระบอกสูบ เคร่ืองยนต์ดีเซลจ าเป็นตอ้งมีช้ินส่วนท่ี
ส าคญัเพื่ออดัอากาศและฉีดน ้ ามนัเช้ือเพลิงเขา้ไปในห้องเผาไหมเ้พื่อผลิตก าลงังานช้ินส่วนนั้นไดแ้ก่ กระบอก
สูบ (Cylinder) และลูกสูบ (Piston) ซ่ึงเล่ือนข้ึนลงในกระบอกสูบโดยลูกสูบจะต่อกบักลไกท่ีควบคุมการเล่ือน
ข้ึนลงเรียกวา่กา้นสูบ (Connecting rod) โดยปลายอีกดา้นหน่ึงของกา้นสูบจะต่อกบัขอ้เหวี่ยง (Crankpin) ของ
เพลาขอ้เหวี่ยง (Crankshaft) ท่ีปลายทั้งสองดา้นของกา้นสูบจะมีแบร่ิงรองรับขอ้เหวี่ยงจะท าหนา้ท่ีเปล่ียนการ
เคล่ือนท่ีกลบัไปมาของลูกสูบเป็นการเคล่ือนท่ีหมุนรอบเพลาขอ้เหวี่ยง ซ่ึงก าลงังานท่ีเคร่ืองยนตผ์ลิตข้ึนจะถูก
ส่งผา่นเพลาขอ้เหวีย่งน้ี เคร่ืองยนตดี์เซลจ าแนกไดเ้ป็น 2ประเภท คือเคร่ืองยนตดี์เซล 4 จงัหวะ และ เคร่ืองยนต์
ดีเซล 2 จงัหวะ โดยหลกัการเคร่ืองยนตดี์เซล 4 จงัหวะ มีดงัน้ี  

 

100-135

C 
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จังหวะดูด (Intake หรือ Suction หรือ Induction) วาลว์ไอดีเร่ิมเปิดล่วงหนา้เล็กนอ้ยก่อนท่ีลูกสูบจะ
เคล่ือนท่ีถึงศูนยต์ายบนในขณะท่ีลูกสูบเคล่ือนท่ีลงจะเกิดแรงดูดข้ึนภายในกระบอกสูบ อากาศจะไหลผา่นช่อง
วาลว์ไอดีเขา้กระบอกสูบ (วาลว์ไอเสียปิด) จงัหวะดูดจะส้ินสุดเม่ือวาลว์ไอดีปิด ซ่ึงจะปิดชา้เล็กนอ้ยหลงัจาก
ลูกสูบถึง ศูนยต์ายล่าง ดงันั้นเพลาขอ้เหวีย่งจะหมุนมากกวา่คร่ึงรอบเล็กนอ้ย ดงัรูปท่ี 2.10 

จังหวะอดั (Compression) ในขณะท่ีลูกสูบเคล่ือนท่ีจากศูนยต์ายล่างปริมาตรในกระบอกสูบจะลดลง
และความดนัของอากาศจะเพิ่มข้ึน วาลว์ไอดีและวาลว์ไอเสียปิด อากาศจะถูกอดัจนมีความดนัเพิ่มข้ึน ถึง 16-
20 เท่าของความดนับรรยากาศ (1,600-2,000 kPa) หรืออาจสูงกวา่น้ีในบางเคร่ืองยนต ์ อุณหภูมิของอากาศเพิ่ม
สูงถึงประมาณ 550C จงัหวะอดัจะส้ินสุดเม่ือลูกสูบเคล่ือนท่ีถึงศูนยต์ายบนเพลาขอ้เหวีย่งของเคร่ืองยนตจ์ะ
หมุนไดน้อ้ยกวา่คร่ึงรอบเล็กนอ้ย 

จังหวะระเบิดหรือจังหวะงาน (Power หรือ Expansion) ก่อนลูกสูบเคล่ือนท่ีถึงศูนยต์ายบนเล็กนอ้ย
น ้ามนัเช้ือเพลิง (ดีเซล) จะถูกฉีดเขา้กระบอกสูบโดยผา่นหวัฉีด ความดนัของการฉีดอยูใ่นช่วง 14,000-20,000 
kPa น ้ามนัเช้ือเพลิงถูกฉีดเป็นฝอยละเอียดและผสมกบัอากาศร้อนและจุดระเบิดเกิดการเผาไหม ้ ความดนัและ
อุณหภูมิภายในกระบอกสูบจะเพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วหลงัจากลูกสูบเคล่ือนท่ีผา่นศูนยต์ายบนไปแลว้เพียง
เล็กนอ้ย ความดนัในห้องเผาไหมจ้ะเพิ่มข้ึนสูงสุดเป็น  2-3 เท่าของความดนัอดั (3,200-6,000 kPa) ความดนัสูง
น้ีจะดนัใหลู้กสูบเคล่ือนท่ีลงสู่ศูนยต์ายล่างซ่ึงท าใหเ้พลาขอ้เหวีย่งหมุน พลงังานส่วนมากสะสมไวใ้นลอ้ช่วย
แรงจงัหวะก าลงัน้ีจะส้ินสุดเม่ือวาลว์ไอเสียเร่ิมเปิด ซ่ึงจะเปิดก่อนท่ีลูกสูบจะเคล่ือนท่ีถึงศูนยต์ายล่างเล็กนอ้ย
เพลาขอ้เหวีย่งจะหมุนไปนอ้ยกวา่คร่ึงรอบเล็กนอ้ย 

จังหวะคาย (Exhaust) ก่อนลูกสูบเคล่ือนท่ีถึงศูนยต์ายล่างเล็กนอ้ยวาลว์ไอเสียจะเปิดออก เม่ือลูกสูบ
เคล่ือนผา่นศูนยต์ายล่างแลว้เคล่ือนท่ีข้ึนปริมาตรภายในกระบอกสูบจะเร่ิมลดลง ไอเสียภายในกระบอกสูบจะ
ถูกดนัออกจากกระบอกสูบโดยผา่นช่องวาลว์ไอเสียและท่อร่วมไอเสีย จงัหวะคายจะส้ินสุดเม่ือวาลว์ไอเสียปิด 
ซ่ึงจะปิดหลงัจากลูกสูบเคล่ือนท่ีผา่นศูนยต์ายบนมาแลว้เล็กนอ้ยและเพลาขอ้เหวีย่งจะหมุนมากกวา่คร่ึงรอบ
เล็กนอ้ย 

การท างานของเคร่ืองยนต์เม่ือครบ 4 จงัหวะ เพลาขอ้เหวี่ยงหมุนครบ 2 รอบ หรือเป็นมุมรวม           
720 องศา และใหก้ าลงังาน 1 คร้ัง โดยลูกสูบเล่ือนข้ึน 2 คร้ัง เล่ือนลง 2 คร้ัง เป็นการท างานครบ 1 วฏัจกัร การ
ท างานครบ 1 วฏัจกัร พลงังานบางส่วนของเคร่ืองยนตจ์ะสะสมไวใ้นลอ้ช่วยแรง ซ่ึงท าให้เพลาขอ้เหวี่ยงยงัคง
หมุนต่อไปได้อย่างต่อเน่ือง อตัราเร็วของเคร่ืองยนต์ แปรเปล่ียนไปตามปริมาณน ้ ามันเช้ือเพลิงท่ีฉีดเข้า
กระบอกสูบ ปริมาณน ้ามนัเช้ือเพลิงถูกควบคุมโดยกลไกป๊ัมหวัฉีด (Injector pump) โดยต่อกบัแป้นคนัเร่ง 
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            จงัหวะดูด                        จงัหวะอดั                     จงัหวะระเบิด                     จงัหวะคาย 
 

รูปที ่3.2 จังหวะการท างานของเคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ  
 

 

    3.4    การประเมินสมรรถนะเคร่ืองยนต์ดเีซลโปรดวิเซอร์แก๊ส 
 

 3.4.1 การประเมินความดันเฉลีย่เบรก 
 ก าลงังานของเคร่ืองยนตส์ามารถวดัไดจ้ากไดนาโมมิเตอร์ดงันั้นความดนัเฉล่ียเบรกหาไดจ้ากสมการ
ดงัต่อไปน้ี (Heywood, 1989) 
 

     
NV

Pn
BMEP

d

R






310     (3.18) 
   
   เม่ือ  BMEP  = ความดนัเฉล่ียเบรก, N/m2 

    P  = ก าลงัเคร่ืองยนต,์ kW 
    dV  = ขนาดความจุกระบอกสูบ, m3 

    Rn  = จ านวนรอบการหมุนเพลาขอ้เหวีย่งต่อ 1 วฏัจกัรการท างาน 
    N  = ความเร็วรอบเคร่ืองยนต,์ rev/s 
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 3.4.2 การประเมินอตัราการส้ินเปลอืงเช้ือเพลิง 
การวดัอตัราความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงสามารถหาได้โดยการวดัปริมาณของน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีให้กบั

เคร่ืองยนตเ์ทียบกบัเวลาในขณะท่ีเคร่ืองยนตท์ างานภายใตโ้หลดในสภาวะต่างๆ อตัราความส้ินเปลืองเช้ือเพลิง
หาไดจ้ากสมการดงัน้ี (Siripol, 2007) 

 

    m  
t

m
      (3.19) 

 

เม่ือ m   = อตัราการส้ินเปลืองน ้ามนัเช้ือเพลิง, kg/hr  
    m  = มวลน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีเขา้เคร่ืองยนต,์ kg  
    t  = เวลา, hr 
 
 3.4.3 การประเมินอตัราการส้ินเปลอืงเช้ือเพลิงจ าเพาะ 

อตัราการส้ินเปลืองน ้ ามนัเช้ือเพลิงจ าเพาะ คืออตัราส่วนน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีให้เคร่ืองยนตต่์อก าลงังาน
ของเคร่ืองยนตท่ี์ผลิตได ้ซ่ึงมีรูปแบบสมการดงัน้ี (Siripol, 2007) 

 

SFC  
BP

m f
      (3.20) 

 
เม่ือ SFC  = อตัราการส้ินเปลืองน ้ามนัเช้ือเพลิงจ าเพาะ, kg/kWh 

    BP  = ก าลงัไฟฟ้า, kW  
 

3.4.4 อตัราการทดแทนน า้มันดีเซล  
อตัราการทดแทนน ้ามนัดีเซล คือความสามารถของโปรดิวเซอร์แก๊สในการทดแทนน ้ ามนัดีเซลในการ

เผาไหมใ้นเคร่ืองยนตดี์เซลโดยมีรูปแบบสมการดงัน้ี (Singh et al, 2007) 
 

    DR  100*
diesel

dualdiesel

SFC

SFCSFC 
   (3.21) 

 
เม่ือ DR   = อตัราการทดแทนน ้ามนัดีเซล % 

dieselSFC  = อตัราการส้ินเปลืองน ้ามนัเช้ือเพลิงจ าเพาะน ้ามนัดีเซล, kg/kWh 
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dualSFC   = อตัราการส้ินเปลืองน ้ามนัเช้ือเพลิงจ าเพาะน ้ามนัดีเซลร่วมกบั 
                     โปรดิวเซอร์แก๊ส, kg/kWh 

 
3.4.5 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนเคร่ืองยนต์ดีเซล 
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเคร่ืองยนต์ดีเซลคืออตัราส่วนของพลงังานท่ีไดจ้ากการสันดาปของ

น ้ามนัดีเซลเทียบกบัปริมาณงานทางไฟฟ้าท่ีเคร่ืองยนตผ์ลิตไดโ้ดยมีรูปแบบสมการดงัน้ี (Singh et al, 2007) 

   100
_
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    (3.22) 

 
เม่ือ  dieselfm _  = อตัราความส้ินเปลืองน ้ามนัดีเซล, kg/s  
  dieselLHVQ _  = ค่าความร้อนของน ้ามนัดีเซล, kJ/kg  

 
3.4.6 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนเคร่ืองยนต์ดีเซล/โปรดิวเซอร์แก๊ส 
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเคร่ืองยนต์ดีเซลโปรดิวเซอร์แก๊สคืออตัราส่วนของพลงังานท่ีไดจ้าก

การสันดาปของน ้ ามนัดีเซลร่วมกบัโปรดิวเซอร์แก๊สเทียบกบัปริมาณงานทางไฟฟ้าท่ีเคร่ืองยนต์ผลิตไดโ้ดย 
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเคร่ืองยนตดี์เซลโปรดิวเซอร์แก๊สมีรูปแบบสมการดงัน้ี (Singh et al, 2007) 
 

   100



gasfgasDieselfdiesel

th
QmQm

BP
   (3.23) 

 
เม่ือ gasfm _   = อตัราความส้ินเปลืองโปรดิวเซอร์แก๊ส, Nm3/s  

  gasLHVQ _  = ค่าความร้อนของโปรดิวเซอร์แก๊ส, kJ/Nm3 
 

 

3.5     มลพษิจากไอเสียของเคร่ืองยนต์ 
 

 3.5.1 คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

เกิดเน่ืองจากการสันดาปท่ีไม่สมบูรณ์ โดยทัว่ไปเกิดจากมีปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอหรือเรียกอีก
อยา่งหน่ึงวา่ส่วนผสมหนา ซ่ึงปกติแลว้จะไม่เกิดก๊าซน้ีเม่ือส่วนผสมบาง แต่ในความเป็นจริงสามารถเกิดข้ึนแม้
มีส่วนผสมบาง สาเหตุการเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดไ์ดแ้ก่เกิดจากการดบัของเปลวไฟขณะกระบวนการเผา
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ไหมเ้น่ืองจากไอดีท่ีอยูบ่ริเวณติดกบัผนงัห้องเผาไหมมี้อุณหภูมิต ่า เกิดจากการเผาไหมท่ี้ไม่สม ่าเสมอ ซ่ึงเกิด
จากการจ่ายน ้ามนัเขา้หอ้งเผาไหมไ้ม่สม ่าเสมอหรือเกิดจากการท่ีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์สามารถเปล่ียนเป็น
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได ้เม่ือเพิ่มออกซิเจนเขา้ไปในกระบวนการ แต่ปฏิกิริยาดงักล่าวจะเกิดข้ึนอย่างชา้ๆ 
ท าใหไ้ม่สามารถเปล่ียนคาร์บอนมอนอกไซดเ์ป็นคาร์บอนไดออกไซดไ์ดห้มด 

 
3.5.2 ไนโตรเจนออกไซด์ (NOX) 

เกิดจากการสันดาปในห้องเผาไหมท่ี้มีอุณหภูมิสูง หมายความว่าถ้ามีการเผาไหมท่ี้สมบูรณ์จะเกิด
ไนโตรเจนออกไซด์มาก ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าไนโตรเจนออกไซด์จะเกิดได้นั้นตอ้งมีปัจจยัอยู่ 2 อย่าง คือ
อุณหภูมิในห้องเผาไหมแ้ละอตัราส่วนผสมระหว่างอากาศกบัน ้ ามนัเช้ือเพลิง ส าหรับอตัราส่วนผสมท่ีระดบั
ต่างๆ กนั จะมีผลท าใหเ้กิดก๊าซในปริมาณท่ีต่างกนั 
 

3.5.3 คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

เกิดจากกระบวนการสันดาปท่ีสมบูรณ์ของเคร่ืองยนต์ ในกระบวนการสันดาปท่ีสมบูรณ์ ออกซิเจน 
(O2) ท่ีไดจ้ากอากาศจะท าหน้าท่ีเปล่ียนเป็นไฮโดรเจน (H2) ในน ้ ามนัเช้ือเพลิงเป็นน ้ าและคาร์บอน (C) เป็น
คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) 

 
3.5.4 ควนัด า (Black smoke) 

เกิดจากการเผาไหมน้ ้ามนัในหอ้งสันดาปท่ีมีความร้อนไม่ทัว่ถึง ท าใหไ้ม่สามารถเผาน ้ามนัเช้ือเพลิงได้
หมด สารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีเหลือจากการเผาไหม ้จะเกิดการคายไฮโดรเจน เน่ืองจากในห้องสันดาปมี
แรงดนัและมีอุณหภูมิสูง ท าใหส้ารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิสระและรวมตวักนักบัเม็ดคาร์บอนออกมาในรูป
ท่ีควนัด า การเกิดควนัด าจากเคร่ืองยนต์ดีเซลมาก เน่ืองจากน ้ ามนัดีเซลมีน ้ าหนกัโมเลกุลสูง มีไขน ้ ามนั ซ่ึงมี
น ้ าหนักโมเลกุลสูงปนอยู่มากและห้องสันดาปของเคร่ืองยนต์ดีเซลมีแรงดนัและมีอุณหภูมิสูงเหมาะแก่การ
เกิดปฏิกิริยาคายไฮโดรเจน 
 
 3.5.5 มลพษิทางเสียง 

มลพิษทางเสียงหมายถึงสภาพแวดล้อมท่ีมีเสียงดงัเกินค่ามาตรฐานท่ีกรมควบคุมมลพิษก าหนดอนั
ก่อให้เกิดความร าคาญ สร้างความรบกวน ท าให้เกิดความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ ท าให้ตกใจและอาจ
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ถึงขั้นเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัไดเ้ช่น เสียงท่ีดงัมากหรือเสียงท่ีดงัต่อเน่ืองยาวนานไม่จบส้ิน แหล่งท่ี
ก่อให้เกิดเสียงรบกวนอนัเป็นมลพิษทางเสียงส่วนใหญ่เกิดจากการกระท าของมนุษย ์แหล่งก าเนิดของมลพิษ
ทางเสียงแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

  ประเภทเคล่ือนท่ี ไดแ้ก่ 

- เสียงจากยานพาหนะทางบก ไดแ้ก่ รถไฟ รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ 
- เสียงจากยานพาหนะทางน ้า เช่น เรือหางยาว เป็นตน้ 
- เสียงจากยานพาหนะทางอากาศ เช่น เคร่ืองบิน เป็นตน้ 
- เสียงจากเคร่ืองกลหนกัท่ีใชใ้นการก่อสร้าง 
- เสียงจากเคร่ืองขยายเสียงบนรถโฆษณาเคล่ือนท่ี 

  ประเภทอยูก่บัท่ี ไดแ้ก่ 

- สถานประกอบการต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม อู่ซ่อมรถยนต์ โรงมหรสพ และสวน
สนุก ในศูนยก์ารคา้ เป็นตน้ 

- เสียงจากเคร่ืองมือกลท่ีใชใ้นการก่อสร้าง เช่น เคร่ืองเจาะคอนกรีตหรือเคร่ืองไสเป็นตน้ 
- เคร่ืองขยายเสียงตามสถานท่ีต่างๆ สถานเริงรมย ์ฯลฯ 
- เสียงจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ฟ้าผา่ ฟ้าร้อง ภูเขาไฟระเบิด เป็นตน้ 

  การวดัความดงัหรือขนาดของเสียงเป็นการวดัในลกัษณะเปรียบเทียบกบัการได้ยินของคน โดยมี
หน่วยเป็น เดซิเบล (Decibel; dB) ระดบัเสียงท่ีปลอดภยัในการไดย้ิน คือ เสียงท่ีมีความดงัไม่เกิน 85dB แต่เม่ือ
สัมผสัวนัละ 8hr จะไดรั้บอนัตรายซ่ึงอนัตรายท่ีเกิดจากมลพิษของเสียงมกัจะไม่เห็นผลโดยทนัที แต่ถ้าได้
สัมผสัวนัละหลายๆชัว่โมงเป็นเวลานานๆ ก็อาจจะก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้องคก์รพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มอเมริกา (อีพี
เอ) ไดส้รุปวา่ ผูท่ี้ไดย้ินเสียงตลอด 24 hr เฉล่ียเกิน 70 dB จะกลายเป็นคนหูตึงภายในเวลา 40 ปี เสียงท่ีดงัมาก
เกินไปเป็นปัญหาส าคญั และจะเพิ่มอนัตรายมากข้ึนทุกที องคก์ารอนามยัโลกไดก้ าหนดวา่เสียงท่ีเป็นอนัตราย
ไดแ้ก่เสียงท่ีดงัเกิน 85 dB ท่ีทุกความถ่ี ถา้สัมผสันานเกินไปหรือไดย้ินติดต่อกนัเป็นเวลานานกวา่วนัละ 2.5hr 
จะท าให้ประสาทหูเส่ือมและจากการส ารวจเร่ืองเสียงจากแหล่งต่างๆ พบว่าเสียงยานพาหนะตามทอ้งถนน
ในช่วงกลางวนัในกรุงเทพมหานครมีความดงัถึง 95 dB และในเวลากลางคืนมีความดงัถึง 97 dB เสียงของ
รถยนตเ์ม่ือวดัห่างจากตวัรถ 4.6 m มีความดงั 85 dB รถบรรทุกดงั 96 dB และรถสามลอ้เคร่ืองดงั 92 dB 

 เสียงเป็นพลังงานท่ีเกิดจากการสั่นสะเทือนและท าให้เกิดการเคล่ือนตัวของอนุภาคของก๊าซใน
บรรยากาศแลว้มากระทบหูท าให้ไดย้ินเสียง เสียงมีคุณสมบติัเฉพาะตวั 2 ประการ คือความถ่ีของเสียงและ
ความดงัของเสียงโดยความถ่ีของเสียงท่ีมีความถ่ีมากจะเป็นเสียงสูงและเสียงท่ีมีความถ่ีน้อยจะเป็นเสียงต ่า
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มนุษยไ์ดป้ระดิษฐคิ์ดคน้เคร่ืองมือส าหรับวดัความถ่ีของเสียงข้ึนเรียกวา่ เฮิรตซ์ ใชว้ดัความถ่ีของเสียงเป็นคร้ัง
ต่อวินาที เสียงท่ีอยูใ่นระดบัปกติท่ีคนเราจะไดย้ินมีความถ่ีระหว่าง 20-20,000 คร้ังต่อวินาที เสียงท่ีความถ่ีต ่า
กวา่ 20 คร้ังต่อวินาที จะมีลกัษณะเป็นความสั่นสะเทือน ซ่ึงเม่ือกระทบกบัร่างกายบ่อยคร้ังและมีขนาดรุนแรง 
ก็เป็นอนัตรายต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจไดเ้ช่นกบัเสียงท่ีมีความถ่ีเกิน 20,000 คร้ังต่อวินาที เสียงในระดบั
ปกติท่ีมนุษยเ์ราไดย้ินอยูใ่นระดบัความดงั 0-27 dB และจะตอ้งไม่เกิน 85 dB เสียงท่ีมีความดงัเกิน 85 dB เป็น
เสียงท่ีท าความรบกวนและเป็นอนัตรายต่อหูและอวยัวะอ่ืนถึงขั้นพิการได ้

 

 
 



                   
                   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)                                                                                                                  รำยงำนกำรวิจัย     
            

        

                       

                    
 โครงกำรย่อยท่ี 2   ศักยภำพกำรผลิตไฟฟ้ำโดยใช้แก๊สเชื้อเพลิงจำก RDF-5 กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยแม่โจ้ 

    ศูนย์วิจัยพลังงำน   มหำวิทยำลัยแม่โจ้                   หน้ำท่ี ข.4 - 1 
                   

 

บทที ่4        

ระเบยีบวิธีวจิัย 
 

 

4.1      ระเบียบวธีิวจิยั 
 

  โครงการศึกษาศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าโดยใชแ้ก๊สเช้ือเพลิงจาก RDF-5 กรณีศึกษามหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 
มีระเบียบวธีิวจิยัแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ 

ส่วนที ่1    การศึกษาประสิทธิภาพการผลติแก๊สเช้ือเพลงิจากขยะ RDF-5  

 การด าเนินงานส่วนน้ีเป็นการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมของการผลิตแก๊สเช้ือเพลิงจากขยะ RDF-5 กบั
เตาผลิตแก๊สเช้ือเพลิงแบบ Downdraft Gasifier   

 ตวัแปรท่ีผลต่อประสิทธิภาพของการผลิตแก๊ส ไดแ้ก่  

      -   ชนิดและขนาดเช้ือเพลิงและองคป์ระกอบของขยะ RDF-5   
      -   ความช้ืนของเช้ือเพลิง RDF-5  
      -   อตัราส่วนอากาศต่อเช้ือเพลิงขยะ RDF-5 
      -   อุณหภูมิในห้องเผาไหม ้และในส่วน Zone ต่างๆ ของระบบ 

โดยประสิทธิภาพจะประเมินจากองคป์ระกอบของโปรดิวเซอร์แก๊ส  ค่าความร้อนเช้ือเพลิง ฝุ่ นและ
ทาร์ท่ีเจือปนอยูใ่นโปรดิวเซอร์แก๊ส  
  

ส่วนที ่2    การศึกษาแนวทางการผลติไฟฟ้าโดยใช้แก๊สเช้ือเพลงิจากขยะ RDF-5   

การด าเนินงานส่วนน้ีเป็นการเลือกสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตแก๊สเช้ือเพลิงจากขยะ RDF-5 น า
แก๊สท่ีไดต่้อกบัเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้าชนิดเช้ือเพลิงคู่ ระหวา่งน ้ามนัดีเซลและแก๊สเช้ือเพลิง และศึกษาอตัรา
การทดแทนน ้ามนัดีเซล รวมทั้งสมรรถนะของเคร่ืองยนตใ์นการผลิตไฟฟ้าโดยใชเ้พลิงคู่   
   

 ตวัแปรท่ีจะศึกษาดา้นสมรรถนะไดแ้ก่  

- ก าลงัเคร่ืองยนต ์  
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- องคป์ระกอบแก๊สไอเสียเช่น CO2 , CO, NO, NOx  
- ระดบัเสียงเคร่ืองยนต ์ 
- อุณหภูมิไอเสีย 
- อตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะ 
- สัดส่วนการทดแทนเช้ือเพลิงหลกั (น ้ามนัดีเซล)  

 
ส่วนที่ 3   การศึกษาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นจากการผลิตไฟฟ้าจากขยะ
เช้ือเพลงิ RDF-5  

 การด าเนินงานส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์ตน้ทุนในการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากแก๊สเช้ือเพลิงท่ีใช้ขยะ 
RDF-5 เป็นเช้ือเพลิง โดยจะมีการศึกษาถึงผลตอบแทนภายใน (IRR), อตัราการคืนทุน โดยจะประเมินทั้ง
ระบบท่ีมีส่วนเพิ่ม (Adder) และการใชง้านปกติ, รวมถึงรายไดจ้ากการก าจดัขยะของมหาวิทยาลยัหรือชุมชน   
และมีการศึกษาถึงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้จากไอเสียเคร่ืองยนต ์และแก๊สอ่ืนๆ ในระบบผลิตแก๊ส
เช้ือเพลิง   
 
ส่วนที ่4    เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมระดับมหาวิทยาลยั  

 การด าเนินงานส่วนน้ีเป็นการประเมินประสิทธิภาพทั้งระบบและเสนอแนะแนวทางการบริหาร
จดัการขยะในระดบัมหาวิทยาลยั  พร้อมทั้งเผยแพร่ดว้ยการจดัประชุมให้กบัหน่วยงานองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน รวมทั้งหน่วยงานทางดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้มเขา้ร่วม ประมาณ 100 คน  
 

4.2      แผนการด าเนินงานวจิยั 
 

แผนการด าเนินงานวจิยัของโครงการ แบ่งออกเป็น 7 กิจกรรมหลกัๆ คือ 

กจิกรรมที ่1    รวบรวมขอ้มูลศกัยภาพดา้นขยะภายในมหาวทิยาลยั 
กจิกรรมที ่2    ติดตั้งโรงไฟฟ้าโดยใชแ้ก๊สเช้ือเพลิงร่วมกบัน ้ามนัดีเซล  
กจิกรรมที ่3    ทดสอบหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตแก๊สเช้ือเพลิงโดยใชข้ยะ RDF-5 เป็นเช้ือเพลิง 
กจิกรรมที ่4    ทดสอบสมรรถนะระบบผลิตไฟฟ้าโดยใชแ้ก๊สเช้ือเพลิงจากขยะ RDF-5 ร่วมกบัน ้ามนัดีเซล 
กิจกรรมที่ 5   วิเคราะห์ตน้ทุนและผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากไอเสียเคร่ืองยนตแ์ละองคป์ระกอบของแก๊ส
อ่ืนๆ 
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กจิกรรมที ่6   จดัท ารูปแบบการบริหารจดัการขยะระดบัมหาวทิยาลยั 
กจิกรรมที ่7   ประชุมเผยแพร่และสรุปจดัท ารายงาน 
 

  รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมมีดงัน้ี 

กจิกรรมที ่1   รวบรวมข้อมูลศักยภาพด้านขยะภายในมหาวทิยาลยั 

สอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้กบัหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีดูแลและจดัการดา้นขยะของมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ใน
เร่ืองของกระบวนการจดัเก็บ การคดัแยก ค่าใชจ่้ายรวมถึงปริมาณขยะท่ีมีต่อวนัของมหาวิทยาลยัหลงัจากได้
ขอ้มูลจากส่วนของมหาวทิยาลยัแลว้จึงท าการตรวจวดัจริงโดยน ารถท่ีเก็บขยะของมหาวิทยาลยัไปชัง่น ้ าหนกั
ในแต่ละวนั โดยท าการเก็บตวัอยา่งทั้งหมด l สัปดาห์ แลว้จึงน ามาหาค่าเฉล่ียเพื่อเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีได้
จากมหาวทิยาลยั  

เม่ือไดข้อ้มูลทั้งหมดแลว้ท าการตรวจวดัองค์ประกอบของขยะท่ีเกิดข้ึนโดยก าหนดให้ใช้รถขยะ 1 
คนัต่อการหาองคป์ระกอบขยะ 1 คร้ัง ซ่ึงตรวจหาองคป์ระกอบขยะจ านวน l สัปดาห์  

 

กจิกรรมที ่2   ติดตั้งโรงไฟฟ้าโดยใช้แก๊สเช้ือเพลงิร่วมกบัน า้มนัดีเซล  

 เป็นการน าโรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีมีอยู่แลว้เดิมมาใชใ้นการทดสอบกบัการใชเ้ช้ือเพลิงขยะ RDF-5 ใน
การผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงคู่ในการผลิตไฟฟ้า 

 
กจิกรรมที่ 3   ทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลติแก๊สเช้ือเพลิงโดยใช้ขยะ RDF-5 เป็น
เช้ือเพลงิ 

 การทดสอบแบ่งออกเป็นส่วนท่ีหน่ึงการทดสอบดว้ยไมโ้ดยก าหนดเง่ือนไขการทดสอบเป็นอตัรา
การไหลของอากาศ และ 48.60 m3/hr เพื่อให้ไดป้ริมาณของโปรดิวเซอร์แก๊สท่ีเหมาะสม หลงัจากนั้นท าการ
ทดสอบเช้ือเพลิงขยะ RDF-5 ตามเง่ือนไขของการทดสอบด้วยไม้โดยท าการศึกษาตวัแปรท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพคือ 

      -   ชนิดและขนาดเช้ือเพลิงและองคป์ระกอบของขยะ RDF-5   
      -   ความช้ืนของเช้ือเพลิง RDF-5  
      -   อตัราส่วนอากาศต่อเช้ือเพลิงขยะ RDF-5 
      -   อุณหภูมิในห้องเผาไหม ้และในส่วน Zone ต่างๆ ของระบบ 
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  และประสิทธิภาพจะประเมินจากองคป์ระกอบของโปรดิวเซอร์แก๊ส ค่าความร้อนเช้ือเพลิง ฝุ่ นและ
ทาร์ท่ีเจือปนอยูใ่นโปรดิวเซอร์แก๊ส  

 
กจิกรรมที่ 4   ทดสอบสมรรถนะระบบผลติไฟฟ้าโดยใช้แก๊สเช้ือเพลงิจากขยะ RDF-5 ร่วมกับ
น า้มนัดีเซล 

ท าการเลือกสภาวะท่ีเหมาะสมกบัการผลิตโปรดิเซอร์แก๊สจากขยะเช้ือเพลิง RDF-5 แลว้จึงน า 
สภาวะนั้นไปใช้กบัระบบผลิตไฟฟ้าโดยการต่อเขา้กบัเคร่ืองยนต์ผลิตไฟฟ้าโดยใช้เป็นเช้ือเพลิงคู่ระหว่าง
น ้ามนัดีเซลและก๊าซเช้ือเพลิงซ่ึงจะท าการศึกษาถึงอตัราการทดแทนน ้ามนัดีเซล สมรรถนะของเคร่ืองยนตใ์น
การผลิตไฟฟ้าโดยใชเ้พลิงคู่ ตวัแปรท่ีจะศึกษาดา้นสมรรถนะไดแ้ก่  

- ก าลงัเคร่ืองยนต ์  
- องคป์ระกอบแก๊สไอเสียเช่น CO2 , CO, NO, NOx 
- ระดบัเสียงเคร่ืองยนต ์ 
- อุณหภูมิไอเสีย 
- อตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะ 
- สัดส่วนการทดแทนเช้ือเพลิงหลกั (น ้ามนัดีเซล)  

 

กจิกรรมที ่5   วเิคราะห์ต้นทุนและผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากไอเสียเคร่ืองยนต์และองค์ประกอบ
ของแก๊สอืน่ๆ 

วเิคราะห์ตน้ทุนในการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากแก๊สเช้ือเพลิงท่ีใชข้ยะ RDF-5 เป็นเช้ือเพลิง โดยจะมี
การศึกษาถึงผลตอบแทนภายใน (IRR) , อตัราการคืนทุน โดยจะประเมินทั้งระบบท่ีมีส่วนเพิ่ม (Adder) และ
การใชง้านปกติ, รวมถึงรายไดจ้ากการก าจดัขยะของมหาวทิยาลยัหรือชุมชน  

 ศึกษาถึงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้จากไอเสียเคร่ืองยนตแ์ละแก๊สอ่ืนๆ ในระบบผลิตแก๊ส
เช้ือเพลิง   
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กจิกรรมที ่6 และ 7   จัดท ารูปแบบการบริหารจัดการขยะระดับมหาวิทยาลยัประชุมเผยแพร่และ
สรุปจัดท ารายงาน 

ประเมินประสิทธิภาพทั้งระบบและเสนอแนะแนวทางการบริหารจดัการขยะในระดบัมหาวิทยาลยั
พร้อมทั้งเผยแพร่ดว้ยการจดัประชุมให้กบัหน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งหน่วยงานทางดา้น
พลงังานและส่ิงแวดลอ้มเขา้ร่วม ประมาณ 100 คน  
 

 

 

    4.3      เคร่ืองมอืและอปุกรณ์การทดสอบ 
 

การด าเนินการประเมินศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าโดยใช้แก๊สเช้ือเพลิงจากขยะเช้ือเพลิง RDF-5 มี
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทดสอบประกอบดว้ย ชุดผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สจากเช้ือเพลิง RDF-5 เคร่ืองยนต์ดีเซล
โปรดิวเซอร์แก๊สก าเนิดไฟฟ้าขนาด 32 kW เคร่ืองวิเคราะห์แก๊สไอเสีย ชุดวดัอตัราความส้ินเปลืองเช้ือเพลิง 
ถุงเก็บโปรดิวเซอร์แก๊ส เคร่ืองวดัอุณหภูมิ โดยรายละเอียดเคร่ืองมือวดัและติดตั้งเคร่ืองมือมีดงัน้ี 

 
4.3.1 ชุดผลติโปรดิวเซอร์แก๊ส  

ชุดผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สท่ีน ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงร่วมกบัน ้ ามนัดีเซลมีอุปกรณ์หลกัอยู ่3 ส่วนคือ เคร่ือง
ผลิตโปรดิวเซอร์แก๊ส ชุดลดอุณหภูมิ และชุดท าความสะอาดโปรดิวเซอร์แก๊ส ดงัรูปท่ี 4.1 โดยเคร่ืองผลิต
โปรดิวเซอร์แก๊สท่ีใชเ้ป็นแบบชนิดไหลลง เติมเช้ือเพลิงไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มีห้องเผาไหมเ้ป็นรูปกรวย คอคอด
ของมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 14.83cm บรรจุเช้ือเพลิงชีวมวลประเภทไมไ้ด้ประมาณ 40-50 kg ชุดลด
อุณหภูมิโปรดิวเซอร์แก๊ส เป็นอุปกรณ์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชแ้ลกเปล่ียนความร้อนระหวา่งโปรดิวเซอร์แก๊สกบัน ้ า 
โดยท่อมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 5.08cm เช่ือมต่อระหวา่งไซโคลนดกัฝุ่ นกบัป๊ัมอากาศ แลกเปล่ียนความร้อน
กบัน ้ าซ่ึงบรรจุอยู่ในถงัโลหะขนาด 90L มีป๊ัมน ้ าขนาด 0.5kW ส าหรับสร้างอตัราการไหลให้น ้ าหล่อเย็น
ไหลเวยีน ระบบท าความสะอาดโปรดิวเซอร์แก๊สมีอุปกรณ์ทั้งหมด 4 ส่วนคือ ไซโคลน สครับเบอร์ กรองชีว
มวล และกรองโปรดิวเซอร์แก๊สแบบกระดาษ โดยไซโคลนดกัฝุ่ น ท าหนา้ท่ีดกัอนุภาคฝุ่ นก่อนเขา้ระบบท า
ความสะอาด สครับเบอร์หรือเคร่ืองจบัฝุ่ นแบบเปียกใชแ้บบเวนทูร่ีท่ีท  างานร่วมกบัสครับเบอร์แบบหอแพค
และเคร่ืองแยกความช้ืน โดยระบบน้ีมีหลกัการท างานโดยใชป๊ั้มน ้ าท่ีมีแรงดนัประมาณ 2 บาร์ ต่อร่วมกบั
หัวฉีดน ้ าแล้วฉีดเขา้ไปในท่อสครับเบอร์แบบเวนทูร่ีและ สครับเบอร์แบบหอแพคพร้อมกนัเพื่อท าความ
สะอาดและการลดอุณหภูมิโปรดิวเซอร์แก๊สในคร้ังท่ี 2 กรองชีวมวลใช้ข้ีเล่ือยท าหน้าท่ีในการกรองฝุ่ น
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อนุภาคฝุ่ นและความช้ืนของโปรดิวเซอร์แก๊สและกรองแบบกระดาษท าหนา้ท่ีในการกรองโปรดิวเซอร์แก๊ส
คร้ังสุดทา้ยโดยมีประสิทธิภาพการกรอง 0.5 -1 ไมครอน 

 
 
 
 

 
 

รูปที ่4.1 ชุดผลติโปรดิวเซอร์แก๊ส 
 

4.3.2 เคร่ืองยนต์ดีเซลโปรดิวเซอร์แก๊สก าเนิดไฟฟ้า 
เคร่ืองยนตดี์เซลผลิตกระแสไฟฟ้า Caterpillar รุ่น 11034A ขนาด 62 hp ดงัรูปท่ี 4.2 โดยไดติ้ดตั้งชุด

ก าเนิดไฟฟ้าขนาด 32 kW ซ่ึงเป็นแบบ 3 Phase 4 wire แรงดนัไฟฟ้า 380V ความถ่ี 50 Hz ต่อร่วมกบัชุดภาระ
โหลด แบบลวดความร้อน (heater) ขนาด 25 kW มีพดัลมเป่าระบายความร้อน ดงัรูปท่ี 4.3 ในส่วนของ
เคร่ืองยนตดี์เซลไม่มีการดดัแปลงช้ินส่วนอะไหล่ รายละเอียดขอ้มูลเทคนิคของเคร่ืองยนต ์ดงัตารางท่ี 4.1  
 

     
 

รูปที ่4.2 เคร่ืองยนต์ดีเซลผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้โปรดิวเซอร์แก๊ส 
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รูปที ่4.3 ภาระโหลดแบบลวดความร้อนและชุดควบคุมโหลด 
 

       ตารางที ่4.1 รายละเอยีดข้อมูลเทคนิคเคร่ืองยนต์ดีเซลก าเนิดไฟฟ้า Caterpillar ขนาด 32kWe 

เคร่ืองยนต์ดีเซลก าเนิดไฟฟ้า รายละเอยีด 
Engine make & Model Perkins 1103A 
Cylinder/Alignment 4/ Inline. 
cycle 4 stroke 
Compression Ratio 17.25:1 
Bore 105mm. (4.1in) 
Stroke 127mm. (5.0in) 
Cylinder Capacity 3,300cc. (201in3) 
Engine Speed  1500 rpm 
Gross Engine Power  62 hp (46.4 kW) 
Cooling System Capacity  10.2 litre 
Total Oil Capacity  8.3 litre 
Oil Type  API CG4  15W-40 
Fuel Consumption  5.1 Litre/hr @ Load 50% 
Alternator manufacturer Olympian  3 phases 50 Hertz  380V 40 kVA 
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4.3.3 เคร่ืองวเิคราะห์แก๊สไอเสีย 
ใชส้ าหรับวดัแก๊สไอเสียจากเคร่ืองยนตดี์เซลร่วมกบัโปรดิวเซอร์แก๊สซ่ึงสามารถวดัค่าองคป์ระกอบ

แก๊สไอเสีย เช่น ก๊าซ O2, CO2, NO, NOX และ SO2 ดงัรูปท่ี 4.4 ก๊าซ O2 สามารถวดัค่าความเขม้ขน้ช่วง           
0 - 25%Vol โดยมีความละเอียดในการแสดงผล 0.01 %Vol ก๊าซ CO2 สามารถวดัค่าความเขม้ขน้ช่วง 0 ถึง 
CO2max Vol%CO2. โดยมีความละเอียด 0.01 %Vol ก๊าซ CO สามารถวดัค่าความเขม้ขน้ช่วง 0 - 10,000 ppm 
โดยมีความละเอียดแสดงผล 1 ppm ก๊าซ NO สามารถวดัค่าความเขม้ขน้ช่วง 0 – 3,000 ppm โดยมีความ
ละเอียดในการแสดงผล 1 ppm ก๊าซ NOX สามารถวดัค่าความเขม้ขน้ช่วง 0 – 5000 ppm โดยมีความละเอียด
ในการแสดงผล 0.1 ppm ก๊าซ SO2 สามารถวดัค่าความเขม้ขน้ช่วง 0 – 5,000 ppm โดยมีความละเอียดในการ
แสดงผล 1 ppm เคร่ืองตรวจวิเคราะห์ควนัด าในไอเสียใชผ้ลิตภณัฑ์ของ HESHBON รุ่น HBN 1500B ชนิด
วดัควนัด าดว้ยกรองสะทอ้นแสงแบบป๊ัมแสดงผลทางหนา้ปัด มีช่วงการวดัควนัด า 0-100% มีความละเอียด 
0.1% เคร่ืองวเิคราะห์ไอเสียและวเิคราะห์ควนัด าเคร่ืองยนตดี์เซลโปรดิวเซอร์แก๊ส ดงัรูปท่ี 4.4 
 

   
 

รูปที ่4.4 เคร่ืองวิเคราะห์แก๊สไอเสียและควนัด า 
 
4.4.4 ชุดวดัอตัราความส้ินเปลอืงเช้ือเพลงิ 
เคร่ืองมือวดัอตัราความส้ินเปลืองน ้ามนัเช้ือเพลิงของเคร่ืองยนตดี์เซลโปรดิวเซอร์แก๊สประกอบดว้ย

ถงับรรจุเช้ือเพลิง เคร่ืองชัง่ น ้ าหนกัเช้ือเพลิงและนาฬิกาจบัเวลา โดยเคร่ืองชัง่น ้ าหนกัเป็น ผลิตภณัฑ์ของ 
Jadever ชัง่น ้ าหนกัไดสู้งสุด 1500 g และต ่าสุด 25 g ความละเอียด 0.1 g ค่าความคลาดเคล่ือน 0.5 g และใน
ส่วน การติดตั้งชุดวดัอตัราความส้ินเปลืองน ้ามนัเช้ือเพลิง ดงัรูปท่ี 4.5 
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รูปที ่4.5 ชุดวดัอตัราความส้ินเปลอืงน า้มันเช้ือเพลงิ 
 

4.3.5 ถุงเกบ็โปรดิวเซอร์แก๊ส  

ถุงเก็บโปรดิวเซอร์แก๊สเป็นอุปกรณ์ส าหรับเก็บตวัอยา่งโปรดิวเซอร์แก๊สเพื่อน าไปทดสอบวิเคราะห์
หาคุณสมบติัของโปรดิวเซอร์แก๊ส การเก็บโปรดิวเซอร์แก๊สไดใ้ชถุ้งเก็บขนาด 1 L ติดตั้งร่วมกบัชุดท่อเก็บ
โปรดิวเซอร์แก๊สดงัรูปท่ี 4.6 ซ่ึงการติดตั้งถุงเก็บแก๊สท าโดยการน าท่อซิลิโคนต่อระหว่างถุงเก็บกบัชุดท่อ
เก็บโปรดิวเซอร์แก๊ส โดยมีวาลว์ควบคุมการปิด-เปิดการน าโปรดิวเซอร์แก๊สเขา้ถุง  

 

 
 

รูปที่ 4.6 ถุงเกบ็โปรดิวเซอร์แก๊ส 
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4.3.6 เคร่ืองวดัอุณหภูมิ  

การตรวจวดัอุณหภูมิของระบบผลิตไฟฟ้าโดยใชโ้ปรดิวเซอร์แก๊สมีทั้งหมด 6 จุด ประกอบดว้ยการ
ตรวจวดัเคร่ืองผลิตโปรดิวเซอร์แก๊ส 4 จุด จุดโปรดิวเซอร์แก๊สออก 1 จุด และอุณหภูมิโปรดิวเซอร์แก๊สก่อน
เข้าเคร่ืองยนต์ 1 จุด เคร่ืองวดัอุณหภูมิโปรดิวเซอร์แก๊สในโซนห้องเผาไหม้และโซนรีดักชั่นใช้เทอร์
โมคปัเปิลแบบ type R ชนิดทนอุณหภูมิไดสู้งสุด 1,400C ในส่วนของโซนไพโรไรชีส โชนอบแห้งและ
ระบบท าความสะอาดและลดอุณหภูมิโปรดิวเซอร์แก๊สใชเ้ทอร์โมคปัเปิลแบบ type K ชนิดทนอุณหภูมิได้
สูงสุด 600C ดงัรูปท่ี 4.7 ไดอะแกรมการเก็บขอ้มูลระบบผลิตไฟฟ้าโดยใชโ้ปรดิวเซอร์แก๊ส ดงัรูปท่ี 4.8 
 

 
 

รูปที ่4.7 เคร่ืองวดัอุณหภูมิระบบผลติไฟฟ้าโดยใช้โปรดิวเซอร์แก๊ส 
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รูปที ่4.8 ไดอะแกรมการติดตั้งเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดสอบ 
 
 

4.4     วธีิด าเนินงานวจิยั 

โครงการวจิยัน้ีไดแ้บ่งวธีิการด าเนินการวจิยัออกเป็น 3 ส่วน คือ  
 

ส่วนที่ 1 การประเมินปริมาณขยะของมหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
ใชว้ธีิการสอบถามและชัง่น ้าหนกัขยะท่ีเกิดข้ึนในมหาวทิยาลยัโดยใชร้ถเก็บขยะของทางเทศบาลแม่

โจใ้นการเก็บขอ้มูลและใช้การคดัแยกขยะเพื่อหาสัดส่วนของขยะและหาองค์ประกอบโดยใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งมีขั้นตอนดงัน้ี 

-  การสุ่มตวัอย่างท่ีจะใช้เป็นตวัแทนในการวิเคราะห์ จึงจ าเป็นตอ้งคดัเลือกให้ไดต้วัแทนท่ีดีท่ีสุด 
และตอ้งพยายามท าใหก้องขยะรวมเป็นเน้ือเดียวกนั (Homogeneous) ใหม้ากท่ีสุด  
-  ใชข้ยะจากรถยนตเ์ก็บขนขยะท่ีเก็บขนขยะจาก มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จ  านวน 1 คนั  
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-   สุ่มตวัอยา่งขยะมาประมาณ 1 ลูกบาศกเ์มตร  
-  ทดสอบหาความหนาแน่น  
-  แบ่งกองขยะออกเป็น 4 ส่วน (Quartering) เลือกส่วนตรงกนัขา้มมารวมกนัแลว้ทิ้งออกไปสอง

ส่วน  
-  Quartering ต่อไปหลาย ๆ คร้ังจนกระทัง่เหลือขยะประมาณ 100 ลิตรแลว้จึงท าการคดัแยกเพื่อหา

องคป์ระกอบท่ีจะน ามาผลิตเป็น RDF-5  
 

ส่วนที่ 2 การประเมิณศักยภาพของขยะเช้ือเพลงิ RDF-5  
ใชก้ารหาคุณสมบติัตามมาตรฐาน RDF-5 ในส่วนของ ค่าความหนาแน่น ความช้ืนและค่าความร้อน

เช้ือเพลิง 
 

ส่วนที่ 3 การประเมินศักยภาพในการผลติไฟฟ้าโดยใช้แก๊สเช้ือเพลงิร่วมกบั
น า้มันดเีซล 

ในการประเมินจะประเมินจากค่า ความดนัเฉล่ียเบรก อตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง   อตัราการ
ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะ อตัราการทดแทนน ้ ามนัดีเซล   ประสิทธิภาพเชิงความร้อนเคร่ืองยนต์ดีเซล 
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนเคร่ืองยนตดี์เซลโดยจะใชส้มาการในบทท่ี 3 ในการประเมิน 
 

ส่วนที่ 4 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้น 
การวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า จะวเิคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์

ของการการผลิตไฟฟ้าโดยจะมีการศึกษาถึงผลตอบแทนภายใน (IRR) อตัราการคืนทุนโดยจะประเมินทั้ง
ระบบท่ีมีส่วนเพิ่ม (Adder) และการใชง้านปกติ 
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บทที ่ 5 
ผลการวจิัย 

 
 

ผลของการศึกษาวจิยัการศึกษาศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าโดยใชแ้ก๊สเช้ือเพลิงจากขยะเช้ือเพลิง RDF-5 
แบ่งออกเป็น 5 ส่วน หลกัๆ คือ 

ส่วนท่ี 1 การศึกษาปริมาณขยะมหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 
ส่วนที 2 การประเมินศกัยภาพของขยะเช้ือเพลิง RDF-5 
ส่วนท่ี 3 การประเมินศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้าโดยใชแ้ก๊สเช้ือเพลิงร่วมกบัน ้ามนัดีเซล 
ส่วนท่ี 4 การประเมินมลพิษจากไอเสียเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้า 
ส่วนท่ี 5 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ 

 ในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ส่วนที่ 1   การประเมินปริมาณขยะของมหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
 
 

  5.1      การศึกษาปริมาณขยะมหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
 

ส ารวจขอ้มูลดา้นขยะของมหาวทิยาลยัแม่โจ ้พบวา่ มีปริมาณขยะรวมเฉล่ียต่อวนั 1,555 kg/day โดยส่วน
ใหญ่เป็นขยะแห้งและรองลงมาจะเป็นขยะเปียกดงัแสดงในตารางท่ี 5.1 ซ่ึงขยะเปียกทางมหาวิทยาลยัจะ
น าไปใชใ้นโครงการเพาะเล้ียงไส้เดือนดิน ขยะแหง้จะน าไปทิ้งรวมกบัเทศบาลแม่โจ ้ 

องค์ประกอบของขยะแห้งส่วนท่ีน าไปทิ้ง พบว่า มีขยะจ าพวก พลาสติก กล่องโฟม กล่องนม เศษ
กระดาษ เศษอาหาร เศษผลไม ้ใบไม ้เศษไม ้ขวดแกว้ โลหะและอ่ืนๆ ท่ีไม่สามารถแยกประเภทได ้ซ่ึงแสดงใน
รูปท่ี 5.1 

จากขอ้มูลการผลิตเช้ือเพลิงขยะ RDF-5 ตอ้งแยกวสัดุท่ีสามารถเผาไหมไ้ดม้าใช้ พบว่า มีอยู่ 3 กลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ พลาสติก เศษกระดาษและชีวมวลคิดเป็น พลาสติก 84.7% กระดาษ 11.7% และชีวมวล 3.6% 
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ตารางที ่5.1 ปริมาณขยะภายใน มหาวทิยาลยัแม่โจ้  
ชนิด ปริมาณ kg/day 
แหง้ 1,530 
เปียก 325 
รวม 1,555 

 
 
 

 
รูปที ่5.1 แสดงองค์ประกอบของขยะมหาวทิยาลัยแม่โจ้ (%)  
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รูปที ่5.2 องค์ประกอบของขยะทีจ่ะน ามาผลติเช้ือเพลงิขยะ (RDF-5) 

 
 

ส่วนที่ 2  การประเมินศักยภาพของขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 
 

  5.2     การวเิคราะห์คุณสมบตัเิช้ือเพลงิขยะ (RDF-5) 
 
ขยะภายหลงัจากคดัแยก น าส่วนท่ีเป็นขยะส่วนท่ีติดไฟไดม้าผลิตเป็นแท่งเช้ือเพลิง โดยพบว่าเม่ือน า

พลาสติก กระดาษ และใบไม ้มาบดยอ่ยในอตัราส่วน 1:1:1 และน ามาผสมกบัตวัประสานปูนขาวและแป้งมนั
ส าปะหลัง 10 % พบว่าแท่งเช้ือเพลิงท่ีได้มีคุณสมบติัตามมาตรฐานขยะ RDF-5 โดยมีค่าความร้อน            
19.11 MJ/kg ค่าความหนาแน่นจริง 1042.45 kg/m3 และค่าความช้ืน 4.39 % wb ดงัแสดงในตารางท่ี 5.2 ซ่ึงการ
น าขยะมาผลิตเป็นแท่งเช้ือเพลิงนอกจากช่วยในการก าจดัขยะแลว้ยงัเป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงในการใช้เป็น
เช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรม 
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รูปที ่5.3 เช้ือเพลงิขยะ (RDF-5) ขนาด 3cm x 3cm x 5cm  
 
 

ตารางที ่ 5.2 คุณสมบัติของเช้ือเพลงิขยะ (RDF-5) 
คุณสมบติั RDF-5 เกณฑ ์

ค่าความร้อน (MJ/kg) 19.105 13-16(2) 
ความหนาแน่น(kg/m3) 1,042.45 600(1) 
ความช้ืน (wb%) 4.39 <10%[8] 
ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.),25471, Jidapa Nithikul,20072 
 
 
 

  5.3     องค์ประกอบของโปรดวิเซอร์แก๊สจากเช้ือเพลงิขยะ (RDF-5) 
 
  จากการศึกษาองคป์ระกอบของโปรดิเซอร์แก๊สท่ีไดจ้ากกระบวนการ Gasification พบวา่แก๊สท่ีได้
ประกอบดว้ย แก๊สไฮโดรเจน (H2) แก๊สออกซิเจน (O2) แก๊สไนโตรเจน (N2) แก๊สคาร์บอนมอนอกไซค ์(CO) 
แก๊สมีเทน (CH4) และแก๊สคาบอนไดอกไซค ์(CO2) ดงัแสดงในตารางท่ี 5.3 
 
 
 
 



                   
                   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)                                                                                                                   รำยงำนกำรวิจัย  

   
            

                       

                    
 โครงกำรย่อยท่ี 2   ศักยภำพกำรผลิตไฟฟ้ำโดยใช้แก๊สเชื้อเพลิงจำก RDF-5 กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยแม่โจ้ 

    ศูนย์วิจัยพลังงำน   มหำวิทยำลัยแม่โจ้                   หน้ำท่ี ข.5 - 5 

 
ตารางที ่5.3  แสดงองค์ประกอบของโปรดิวเซอร์แก๊สจากเช้ือเพลงิขยะ (RDF-5) โดยปริมาตร 

องคป์ระกอบ ตวัอยา่งท่ี 1 ตวัอยา่งท่ี 2 ตวัอยา่งท่ี 3 

1. Hydrogen, H2 4.5 7 4.3 
2. Oxygen, O2 5.3 7.1 6.5 
3. Nitrogen, N2 62 61 63 
4. Carbon monoxide, CO 24 20 22 
5. Methane, CH4 0 0.58 0 
6. Carbon dioxide, CO2 4.6 4.9 4.3 

 
 

พิจารณาส่วนประกอบของโปรดิวเซอร์แก๊ส จากตารางเห็นวา่ตวัอยา่งท่ี 1 และตวัอยา่งท่ี 3 มีปริมาณของ
แก๊สคาร์บอนมอนอกไซค์ (CO) มากกว่าตวัอย่างท่ี 2 เป็นผลจากความช้ืนของเช้ือเพลิงท าปฎิกิริยาใน 
Reduction Zone ท าให้คาร์บอนมอนอกไซค ์(CO) รวมตวักบัความช้ืนท าให้เกิด แก๊สคาร์บอนไดออกไซค ์
(CO2) แก๊สไฮโดรเจน (H2) และแก๊สมีเทน (CH4) ท  าใหป้ริมาณของแก๊สคาร์บอนมอนอกไซค ์(CO) นอ้ยลง  

 
 

 5.4     การวเิคราะห์ค่าความร้อนของโปรดวิเซอร์แก๊ส 
 

จากการประเมินค่าความร้อนของโปรดิวเซอร์แก๊สโดยใชอ้งคป์ระกอบแก๊สท่ีวิเคราะห์ไดพ้บวา่ แก๊สท่ี
ไดจ้ากเช้ือเพลิงขยะ(RDF-5) มีค่าความร้อนเฉล่ีย 3,231.128 kJ/Nm3 เม่ือเทียบกบัค่าความร้อนของโปรดิวเซอร์
แก๊สจากเช้ือเพลิงอ่ืนพบวา่มีค่าใกลเ้คียงกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 5.4   
 

ตารางที ่5.4 ค่าความร้อนของโปรดิวเซอร์แก๊สทีเ่ช้ือเพลงิต่างกนั 
โปรดิวเซอร์แก๊ส ค่าความร้อน kJ/Nm3 

RDF-5 3,231.13 
ไม ้ 3,216.97 
ถ่าน 3,381.46 
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ส่วนที่ 3  การประเมินศักยภาพในการผลติไฟฟ้าโดยใช้แก๊สเช้ือเพลงิร่วมกบัน า้มนัดเีซล 
 
  5.5     การประเมินสมรรถนะเคร่ืองยนต์ดเีซลและดเีซลโปรดวิเซอร์แก๊ส 
 

การประเมินสมรรถนะเคร่ืองยนต์ดีเซลโปรดิวเซอร์แก๊สในโครงการน้ีไดใ้ชเ้ช้ือเพลิงในการทดสอบ
เคร่ืองยนต์ 2 ชนิด ไดแ้ก่ น ้ ามนัดีเซล และดีเซล/โปรดิวเซอร์แก๊สจากเช้ือเพลิง RDF-5 โดยไดป้ระเมินอตัรา
การส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะ สัดส่วนการทดแทนเช้ือเพลิงดีเซล ประสิทธิภาพเคร่ืองยนตดี์เซลก าเนิดไฟฟ้า
และมลพิษไอเสียเคร่ืองยนตเ์ม่ือใชน้ ้ามนัดีเซลเทียบกบัการใชน้ ้ามนัดีเซลร่วมกบัโปรดิวเซอร์แก๊สจากเช้ือเพลิง 
RDF-5 โดยมีผลการประเมินดงัต่อไปน้ี 

 
 5.5.1 การกระจายตัวของอุณหภูมิในช้ันต่างๆ ของเตาผลติแก๊สชีวมวล 
 จากการทดสอบการน าแท่งขยะเช้ือเพลิง RDF-5 มาเป็นเช้ือเพลิงผลิตแก๊สชีวมวล ในเตาแก๊สซิไฟเออร์
แบบไหลลงพบวา่อุณหภูมิในชั้นเผาไหม ้(Combustion zone) มี1,100-1,200 oC ดงัแสดงในรูปท่ี 5.4 และมีค่า
ค่อนขา้งสม ่าเสมอ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัการใช้ไมเ้ป็นเช้ือเพลิงพบว่ามีค่าสูงกว่าเล็กน้อย ซ่ึงการท่ีเตามี
อุณหภูมิในชั้นเผาไหมสู้งเกินกวา่ 850 oC  ตามทฤษฏีการเผาไหมแ้สดงวา่ไดออกซินซ่ึงอยูใ่นแก๊สท่ีเกิดจาการ
เผาไหมเ้ช้ือเพลิงพวกพลาสติกเกิดการสลายตวั นอกจากนั้นแล้วเม่ือน าแก๊สท่ีได้ไปใช้กบัเคร่ืองยนต์ดีเซล
ก าเนิดไฟฟ้า ซ่ึงอุณหภูมิห้องเผาไหมข้องเคร่ืองยนตดี์เซลมีค่าสูงกวา่ 1000  oC  ก็เป็นการสลายไดออกซินท่ี
อาจหลงเหลือติดมากบัแก๊สอีกคร้ังหน่ึง 

 
รูปที ่5.4 การกระจายอุณหภูมิในช้ันต่าง ๆ ภายในเตาผลติแก๊สชีวมวลทีใ่ช้ขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 เป็นเช้ือเพลงิ  
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5.5.2 อตัราการส้ินเปลอืงเช้ือเพลงิจ าเพาะ 
การประเมินผลการทดสอบอัตราความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะได้ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซลผลิต

กระแสไฟฟ้าขนาด 32kWe เป็นเคร่ืองทดสอบ โดยแบ่งโหลดทดสอบเป็น 28.23%, 46.71% และ62.50% คิด
เป็นก าลงัไฟฟ้า 9.03kWe, 14.94kWe,และ 20kWe, ตามล าดบั การวดัอตัราความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงใชว้ิธีการ
ชัง่น ้ าหนกัแลว้เปรียบเทียบกบัเวลา โดยมีมิเตอร์ทางไฟฟ้าเป็นตวับอกปริมาณการใช้ไฟฟ้า จากการทดสอบ
พบวา่การเพิ่มภาระโหลดท างานมีผลให้อตัราความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะของเช้ือเพลิงทั้ง 2 ประเภท ลด
ต ่าลง ดงัรูปท่ี 5.5 โดยท่ีภาระโหลดการท างานท่ี 28.23% มีอตัราการใช้เช้ือเพลิงจ าเพาะสูงสุด และท่ีภาระ
โหลดการท างานท่ี 62.50% มีอตัราการใชเ้ช้ือเพลิงจ าเพาะต ่าสุด ซ่ึงมีแนวโน้มสอดคลอ้งกบัผลการทดสอบ
ของ (Siripol, 2007) อตัราการใชเ้ช้ือเพลิงดีเซลจ าเพาะท่ีโหลด 28.23%, 46.71% และ62.50% เท่ากบั 0.540 
L/kWh, 0.359 L/kWh และ 0.323 L/kWh ตามล าดบั การน ้ ามนัดีเซลร่วมกบัโปรดิวเซอร์แก๊สมีอตัราความ
ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะต ่ากว่าการใช้น ้ ามนัดีเซล 100% โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง 44-59% อตัราความ
ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะของการใชน้ ้ามนัดีเซลร่วมโปรดิวเซอร์แก๊สจาก RDF-5 เท่ากบั 0.210 L/kWh, 0.180 
L/kWh และ 0.171 L/kWh ท่ีภาระโหลดท างาน 28.23%, 46.71% และ62.50% ตามล าดบั รายละเอียดการ
ประเมินอตัราความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะดงัตารางท่ี 5.5 
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รูปที ่5.5 อตัราความส้ินเปลอืงเช้ือเพลงิจ าเพาะเช้ือเพลงิ 
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5.5.3 สัดส่วนการทดแทนเช้ือเพลงิดีเซล 
การประเมินสัดส่วนการทดแทนน ้ ามนัเช้ือเพลิงดีเซลของระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้โปรดิวเซอร์แก๊ส

ร่วมกบัน ้ ามนัดีเซลหาไดจ้ากอตัราส่วนของผลต่างอตัราความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะของเคร่ืองยนต์ท่ีใช้
น ้ ามนัดีเซลกบัเคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัดีเซลร่วมกบัโปรดิวเซอร์แก๊สจาก RDF-5 เทียบกบัเคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนั
ดีเซล โดยท าการทดสอบท่ีภาระโหลดการท างาน 28.23%, 46.71% และ 62.50% ซ่ึงพบวา่การเพิ่มภาระโหลด
การท างาน ส่งผลใหค้วามดนัเบรกเฉล่ียมีค่าเพิ่มข้ึนดงัรูปท่ี 5.6 โดยท่ีภาระโหลดการท างาน 62.50% ให้ค่า
ความดนัเบรกเฉล่ียสูงสุด 436.36 kPa และท่ีภาระโหลดการท างาน 28.23% ให้ค่าความดนัเบรกเฉล่ียต ่าสุด 
160.00kPa การใชโ้ปรดิวเซอร์แก๊สจากเช้ือเพลิง RDF-5 ให้สัดส่วนการทดแทนน ้ ามนัดีเซลสูงสุด 59.71% ท่ี
ภาระโหลดการท างาน 28.23% และท่ีภาระโหลดการท างาน 62.50% การใช้โปรดิวเซอร์แก๊สจากเช้ือเพลิง 
RDF-5 ใหส้ัดส่วนการทดแทนน ้ามนัดีเซลต ่าสุด 44.99% 
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รูปที ่5.6 สัดส่วนการทดแทนน า้มันเช้ือเพลงิดีเซลและไบโอดีเซล 

 
 5.5.4 ประสิทธิภาพเคร่ืองยนต์ดีเซลก าเนิดไฟฟ้า 

การประเมินประสิทธิภาพเคร่ืองยนต์ดีเซลก าเนิดไฟฟ้าหาไดจ้ากอตัราส่วนของพลงังานท่ีระบบผลิต
ไดต่้อพลงังานท่ีใส่ใหก้บัระบบ พลงังานท่ีผลิตไดอ้ยูใ่นรูปของก าลงัไฟฟ้ามีหน่วยเป็นกิโลวตัตแ์ละพลงังานท่ี
ใส่ใหก้บัระบบคือปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการเดินเคร่ืองยนตไ์ดแ้ก่ น ้ ามนัดีเซลและโปรดิวเซอร์แก๊สท่ีไดจ้าก
เช้ือเพลิง RDF-5 ซ่ึงจากการทดสอบพบวา่การเพิ่มโหลดท างานส่งผลให้ความดนัเบรกเฉล่ียและประสิทธิภาพ
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เชิงความร้อนของเคร่ืองยนตมี์ค่าเพิ่มข้ึน ดงัรูปท่ี 5.7 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการทดสอบของ (Siripol, 2007) การ
ใช้น ้ ามนัดีเซลจะให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงกวา่การใชก้ารใช้น ้ ามนัดีเซลร่วมกบัโปรดิวเซอร์แก๊สจาก
เช้ือเพลิง RDF-5 ในทุกภาระโหลดท างาน ท่ีภาระโหลดท างาน 62.50% การใช้น ้ ามนัดีเซลในการเดิน
เคร่ืองยนตใ์หป้ระสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงสุด 29.62% การใชน้ ้ ามนัดีเซลร่วมกบัโปรดิวเซอร์แก๊สจาก RDF-
5 ให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนต ่าสุด 19.34% ท่ีโหลดการท างาน 28.230% การใชน้ ้ ามนัดีเซลในการเดิน
เคร่ืองยนต์ให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงสุด 17.70% การใช้น ้ ามนัดีเซลร่วมกบัโปรดิวเซอร์แก๊สจาก    
RDF-5 ใหป้ระสิทธิภาพเชิงความร้อนต ่าสุด 9.90% 
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รูปที ่5.7 ประสิทธิภาพเคร่ืองยนต์ดีเซลก าเนิดไฟฟ้า 

 
ตารางที ่5.5 การประเมินสมรรถนะเคร่ืองยนต์ดีเซลปรดิวเซอร์แก๊ส ขนาด 32kW 

ชนิดเช้ือเพลิง 
อตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะ (ลิตร/kWh) 
28 % 47 % 63% 

ดีเซล 0.540 0.359 0.323 
ดีเซลร่วมกบัแก๊สเช้ือเพลิง 0.210 0.180 0.171 
 สัดส่วนการทดแทนดีเซล 
ดีเซลร่วมกบัแก๊สเช้ือเพลิง 59.7 48.2 45.0 
 ประสิทธิภาพเคร่ืองยนต ์
ดีเซล 17.7 26.7 29.6 
ดีเซลร่วมกบัแก๊สเช้ือเพลิง 9.9 16.7 19.3 
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ส่วนที่ 4   การประเมินมลพษิจากไอเสียเคร่ืองยนต์ก าเนิดไฟฟ้า 
 
 

  5.6     มลพษิทางอากาศ 
 
 กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดก้ าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ปล่อยทิ้งอากาศจากเตามูลฝอย ไวว้า่ อากาศท่ีปล่อยจากเตาเผามูลฝอยท่ีก าจดัมูลฝอยไดต้ั้งแต่ 1 ตนัต่อวนัแต่ไม่
เกิน 50 ตนัต่อวนั ตอ้งมีค่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศจากเตาเผามูลฝอยท่ีก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  ดงั
ตารางท่ี 5.6 
 

ตารางที ่5.6 ค่ามาตรฐานการควบคุมการปล่อยทิง้อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย 

Emission มาตราฐาน 
ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) < 30 ppm 
ออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) < 250 ppm 
ไฮโดรเจนคลอไรด ์(HCI) < 136 ppm 
สารประกอบไดออกซิน < 30 ng/m3 
ปริมาณฝุ่ นละออง < 400 mg/m3 
ความทึบแสง < 20 % 
ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 2554 

 
    การประเมินผลกระทบทางอากาศของปล่องทิ้งอากาศเสียกับผลกระทบทางอากาศจากไอเสีย
เคร่ืองยนต์มีความแตกต่างกนั ซ่ึงการประเมินผลกระทบทางอากาศจากไอเสียเคร่ืองยนต์จะประเมินจาก
องคป์ระกอบของแก๊สไอเสียเคร่ืองยนต ์แต่อยา่งไรก็มีบางค่าท่ีสามารถเทียบเคียงกนัได ้
 การประเมินแก๊สมลพิษไอเสียของเคร่ืองยนต์ดีเซลและดีเซลโปรดิวเซอร์แก๊ส ประกอบด้วยการ
ประเมินปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ ไนตริกออกไซด์ และ
ควนัด า โดยใชเ้ช้ือเพลิงจ านวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ น ้ ามนัดีเซลและดีเซล/โปรดิวเซอร์แก๊สจากเช้ือเพลิง RDF-5 โดย
ใช้เคร่ืองวิเคราะห์ไอเสียอ่านค่าปริมาณมลพิษท่ีวดัได้ มีการปรับโหลดทดสอบทั้งหมด 3 ค่า คือ 28.23%, 
46.71% และ62.50% ผลการประเมินมลพิษไอเสียเคร่ืองยนต์ แสดงในตารางท่ี 5.7 และมีรายละเอียดการ
วเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่5.7 แสดง Emission ทีภ่าวะโหลดต่าง ๆ  

Emission 
Diesel/Producer gas (RDF-5) Diesel 

Load (%) Load (%) 
28.23 46.71 62.5 28.23 46.71 62.5 

CO (%) 0.35 0.31 0.13 0.02 0.01 0.01 
CO2 (%) 4.71 5.47 6.68 4.28 4.97 6.33 
NO (ppm) 102.50 145 276 391 734 892 
Nox (ppm) 104.25 147 279 395 737 895 
Smoke (%) 0 0 0 0 5.90 6.20 
Noise (dB) 86.4 87.9 91.5 85.8 87.1 91.2 
Exhaust Temperature (oC) 227.9 252.0 297.9 292.3 295.8 300.7 

 

    
 5.6.1 แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

กระบวนการเกิดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ในเคร่ืองยนต์ดีเซลจะมีค่าเพิ่มข้ึนหากอตัราการไหลของ
อากาศลดต ่าลงแต่ถา้เปรียบเทียบกบัปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซดท่ี์เกิดข้ึนในเคร่ืองยนตเ์บนซินแลว้พบวา่
ปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซดจ์ากเคร่ืองยนตดี์เซลมีค่าต ่ากวา่เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน (หลาบ, 2528) จากการ
วเิคราะห์ปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ในเคร่ืองยนตดี์เซลและดีเซลโปรดิวเซอร์แก๊สจากเช้ือเพลิง RDF-5 
พบว่า การเพิ่มภาระโหลดท างานส่งผลให้ความดันเฉล่ียเบรกมีค่าเพิ่มข้ึนและส่งผลให้ปริมาณแก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด์มีแนวโน้มลดต ่ าลงทุกกรณีการใช้เช้ือเพลิงดังรูป 5.8 ซ่ึงการลดลงของแก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด์เกิดจากปริมาณอากาศท่ีไหลเขา้สู่เคร่ืองยนตมี์ค่าเพิ่มข้ึนเม่ือมีการเพิ่มภาระโหลดท างาน 
ซ่ึงการเพิ่มอากาศใหก้บัเคร่ืองยนตน้ี์จะช่วยใหป้ริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไชด์ในห้องเผาไหมเ้จือจางลง การ
ใชน้ ้ ามนัดีเซลใหป้ริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์อยูใ่นช่วง 0.01%-0.02% การใชโ้ปรดิวเซอร์แก๊สร่วมกบั
น ้ ามนัดีเซลให้ปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์สูงกว่าการใช้น ้ ามนัดีเซลเล็กน้อย เน่ืองจากเคร่ืองยนต์ดีเซล
ปกติทัว่ไปจะเดินเคร่ืองยนต์ด้วยอากาศเป็นหลักและเม่ือมีการเปล่ียนมาใช้ร่วมกบัโปรดิวเซอร์แก๊สช่ึงมี
ปริมาณแก็สคาร์บอนมอนอกไซด์เกือบ 20% ดังนั้ นการเผาไหม้ภายในกระบอกสูบย ังอาจจะมีแก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด์บางส่วนเหลืออยู่ โดยค่าท่ีวดัไดก้บัเคร่ืองยนต์ท่ีเดินเคร่ืองร่วมกบัโปรดิวเซอร์แก๊สมีค่า
อยูใ่นช่วง 0.13-0.35% ดงัตารางท่ี 5.7 และจากผลการทดสอบเช้ือเพลิงทั้ง 2 ชนิด เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัค่า
มาตรฐานของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ระพีพันธ์ุ , 2548) ได้ก าหนดให้ปริมาณแก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด์ท่ีเกิดจากการเดินเคร่ืองยนต์ดีเซลไดไ้ม่เกิน 6% หรือ 60,000 ppm ดงันั้นจากผลการ
ทดสอบจึงสรุปไดว้่าการเดินเคร่ืองยนต์ด้วยระบบดีเซลโปรดิวเซอร์แก๊สกบัเช้ือเพลิงทั้ง 2 ชนิด จะให้ค่า
ปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ต ่ ากว่ามาตรฐานทุกภาระโหลดการท างานและในส่วนของแก๊ส



                   
                   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)                                                                                                                   รำยงำนกำรวิจัย  

   
            

                       

                    
 โครงกำรย่อยท่ี 2   ศักยภำพกำรผลิตไฟฟ้ำโดยใช้แก๊สเชื้อเพลิงจำก RDF-5 กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยแม่โจ้ 

    ศูนย์วิจัยพลังงำน   มหำวิทยำลัยแม่โจ้                   หน้ำท่ี ข.5 - 12 

คาร์บอนไดออกไซด์พบว่าการเพิ่มภาระโหลดท างานส่งผลให้ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนทุกกรณีการใช้เช้ือเพลิง ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เม่ือใช้น ้ ามนัดีเซลร่วมกบัโปรดิวเซอร์แก๊ส
จากเช้ือเพลิง RDF-5 กบัการใชน้ ้ามนัดีเซลมีค่าใกลเ้คียงกนั โดยการใชน้ ้ามนัดีเซลร่วมกบัโปรดิวเซอร์แก๊สจาก
เช้ือเพลิง RDF-5 ให้ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เฉล่ียอยู่ในช่วง 4.71-6.68% และการใชน้ ้ ามนัดีเซลให้
ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซดเ์ฉล่ียอยูใ่นช่วง 4.28-6.33% ดงัตารางท่ี 5.7 
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รูปที ่5.8 ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เคร่ืองยนต์ดีเซลและดีเซลโปรดิวเซอร์แก๊สจากเช้ือเพลงิ RDF-5 

 
 5.6.2 ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) และไนตริกออกไซด์ 
 กระบวนการเกิดไนโตรเจนออกไซด์ในเคร่ืองยนตดี์เซลเกิดจากปฏิกิริยาการเผาไหมท่ี้ส่งผลให้มีการ
เพิ่มข้ึนของอุณหภูมิในหอ้งเผาไหมท่ี้สูงจนเกินไป ซ่ึงจะข้ึนกบัชนิดของห้องเผาไหม ้อตัราส่วนผสมอากาศต่อ
เช้ือเพลิง จงัหวะการฉีด คุณสมบติัของเช้ือเพลิงและกระบวนการเผาไหม้ (ปราโมทย ,์2538) ซ่ึงจากการ
วิเคราะห์ปริมาณแก๊สไนโตรเจนออกไซด์ในเคร่ืองยนตดี์เซลและดีเซลโปรดิวเซอร์แก๊สจากเช้ือเพลิง RDF-5 
พบว่าการเพิ่มภาระโหลดท างานมีผลให้ความดนัเฉล่ียเบรกและปริมาณแก๊สไนโตรเจนออกไซด์ของน ้ ามนั
ดีเซลและดีเซลโปรดิวเซอร์แก๊สมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนและมีผลสอดคลอ้งใกลเ้คียงกบัการทดสอบของ (Siripol, 
2007) ดงัรูปท่ี 5.9  การใชน้ ้ ามนัดีเซลร่วมกบัโปรดิวเซอร์แก๊สส่งผลให้เกิดไนโตรเจนออกไซด์ต ่ากวา่การใช้
น ้ ามนัดีเซล ทั้งน้ีเน่ืองจากน ้ ามนัดีเซลท่ีใช้มีค่าความร้อนท่ีสูงกวา่น ้ ามนัดีเซลร่วมกบัโปรดิวเซอร์แก๊สซ่ึงเม่ือ
เกิดการเผาไหมส่้งผลให้อุณหภูมิในห้องเผาไหมสู้งกวา่ซ่ึงเป็นสาเหตุให้เกิดแก๊สไนโตรเจนออกไซด์ การใช้
น ้ามนัดีเซลให้ปริมาณไนโตรเจนออกไซด์อยูใ่นช่วง 395-895ppm การใชน้ ้ ามนัดีเซลร่วมกบัโปรดิวเซอร์แก๊ส
ใหป้ริมาณไนโตรเจนออกไซดอ์ยูใ่นช่วง 104-279ppm และเม่ือน าแก๊สไนโตรเจนออกไซด์จากการใชเ้ช้ือเพลิง
ทั้งหมดไปเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานไอเสียเคร่ืองยนต์พบวา่มีค่าต ่ากว่ามาตรฐาน ซ่ึงค่ามาตรฐานท่ีก าหนด
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ไวไ้ม่เกิน 450ppm (พลูพร, 1994) ดงันั้นจากผลการทดสอบสรุปไดว้า่การเดินเคร่ืองยนตด์ว้ยดีเซลโปรดิวเซอร์
แก๊สให้ปริมาณแก๊สไนโตรเจนออกไซด์กว่าการเดินเคร่ืองยนต์ดว้ยดีเซลและมีค่าต ่ากว่าค่ามาตรฐานไอเสีย
และในส่วนของแก๊สไนตริกออกไซด์ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นแก๊สเฉ่ือย พบวา่การเพิ่มภาระโหลดส่งผลให้ปริมาณ
แก๊สมีค่าเพิ่มซ่ึงสอดคลอ้งกบัค่าปริมาณแก๊สไนโตรเจนออกไซด์ ซ่ึงค่าท่ีวดัไดมี้ค่าใกลเ้คียงกนั การใชน้ ้ ามนั
ดีเซลจะให้ค่าไนตริกออกไซด์อยู่ในช่วง 391-892ppm และการใช้น ้ ามนัดีเซลร่วมกบัโปรดิวเซอร์แก๊สจาก
เช้ือเพลิง RDF-5 จะใหค้่าไนตริกออกไซดอ์ยูใ่นช่วง 102-276ppm ดงัตารางท่ี 5.9 
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รูปที ่5.9 ปริมาณแก๊สไนโตรเจนออกไซด์เคร่ืองยนต์ดีเซลและดีเซลโปรดิวเซอร์แก๊สจากเช้ือเพลงิ RDF-5 

 
5.6.3 เขม่าและควนัด า 

 ควนัด าคืออนุภาคเล็กๆของเขม่าหรือผลจากการเผาไหมท่ี้รวมตวักนัจนหนาแน่นท่ีมองไดด้ว้ยตาเปล่า
กระบวนการเกิดควนัด าในเคร่ืองยนตดี์เซลเกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงท่ีไม่หมด โดยสาเหตุของการเผาไหม้
ไม่สมบูรณ์เกิดจากอตัราส่วนผสมของเช้ือเพลิงกบัอากาศท่ีหนา อตัราการฉีดน ้ ามนั ระบบการฉีด คุณสมบติั
เช้ือเพลิง ภาระงานและชนิดของเคร่ืองยนต์ (ปราโมทย ,์ 2538) ซ่ึงจากการวิเคราะห์ปริมาณควนัด าใน
เคร่ืองยนต์ดีเซลและดีเซลโปรดิวเซอร์แก๊ส พบว่าการเพิ่มภาระโหลดท างานมีผลให้ความดนัเฉล่ียเบรกและ
ปริมาณควนัด ามีค่าแนวโนม้เพิ่มข้ึน ซ่ึงเกิดข้ึนเฉพาะกบัเคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัดีเซลเท่านั้นในส่วนเคร่ืองยนต์ท่ี
ใช้น ้ ามนัดีเซลร่วมโปรดิวเซอร์แก๊สจากเช้ือเพลิง RDF-5 ไม่มีควนัด าเกิดข้ึนดงัรูปท่ี 5.10 โดยการใช้น ้ ามนั
ดีเซลมีปริมาณควนัด าอยูใ่นช่วง 0-8.1% สาเหตุของควนัด าท่ีเกิดข้ึนกบัเคร่ืองยนตใ์นกรณีใชน้ ้ ามนัดีเซลมีค่าต ่า 
เกิดจากอตัราส่วนผสมของอากาศและน ้ ามนัมีความเหมาะสม ท าให้การเผาไหมส้มบูรณ์ จึงท าให้ปริมาณควนั
ด าท่ีออกมามีปริมาณท่ีต ่ากว่ามาตรฐาน และในส่วนของการใช้น ้ ามนัดีเซลร่วมกบัโปรดิวเซอร์แก๊สพบว่า
โปรดิวเซอร์แก๊สซ่ึงประกอบดว้ย คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจน มีเทน คาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจน 
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(FAO, 1986) เม่ือเขา้สู่หอ้งเผาไหมจ้ะส่งผลให้อตัราส่วนของน ้ ามนัดีเซลหรือไบโอดีเซลกบัอากาศมีส่วนผสม
ท่ีบางลง ท าให้การเผาไหมส้มบูรณ์ยิ่งข้ึนซ่ึงมีผลให้ควนัด าเกิดข้ึนในปริมาณท่ีต ่าจนไม่สามารถวดัค่าออกมา
ได ้ซ่ึงก็หมายความวา่ควนัด าท่ีเกิดข้ึนมีค่าต ่ากวา่ศูนย ์ดงันั้นจากผลการทดสอบสามารถสรุปไดว้า่การใชน้ ้ ามนั
ดีเซลหรือ ไบโอดีเซลร่วมกบัโปรดิวเซอร์แก๊สมีปริมาณควนัด าท่ีเกิดข้ึนต ่ากว่าการใช้น ้ ามนัดีเซลเพียงชนิด
เดียวและต ่ากวา่มาตรฐานของกรมขนส่งทางบกท่ีก าหนดให้ปริมาณควนัด าสูงสุดไวไ้ม่เกิน40% ปริมาณควนั
ด าไอเสียเคร่ืองยนตดี์เซลและดีเซลโปรดิวเซอร์แก๊สท่ีสภาวะโหลดต่างๆ ดงัตารางท่ี 5.8 
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รูปที ่5.10 ปริมาณควันด าของเคร่ืองยนต์ดีเซลและดีเซลโปรดิวเซอร์แก๊สจากเช้ือเพลงิ RDF-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                   
                   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)                                                                                                                   รำยงำนกำรวิจัย  

   
            

                       

                    
 โครงกำรย่อยท่ี 2   ศักยภำพกำรผลิตไฟฟ้ำโดยใช้แก๊สเชื้อเพลิงจำก RDF-5 กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยแม่โจ้ 

    ศูนย์วิจัยพลังงำน   มหำวิทยำลัยแม่โจ้                   หน้ำท่ี ข.5 - 15 

 
ตารางที่5.8  ปริมาณควนัด าไอเสียเคร่ืองยนต์ดีเซลและดีเซลโปรดิวเซอร์แก๊สจากเช้ือเพลงิ RDF-5  

Mode of Operation 
Engine Load 

            28.23%                 46.71%                 62.50%          

Diesel 

 

Diesel/Producer gas (RDF-5) 

 
 
 

5.6.4 อุณหภูมิท่อไอเสียเคร่ืองยนต์ 
การวดัอุณหภูมิของไอเสียเคร่ืองยนตจ์ะช่วยบอกความสมบูรณ์ของส่วนผสมระหวา่งน ้ ามนักบัอากาศ 

(Air-Fuel Meter) ซ่ึงจะช่วยให้สามารถปรับแต่งอตัราส่วนผสมให้ไดป้ระสิทธิภาพการเผาไหมสู้งสุดและช่วย
ให้สามารถป้องกนัอาการน็อกของเคร่ืองยนตไ์ด ้จากการทดสอบพบวา่การเพิ่มภาระโหลดการท างานมีผลให้
อุณหภูมิไอเสียของเคร่ืองยนต์มีค่าเพิ่มข้ึนและการใช้ดีเซลร่วมกับโปรดิวเซอร์แก๊สมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง    
227.97 C -297.94 C ดงัตารางท่ี 5.7 

 
5.6.5 ค่าสารประกอบไดออกซิน 

  จากการตรวจวดัอุณหภูมิภายในเตา ซ่ึงพบว่าองค์ประกอบของแก๊สไอเสียเคร่ืองยนต์ระหวา่งการใช้
น ้ ามนัดีเซลและน ้ ามนัดีเซลร่วมกบัขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ไม่มีความแตกต่างกนั และอุณหภูมิภายในเตามีค่า
ระหวา่ง 1,100-1,200 C ซ่ึงตามทฤษฏีแลว้สารไดออกซินจะสลายตวัท่ีอุณหภูมิประมาณ 850 C นอกจากนั้น
แลว้เม่ือน าแก๊สท่ีผลิตไดไ้ปใชใ้นเคร่ืองยนตซ่ึ์งอุณหภูมิในหอ้งเผาไหมสู้งกวา่ 1,000 C จึงท าให้สารไดออกซิน
ท่ีอาจตกคา้งอยูเ่ผาไหมอี้กคร้ังหน่ึง แต่อยา่งไรก็ตามในอนาคตควรมีการส่งตวัอยา่งไอเสียเคร่ืองยนตแ์ละแก๊ส
เช้ือเพลิงไปทดสอบในหอ้งปฏิบติัการในต่างประเทศอีกคร้ังหน่ึง  
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  5.7     มลพษิทางเสียง 
 
 เสียงเป็นพลังงานท่ีเกิดจากการสั่นสะเทือนและท าให้เกิดการเคล่ือนตวัของอนุภาคของก๊าซใน
บรรยากาศแลว้มากระทบกบัหูท าให้ไดย้ินเสียง เสียงท่ีดงัเกินค่ามาตรฐานเป็นมลพิษท่ีก่อให้เกิดความร าคาญ 
สร้างความรบกวน ท าให้เกิดความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ ท าให้ตกใจและอาจถึงขั้นเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพอนามยัได้ จากการวิเคราะห์ระดบัความเขม้เสียงเคร่ืองยนต์ดีเซลและดีเซลโปรดิวเซอร์แก๊สจาก
เช้ือเพลิงRDF-5 พบว่าการเพิ่มภาระโหลดท างานมีผลให้แนวโน้มของระดบัความเขม้เสียงเพิ่มข้ึน โดย
เคร่ืองยนตท่ี์ใชเ้ช้ือเพลิงทั้ง 2 ประเภท มีระดบัความเขม้เสียงไม่แตกต่างกนั ดงัรูปท่ี 5.11 โดยเคร่ืองยนตท่ี์ใช้
น ้ ามนัดีเซลมีช่วงระดบัความเขม้เสียงดงัและกวา้งสูงสุดอยูใ่นช่วง 85.8-91.5dB เคร่ืองยนต์ท่ีใช้น ้ ามนัดีเซล
ร่วมกบัโปรดิวเซอร์แก๊สจากเช้ือเพลิงRDF-5 มีระดบัความเขม้เสียงอยูใ่นช่วง 86.4-91.5dB ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ
กบัค่ามาตรฐานระดบัความเขม้เสียงของเคร่ืองยนตพ์บวา่ การใชเ้ช้ือเพลิงทั้ง 2 ประเภทให้ระดบัความเขม้เสียง
มีค่าต ่ากว่ามาตรฐาน (กรมควบคุมมลพิษ, ข้อมูลออนไลน์วนัท่ี 12 ก.ค 2553) โดยค่ามาตรฐานของ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเคร่ืองยนตดี์เซลขนาดเล็กก าหนดระดบัความเขม้เสียงไวไ้ม่เกิน 115 dB ดงันั้นจึงสรุป
ได้ว่าการเดินเคร่ืองยนต์ด้วยดีเซลโปรดิวเซอร์แก๊สจากเช้ือเพลิงRDF-5 ให้ระดับความเข้มเสียงต ่ากว่า
ขอ้ก าหนดของกรมควบคุมมลพิษไดก้ าหนดไว ้
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รูปที ่5.11 ระดับความเข้มเสียงของเคร่ืองยนต์ดีเซลและดีเซลโปรดิวเซอร์แก๊ส 
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ส่วนที่ 5  การประเมินต้นทุนการผลติไฟฟ้า 
 
  5.8     การประเมินต้นทุนการผลติไฟฟ้าโดยใช้ขยะเช้ือเพลงิจาก RDF-5 ร่วมกบัน า้มันดเีซล 
 5.8.1 ต้นทุนการผลติขยะเช้ือเพลงิ RDF-5   

กระบวนการพฒันาแท่งเช้ือเพลิงขยะ RDF-5 และขยะท่ีน ามาทดสอบในโครงการ น ามาจาก
โครงการวิจยัในโครงการยอ่ยท่ี 1 ท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่รับผิดชอบ ซ่ึงจากการศึกษาพบว่ามีตน้ทุนในการ
ผลิตขยะ RDF-5 ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่พบวา่มีตน้ทุน ประมาณ 3.58 บาท/กิโลกรัม ดงัแสดงในตารางท่ี 
5.9   (รายละเอียดดูไดจ้ากรายงานวจิยัโครงการท่ี 1)  
 

ตารางที ่5.9 ประเมินต้นทุนต่อหน่วยของขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 

รายการ หน่วย ค่าทีใ่ช้ในการค านวณ 

อายขุองเคร่ืองจกัร Year 5 
เงินลงทุนเร่ิมตน้ Baht 310,000 
ค่าวตัถุดิบ Baht/year 21,900 
ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา Baht/year 25,000 
ค่าแรงงาน Baht/year 219,000 
ค่าไฟฟ้า Baht/year 22,140 
ผลการค านวณตน้ทุนต่อหน่วย Baht/kg 3.58 

 
 

 5.8.2 ต้นทุนการผลติไฟฟ้าด้วยขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 ร่วมกบัน า้มันดีเซล 
 จากการทดสอบการน าขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ไปผลิตเป็นแก๊สเช้ือเพลิงแลว้น าไปเป็นเช้ือเพลิงร่วมใน
เคร่ืองยนตดี์เซลก าเนิดไฟฟ้า พบวา่ท่ีภาระทางไฟฟ้า 63 % (18 kW) แก๊สเช้ือเพลิงสามารถทดแทนน ้ ามนัดีเซล
ได ้45% จากการประเมินโดยใชร้าคาแท่งเช้ือเพลิงขยะ RDF-5 3.58 บาท/กิโลกรัม อา้งอิงราคาผลิตของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ถา้ใช้น ้ ามนัดีเซล 100 % ในการผลิตไฟฟ้าจะมีตน้ทุนเฉพาะค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
10.34 บาท/kWh และถา้ใชน้ ้ ามนัดีเซลร่วมกบัแก๊สเช้ือเพลิงจากขยะ RDF-5 จะมีตน้ทุนเฉพาะค่าเช้ือเพลิง   
7.13 บาท/kWh  
 ซ่ึงจากการน าไปประเมินทางเศรษฐศาสตร์ในการใชเ้ช้ือเพลิงร่วมและราคาการผลิตขยะเช้ือเพลิงตาม
อา้งอิงโครงการไม่มีจุดคุม้ทุน ดงัแสดงในตารางท่ี  5.10  
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ตาราง  5.10 การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์โครงการ 

รายการ งบประมาณ หน่วย 

ขอ้มูลลงทุน เงินลงทุนเพิ่มเตาผลิตแก๊สเช้ือเพลิง 450,000  บาท 

 อายโุครงการ 15  ปี 

 มูลค่าซาก 10  % 

ราคาเช้ือเพลิง ดีเซล 32 บาท/ลิตร 

 ขยะเช้ือเพลิง RDF-5 3.58 บาท/กก. 

โรงไฟฟ้า วนัท างาน 250  วนั/ปี 

 ชัว่โมงท างาน ( 2 กะ) 16  ชัว่โมง/วนั 

 ก าลงัการผลิต 18  kW 

 ไฟฟ้าท่ีผลิตได ้ 72,000  kWh/ปี 

ตน้ทุนค่าเช้ือเพลิง ดีเซล 100 % 10.34  บาท/kWh 

 ดีเซล + ขยะเช้ือเพลิง 7.13  บาท/kWh 

 ประหยดัน ้ามนัดีเซล 3.21  บาท/kWh 

 ผลการประหยดัดีเซล 230,920  บาท/ปี 

ค่าใชจ่้าย ค่าซ่อมบ ารุง 5% ของเงินลงทุน 22,500  บาท/ปี 

 จ านวนแรงงาน (เพิ่มจากดีเซล 1 คน/กะ) 2  คน 

 ค่าแรงงานขั้นต ่า 210  บาท/วนั 

 ค่าใชจ่้ายค่าแรงงาน 105,000 บาท/ปี 

 ค่าใชจ่้ายขยะเช้ือเพลิง 103,966  บาท/ปี 

 รวมค่าใชจ่้าย  231,678  บาท/ปี 

รายไดสุ้ทธิ  -(758) บาท/ปี 
หมายเหตุ   รายไดสุ้ทธิติดลบ 
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 5.8.3 การวเิคราะห์ความไวต้นทุนการผลติไฟฟ้าด้วยขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 ร่วมกบัน า้มันดีเซล 
 จากการวิเคราะห์ความไวของราคาน ้ ามนัดีเซลและขยะเช้ือเพลิง RDF-5 โดยปรับค่าราคาของน ้ ามนั
ดีเซลในช่วง 30-38 บาท/ลิตร และลดราคาขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ในช่วง 1000-4000 บาท/ตนั พบวา่ถา้ตอ้งการ
ใหโ้ครงการมีจุดคุม้ทุนไม่เกิน 6 ปี ราคาน ้ ามนัดีเซลตอ้งไม่ต ่ากวา่ 34 บาท/ลิตร และราคาขยะเช้ือเพลิง RDF-5 
ตอ้งไม่เกิน 4000 บาท/ตนั เป็นตน้ดงัแสดงในตารางท่ี 5.11 และรูปท่ี 5.12  
 
ตารางที ่ 5.11 จุดคุ้มทุนการผลติไฟฟ้าโดยใช้เช้ือเพลงิร่วมระหว่างดีเซลและขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 

ราคา (บาท/ตนั) ราคาดีเซล (บาท/ลิตร) 

RDF-5 30 32 34 36 38 

1,000 2.77 2.42 2.15 1.94 1.76 

2,000 3.81 3.18 2.73 2.39 2.13 

3,000 6.09 4.63 3.74 3.13 2.70 

4,000 15.22 8.52 5.92 4.53 3.67 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

28 30 32 34 36 38 40ราคาน ้ามนัดีเซล (บาท/ลิตร)

จุด
คุม้

ทุน
 (ปี

)

1000 บาท/ตนั

2000 บาท/ตนั

3000 บาท/ตนั

4000 บาท/ตนั

 
รูปที ่5.12 ต้นทุนการผลติไฟฟ้าด้วยขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 ร่วมกบัน า้มันดีเซล 
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เน่ืองจากระบบผลิตไฟฟ้าท่ีใชท่ี้มหาวทิยาลยัแม่โจ ้เป็นระบบเช้ือเพลิงร่วมดีเซล/โปรดิวเซอร์แก๊สจาก

ขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท าให้ไม่สามารถคิดปริมาณค่าไฟส่วนเพิ่ม (Adder) ได ้เน่ืองจากยงัมีการใชน้ ้ ามนัดีเซล
เป็นเช้ือเพลิงอยู่ ซ่ึงถ้าจะคิดปริมาณค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม มหาวิทยาลยัตอ้งลงทุนด้านเคร่ืองยนต์แก๊ส และค่า
เช่ือมต่อระบบจ าหน่ายกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงต้องลงทุนสูง นอกจากนั้ นแล้วปริมาณขยะของ
มหาวทิยาลยัแม่โจป้ระมาณวนัละ 1-2 ตนั ซ่ึงยงัมีปริมาณนอ้ยยงัไม่คุม้กบัการลงทุน 
 

  5.9     การประเมินต้นทุนการผลติไฟฟ้าโดยใช้ขยะเช้ือเพลงิ 
  

 5.9.1 การวเิคราะห์ต้นทุนการผลติไฟฟ้าด้วยขยะเช้ือเพลิง 
 การใชข้ยะเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบนัมีค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่มอยูท่ี่ 2.5 บาท/kWh ส าหรับ
พื้นท่ีทัว่ไป และ 3.5 บาท/kWh  ส าหรับพื้นท่ี 3 จงัหวดัภาคใต ้ซ่ึงการท่ีจะไดรั้บค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม จ  าเป็นตอ้ง
มีการลงทุนดา้นเคร่ืองยนตท่ี์สามารถใชแ้ก๊สเช้ือเพลิงได ้100 %  ซ่ึงขนาดก าลงัผลิตท่ีเหมาะสมขั้นต ่าประมาณ 
100 kW จึงจะมีความค  ้้มค่าในการผลิตเพื่อจ าหน่าย  เน่ืองจากในการขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะ
มีตน้ทุนดา้นการเช่ือมต่อกบัระบบของการไฟฟ้าซ่ึงเป็นตน้ทุนคงท่ี ซ่ึงถา้ระบบมีขนาดเล็กเกินไปจะท าใหไ้ม่
คุม้ค่ากบัการลงทุน 
 สมมุติฐานท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าดว้ยขยะเช้ือเพลิงแสดงในตารางท่ี 5.12 โดยมี
ตน้ทุน 7,500,000 บาท  ซ่ึงตน้ทุนในการผลิตไฟฟ้าสามารถประเมินไดก้ารวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบนัของเงิน
ลงทุน งบการด าเนินการและมูลค่าซากของโครงการดงัแสดงในสมการท่ี (5.1) และ (5.2)  
 

)%,()%,( niSxPWFniComxSPWFIPVC         (5.1) 
 

kWhBaht
Et

PVC
Cost /,     (5.2) 

  
   เม่ือ  PVC   =  มูลค่าปัจจุบนัการลงทุน, บาท 
           Cost = ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วย, บาท/kWh 
           Et  = จ านวนหน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตไดต้ลอดโครงการ, kWh 
           SPWF = Uniform series present worth factor 

     = 
n

n

ii

i

)1(

1)1(
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    PWF = Single Payment Present worth factor 

     = 
ni)1(

1


 

    I = เงินลงทุน, บาท 
    Com = ตน้ทุนค่าด าเนินการ, บาท/ปี 
    S = มูลค่าซาก, บาท (10%) 
    i = ดอกเบ้ีย, เศษส่วน 
    n = อายโุครงการ 
 

     ตน้ทุนต่อหน่วยท่ีค านวณไดจ้ากสมการท่ี 5.2 ยงัไม่ไดร้วมตน้ทุนค่าดอกเบ้ียเงินกู ้ ซ่ึงในการด าเนินการ
โครงการท่ีจ าเป็นตอ้งกูเ้งินในการลงทุนสามารถประเมินจ านวนเงินกูท่ี้ตอ้งช าระในแต่ละปีตลอดอายุโครงการได้
จาก 

 )%,(  niCRFxPA       (5.3) 
 

    เม่ือ  A   =  จ านวนเงินกูท่ี้ตอ้งช าระรายปี, บาท 
            P = เงินลงทุน, บาท 
    CRF = Capital recovery factor 

     = 
1)1(

)1(




n

n

i

ii  

 
ซ่ึงเม่ือสามารถประเมินเงินกูท่ี้ตอ้งช าระในแต่ละปีไดก้็จะสามารถประเมินมูลค่าท่ีตอ้งช าระทั้งหมดตลอดอายุ
โครงการ ซ่ึงเม่ือหกัออกดว้ยเงินลงทุนเบ้ืองตน้ก็จะสามารถประเมินดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระตลอดอายุโครงการได ้
และสามารถน ามาประเมินค่าตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยของดอกเบ้ียเงินกูไ้ดจ้าก 

    
Et

Ir
Ci      (5.4) 

    
   เม่ือ  Ci  = ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยของดอกเบ้ียเงินกู,้ บาท/kWh  
    Ir = ดอกเบ้ียรวมตลอดอายโุครงการ, บาท 
    Et = พลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดต้ลอดอายโุครงการ,บาท 
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ตารางที ่5.12  สมมุติฐานส าหรับการวเิคราะห์ต้นทุนการผลติไฟฟ้าโดยใช้ขยะเช้ือเพลงิ ขนาด 100 kW 

 รายการ ค่าค  านวณ 

1 ประมาณการเงินลงทุนรวม                         7,500,000  บาท 

  ระบบผลิตแก๊สชีวมวล                         4,200,000  บาท 

  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแก๊ส                         2,000,000  บาท 

  ระบบเช่ือมต่อกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                         1,300,000  บาท 

  มูลค่าซาก (10 %)                            750,000  บาท 

2 ผลิตไฟฟ้าได ้                                  100  kW (gross) 

                               804,000  kWh (gross)/year 

  ผลิตไฟฟ้าสุทธิ (ค านวณท่ีโรงไฟฟ้ามี Internal Load ~7%)                                   93  kW (net) 

  ผลิตไฟฟ้าสุทธิจ าหน่าย กฟภ. (VSPP)                            747,720  kWh/year 

3 ชัว่โมงท างาน (335 วนั/ปี)                               8,040  ชัว่โมง/ปี 

  plant factor                                 0.92    

4 ค่าด าเนินงานและบ ารุงรักษา                            622,100  บาท/ปี 

  ค่าซ่อมบ ารุง 2% ของเงินลงทุน                            150,000  บาท/ปี 

  ค่าแรงงาน (2 คน x 3 กะ x 210 บาท)                            422,100  บาท/ปี 

  ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ (วสัดุส้ินเปลือง,ค่าน ้า)                             50,000  บาท/ปี 

5 ตน้ทุนค่าเช้ือเพลิง                         2,894,400  บาท/ปี 

  ขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีใช ้(1.2 kg/kWh)                                  965  ตนั/ปี 

  ราคาขยะเช้ือเพลิง RDF-5                               3,000  บาท/ตนั 

6 รายรับค่าไฟฟ้า (VSPP Scheme)                         4,650,818  บาท/ปี 

  รายรับค่าไฟฟ้าจากการขายไฟฟ้าเขา้ระบบแบบ VSPP                         4,650,818  บาท/ปี 

   (2.72 บาท/kWh = average On-Off Peak +Adder)                                 6.22  บาท/kWh 

  ค่าราคาไฟฟ้าส่วนเพ่ิม (Adder)                                 3.50  บาท/kWh 

7 รายไดสุ้ทธิหลงัหกัค่าใชจ่้าย                         1,134,318  บาท/ปี 

8 Simple Payback Period                                  6.6  ปี 
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 รายการ ค่าค  านวณ 

9 ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า     

  ดอกเบ้ีย                                   10  % 

  อายโุครงการ                                   15  ปี 

  PWF (10%,15)                             0.2394    

  SPWF (10%,15)                             7.6061    

  PVC                       34,067,235  บาท  

  ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วย                                 2.82  บาท/kWh 

  ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยรวมตน้ทุนดอกเบ้ียเงินกู ้                                 3.43  บาท/kWh 

10 ตน้ทุนดอกเบ้ีย     

 CRF (10%,15)                       0.2394  

  ผอ่นช าระ 15 ปี                            986,053  บาท/ปี 

  รวมผอ่นช าระ 15 ปี                       14,790,800  บาท 

  รวมดอกเบ้ียทั้งหมด                         7,290,800  บาท 

  ตน้ทุนดอกเบ้ีย                            0.60 บาท/kWh 

 
 จากการวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าจากขยะเช้ือเพลิงท่ีตน้ทุน RDF-5  มีค่า 2,000-4,000 บาท/ตนัและ
ค่าดอกเบ้ียโครงการ 5-10 % พบวา่ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้ามีค่าระหวา่ง  2.82-4.73 บาท/kWh ดงัแสดงในรูปท่ี 
5.13 และตารางท่ี 5.13 ซ่ึงจะเห็นวา่ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้ามีค่าสูงซ่ึงถา้ไม่มีปริมาณค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) 
จะท าใหโ้ครงการไม่มีผลตอบแทนในการลงทุน 
 
 

ตารางที ่5.13 ต้นทุนการผลติไฟฟ้าด้วยขยะเช้ือเพลงิต่อหน่วย 
                  หน่วย: บาท/kWh 

RDF-5 (บาท/ตนั) I=5% I=6% I=7% I=8% I=9% I=10% 
            2,000  3.06 2.99 2.93 2.88 2.85 2.82 
            3,000  3.90 3.77 3.66 3.57 3.49 3.43 
            4,000  4.73 4.54 4.39 4.25 4.14 4.04 
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รูปที ่5.13   ต้นทุนการผลติไฟฟ้าจากขยะเช้ือเพลงิ 

 
 

 5.9.2 การวเิคราะห์ผลตอบแทนภายในและอตัราค่าไฟฟ้าส่วนเพิม่ (Adder) ทีเ่หมาะสม 
 

 การวเิคราะห์ผลตอบแทนภายใน (IRR) สามารถประเมินไดจ้ากอตัราดอกเบ้ียท่ีท าใหร้ายไดโ้ครงการมี
มูลค่าเท่ากบัเงินลงทุน ซ่ึงสามารถประเมินไดจ้ากสมการท่ี 5.4 
 

 )%,()%,(   niSxPWFniSPWFxIncomeNetInvestment     (5.4) 
 

 จากการวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนดว้ยการวเิคราะห์ค่าผลตอบแทนภายใน (IRR)  ท่ีค่าตน้ทุนขยะ
เช้ือเพลิง  RDF-5  มีค่า 2,000-4,000 บาท/ตนั และอตัราค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม 2.5-5.5 บาท พบวา่ท่ีอตัราค่าไฟฟ้า
ส่วนเพิ่มปัจจุบนั 2.5 บาท/kWh ถา้ตน้ทุนขยะเช้ือเพลิง RDF-5 สูงกวา่ 3,000 บาทต่อตนัโครงการจะไม่คุม้ค่า
การลงทุน ดงัแสดงในรูปท่ี 5.14 และตารางท่ี 5.14  ส าหรับค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม 3.5 บาท โครงการมีค่า  IRR 
12.5 %  ซ่ึงถา้ตน้ทุนในการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 มีค่า 3,000-4,000 บาท/ตนั ปริมาณค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่มท่ี
เหมาะสมควรอยูใ่นระดบั 4.5 บาท/kWh ซ่ึงจะท าใหค้่า IRR โครงการอยูใ่นช่วง 8.3-24 % 
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รูปที ่5.14 การวเิคราะห์ผลตอบแทนภายใน (IRR) ของโรงไฟฟ้าจากขยะเช้ือเพลงิ 
 

ตารางที ่5.14 การวเิคราะห์ผลตอบแทนโรงไฟฟ้าจากขยะเช้ือเพลงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

IRR (%) Adder (บาท/kWh) RDF-5 (บาท/ตนั) 
15.9 2.5 2,000 

22.7 3.5 2,000 

37.6 4.5 2,000 

47.8 5.5 2,000 

- 2.5 3,000 

12.2 3.5 3,000 

24 4.5 3,000 

34.6 5.5 3,000 

- 2.5 4,000 

- 3.5 4,000 

8.3 4.5 4,000 

20.8 5.5 4,000 
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บทที ่6  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
  6.1     สรุปผลการวจิยั 

 
1) ขยะชุมชนมีศกัยภาพในการน ามาผลิตเป็นแท่งเช้ือเพลิง โดยพบว่าเม่ือน าพลาสติก กระดาษ และ

ใบไม ้มาบดยอ่ยในอตัราส่วน 1:1:1 และน ามาผสมกบัตวัประสานปูนขาวและแป้งมนัส าปะหลงั 10 % พบวา่
แท่งเช้ือเพลิงท่ีไดมี้คุณสมบติัตามมาตรฐานขยะ RDF-5 โดยมีค่าความร้อน 19.11 MJ/kg ค่าความหนาแน่นจริง 
1042.45 kg/m3 และค่าความช้ืน 4.39 % wbซ่ึงการน าขยะมาผลิตเป็นแท่งเช้ือเพลิงนอกจากช่วยในการก าจดั
ขยะแลว้ยงัเป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงในการใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรม 

2) การน าแท่งเช้ือเพลิง RDF-5 มาผลิตเป็นโปรดิวเซอร์แก๊สดว้ยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน่แบบไหลลง
คุณสมบติัทางความร้อนของแก๊สท่ีไดมี้ค่าใกลเ้คียงกบัการใช้ถ่านและไมเ้ป็นเช้ือเพลิง โดยองคป์ระกอบของ
โปรดิวเซอร์แก๊สท่ีไดจ้ากใกลเ้คียงกบัการใช้ไมแ้ละถ่านเป็นเช้ือเพลิง โดยมีแก๊สไฮโดรเจน (H2)  4.3-7 %  
แก๊สคาร์บอนมอนอกไซค ์(CO)  20-24% และแก๊สมีเทน (CH4) 0-5.8%  โดยมีค่าความร้อนประมาณ 3,231.13 
kJ/Nm3 ซ่ึงสามารถน าไปใชเ้ช้ือเพลิงร่วมในเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้าได ้

3) การน าโปรดิวเซอร์แก๊สจากแท่งเช้ือเพลิง RDF-5 เป็นเช้ือเพลิงทดแทนน ้ามนัดีเซลในเคร่ืองยนตดี์เซล
ก าเนิดไฟฟ้า พบวา่ท่ีภาระทางไฟฟ้า 63 % (18 kW) สามารถทดแทนน ้ ามนัดีเซลได ้45 % ประสิทธิภาพของ
เคร่ืองยนตจ์ะลดลงเม่ือภาระทางไฟฟ้าเพิ่มข้ึนและการใชเ้ช้ือเพลิงร่วมท าใหป้ระสิทธิภาพของเคร่ืองยนตล์ดลง
ประมาณ 10 % โดยการใชน้ ้ามนัดีเซลมีประสิทธิภาพ 29.6 % และการใชเ้ช้ือเพลิงร่วมมีประสิทธิภาพ 19.4 % 

4) การประเมินมลพิษจากไอเสียเคร่ืองยนตด์า้นมลพิษทางอากาศจากองคป์ระกอบไอเสียเคร่ืองยนตแ์ละ
มลพิษทางเสียงพบว่าการใช้เช้ือเพลิงร่วมดีเซล/โปรดิวเซอร์แก๊ส องค์ประกอบแก๊สไอเสียเคร่ืองยนต์ไม่
แตกต่างจากการใช้น ้ ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิงเพียงอย่างเดียว และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด มลพิษดา้น
เสียง (ความเขม้เสียง) ต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด และพบว่าการใช้ขยะเช้ือเพลิง RDF-5 เป็นเช้ือเพลิง อุณหภูมิ
ภายในเตาประมาณ 1,100-1,200 C ซ่ึงสูงกวา่ 850 C ซ่ึงเป็นอุณหภูมิท่ีสารประกอบไดออกซินสลายตวั  

5) ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบวา่ ณ ราคาขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ปัจจุบนั (3.58 บาท/กิโลกรัม) 
และราคาน ้ามนัดีเซล 32 บาท/ลิตร การใชโ้ปรดิวเซอร์แก๊สร่วมกบัน ้ามนัดีเซลในการผลิตไฟฟ้าในโครงการไม่
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มีจุดคุม้ทุน แต่ทั้งน้ีโครงการจะมีความคุม้ทุนเม่ือราคาน ้ ามนัดีเซลตอ้งไม่ต ่ากวา่ 34 บาท/ลิตร และราคาขยะ
เช้ือเพลิง RDF-5 ไม่เกิน 4,000 บาท/ตนั โดยจะมีจุดคุม้ทุนประมาณ 6 ปี 
 6)  ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าขนาด 100 kW ท่ีใชข้ยะเช้ือเพลิง RDF-5 เป็นเช้ือเพลิง 100 %  มีตน้ทุนอยูท่ี่ 
2.82-4.73 บาท/kWh  ข้ึนอยูก่บัอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการลงทุน และตน้ทุนขยะเช้ือเพลิง RDF-5  ตน้ทุนการ
ผลิตไฟฟ้ามีค่าสูงซ่ึงถา้ไม่มีคิดค่าปริมาณค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) จะท าใหโ้ครงการไม่มีผลตอบแทนในการ
ลงทุน 

7)  ตน้ทุนค่าผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ปัจจุบนัอยูท่ี่ตนัละ 3,000-4,000 บาท/ตนั ค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่มจาก
การผลิตไฟฟ้าจากขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีสอดคลอ้งกบัตน้ทุนการผลิตขยะเช้ือเพลิง  RDF-5 ควรอยูท่ี่   3.5-4.5 
บาท/kWh  

    
 

  6.2     ข้อเสนอแนะ 
 
 1)  การน าขยะมาผลิตแท่งเช้ือเพลิงเพื่อน ามาผลิตเป็นไฟฟ้าในการด าเนินการคร้ังน้ียงัไม่ครอบคลุมถึง
ประเด็นผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มดา้นฝุ่ น เสียง และสารท่ีอาจส่งผลผลต่อสุขภาพของชุมชน เช่น สารไดออก
ซิน ซ่ึงในประเทศไทยยงัไม่ห้องปฏิบติัการท่ีทดสอบได ้ตอ้งเก็บส่งไปทดสอบต่างประเทศและมีค่าใชจ่้ายสูง 
อยา่งไรก็ตามถา้จะส่งเสริมการใชง้านในระดบัชุมชนควรมีการศึกษาวจิยัต่อยอดถึงผลกระทบดงักล่าวดว้ย 
 2) ค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) ของการผลิตไฟฟ้าโดยใชข้ยะเป็นเช้ือเพลิง ยงัไม่สะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริง
ควรมีการเพิ่มค่า Adder ในช่วง 3.5-4.5 บาท/kWh ซ่ึงจะท าให้โครงการมีความคุม้ค่าในการลงทุนและเป็นการ
จูงใจใหชุ้มชนก าจดัส่ิงปฏิกลูของชุมชนเอง 
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