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แบบสรุปย่อการวจิยั 
 

1. รายละเอยีดเกีย่วกบัแผนงานวจิัยและโครงการย่อย 

แผนงานวจัิย 

ช่ือเร่ือง (ภาษาไทย)        การสาธิตการเปล่ียนขยะในมหาวทิยาลยัเป็นพลงังานในรูปความร้อน          

(ภาษาองักฤษ)    Demonstration Projects on Thermal Energy from Waste in University   

ช่ือคณะผู้วจัิย 

1) ผู้อ านวยการแผนงาน ศ.ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์  

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

     โทรศพัท์ 053-944144    โทรสาร 053-944145 

2) ผู้ร่วมงานวิจัย  ผศ.ดร. ไพสิฐ พาณิชยก์ุล  

   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่    

   โทรศพัท์ 053-943591 ต่อ 106 

3) ผู้ร่วมงานวิจัย  อาจารย ์ดร. เหมือนจิต   แจ่มศิลป์  

    ศูนยว์ิจยัพลงังาน มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

    โทรศพัท ์ 053-878333   โทรสาร 053-878333 
 

โครงการย่อยที ่1 

ช่ือเร่ือง (ภาษาไทย)      การสาธิตการผลิตเช้ือเพลิง RDF-5 จากขยะชุมชน: กรณีศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

            (ภาษาองักฤษ)    Demonstration Projects on RDF-5 Production from Municipal Waste:    

         A Case study of Chiang Mai University      
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ช่ือคณะผู้วจัิย 

หัวหน้าโครงการย่อย 1: อาจารย ์ดร. ณัฐนี วรยศ 

             คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

             โทรศพัท์ 053-944144    โทรสาร 053-944145 

 ผู้ร่วมงานวิจัย  ผศ.ดร. จิตเทพ   ประสิทธ์ิอยู่ศีล 

             คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

             โทรศพัท์ 053-944144    โทรสาร 053-944145 
 

โครงการย่อยที ่2 

ช่ือเร่ือง   (ภาษาไทย) ศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าโดยใชแ้ก๊สเช้ือเพลิงจาก RDF-5: กรณีศึกษามหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 

(ภาษาองักฤษ)      Potential of Power Generation by Producer Gas from RDF-5:     

Case Study of Maejo University        

ช่ือคณะผู้วจัิย 

 หัวหน้าโครงการย่อย 2: ผศ.ดร. ณฐัวฒิุ  ดุษฎี   

     ศูนยว์จิยัพลงังาน   มหาวทิยาลยัแม่โจ ้  

       โทรศพัท ์ 053-878333, 081-5315376   โทรสาร 053-878333 

 นักวจัิย  ผศ.ดร. ชูรัตน์ ธารารักษ ์    

  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  โทรศพัท ์ 081-5304028  

อาจารยนิ์กราน หอมดวง    ศูนยว์จิยัพลงังาน   มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

นายกิตติกร สาสุจิตต ์   ศูนยว์จิยัพลงังาน   มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
 

งบประมาณและระยะเวลาด าเนินงานวจัิย 

ไดรั้บงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.       2553    งบประมาณท่ีไดรั้บ       2,200,000   บาท  

ระยะเวลาท าการวจิยั   ตั้งแต่         23 พฤษภาคม  2553        ถึง      23 พฤษภาคม  2554     
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2. ความส าคญัและทีม่าของปัญหาการวจิัย 

ปัจจุบนัปัญหาขยะเป็นปัญหาส าคญัท่ีทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งด าเนินการจดัการและแกไ้ขโดยเร่งด่วน เน่ืองจาก

เป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีท่ีเกิดปัญหา   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่และมหาวิทยาลยัแม่

โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นมหาวทิยาลยัขนาดใหญ่ท่ีมีปัญหาขยะท่ีเกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลยัอยา่งต่อเน่ือง โดยมีวิธีการ

จดัการขยะในปัจจุบนั คือ การจา้งเหมาบริษทัเอกชนขนขยะไปทิ้งในหลุมฝังกลบท่ีอยูใ่นพื้นท่ีอ่ืน ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายในการ

ด าเนินการค่อนขา้งสูง   แผนงานวิจยั โครงการสาธิตการเปลี่ยนขยะในมหาวิทยาลัยเป็นพลังงานในรูปความร้อน เป็น

โครงการวิจยัเพื่อด าเนินการศึกษาและสาธิตการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5   โดยมี 2 โครงการย่อยท่ีเช่ือมโยงกนั 

กล่าวคือ โครงการยอ่ยท่ี 1 ซ่ึงด าเนินการโดยมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เป็นการศึกษาและด าเนินการน าขยะชุมชนมาแปลง

เป็นเช้ือเพลิงแข็งในรูป RDF-5 และโครงการยอ่ยท่ี 2 ซ่ึงด าเนินการโดยมหาวิทยาลยัแม่โจ ้เป็นการน าขยะเช้ือเพลิง 

RDF-5 มาผลิตก๊าซเช้ือเพลิง เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป 

 

3. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1) เพื่อสร้างโรงงานสาธิตการผลิตเช้ือเพลิง RDF – 5 จากขยะของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (โครงการยอ่ยท่ี 1) 
2) เพื่อสร้างโรงงานสาธิตการน าเช้ือเพลิง RDF – 5 มาผลิตก๊าซเช้ือเพลิง เพื่อผลิตไฟฟ้าโดยใชเ้คร่ืองยนตส์ันดาป

ภายใน (โครงการยอ่ยท่ี 2) 
3) เพื่อศึกษาศกัยภาพในการน าเช้ือเพลิง RDF – 5 ท่ีผลิตได ้มาเป็นเช้ือเพลิงส าหรับผลิตไฟฟ้า 
4) เพื่อศึกษาตน้ทุนในการผลิตเช้ือเพลิง RDF – 5 และเปรียบเทียบเทคโนโลยใีนการผลิตไฟฟ้า 
5) เพื่อศึกษาผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการท างาน รวมถึงปัญหาขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

4. ระเบียบวธิีวจิัย (โดยย่อ) 

ระเบียบวธีิวจิยัของโครงการแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลกัๆ ไดแ้ก่ 

ขั้นตอนที่ 1   การศึกษาหลกัการและการทบทวนวรรณกรรม งานวิจยั และสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปร

รูปขยะชุมชนใหเ้ป็นพลงังาน และเทคโนโลยกีารผลิตเช้ือเพลิงจากขยะในรูป RDF-5 

ขั้นตอนที่ 2   การส ารวจขอ้มูลปริมาณและประเภทของขยะในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

การจดัเตรียมขยะและการเตรียมพื้นท่ีในการตั้งโรงงานสาธิตตน้แบบ 
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ขั้นตอนที่ 3   ด าเนินการพฒันาและสร้างอุปกรณ์เพื่อใชเ้ป็นโครงการสาธิตการผลิตเช้ือเพลิง RDF-5 จากขยะ

ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (โครงการยอ่ยท่ี 1) และจดัท าโครงการสาธิตการน าเช้ือเพลิง RDF-5 มาผลิตก๊าซเช้ือเพลิง

เพื่อผลิตไฟฟ้าโดยใช้เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน (โครงการยอ่ยท่ี 2)   ทั้งน้ีผงัความเช่ือมโยงระหวา่งแผนงานวิจยัและ

โครงการยอ่ยทั้ง 2 โครงการ แสดงในรูปท่ี 1 
  

 

รูปที ่1       ผงัความเช่ือมโยงระหวา่งโครงการวจิยัยอ่ยภายใตแ้ผนงานวิจยั 

โครงการยอ่ยท่ี 1 ไดมี้การจดัสร้างตน้แบบอุปกรณ์สาธิตการผลิตเช้ือเพลิงชนิด RDF-5 จากขยะ และศึกษาการ

ใชพ้ลงังานและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงตน้ทุนการผลิตเช้ือเพลิง RDF-5   ในกระบวนการผลิตขยะเช้ือเพลิง 

RDF-5 ก าหนดใหมี้ทั้งหมด 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การคดัแยกขยะ การอบฆ่าเช้ือโรค การอบแห้ง การลดขนาดดว้ยการตดั/

ยอ่ย การผสม และการอดัแท่ง 

ส าหรับโครงการยอ่ยท่ี 2 ไดมี้การน าขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตไดม้าผลิตก๊าซเช้ือเพลิง ผา่นเตา Gasifier ท่ี

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้และก๊าซเช้ือเพลิงดงักล่าวจะถูกน าไปผลิตไฟฟ้าร่วมกบัน ้ ามนัดีเซลในเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้า ทั้งน้ี

ไดมี้การวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า และผลกระทบไอเสียจากเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้าท่ีใชก้๊าซเช้ือเพลิงจาก RDF-5 

ร่วมกบัน ้ามนัดีเซล  

แผนงานวจัิย 

โครงการสาธิตการเปลีย่นขยะในมหาวทิยาลยัเป็นพลงังานในรูปความร้อน 

โครงการย่อยที ่1 

โครงการสาธิตการผลติเช้ือเพลงิ RDF-5 จากขยะชุมชน: 
กรณศึีกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

โครงการย่อยที ่2 

ศักยภาพการผลติไฟฟ้าโดยใช้แก๊สเช้ือเพลงิจาก RDF-5:  
กรณศึีกษามหาวทิยาลยัแม่โจ้  

 

ศึกษาศักยภาพของขยะมหาวทิยาลยัในการน ามาผลติขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ด าเนินการผลติขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 ศึกษาการผลติไฟฟ้าจากขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 
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ขั้นตอนที่ 4   ขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดมี้การน ามาวิเคราะห์ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม ความคุม้ค่าในเชิงพาณิชย ์

รวมถึงปัญหาขอ้กฎหมาย ในกรณีท่ีตอ้งมีการติดตั้งโรงงานเปล่ียนรูปขยะเป็นพลงังานในชุมชน   ส าหรับการศึกษา

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากโครงการ จะใชเ้ทคนิคการประเมินวฏัจกัรชีวติ (Life Cycle Assessment) 

5. ผลการวจิัย 

 ผลการศึกษาปริมาณขยะทีเ่กดิขึน้ในมหาวทิยาลยั 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณขยะรวมท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า มีขยะเกิดข้ึนเฉล่ีย 4.28 ตันต่อวัน 

โดยขยะชุมชนท่ีสามารถน ามาผลิตเป็นเช้ือเพลิง RDF-5 ตอ้งเป็นขยะท่ีเผาไหมไ้ด ้ไดแ้ก่ ขยะจ าพวกเศษไมแ้ละใบไม้

แห้ง เศษพลาสติก เช่น ถุงพลาสติก และกระดาษ   ผลการศึกษาพบว่าในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีขยะท่ีสามารถน ามา

ผลิตเช้ือเพลิง RDF ไดป้ระมาณ 2.09 ตันต่อวนั 

 ผลการศึกษาองค์ประกอบของขยะทีเ่กดิขึน้ในมหาวิทยาลยั 

ผลการศึกษาสัดส่วนขององคป์ระกอบของขยะแต่ละประเภทของขยะท่ีเกิดข้ึนในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พบวา่

องคป์ระกอบของขยะโดยรวมต่อปีนั้น มีปริมาณของขยะจ าพวกเศษอาหารมากท่ีสุด คิดเป็น 36.90% รองลงมาเป็นขยะ

พลาสติก 27.49% กระดาษ 16.03% และไม้ 5.44%    ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของขยะท่ีเกิดข้ึนภายใน

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีสามารถน ามาผลิตเป็นขยะเช้ือเพลิง RDF-5 โดยพิจารณาเฉพาะปริมาณของขยะจ าพวกไม ้

พลาสติก และกระดาษ พบว่าขยะที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเป็นขยะจ าพวกพลาสติกเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็น

กระดาษ และไม้ ตามล าดับ 

 ผลการผลติขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 (โครงการย่อยที ่1) 

กระบวนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ก าหนดให้มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การคดัแยกขยะ การอบฆ่าเช้ือ

โรค การอบแห้ง การลดขนาดดว้ยการตดั/ยอ่ย การผสม และการอดัแท่ง   โดยมีก าลงัการผลิต 25 กิโลกรัมต่อชัว่โมง 

หรือ 200 กิโลกรัมต่อวนั   รูปท่ี 2 แสดงขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตได ้

ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 แสดงค่าความหนาแน่น และค่าความร้อนของเช้ือเพลิง RDF-5 เม่ือใชว้ตัถุดิบใน

สัดส่วนต่างๆ และใช้ตวัประสานประเภทต่างๆ   ผลการศึกษาพบว่าค่าความร้อนของเช้ือเพลิงท่ีผลิตไดค้่อนขา้งสูง 
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โดยเฉพาะเม่ือมีสัดส่วนของขยะประเภทพลาสติกมากข้ึน ส่วนตวัประสานท่ีใชก้ากน ้ าตาลและส่าเหลา้จะให้ค่าความ

ร้อนท่ีสูงกวา่ตวัประสานประเภทอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2     ขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 ทีผ่ลติได้ 

 

 

ตารางที ่1     ค่าความหนาแน่นของขยะเช้ือเพลงิ RDF-5  

สัดส่วน 
(พลาสตกิ : กระดาษ : ไม้ : ตวัประสาน) 

ตวัประสานทีใ่ช้ 
ค่าความหนาแน่น  

(kg/ m3) 

 
1 : 1 : 1: 0.05 

 

ส่าเหลา้ 1,022.72 
แป้ง 1,141.43 

ปูนขาว 1,235.04 
กากน ้ าตาล 1,109.05 

 
4 : 3 : 1 : 1 

 

ส่าเหลา้ 1,010.48 
แป้ง 1,009.49 

ปูนขาว 1,101.40 
กากน ้ าตาล 1,018.93 

 

 

 



                   

                  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)                                                                                                                                 แบบสรุปย่อกำรวิจัย   
              
       

                     

                   
                      แผนงำนวิจัย: โครงกำรสำธิตกำรเปล่ียนขยะในมหำวิทยำลัยเป็นพลังงำนในรูปควำมร้อน 
                      ภำควิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่   หนา้ท่ี  7 

ตารางที ่2    ค่าความร้อนของขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 

สัดส่วน ตวัประสาน 
ค่าความร้อนเฉลีย่  

(kcal/kg) 

ค่าความร้อนเฉลีย่  

(MJ/kg) 

1:1:1:0.05 

ส่าเหลา้ 6,367.53 26.64 

แป้งมนั 5,110.18 21.38 

ปูนขาว 5,541.34 23.18 

กากน ้ าตาล 6,018.16 25.18 

4:3:1:1 

ส่าเหลา้ 6,713.59 28.09 

แป้งมนั 6,935.27 29.02 

ปูนขาว 6,148.21 25.72 

กากน ้ าตาล 7,296.80 30.53 
 

 

 การผลติไฟฟ้าจากเช้ือเพลงิ RDF-5 (โครงการย่อยที ่2) 

ไดมี้การทดสอบโดยน าเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีมีสัดส่วน พลาสติก : กระดาษ : ไม ้1:1:1 และมีตวัประสาน คือ ปูน

ขาว 10% มาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบไหลลง พบวา่อุณหภูมิในชั้นเผาไหมป้ระมาณ 1,100-1,200 oC  

ดงัรูปท่ี 3 แก๊สท่ีไดป้ระกอบดว้ย แก๊สไฮโดรเจน (H2) 5.27% แก๊สออกซิเจน (O2) 6.30%  แก๊สไนโตรเจน (N2) 62.00% 

แก๊สคาร์บอนมอนอกไซค ์(CO) 22.00% แก๊สมีเทน (CH4) 0.19% และแก๊สคาบอนไดอกไซค ์ (CO2) 4.60% โดยมีค่า

ความร้อนประมาณ 3,231.128 kJ/Nm3 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3    การกระจายอุณหภูมิภายในเตาผลิตแก๊สชีวมวลท่ีใชข้ยะเช้ือเพลิง RDF-5 เป็นเช้ือเพลิง  
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แก๊สเช้ือเพลิงท่ีได้มีการน าไปใช้ร่วมกบัน ้ ามนัดีเซล  ท่ีภาระไฟฟ้า 28.23%, 46.71% และ62.50% ของ

เคร่ืองยนตดี์เวลก าเนิดไฟฟ้าขนาด 32 kWe   พบวา่อตัราความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะของการใชน้ ้ ามนัดีเซลร่วม

โปรดิวเซอร์แก๊สจาก RDF-5 เท่ากบั 0.210 L/kWh, 0.180 L/kWh และ 0.171 L/kWh  ตามล าดบั โดยประสิทธิภาพ

เคร่ืองยนตท่ี์ใชเ้ช้ือเพลิงร่วมลดลงประมาณ 10 % เม่ือเทียบกบัการใชน้ ้ ามนัดีเซลเพียงอยา่งเดียว  โดยสามารถทดแทน

น ้ามนัดีเซลสูงสุด 59.71% 

 

 ผลการวเิคราะห์ค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลการค านวณค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ดว้ยวิธีการประเมินวฏัจกัรชีวิต 

(Life Cycle Assessment: LCA) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SimaPro ดว้ยวิธี Eco-indicator 95 ซ่ึงมีการวิเคราะห์

ผลกระทบทั้งทางดา้นสุขภาพอนามยัของมนุษย ์ดา้นระบบนิเวศน์ และดา้นทรัพยากรธรรมชาติ   พบวา่ผลกระทบดา้น

สุขภาพของมนุษยจ์ากกระบวนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีมากท่ีสุด คือ ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (Climate Change)   ส่วนผลกระทบดา้นระบบนิเวศน์ท่ีมากท่ีสุด คือ การใชป้ระโยชน์จากท่ีดิน (Land 

Use)   และผลกระทบดา้นทรัพยากรท่ีส าคญั คือ ความตอ้งการเช้ือเพลิงฟอสซิล 

ส าหรับผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้จากผลิตไฟฟ้าโดยใชข้ยะเช้ือเพลิง RDF 5 ร่วมกบัน ้ ามนั

ดีเซลในเบ้ืองตน้ประเมินจากองค์ประกอบของแก๊สไอเสียเคร่ืองยนต์ และประเมินสลายตวัของแก๊สไดออกซินจาก

อุณหภูมิภายในเตา ซ่ึงพบว่าองค์ประกอบของแก๊สไอเสียของเคร่ืองยนต์ระหว่างการใช้น ้ ามนัดีเซลและน ้ ามนัดีเซล

ร่วมกบัขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ไม่มีความแตกต่างกนั และอุณหภูมิภายในเตามีค่าระหวา่ง 1,100-1,200 oC ซ่ึงตามทฤษฏี

สารไดออกซินจะสลายตวัท่ีอุณหภูมิประมาณ 850 oC   นอกจากน้ีเม่ือน าแก๊สท่ีผลิตไดไ้ปใชใ้นเคร่ืองยนตซ่ึ์งอุณหภูมิ

ในหอ้งเผาไหมสู้งกวา่ 1,000 oC จึงท าใหส้ารไดออกซินท่ีอาจตกคา้งอยูเ่ผาไหมอี้กคร้ังหน่ึง แต่อยา่งไรก็ตามในอนาคต

ควรมีการส่งตวัอยา่งไอเสียเคร่ืองยนตแ์ละแก๊สเช้ือเพลิงไปทดสอบในห้องปฏิบติัการในต่างประเทศอีกคร้ังหน่ึง 

 

 ผลการวเิคราะห์ต้นทุนการผลติเช้ือเพลงิ RDF-5 และต้นทุนการผลติไฟฟ้า 

ผลการค านวณตน้ทุนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีส่วนผสมของขยะ 1:1:1 มีตน้ทุนต่อหน่วยต ่ากว่าท่ี

ส่วนผสม 4:3:1 เล็กน้อย เน่ืองจากมีตน้ทุนในส่วนของวตัถุดิบ คือ ตวัประสานท่ีน้อยกว่า   อย่างไรก็ดีพบว่าขยะ

เช้ือเพลิงอดัแท่ง RDF-5 ท่ีส่วนผสม 4:3:1 จะมีค่าความร้อนของเช้ือเพลิงท่ีสูงกว่า และท่ีส่วนผสมน้ีซ่ึงค านวณจาก
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สัดส่วนของขยะประเภทพลาสติก กระดาษ และเศษไม ้ท่ีเกิดข้ึนในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จะท าให้สามารถก าจดัขยะท่ี

เกิดข้ึนในมหาวทิยาลยัต่อวนัไดห้มด ดงันั้นจึงมีความเหมาะสมกวา่ และการใชต้วัประสานปูนขาวจะท าให้มีตน้ทุนต่อ

หน่วยท่ีต ่าท่ีสุด ซ่ึงค่าตน้ทุนของขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตได ้คือ 3.58 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 3,581 บาทต่อตัน   ผล

การศึกษาการน าโปรดิวเซอร์แก๊สจากเช้ือเพลิง RDF-5 มาเป็นเช้ือเพลิงทดแทนน ้ ามนัดีเซลในเคร่ืองยนตดี์เซลเพื่อผลิต

ไฟฟ้า พบวา่สามารถทดแทนน ้ ามนัดีเซลได ้45% ท่ีภาระทางไฟฟ้า 63% (18 kW)   การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์

พบวา่ พบวา่โครงการจะมีความคุม้ทุนเม่ือราคาน ้ ามนัดีเซลตอ้งไม่ต ่ากวา่ 34 บาท/ลิตร และราคาขยะเช้ือเพลิง RDF-5 

ไม่เกิน 4.0 บาท/กิโลกรัม โดยจะมีจุดคุม้ทุนประมาณ 6 ปี ปี   และในกรณีท่ีใชข้ยะเช้ือเพลิง RDF-5 เป็นเช้ือเพลิง 100 

%  มีตน้ทุนการผลิตอยูท่ี่ 2.82-4.73 บาท/kWh  และค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่มจากการผลิตไฟฟ้าจากขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ี

สอดคลอ้งกบัตน้ทุนการผลิตขยะเช้ือเพลิง  RDF-5 ควรอยูท่ี่   3.5-4.5 บาท/kWh 
 

 ผลการศึกษาข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

การวเิคราะห์ประเด็นความเช่ือมโยงในมิติทางกฎหมาย ในกรณีโครงการสาธิตการเปล่ียนขยะในมหาวิทยาลยั

เป็นพลงังานในรูปความร้อนน้ี จะใช้วิธีการ  Cross Section โดยกระบวนการในการด าเนินการต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมตน้

ด าเนินการจนถึงขั้นตอนการน าเช้ือเพลิงไปใช ้เป็นวิธีการเพื่อเช่ือมโยงระหวา่งขั้นตอนต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนโยงกบั

มิติทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงขั้นตอนหลกัๆ ส าหรับการศึกษาน้ี ประกอบดว้ย 

1. การจัดตั้งโรงงานสาธิตการผลติเช้ือเพลงิ  ซ่ึงมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตท่ีอาจสร้าง
ผลกระทบดา้นเสียง กล่ิน ไอระเหย ต่อพื้นท่ีโดยรอบ รวมถึงความปลอดภยัในอาคาร ขนาดของอุปกรณ์ 
รวมถึงมาตรฐานการผลิตเช้ือเพลิง 

2. กระบวนการเปลีย่นขยะให้เป็นแท่งหรือเม็ดเช้ือเพลงิ ซ่ึงตอ้งมีการพิจารณามาตรฐานผลิตภณัฑ ์ดา้นอาชี
วอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานต่อผูท้  างาน รวมถึงมาตรการในการจดัเก็บเช้ือเพลิง 

3. การทดสอบการเผาไหม้ของแท่งเช้ือเพลงิ  ซ่ึงตอ้งมีการพิจารณาไอเสียท่ีเกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง 
รวมทั้งพิจารณาการก าหนดมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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6. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 

การเปรียบเทียบองคป์ระกอบของขยะชุมชนโดยทัว่ไป กบัขยะท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลยั พบว่าประเภทของ

ขยะท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุดมีลกัษณะเหมือนกนั ไดแ้ก่ เศษอาหาร พลาสติก และกระดาษ ตามล าดบั   แต่มีความแตกต่างกนั

ในดา้นสัดส่วน ซ่ึงพบว่าขยะชุมชนโดยทัว่ไปมีเศษอาหารคิดเป็นสัดส่วนมากกวา่ 50% ของขยะรวม ขณะท่ีขยะใน

มหาวิทยาลยัมีสัดส่วนประมาณ 37%   ในส่วนของขยะจ าพวกพลาสติกและกระดาษ พบวา่ขยะของมหาวิทยาลยัมี

สัดส่วนท่ีสูงกวา่เน่ืองจากเป็นสถานศึกษา   ดงันั้นการผลิตเช้ือเพลิงอดัแท่งในกรณีของชุมชนทัว่ไปจึงควรท าการศึกษา

สัดส่วนองคป์ระกอบท่ีชดัเจน  

7. คุณสมบัติ/จุดเด่นของผลติภัณฑ์หรือเทคโนโลยทีีไ่ด้รับ 

ขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตไดส้ามารถน าไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตทั้งพลงังานความร้อนและพลงังาน

ไฟฟ้า เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ เป็นตน้   นอกจากน้ีเทคโนโลยีการผลิตขยะเช้ือเพลิงท่ีได้พฒันาใน

โครงการน้ีเป็นการน าเทคโนโลยีท่ีมีการใช้งานในภาคเกษตรกรรมทั่วไปมาท าการปรับปรุงและพฒันา ท าให้

เทคโนโลยท่ีีไดมี้ราคาไม่สูงมากนกั 

8. กลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับประโยชน์จากโครงการ 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ไดแ้ก่ สถานศึกษา เช่นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยั รวมทั้งยงัสามารถน าไปใชไ้ด้

ในชุมชนทัว่ไป    

9. การน าไปใช้ประโยชน์ 

 ประโยชน์ทีไ่ด้รับในเชิงวชิาการ 

1) มีโรงงานสาธิตการผลิตเช้ือเพลิง RDF-5 จากขยะชุมชน(โครงการยอ่ย 1) และโรงงานสาธิตการผลิตไฟฟ้าโดย

ใชแ้ก๊สเช้ือเพลิงจาก RDF-5(โครงการยอ่ย 2) 

2) ได้ขอ้มูลต้นทุนในการผลิตเช้ือเพลิงและความร้อนท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในงานวิจยัอ่ืนๆ รวมถึง

ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการด าเนินงาน 
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 ประโยชน์ทีไ่ด้รับในเชิงสังคมและชุมชน 

1) ประชาชนในชุมชนและผูท่ี้สนใจสามารถเรียนรู้และเขา้ใจเทคโนโลยี รวมถึงการน าไปสู่การยอมรับอย่างมี

เหตุผลของประชาชน ในการน าเทคโนโลยดีงักล่าวไปใชง้านจริงในชุมชน 

2) ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถขยายผลไปในชุมชนอ่ืนๆ เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาดา้นขยะชุมชนและดา้นพลงังาน รวมถึงการ

ลดปัญหาดา้นมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล 

3) หน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ ส่วนราชการและชุมชนสามารถสร้างรายไดจ้ากการน าขยะมาเป็นพลงังาน 

 

 

 

 

 

 


