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ส่วนที ่2     บทคดัย่อ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่และมหาวทิยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นมหาวทิยาลยัขนาดใหญ่ท่ีมีปัญหาขยะท่ีเกิดข้ึนภายใน

มหาวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ือง โดยมีวธีิการจดัการขยะในปัจจุบนั คือ การจา้งเหมาบริษทัเอกชนขนขยะไปท้ิงในหลุมฝังกลบท่ีอยูใ่น

พ้ืนท่ีอ่ืน ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการค่อนขา้งสูง   ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งด าเนินการจดัการขยะในมหาวทิยาลยัดงักล่าว  

แผนงานวจิยั โครงการสาธิตการเปลี่ยนขยะในมหาวิทยาลัยเป็นพลังงานในรูปความร้อน เป็นการส ารวจขอ้มูล ปริมาณ

และประเภทของขยะในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่และมหาวทิยาลยัแม่โจ ้เพ่ือหาศกัยภาพในการผลิตเช้ือเพลิง RDF-5 และผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากผลิตเช้ือเพลิง โดยมี 2 โครงการยอ่ยท่ีเช่ือมโยงกนั กล่าวคือ โครงการยอ่ยท่ี 1 โดยมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

เป็นการศึกษาและด าเนินการน าขยะชุมชนมาแปลงเป็นเช้ือเพลิงแข็งในรูป RDF-5 และโครงการยอ่ยท่ี 2 โดยมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

เป็นการน าขยะเช้ือเพลิง RDF-5 มาผลิตก๊าซเช้ือเพลิง เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป และยงัมีการศึกษาขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

โครงการ   ผลการศึกษาศกัยภาพดา้นปริมาณขยะ พบวา่ปริมาณขยะเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีค่าอยูท่ี่ 4.28 ตันต่อ

วนั และมหาวทิยาลยัแม่โจมี้ปริมาณขยะ 1.55 ตนัต่อวนั ส าหรับมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ ประเภทของขยะท่ีสามารถน ามาผลิต

เช้ือเพลิง RDF-5 จะเป็นพลาสติก ตามดว้ย กระดาษ และเศษไม ้ตามล าดบั ซ่ึงมีปริมาณรวม 2.09 ตนัต่อวนั ซ่ึงเพียงพอในการผลิต

เช้ือเพลิง RDF-5 ในระดบัสาธิต ซ่ึงก าหนดก าลงัการผลิตท่ี 200 กิโลกรัมต่อวนั 

 โครงการยอ่ยท่ี 1 โครงการสาธิตการผลิตเช้ือเพลิง RDF-5 จากขยะชุมชน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
การศึกษาและด าเนินการน าขยะชุมชนมาแปลงเป็นเช้ือเพลิงแข็งในรูป RDF-5 และมีการศึกษาดา้นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ
ตน้ทุนของขยะเช้ือเพลิง RDF-5   ผลการพฒันากระบวนการผลิต พบวา่สามารถผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ได ้และมีคุณสมบติั
ต่างๆ ของเช้ือเพลิง เป็นไปตามค่ามาตรฐาน   ผลการค านวณค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SimaPro ดว้ย
วธีิ Eco-indicator 95 พบวา่ผลกระทบดา้นสุขภาพของมนุษยท่ี์มากท่ีสุด คือ ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change)   ผลการค านวณตน้ทุนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ในเบ้ืองตน้ พบวา่มีตน้ทุนเท่ากบั 3.58 บาทต่อกิโลกรัม 
หรือ 3,581 บาทต่อตนัของขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตได ้

โครงการยอ่ยท่ี 2 ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าโดยใช้แก๊สเช้ือเพลิงจาก RDF - 5:  กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นการน า

ขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากโครงการย่อยท่ี 1 มาผลิตก๊าซเช้ือเพลิง ซ่ึงสามารถน ามาผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใชเ้คร่ืองยนต์

สนัดาปภายใน   ผลศึกษาพบวา่เช้ือเพลิง RDF-5 สามารถทดแทนน ้ ามนัดีเซลได ้45 % ท่ีภาระทางไฟฟ้า 63 % (18 kW)      ผลการ

วเิคราะห์ไอเสีย พบวา่มีค่าต ่ากวา่ค่ามาตรฐานของเคร่ืองยนตดี์เซล นอกจากน้ีอุณหภูมิท่ีบริเวณการเผาไหมจ้ะมีค่าประมาณ 1,100 

– 1,200 oC ซ่ึงสูงมากพอในการก าจดัไดออกซิน ท่ีเกิดจากพลาสติกในเช้ือเพลิง RDF   ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ พบวา่

โครงการจะมีความคุม้ทุนเม่ือราคาน ้ ามนัดีเซลตอ้งไม่ต ่ากวา่ 34 บาท/ลิตร และราคาขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ไม่เกิน 4.0 บาท/กิโลกรัม 

โดยจะมีจุดคุม้ทุนประมาณ 6 ปี   ในกรณีท่ีใชข้ยะเช้ือเพลิง RDF-5 เป็นเช้ือเพลิง 100 %  มีตน้ทุนการผลิตอยู่ท่ี 2.82-4.73 

บาท/kWh  และค่าไฟฟ้าส่วนเพ่ิมจากการผลิตไฟฟ้าจากขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีสอดคลอ้งกบัตน้ทุนการผลิตขยะเช้ือเพลิง  RDF-5 

ควรอยูท่ี่   3.5-4.5 บาท/kWh 
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ABSTRACT 

Chiang Mai University and Maejo University are the biggest universities in Chiang Mai province which have had 

waste problem continuously. Nowadays, they manage waste by hiring the waste management company to carry out waste and 

dump at other landfill site. This method spends high expense every year. Thus, we need to find another way to solve this 

problem which is suitable for reducing quantity of waste, friendly with environment and we can operate the technology by 

ourselves. 

Demonstration project on thermal energy from waste in university is a survey on quantity and types of university 

waste in Chiang Mai University and Maejo University and carried out to find a potential in RDF-5 production and the 

environmental impact during the fuel production process. The project consists of two relative sub-projects. The sub-project 1 

operates by Chiang Mai University which aims to study and produce the RDF-5 while the sub-project 2, which operates by 

Maejo University, aims to study and produce producer gas from RDF-5 for electricity generation. Moreover, the laws and 

regulations related to the production plant are also considered.   It could be found that the amounts of waste in Chiang Mai 

University and Maejo University are about 4.28 tons/day and 1.55 tons/day respectively. For Chiang Mai University, the amount 

of waste that could be taken as raw material for RDF-5 which are plastic, paper and wood chips is about 2.09 tons/day. This 

amount is high enough to produce RDF in this study of which the production rate is at 200 kg/day. 

The sub-project 1: Demonstration project on RDF-5 production from waste: a case study of Chiang Mai University, 

focuses on RDF-5 production from the university waste, including study of environmental impacts from RDF-5 production and 

costs. It is found that the produced RDF-5 characteristics are in a standard range.  From a Life Cycle Assessment (LCA) by 

SimaPro software, with Eco-Indicator 95, it is found that the main human health impact is due to the impact on the climate 

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

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

focuses on producer gas generation from RDF-5 which is the product from the sub-project 1. It is used as a co-fired with diesel 

oil to generate electricity from an internal combustion engine. The RDF-5 producer gas could replace to 45% diesel oil at 63% 

electricity load (18 kW). 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 is found that the payback period is 6 years when 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 is in a range of 2.82 – 4.73 

Baht/kWh while adder for electricity purchasing from RDF-5 should be in a range of 3.5 – 4.5 Baht/kWh. 
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บทที ่1        

บทน ำรวม 
 

 

1.1      ควำมส ำคญัและที่มำของปัญหำ 
 

ปัจจุบนัปัญหาขยะเป็นปัญหาส าคญัท่ีทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งด าเนินการจดัการและแกไ้ขโดยเร่งด่วน 
เน่ืองจากเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีเกิดปัญหา   กลยุทธ์การจดัการขยะ
ชุมชนโดยทัว่ไปประกอบดว้ย 4 ระดบั ดงัแสดงในรูปท่ี 1.1 ไดแ้ก่ การจดัการขั้นพื้นฐานโดยการเผาหรือการ
ฝังกลบ ซ่ึงมุ่งเนน้ท่ีการก าจดัขยะเพียงอยา่งเดียวโดยไม่มีการน าพลงังานกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่   ขั้นท่ีสอง
เป็นการเผาโดยมีการน าพลังงานกลับมาใช้ใหม่   ขั้นท่ีสาม คือ การน าขยะหรือของเหลือทิ้งกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่โดยผ่านกระบวนการจดัการท่ีเหมาะสม หรือการน ามาท าปุ๋ย   และขั้นตอนสุดทา้ย ซ่ึงเป็น
ขั้นตอนท่ีนบัวา่เหมาะสมท่ีสุด คือ การน าขยะกลบัมาใชซ้ ้ าและการลดการเกิดขยะท่ีแหล่งก าเนิด  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1.1    กลยทุธ์การจดัการขยะชุมชน 
ทีม่ำ  Jidapa Nithikul, 2007 
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การน าขยะมูลฝอยมาแปรรูปเป็นพลังงาน เป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาขยะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเป็นทั้งวิธีการก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล และสามารถผลิตพลงังาน
รูปแบบต่างๆ ไดใ้นคราวเดียวกนั อาทิเช่น พลงังานความร้อน พลงังานไฟฟ้า หรือการผลิตแท่งเช้ือเพลิงจาก
ขยะ เป็นตน้   รูปท่ี 1.2 แสดงกรอบแนวคิดของการผลิตพลงังานจากขยะชุมชน โดยเร่ิมตน้ท่ีการรวบรวมขยะ
จากแหล่งก าเนิด จากนั้นมีการขนส่งไปยงัสถานท่ีท่ีจะท าการจดัการขั้นตน้ เช่น กระบวนการคดัแยก และ
ขนส่งต่อไปยงัสถานท่ีท่ีจะจดัการขยะขั้นสุดทา้ย ซ่ึงวธีิท่ีนิยมใช ้คือ การเผาหรือการฝังกลบ  
 

 
 
 

รูปที ่1.2    กรอบแนวคิดการผลิตพลงังานจากขยะชุมชน 
ทีม่ำ  Jidapa Nithikul, 2007 

 

ทั้งน้ีขยะชุมชนจดัเป็นแหล่งพลงังานท่ีมีศกัยภาพภายในประเทศ สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพื่อ
ทดแทนการน าเขา้พลงังานจากต่างประเทศได ้ซ่ึงปัจจุบนัการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตพลงังานจากขยะมี
ความกา้วหนา้อยา่งมาก เช่น การน าความร้อนทิ้งจากการเผาไหมข้ยะกลบัมาใชใ้หม่ (Waste Heat Recovery)   
การผลิตพลงังานจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลกัสุขาภิบาล (Sanitary Landfill Gas to Energy) ท่ีเป็น
การพฒันาและปรับปรุงระบบฝังกลบขยะมูลฝอย เพื่อใชป้ระโยชน์จากก๊าซมีเทนท่ีเกิดจากกระบวนการย่อย
สลายแบบไม่ใชอ้อกซิเจน (Anaerobic Digestion) ซ่ึงจดัเป็นก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ชนิดหน่ึง ท่ี
เป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อนในปัจจุบนั วิธีการน้ีจึงเป็นการทดแทนพลงังานเช้ือเพลิงและสามารถลดภาวะ
โลกร้อนไดท้างหน่ึง   เทคโนโลยท่ีีนิยมใชใ้นการผลิตพลงังานจากขยะชุมชนในปัจจุบนัมีดงัน้ี 
 

1)   เทคโนโลยกีารเผาในเตาเผา (Incineration) 
2)   เทคโนโลยกีารยอ่ยสลายแบบไม่ใชอ้อกซิเจน (Anaerobic Digestion: AD) 
3)   เทคโนโลยกี๊าซชีวภาพจากระบบฝังกลบ (Landfill Gas to Energy) 
4)   เทคโนโลยกี๊าซเช้ือเพลิงจากขยะ (Gasification) 
5)   เทคโนโลยเีช้ือเพลิงอดัแท่ง (Refuse Derived Fuel: RDF) 
6)   เทคโนโลยรีะบบเตาปฎิกรณ์ (Plasma Arc) 

 

เทคโนโลยีการผลิตพลงังานจากขยะแต่ละเทคโนโลยีจะมีความเหมาะสม มีขอ้ดี ขอ้เสียแตกต่างกนั
ออกไปตามองคป์ระกอบของขยะ ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 1.1 
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นอกจากน้ียงัมีเทคโนโลยกีารจดัการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพสูง เช่น การท าให้ขยะปลอดเช้ือโดย
ใช้ไอน ้ าความดนัสูง (Steam Autoclave) การแยกกากสกปรกในรูปของเซลลูโลสไฟเบอร์ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อ
ปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะมูลฝอยให้มีความสม ่าเสมอกลายเป็นขยะเช้ือเพลิง 
(Refuse Derived Fuel: RDF) ก่อนท่ีจะน าไปท าเช้ือเพลิงเพื่อเผาไหมใ้ห้พลงังานความร้อนต่อไป ซ่ึงวิธีน้ีจะ
ช่วยลดปัญหาความไม่แน่นอนขององคป์ระกอบต่างๆ ในขยะมูลฝอย ซ่ึงมีองค์ประกอบท่ีแตกต่างกนัไปตาม
พื้นท่ีชุมชนและตามฤดูกาล ท าให้ขยะมีความช้ืนลดลง เพิ่มค่าความร้อนท่ีไดเ้ม่ือเผาไหม ้และยงัท าให้ง่ายต่อ
การจดัเก็บ การขนส่ง และการจดัการในขั้นตอนต่างๆ ต่อไป 
 
 

ตำรำงที ่1.1     การเปรียบเทียบเทคโนโลยกีารผลิตพลงังานจากขยะชุมชน 

หัวข้อที่พจิำรณำ 

เทคโนโลยกีำรผลติพลงังำนจำกขยะชุมชน 

เตำเผำขยะ 

กำรย่อยสลำย
แบบ 
ไม่ใช้

ออกซิเจน 

กำรผลติก๊ำซ
ชีวภำพจำก
ระบบฝังกลบ 

กำรผลติก๊ำซ
ชีวภำพจำกขยะ 

เช้ือเพลิงอดั
แท่ง 

(RDF) 
เตำปฏิกรณ์ 

1.  ด้ำนเทคนิค 
-   ระดบัเทคโนโลย ี

 
ค่อนขา้งสูง 

 
สูง 

 
ไม่สูงมากนกั 

 
สูง 

 
สูง 

 
สูงมาก 

-   ประสิทธิภาพการก าจดั (การ
ลดปริมาตร) 

60-65% 75-80% 95% 100% 100% 100% 

-  ความสามารถในการก าจดัเช้ือ
โรค 

100% 80% ต ่า 100% 100% 100% 

-  ความยดืหยุน่ของระบบ ต ่า ต ่า สูง ต ่า ปานกลาง สูง 
2.  ด้ำนส่ิงแวดล้อม 
-   ผลกระทบต่อน ้าผิวดิน 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
สูง 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

-  ผลกระทบต่อน ้าใตดิ้น ไม่มี ไม่มี สูง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
-  มลพิษทางอากาศ มี ไม่มี มี มี ไม่มี ไม่มี 
-  กล่ิน แมลง เช้ือโรค ไม่มี ต ่า สูง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
3.  ด้ำนเศรษฐศำสตร์ 
-  เงินลงทุนเร่ิมตน้ 

 
สูงมาก 

 
ปานกลาง 

 
ค่อนขา้งต ่า 

 
สูง 

 
สูง 

 
สูง 

-  ค่าใชจ่้ายด าเนินการ/ซ่อมบ ารุง สูง ปานกลาง ค่อนขา้งต ่า ค่อนขา้งสูง ค่อนขา้งสูง สูง 

-  ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากระบบ 
พลงังาน
ความร้อน 

ปุ๋ ยอินทรีย ์ ก๊าซชีวภาพ ก๊าซชีวภาพ เช้ือเพลิงแท่ง 
พลงังานความ

ร้อน 

ทีม่ำ       ทนงเกยีรต ิเกยีรตศิิริโรจน์ และคณะ (2552) 
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มหาวทิยาลยัเชียงใหม่และมหาวิทยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลยัขนาดใหญ่ท่ีมีปัญหา
ขยะท่ีเกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลยัอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ซ่ึงมีหอพกันกัศึกษาอยูใ่นเขต
พื้นท่ีของมหาวิทยาลยั มีปริมาณขยะเกิดข้ึนประมาณ 8 - 10 ตนัต่อวนั โดยมีวิธีการจดัการขยะในปัจจุบนั คือ 
การจ้างเหมาบริษทัเอกชนขนขยะไปทิ้งในหลุมฝังกลบท่ีอยู่ในพื้นท่ีอ่ืน ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ค่อนขา้งสูง   ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งด าเนินการจดัการขยะในมหาวิทยาลยัดงักล่าว โดยการ
จดัการท่ีเหมาะสมควรมุ่งเนน้ท่ีการลดปริมาณขยะดว้ยเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นเทคโนโลยีท่ี
มหาวทิยาลยัสามารถด าเนินการไดเ้องและก่อใหเ้กิดประโยชน์ไดสู้งสุด  

การสร้างโรงงานสาธิตการเปล่ียนขยะชุมชนให้เป็นพลงังานในรูปความร้อน จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีควร
เร่งด าเนินการ   ซ่ึงโครงการสาธิตดังกล่าวเป็นโครงการวิจยัเพื่อด าเนินการศึกษาและสาธิตการผลิตขยะ
เช้ือเพลิง RDF-5  โดยมี 2 โครงการย่อยท่ีเช่ือมโยงกนั กล่าวคือ โครงการย่อยท่ี 1 ซ่ึงด าเนินการโดย
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นการศึกษาและด าเนินการน าขยะชุมชนมาแปลงเป็นเช้ือเพลิงแข็งในรูป RDF-5 ซ่ึง
เช้ือเพลิงท่ีไดส้ามารถน าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงแทนถ่านหินในอุตสาหกรรม หรือในกระบวนการทางความร้อน
อ่ืนๆ และโครงการยอ่ยท่ี 2 ซ่ึงด าเนินการโดยมหาวิทยาลยัแม่โจ ้เป็นการน าขยะเช้ือเพลิง RDF-5 มาผลิตผลิต
ก๊าซเช้ือเพลิง โดยการท าปฏิกิริยาสันดาปแบบไม่สมบูรณ์ (Partial Combustion)  ซ่ึงสามารถน ามาผลิต
กระแสไฟฟ้าโดยใชเ้คร่ืองยนตส์ันดาปภายใน  ขอ้มูลสมรรถนะของอุปกรณ์ คุณภาพเช้ือเพลิง ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท างาน ตน้ทุนเช้ือเพลิงหรือต้นทุนพลงังานท่ีไปใช้ประโยชน์ จะถูก
วิเคราะห์เพื่อใช้ในการขยายผลต่อไป   นอกจากน้ีในงานวิจยัน้ียงัมีการศึกษาขอ้ก าหนดทางดา้นกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 และการน ามาผลิต Producer Gas เพื่อใชใ้นการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงผลท่ีได้
จากงานวิจยั คือ โรงงานสาธิตดงักล่าวสามารถน าไปขยายผลในการจดัการขยะชุมชนท่ีจะท าให้ประชาชนใน
พื้นท่ีไดเ้ห็นและเรียนรู้จากเทคโนโลยจีริง ท าให้เกิดการยอมรับและน าไปประยุกตใ์ชใ้นการจดัการขยะชุมชน
ไดต่้อไป 
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1.2     วตัถุประสงค์ของแผนงำนวจิยั 

1) เพื่อสร้างโรงงานสาธิตการผลิตเช้ือเพลิง RDF – 5 จากขยะของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
(โครงการยอ่ยท่ี 1) 

2) เพื่อสร้างโรงงานสาธิตการน าเช้ือเพลิง RDF – 5 มาผลิตก๊าซเช้ือเพลิง เพื่อผลิตไฟฟ้าโดยใช้
เคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน (โครงการยอ่ยท่ี 2) 

3) เพื่อศึกษาศกัยภาพในการน าเช้ือเพลิง RDF – 5 ท่ีผลิตได ้มาเป็นเช้ือเพลิงส าหรับกระแสผลิต
ไฟฟ้า 

4) เพื่อศึกษาตน้ทุนในการผลิตเช้ือเพลิง RDF – 5 และเปรียบเทียบเทคโนโลยใีนการผลิตไฟฟ้า 
5) เพื่อศึกษาผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนระหว่างการท างาน รวมถึงปัญหาขอ้กฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง 
 

 

 

1.3      รำยละเอยีดควำมเช่ือมโยงระหว่ำงโครงกำรวจิยัย่อย 
 

โครงการสาธิตการเปล่ียนขยะในมหาวทิยาลยัเป็นพลงังานในรูปความร้อน มีการด าเนินงานแบ่ง
ออกเป็น 2 โครงการยอ่ย ไดแ้ก่ 

โครงกำรย่อยที ่1    โครงกำรสำธิตกำรผลติเช้ือเพลงิ RDF-5 จำกขยะชุมชน:  
  กรณศึีกษำมหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 

 วตัถุประสงค์ของโครงกำร   

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

โครงกำรย่อยที ่2   ศักยภำพกำรผลติไฟฟ้ำโดยใช้แก๊สเช้ือเพลงิจำก RDF - 5:  กรณศึีกษำมหำวทิยำลยัแม่โจ้  

 วตัถุประสงค์ของโครงกำร   

     1)    เพื่อวเิคราะห์องคป์ระกอบขยะ RDF-5 ท่ีเหมาะสมในการน ามาใชผ้ลิตแก๊สเช้ือเพลิง 
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 2)    เพื่อประเมินสมรรถนะระบบผลิตไฟฟ้าโดยใชแ้ก๊สเช้ือเพลิงจากขยะ RDF-5 เป็นเช้ือเพลิง 
 3)    เพื่อวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าและผลกระทบไอเสียเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้าท่ีใช ้แก๊ส

เช้ือเพลิงจากขยะ RDF-5 ร่วมกบัน ้ามนัดีเซล 
 4)    เพื่อสาธิตโรงไฟฟ้าตน้แบบโดยใชข้ยะเช้ือเพลิง RDF-5 ตน้แบบระดบัมหาวทิยาลยั 

 

 กำรด ำเนินงำนในส่วนของแผนงำน เป็นกำรประสำนงำนและติดตำมผลของโครงกำรย่อยทั้ง 2 
โครงกำร และด ำเนินกำรศึกษำด้ำนศักยภำพของขยะในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่และมหำวิทยำลัยแม่โจ้ ที่จะ
สำมำรถน ำมำผลิตเป็นขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ได้   รวมทั้งไดมี้การศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจาก
โครงการ โดยการใชเ้ทคนิคการประเมินวฏัจกัรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) และปัญหาดา้นกฎหมาย 
ในการจดัการขยะดงักล่าว และมีการน าขอ้มูลดา้นเทคโนโลยท่ีีไดพ้ฒันาข้ึนไปท าการถ่ายทอดให้แก่ประชาชน
ในชุมชนและเผยแพร่สู่สาธารณะ   ทั้งน้ีความเช่ือมโยง ระหวา่งโครงการวิจยัยอ่ยภายใตแ้ผนงานวิจยั แสดงใน
รูปท่ี 1.3 
    
 

 
 
 

รูปที ่1.3       ผงัความเช่ือมโยงระหวา่งโครงการวจิยัยอ่ยภายใตแ้ผนงานวิจยั 
 
 

แผนงำนวจัิย 

โครงกำรสำธิตกำรเปลีย่นขยะในมหำวทิยำลยัเป็นพลงังำนในรูปควำมร้อน 

โครงกำรย่อยที ่1 

โครงกำรสำธิตกำรผลติเช้ือเพลงิ RDF-5 จำกขยะชุมชน: 
กรณศึีกษำมหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 

 

โครงกำรย่อยที ่2 

ศักยภำพกำรผลติไฟฟ้ำโดยใช้แก๊สเช้ือเพลงิจำก RDF - 5:  
กรณศึีกษำมหำวทิยำลยัแม่โจ้  

 

ศึกษำศักยภำพของขยะมหำวทิยำลยัในกำรน ำมำผลติขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

พฒันำเคร่ืองจกัรและด ำเนินกำรผลติขยะเช้ือเพลงิ 
RDF-5 จำกขยะในมหำวทิยำลยั 

ศึกษำกำรน ำขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 ไป 
ผลติแก๊สเช้ือเพลงิ เพือ่ผลติไฟฟ้ำ 
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1.4      ประโยชน์ที่ได้รับจำกงำนวจิยั 
 

 ประโยชน์ทีไ่ด้รับในเชิงวชิำกำร 

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

ไฟฟ้าโดยใชแ้ก๊สเช้ือเพลิงจาก RDF-5 (โครงการยอ่ย 2) 

2) ได้ขอ้มูลต้นทุนในการผลิตเช้ือเพลิงและความร้อนท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในงานวิจยัอ่ืนๆ 

รวมถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการด าเนินงาน 

 ประโยชน์ทีไ่ด้รับในเชิงสังคมและชุมชน 

1) ประชาชนในชุมชนและผูท่ี้สนใจสามารถเรียนรู้และเขา้ใจเทคโนโลยี รวมถึงการน าไปสู่การยอมรับ

อยา่งมีเหตุผลของประชาชน ในการน าเทคโนโลยดีงักล่าวไปใชง้านจริงในชุมชน 

2) ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถขยายผลไปในชุมชนอ่ืนๆ เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาดา้นขยะชุมชนและดา้นพลงังาน 

รวมถึงการลดปัญหาดา้นมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล 

3) หน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ ส่วนราชการและชุมชนสามารถสร้างรายได ้จากการน าขยะมาเป็นพลงังาน 

 
 

1.5      หน่วยงำนที่สำมำรถน ำผลงำนวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
 

ผลการวจิยัจากโครงการทั้งในส่วนของกระบวนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 (โครงการยอ่ยท่ี 1) และ
ในส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากขยะเช้ือเพลิง RDF-5 (โครงการยอ่ยท่ี 2) ขณะน้ีไดมี้การน าไปใชป้ระโยชน์จริง
ในชุมชน คือ โครงกำรกำรผลิตเช้ือเพลิง RDF-5 จำกขยะชุมชน กรณีศึกษำเทศบำลต ำบลฟ้ำฮ่ำม จังหวัด
เชียงใหม่ ซ่ึงอยูภ่ายใตโ้ครงงานเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลผลิตจากงานวิจยัและส่ิงประดิษฐ์: เชิงชุมชน ของ
ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ 2554 โดยมีระยะเวลาด าเนินงาน 5 เดือน 
ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554  
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บทที ่2        

การศึกษาทฤษฎแีละการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

 

2.1      การศึกษาทฤษฎทีี่เกีย่วข้องในงานวจิยั 

ก.  นิยามค าศัพท์ทีเ่กีย่วข้อง 

ขยะทั่วไป (General Waste) หมายถึง ขยะประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากขยะยอ่ยสลาย ขยะรีไซเคิล
และขยะอนัตราย มีลกัษณะท่ียอ่ยสลายยากและไม่คุม้ค่าส าหรับการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ เช่น กล่องนม
ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซกัฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเป้ือน
เศษอาหาร โฟมหรือฟอยลเ์ป้ือนเศษอาหาร เป็นตน้ 
 

ขยะชุมชน (Municipal Solid Waste) หมายถึง ขยะท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น ตลาดสด 
บา้นพกัอาศยั ธุรกิจร้านคา้ สถานประกอบการ สถานบริการ สถาบนัต่างๆ รวมทั้งเศษวสัดุก่อสร้าง ทั้งน้ีไม่
รวมของเสียอนัตรายและมูลฝอยติดเช้ือ 

กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 

ขยะมูลฝอยชุมชน ในภาษาองักฤษใชค้  าวา่ Municipal Solid Waste (MSW) หมายถึง ขยะมูลฝอยท่ีมี
แหล่งก าเนิดมาจากชุมชน มีองคป์ระกอบหลกัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ขยะอินทรียท่ี์เน่า
เสียไดง่้าย และมีความช้ืนสูง เช่น เศษอาหาร เศษผกั ผลไม ้ใบไมใ้บหญา้ เป็นตน้ ขยะท่ีเผาไหมไ้ด้ ซ่ึงไดแ้ก่ 
ขยะอินทรียท่ี์ยอ่ยสลายชา้ เช่น ไม ้ยาง หนงั กระดาษ และสารอินทรียส์ังเคราะห์เช่น พลาสติก และวสัดุเฉ่ือย 
ซ่ึงก็คือส่วนท่ีไม่เผาไหม ้เช่น หิน ทราย แกว้ กระเบ้ือง เป็นตน้ 

อ านวย ทองสถติย์,  
กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
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Refuse - Derived Fuel (RDF) คือ เช้ือเพลิงแข็งท่ีผลิตจากขยะชุมชน โดยมีการคดัแยกขยะท่ีไม่
สามารถเผาไหมไ้ด ้เช่น แกว้และโลหะต่างๆ ออกก่อนท่ีจะเขา้สู่กระบวนการผลิต RDF ซ่ึงกระบวนการผลิต
สามารถตั้งอยูใ่กลก้บัแหล่งก าเนิดขยะชุมชนได ้ขณะท่ีเช้ือเพลิงแขง็ท่ีผลิตไดส้ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ท่ีใดก็
ได ้เน่ืองจากสามารถขนส่งไดส้ะดวก 

The Encyclopedia of Alternative Energy and Sustainable Living  
 

ขยะเช้ือเพลิง RDF หมายถึง ขยะมูลฝอยท่ีผ่านกระบวนการจดัการต่างๆ เช่น การคดัแยกวสัดุท่ีเผา
ไหมไ้ดอ้อกมา การฉีกหรือตดัขยะมูลฝอยออกเป็นช้ินเล็กๆ ขยะเช้ือเพลิงท่ีไดน้ี้จะมีค่าความร้อนสูงกวา่หรือมี
คุณสมบติัเป็นเช้ือเพลิงท่ีดีกวา่การน าขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมมาใชโ้ดยตรง เน่ืองจากมีองคป์ระกอบทั้งทาง
เคมีและกายภาพสม ่าเสมอกวา่ ขอ้ดีของขยะเช้ือเพลิง คือ มีค่าความร้อนสูง (เม่ือเปรียบเทียบกบัขยะมูลฝอยท่ี
ยงัไม่ผา่นกระบวนการ) ง่ายต่อการจดัเก็บ การขนส่ง การจดัการต่างๆ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มต ่า 

 

การใชป้ระโยชน์ RDF สามารถใชเ้พื่อผลิตพลงังานไฟฟ้าและความร้อน โดยอาจมีการใช ้RDF เป็น
เช้ือเพลิงภายในท่ีเดียวกนั หรือมีการขนส่งในกรณีท่ีตั้งของโรงงานไม่ไดอ้ยูท่ี่เดียวกนั ทางเลือกอีกทางหน่ึงก็
คือ น าไปใชเ้ผาร่วมกบัถ่านหิน เพื่อลดปริมาณการใชถ่้านหินลง อุตสาหกรรมบางประเภท เช่น อุตสาหกรรม
ซีเมนต ์ไดมี้การน า RDF ไปใชใ้นกระบวนการผลิตปูนซีเมนต ์ท าใหล้ดการใชถ่้านหินลงไปได ้

กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 

เช้ือเพลงิขยะ (RDF) เป็นการปรับปรุงและแปลงสภาพขยะมูลฝอย ให้เป็นเช้ือเพลิงแข็งท่ีมีคุณสมบติั
ในดา้นค่าความร้อน (Heating Value) ความช้ืน ขนาด และความหนาแน่น ท่ีเหมาะสมในการใชเ้ป็นเช้ือเพลิง
ป้อนใหก้บัหมอ้ไอน ้ าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าหรือความร้อนต่อไป นอกจากน้ีขยะเช้ือเพลิงยงัมีองคป์ระกอบทั้ง
ทางเคมีและทางกายภาพท่ีสม ่าเสมอ 

มูลนิธิพลังงานเพือ่ส่ิงแวดล้อม 
 
 

นอกจากน้ียงัมีการเรียกขยะเช้ือเพลิง RDF วา่ Solid Recovered Fuel หรือ Specified Recovered Fuel 
(SRF)   ซ่ึงสามารถกล่าวโดยสรุปไดว้า่ขยะเช้ือเพลิง RDF คือ เช้ือเพลิงแข็งท่ีผลิตจากขยะชุมชน (MSW) โดย
การน าขยะมาผา่นกระบวนการจดัการ เพื่อใหไ้ดเ้ช้ือเพลิงท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ไดใ้นเชิงพลงังาน ทั้งในรูปแบบของการผลิตพลงังานความร้อนหรือพลงังานไฟฟ้า  
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ข. การวางแผนจัดการขยะมูลฝอย 

การวางแผนเพื่อการจดัการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนแรกควรเร่ิมตน้ท่ีการส ารวจปริมาณ
และลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันของพื้นท่ีท่ีต้องการจะจัดการ จากนั้นจึงท าการ
คาดการณ์ปริมาณและลักษณะสมบติัของขยะท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อการวางแผนการจดัการท่ี
เหมาะสม   ทั้งน้ีขอ้มูลดงักล่าวสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดด้งัน้ี 

- เพื่อวางแผนจดัเตรียมภาชนะส าหรับรองรับขยะมูลฝอย เพื่อรอการเก็บขนไปก าจดั 
- เพื่อพิจารณาชนิด ความจุ และจ านวนของพาหนะเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม 
- เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการน าขยะมูลฝอยบางส่วนกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ ด้วย

วธีิการต่างๆ เช่น การน ากลบัไปใชใ้หม่ (Reuse) การรีไซเคิล เป็นตน้ 
- เพื่อประเมินความเป็นไปไดใ้นการปรับหรือเปล่ียนแปลงสภาพของขยะมูลฝอยขั้นแรก (Pre - 

Treating Wastes) ดว้ยวิธีการต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อให้การก าจดัขยะมูลฝอยในกระบวนการต่อไป
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- เพื่อระบุปริมาณของขยะมูลฝอยท่ีตอ้งการการจดัการเป็นพิเศษ เช่น มูลฝอยท่ีมีความเป็นพิษ 
(Toxic Wastes) และขยะมูลฝอยท่ีก าจดัไดย้ากกวา่ปกติ 

- เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับการประเมินความเปล่ียนแปลงในเร่ืองของปริมาณและลกัษณะของมูล
ฝอยในอนาคต 

- เพื่อพิจารณา ออกแบบ และวางแผนจดัเตรียมสถานท่ีก าจดัมูลฝอยในขั้นสุดทา้ย ให้มีขนาด
และความสามารถในการรองรับขยะไดเ้พียงพอกบัปริมาณขยะท่ีจะเกิดข้ึน 

 

อาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ ขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณและลกัษณะของขยะมูลฝอยในปัจจุบนัและอนาคต มี
ความส าคญัต่อการก าหนดแผนการในการควบคุมแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย การพิจารณาเลือกวิธีการ
จดัการขยะมูลฝอยในขั้นตอนต่างๆ การพิจารณาออกแบบอุปกรณ์ สถานท่ี ก าลงัคน งบประมาณท่ีจ าเป็นตอ้ง
ใช้ในการจดัการดว้ยวิธีการท่ีไดเ้ลือกไว ้และปฏิบติัการจดัการขยะมูลฝอยตามแผนการท่ีวางไว ้รวมถึงการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ซ่ึงผนัเปล่ียนไปตามกาลเวลา   นอกจากน้ียงัมีประเด็น
ส าคญัท่ีตอ้งพิจารณา ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 
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(1)  กลไกการเกดิขยะมูลฝอย 

 มนุษยเ์ม่ือมีการด ารงชีวิตอยูร่่วมกนัในสังคมยอ่มจะมีกิจกรรมซ่ึงเป็นธุรกิจ (Business Activities) ใน
รูปแบบต่างๆ ซ่ึงผลจากธุรกิจเหล่าน้ี คือ ผลผลิต (Product) และผลผลิตพลอยได ้(Byproducts) ซ่ึงอาจน ามาใช้
ประโยชน์ได้หรืออาจเป็นส่ิงซ่ึงไร้ประโยชน์โดยส้ินเชิงก็ได ้ส าหรับผลิตผลนั้นจะถูกซ้ือ ขาย แลกเปล่ียน 
หมุนเวยีน และถูกใชง้านจนคุณค่าของมนัในสายตาของผูค้รอบครองลดต ่าลงเร่ือย ๆ และผลสุดทา้ยหากไม่ถูก
ขายต่อหรือส่งต่อให้ผูอ่ื้น หรือปรับสภาพใหม่ให้ดีข้ึนเพื่อน ากลบัไปใชง้านต่อไป ผลิตผลเหล่านั้นก็จะถูกทิ้ง
ไปในรูปของขยะมูลฝอย การแปรเปล่ียนของผลิตผลจนกระทัง่กลายเป็นขยะมูลฝอยแสดงไวใ้นรูปท่ี 2.1 โดย
เร่ิมตน้ท่ีเม่ือมูลค่าหรือราคาในทอ้งตลาด (Market Value) ของผลิตผลท่ีจุด A ต ่ากวา่มูลค่าหรือราคาประเมิน
ของผลิตผลในความคิดของผูต้อ้งการใชผ้ลิตผลนั้น (Personally Evaluated Value) ท่ีจุด B ผลิตผลนั้นก็จะถูก
ซ้ือไปเพื่อใชป้ระโยชน์   ต่อมาเม่ือผา่นการใชง้านไปนานเขา้ ราคาในทอ้งตลาดและราคาประเมินของผลิตผล
นั้นต่างก็จะลดลง แต่ราคาประเมินจะลดลงดว้ยอตัราท่ีเร็วกวา่จนกระทัง่หลงัจากจุด C เป็นตน้ไป  ราคาใน
ทอ้งตลาดของผลิตผลนั้นจะสูงกวา่ราคาประเมิน ซ่ึงเม่ือถึงตอนน้ี ผูท่ี้เป็นเจา้ของอาจพิจารณาถึงการท่ีจะขาย
ผลิตผลนั้นไปเสียในรูปของผลิตผลท่ีใช้แลว้ ระหว่างจุด D และ E เป็นช่วงเวลาท่ีโดยแทจ้ริงแลว้ผูท่ี้เป็น
เจา้ของผลิตผลนั้น ไม่ตอ้งการท่ีจะเก็บผลิตผลนั้นไวอี้กต่อไป และในช่วงน้ีถา้เขาจะขายผลิตผลดงักล่าวไป ก็
ยงัสามารถท าได ้คือ มีตลาดท่ีจะซ้ือ แต่เม่ือหลงัจากจุด E ไปแลว้ ผลิตผลนั้นจะไม่มีคุณค่าอีกต่อไปและจะ
กลายเป็นขยะมูลฝอยท่ีแทจ้ริง ซ่ึงการก าจดัออกไปจะตอ้งมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนอีกดว้ย   จะเห็นได้ว่าผลิตผลท่ี
เกิดข้ึนนั้นจะมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตในลกัษณะต่างๆ กนั แต่ในไม่ชา้ก็เร็วผลิตผลเหล่าน้ีก็ตอ้งกลายเป็น
ขยะมูลฝอยซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการจดัการท่ีเหมาะสมต่อไป 
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รูปที ่2.1      กลไกการแปรเปล่ียนจากผลิตผลไปเป็นขยะมูลฝอย 
ทีม่า  วรายุทธ โตสิตารัตน์ (2549) 

 
 

(2)  การจ าแนกประเภทของขยะมูลฝอย 

 โดยทัว่ไปขยะมูลฝอยสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป (General Wastes) ซ่ึงเกิดจากการด ารงชีพ (Living Activities) และการ
ด าเนินธุรกิจ (Business Activities) 

2. ขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม (Industrial Wastes) ซ่ึงเป็นอีกส่วนหน่ึงของขยะมูลฝอยท่ีเกิดจาก
การด าเนินธุรกิจเช่นกนั 

 

รูปท่ี 2.2 แสดงการจ าแนกประเภทของขยะมูลฝอยและการแบ่งประเภทย่อยๆ โดยในบางประเทศ
เทศบาลจะรับผิดชอบด าเนินการเก็บ ขน และก าจดัขยะมูลฝอยประเภททัว่ไปเท่านั้น ส าหรับขยะมูลฝอยจาก
งานอุตสาหกรรมนั้น จะเป็นหน้าท่ีของเจ้าของกิจการท่ีจะต้องจดัการและด าเนินการเองภายใต้กฎเกณฑ์
ขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว ้
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รูปที ่2.2        การจ าแนกประเภทของขยะมูลฝอยโดยทัว่ไป 
ทีม่า  วรายุทธ โตสิตารัตน์ (2549) 

 

นอกจากน้ียงัมีการจ าแนกประเภทตามพิษภยัท่ีเกิดข้ึนกบัมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม จ าแนกตามลกัษณะ
ของขยะ และจ าแนกตามแหล่งก าเนิด ไดด้งัน้ี 

 การจ าแนกประเภทตามพษิภัยทีเ่กดิขึน้กบัมนุษย์และส่ิงแวดล้อม   

1) ขยะทัว่ไป (General  Waste)  หมายถึง  ขยะมูลฝอยท่ีมีอนัตรายนอ้ย  ไดแ้ก่  พวกเศษอาหาร  เศษ
กระดาษ  เศษผา้  พลาสติก  เศษหญา้และใบไม ้ฯลฯ 

1. Ash 

2. Sludge 

3. Waste Oil 

4. Waste Acid 

5. Waste Alkali 

6. Waste Plastics 

7. Waste Paper 

8. Waste Woods 

9. Waste Textile 
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2) ขยะอันตราย (Hazardous  Waste)  เป็นขยะท่ีมีภยัต่อคนและส่ิงแวดลอ้ม  อาจมีสารพิษ  ติดไฟ
หรือระเบิดง่าย  ปนเป้ือนเช้ือโรค  เช่น  ไฟแช็คแก๊ส  กระป๋องสเปรย ์ถ่านไฟฉาย  แบตเตอร่ี หรือ
ขยะติดเช้ือจากสถานพยาบาล 

 

 การจ าแนกประเภทตามลกัษณะของขยะ   

1) ขยะเปียกหรือขยะสด (Garbage)    มีความช้ืนปนอยูม่ากกวา่ร้อยละ  50  จึงติดไฟไดย้าก ส่วนใหญ่ 
ไดแ้ก่  เศษอาหาร  เศษเน้ือ  เศษผกั  และผกัผลไมจ้ากบา้นเรือน  ร้านจ าหน่ายอาหารและตลาดสด  
รวมทั้งซากพืชและสัตวท่ี์ยงัไม่เน่าเป่ือย ขยะประเภทน้ีจะท าให้เกิดกล่ินเน่าเหม็นเน่ืองจากแบคทีเรีย
ยอ่ยสลายอินทรียสาร  นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งเพาะเช้ือโรคโดยติดไปกบัแมลง  หนู  และสัตวอ่ื์น
ท่ีมาตอมหรือกินขยะเป็นอาหาร 

2) ขยะแห้ง  (Rubbish)    คือ  ส่ิงเหลือใชท่ี้มีความช้ืนอยูน่อ้ยจึงไม่ก่อให้เกิดกล่ินเหม็น  จ าแนกได ้ 2  ชนิด  
คือ 

- ขยะท่ีเป็นเช้ือเพลิง  ติดไฟได ้เช่น  เศษผา้  เศษกระดาษ  หญา้  ใบไม ้ ก่ิงไมแ้หง้ 
- ขยะท่ีไม่เป็นเช้ือเพลิง  ไดแ้ก่  เศษโลหะ  เศษแกว้  และเศษกอ้นอิฐ 

 

 การจ าแนกประเภทตามแหล่งก าเนิดของขยะ   

1) ขยะมูลฝอยชุมชน   คือ ขยะมูลฝอยจากสถานท่ีต่างๆ ไดแ้ก่ ท่ีพกัอาศยั ยา่นธุรกิจการคา้ ตลาดสด 
สถานท่ีราชการหรือสถาบนัการศึกษา และโรงพยาบาล  ลกัษณะของขยะข้ึนอยูก่บักิจกรรมต่างๆ 
ตามประเภทของแหล่งก าเนิด เช่น ขยะจากสถานท่ีราชการหรือโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นเศษวสัดุ
เหลือใชจ้ากส านกังาน เช่น กระดาษ ถุงพลาสติก ขยะจากโรงพยาบาล ท่ีมีมูลฝอยติดเช้ือจากห้อง
พยาบาลปะปนมากบัมูลฝอยประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ 

2) ขยะมูลฝอยจากการเกษตร  คือ มูลฝอยท่ีเกิดจากฟาร์มเล้ียงสัตวแ์ละจากการเพาะปลูก ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นสารอินทรียท่ี์จะเกิดการเน่าและยอ่ยสลายส่งกล่ินเหม็นรบกวน เช่น เศษพืช ผกั มูลสัตว ์
เป็นตน้ ในเขตเกษตรกรรมบางแห่งมีการใชส้ารเคมีและวตัถุมีพิษต่างๆ ซ่ึงเส่ียงต่อการปนเป้ือนสู่
ส่ิงแวดลอ้ม 

3) ขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม คือ ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งจากกระบวนการผลิต 
หรือท่ีปะปนมากบัวตัถุดิบ ลกัษณะมูลฝอยแบ่งเป็นมูลฝอยทัว่ไปจากกิจวตัรประจ าวนั หรือจาก
บา้นพกัคนงาน และมูลฝอยอนัตรายซ่ึงเกิดจากกระบวนการผลิต เช่น คราบน ้ ามนั สารละลายท่ีใช้
แลว้ รวมทั้งเศษวตัถุดิบ 
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(3)  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อปริมาณการเกดิและลกัษณะสมบัติของขยะมูลฝอย 

โดยทัว่ไปปริมาณขยะมูลฝอยจะเพิ่มมากข้ึนตามความเจริญของทอ้งถ่ิน และฐานะความเป็นอยู่ของ
ประชาชน และจะเพิ่มข้ึนทั้งอตัราส่วนท่ีเกิดข้ึนต่อคน และปริมาณทั้งหมดตามจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน 
ปริมาณขยะมูลฝอยจะมากนอ้ยข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย ไดแ้ก่ 

- ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ เช่น ชุมชนท่ีตั้งอยู่ติดภูเขา จะผลิตขยะมูลฝอยท่ีเป็นของป่ามาก ส่วน
ชุมชนท่ีตั้งอยูติ่ดทะเล จะมีมูลฝอยท่ีเก่ียวกบัผลผลิตทางทะเล เป็นตน้ 

- ฤดูกาล โดยในแต่ละฤดูกาล จะมีผลผลิตท่ีท าใหเ้กิดมูลฝอยแตกต่างกนั เช่นผลไมใ้นแต่ละ
ฤดู หรือฤดูกาลท่องเท่ียวของแต่ละทอ้งท่ี เป็นตน้  

- อุปนิสัยของประชาชนในชุมชน 
- ความหนาแน่นของประชากรและลกัษณะชุมชน 
- สภาวะทางเศรษฐกิจ 
- การบริการเก็บขนและก าจดัมูลฝอย 
- สภาพการน าวสัดุกลบัมาใชใ้หม่ 
- กฎหมายขอ้บงัคบัและความร่วมมือของประชาชน 

โดยทัว่ไปสถานท่ีตั้งและฤดูกาลมีผลต่อปริมาณและลกัษณะของขยะมูลฝอยมาก และเป็นความจริง
ท่ีวา่ รายไดย้ิ่งสูง ขนาดของครอบครัวยิ่งใหญ่ ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนก็จะยิ่งมากและมีความหลากหลายเพิ่มข้ึน
ตามไปดว้ย หากขนาดของท่ีอยูอ่าศยัยิ่งเล็ก ระยะเวลาเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไวใ้นบา้นก็จะยิ่งสั้น และอตัรา
การเปล่ียนผลิตผลไปเป็นมูลฝอยก็จะสั้ นลงด้วย   ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากท่ีอยู่อาศยัดงักล่าวน้ีจะมีลกัษณะ
ค่อนขา้งจะคงท่ีและมีการผนัแปรน้อย ส าหรับอุปนิสัยในการซ้ือและทศันคติในการด ารงชีวิตนั้น ข้ึนอยู่กบั
สามญัส านึกของบุคคลนั้น ๆ เก่ียวกบัเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรว่ามีมากนอ้ยเพียงใด และเร่ืองน้ีไม่ข้ึนอยูก่บั
รายไดห้รือมาตรฐานการครองชีพของบุคคล พฤติกรรมในการซ้ือและบริโภคอาจเปล่ียนไปตามฤดูกาลได ้และ
นอกจากนั้น ยงัข้ึนอยูก่บัชนิดและจ านวนของร้านคา้ รวมทั้งความสะดวกในการซ้ือดว้ย กฎหมายขอ้บงัคบัก็มี
ส่วนสัมพนัธ์กบัปริมาณและลกัษณะของขยะมูลฝอยอยา่งมากเช่นกนั ยกตวัอยา่งเช่น การก าหนดขอบเขตของ
บริการ การจดัการขอ้มูล  การก าหนดค่าบริการ ความเขม้งวดกวดขนัและความรุนแรงของบทลงโทษผูฝ่้าฝืน 
เป็นตน้   ส าหรับขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากภาคธุรกิจนั้น ปัจจยัส าคญัท่ีจะเป็นตวัก าหนดปริมาณและลกัษณะของ
ขยะประเภทน้ีไดแ้ก่ ชนิดและขนาดของธุรกิจนั้นๆ 
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(4)  วธีิการประเมินปริมาณและลกัษณะสมบัติของขยะมูลฝอยในสภาวะปัจจุบัน 

 วธีิการประเมินปริมาณและลกัษณะสมบติัของขยะท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั จ าแนกไดเ้ป็น 2 วธีิ ไดแ้ก่ 

 วธีิที ่1 การส ารวจและเกบ็ข้อมูลจากแหล่งเกดิมูลฝอยโดยตรง 

วิธีน้ีผูศึ้กษาจะตอ้งท าการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณการเกิดและลกัษณะของมูลฝอยจากแหล่งเกิดมูล
ฝอยทุกชนิดในพื้นท่ี ซ่ึงอาจท าได้โดยการชกัตวัอย่างด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อให้ได้ตวัอย่างท่ีสามารถเป็น
ตวัแทนของแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยต่างๆ เหล่านั้น ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้ว ไดแ้ก่ อาคารสถานท่ีอยู่อาศยั อาคาร
ร้านคา้พาณิชย ์สถาบนั หรือสถานท่ีท างาน โรงแรม ตลาด และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ จะเห็นได้ว่า
การศึกษาดว้ยวธีิน้ีเพื่อให้บรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพตามวตัถุประสงคต์อ้งใชเ้วลา ค่าใชจ่้าย ก าลงัคน ความ
ร่วมมือจากชุมชน และความรู้ความเขา้ใจในวธีิการและขั้นตอนของการศึกษาเป็นอยา่งมาก โดยด าเนินการดงัน้ี 

ก. การคดัเลือกพื้นท่ีตวัอย่างและกลุ่มตวัอยา่งเพื่อการศึกษา ซ่ึงจะตอ้งใชค้วามรู้ทางดา้นสถิติ
และเศรษฐสังคมในการด าเนินการ 

ข. การจดัเตรียมก าหนดของการศึกษาท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อให้ทราบถึงความแปรผนัของ
ปริมาณและลกัษณะของมูลฝอยในช่วงเวลาต่าง ๆ กนัของปีดว้ย 

ค. การเก็บตวัอย่างมูลฝอยท่ีเกิดจากกลุ่มตวัอย่างท่ีคดัเลือกไว ้ซ่ึงในการน้ี ตอ้งใช้อุปกรณ์ท่ี
เหมาะสมและการประชาสัมพนัธ์ท่ีดี เพื่อให้ได้รับความร่วมมือ และการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง
ตามหลกัวชิาการจากกลุ่มตวัอยา่ง 

ง. การวเิคราะห์ตวัอยา่ง ซ่ึงเก็บมาไดท้ั้งในดา้นปริมาณและลกัษณะของมูลฝอยโดยเจา้หนา้ท่ี
ซ่ึงตอ้งไดรั้บการศึกษา หรือฝึกอบรมในดา้นน้ีอยา่งดีพอ 

 

มวลของขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีสามารถประเมินไดจ้าก 

  



n

i

iWW
1

      (1) 

เม่ือ W   =   ปริมาณการเกิด (มวล) ของมูลฝอยรวมจากแหล่งเกิด 
           มูลฝอยทุกชนิด ในช่วงเวลาท่ีก าหนด (หน่วยน ้าหนกั / หน่วยเวลา) 

 Wi   =   ปริมาณการเกิด (มวล) ของมูลฝอยจากแหล่งเกิดแต่ละชนิด 
                           (หน่วยน ้าหนกั / หน่วยเวลา) 
 

  Wi   =   mi  Pi      (2) 
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เม่ือ mi   =   อตัราการเกิดมูลฝอยจากแหล่งเกิดแต่ละชนิด  
            (หน่วยน ้าหนกั  / หน่วยแหล่งเกิดมูลฝอย / หน่วยเวลา) 

 Pi   =   จ านวนของแหล่งเกิดมูลฝอยแต่ละชนิดในพื้นท่ี (หน่วยแหล่งเกิดมูลฝอย) 
 

ส าหรับปริมาตรของขยะมูลฝอยค านวณไดจ้าก 
 

  
D

W
V        (3) 

เม่ือ V   =   ปริมาตรของมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีก าหนด 
            (หน่วยปริมาตร / หน่วยเวลา) 

 W   =   มวลของมูลฝอย (หน่วยน ้าหนกั / หน่วยปริมาตร) 
 D   =   ความหนาแน่นของมูลฝอย (หน่วยน ้าหนกั / หน่วยปริมาตร) 

ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาดว้ยวธีิน้ีจะมีความแม่นย  า และมีรายละเอียดท่ีสามารถน าไปใชใ้นการวาง
แผนการจดัการมูลฝอยได้มาก ท่ีส าคญัท่ีสุด เป็นการให้ข้อมูลเฉพาะเก่ียวกับปริมาณมูลฝอยบางชนิดซ่ึง
ตอ้งการการจดัการเป็นพิเศษ เช่น มูลฝอยท่ีมีอนัตราย เป็นตน้ ซ่ึงการศึกษาด้วยวิธีอ่ืนอาจจะไม่ได้ขอ้มูล
ดงักล่าวน้ี 

การจ าแนกและวิเคราะห์ลกัษณะของมูลฝอย ท าโดยการใช้วิธีการท่ีก าหนดไวโ้ดยหน่วยงานต่างๆ ท่ี
เช่ือถือได ้และปัจจุบนัส านกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติไดก้ าหนดมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์
ดงักล่าวไวแ้ลว้ 

 

 ข้อก าหนดส าหรับวธีิส ารวจและเกบ็มูลฝอยโดยตรงจากแหล่งก าเนิด 

 -  น ้าหนกัมูลฝอยของแต่ละกลุ่มตวัอยา่งจะตอ้งมีค่าไม่นอ้ยกวา่ 200 กิโลกรัม 
- การเก็บขอ้มูลควรท าอยา่งนอ้ย 8 วนั โดยตดัขอ้มูลของวนัแรกทิ้งไป เน่ืองจากผูทิ้้งมูลฝอยยงัไม่มี
ความคุน้เคยกบัการเก็บตวัอยา่ง จึงมีโอกาสผดิพลาดของขอ้มูล ขอ้มูลท่ีเหลืออีก 7 วนั จะแสดงถึง
ปริมาณมูลฝอยใน 1 สัปดาห์ 

- การเก็บตวัอยา่งตอ้งเตรียมภาชนะบรรจุตวัอยา่งใหพ้อเพียงกบัปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน วธีิท่ีนิยมใช้
และประหยดัคือใชถุ้งพลาสติก 
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 ข้อดีและข้อเสียของวธีิส ารวจและจัดเกบ็มูลฝอยโดยตรงจากแหล่งก าเนิด 

 ข้อดี 

-   สามารถให้ข้อมูลเก่ียวกบัปริมาณของมูลฝอยจากแหล่งเกิดชนิดต่าง ๆ แต่ละพื้นท่ีท่ีได้รับการ
ส ารวจเป็นอยา่งดี 

-  ตวัอยา่งท่ีเก็บมาไดย้งัสามารถน ามาใชว้ิเคราะห์องคป์ระกอบและลกัษณะของมูลฝอยจากแหล่งเกิด
ชนิดต่าง ๆ แต่ละชนิดไดเ้ป็นอยา่งดี 

  

ข้อเสีย 

-  ไม่บอกถึงปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณสถาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนตามทอ้ง
ถนน ตรอก ซอย และมูลฝอยจากแหล่งเกิดประเภทย่อยอ่ืน ๆ ดงันั้น ปริมาณมูลฝอยทั้งหมดของ
พื้นท่ีท่ีซ่ึงไดจ้ากการศึกษาในลกัษณะน้ีมกัจะน้อยกว่าปริมาณมูลฝอยทั้งหมดของพื้นท่ีซ่ึงไดจ้าก
การตรวจวดัมูลฝอยท่ีถูกน ามาทิ้งยงัสถานท่ีก าจดัอยูเ่สมอ 

-  เน่ืองจากปริมาณของมูลฝอยนอกจากจะแตกต่างไปตามเวลาและสถานท่ีแล้ว ยงัแปรผนัไปตาม
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรด้วย การคดัเลือกตวัอย่างจึงตอ้งค านึงถึงประเด็น
เหล่าน้ีใหดี้ดว้ย ตวัอยา่งเช่น แหล่งก าเนิดชนิดบา้นพกัอาศยัยงัจะตอ้งถูกจ าแนกออกเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ 
อีกเช่น เป็นบา้นพกัอาศยัของผูมี้ฐานะดี ปานกลาง และต ่า เป็นตน้ ซ่ึงการจ าแนกดงักล่าวรวมทั้งการ
ตรวจนับจ านวนของแหล่งเกิดมูลฝอยแต่ละกลุ่ม แต่ละประเภท เป็นงานท่ีตอ้งใช้เวลา ค่าใช้จ่าย 
และบุคลากรท่ีมีความสามารถมากกวา่การประมาณปริมาณมูลฝอยของพื้นท่ีดว้ยวธีิอ่ืน 

 
วธีิที ่2   การส ารวจและเกบ็ข้อมูลจากมูลฝอยทีถู่กน ามาทิง้ยงัสถานทีก่ าจัด 

วธีิการน้ีท าโดยบนัทึกมวลและปริมาตร รวมทั้งการชกัตวัอยา่งเพื่อวิเคราะห์ลกัษณะของขยะมูลฝอยท่ี
ถูกน ามายงัสถานท่ีก าจดั โดยรถยนตเ์ก็บขนขยะของเทศบาลและอาจรวมของเอกชนดว้ย ในแต่ละเท่ียวตลอด
ช่วงเวลาของการเก็บขอ้มูลท่ีก าหนดไว ้  พบวา่ปริมาณของขยะมูลฝอยท่ีตรวจวดัไดจ้ากการศึกษาในลกัษณะน้ี 
จะเป็นปริมาณของขยะมูลฝอยท่ีเกิดและถูกเก็บขนมาจากพื้นท่ีซ่ึงไดรั้บการบริการเก็บขนจากเทศบาลเท่านั้น 
ซ่ึงพื้นท่ีซ่ึงได้รับบริการเก็บขนน้ีอาจจะเท่ากบัหรือน้อยกว่าพื้นท่ีทั้งหมดของเทศบาลก็ได้ ถ้าก าหนดให้ n 
เท่ากบั % ของพื้นท่ีซ่ึงไดรั้บการบริการต่อพื้นท่ีทั้งหมดของเขตเทศบาล ปริมาณทั้งหมดของขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึนในเขตเทศบาลสามารถค านวณไดจ้าก 
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Wt   =   100(Wc)/n     (4) 

เม่ือ Wt   =   มวลของขยะมูลฝอยทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลในช่วงเวลาท่ีก าหนด 
             (หน่วยน ้าหนกั / หน่วยเวลา) 

 Wc   =   มวลของขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีซ่ึงไดรั้บบริการฯ ในช่วงเวลาท่ีก าหนด 
              (หน่วยน ้าหนกั / หน่วยเวลา) 

 n    =   อตัราส่วนของพื้นท่ีซ่ึงไดรั้บบริการต่อพื้นท่ีทั้งหมดของเขตเทศบาล (%) 
 

ส าหรับการค านวณปริมาตรของขยะมูลฝอยใชห้ลกัการเดียวกนักบัท่ีกล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ 
 

 การประเมินปริมาณมูลฝอยดว้ยวธีิน้ีเปรียบเทียบแลว้ท าไดง่้ายกวา่แต่มีความแม่นย  าและมีรายละเอียด
ของขอ้มูลนอ้ยกวา่ วธีิการส ารวจและเก็บขอ้มูลจากแหล่งเกิดมูลฝอยโดยตรง อุปกรณ์ส าคญัส าหรับการศึกษา
ดว้ยวธีิน้ี คือ เคร่ืองชัง่ ซ่ึงอาจเป็นแบบชัง่ทั้งคนัรถ หรือเคร่ืองชัง่แบบทีละเพลา (ซ่ึงให้ความแม่นย  านอ้ยลงไป
แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ท่ีเช่ือถือได)้ และจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากพนกังานประจ ารถยนตเ์ก็บขนมูล
ฝอย วธีิท่ีดีแลว้ควรท าการศึกษาโดยท่ีพนกังานเหล่าน้ีไม่รู้ตวัเพราะมิฉะนั้นแลว้จะมีแนวโนม้ท่ีวา่พนกังานเก็บ
ขนฯ จะพยายามเก็บและอดัมูลฝอยเขา้ไวใ้นรถยนตเ์ก็บขนมากเกินกวา่สภาวะตามปกติเสมอ และเน่ืองจากวา่
โดยทัว่ไปแลว้ ปริมาณการเกิดของมูลฝอยในพื้นท่ีศึกษานั้นนิยมรายงานผลเป็นปริมาณต่อช่วงเวลา 1 ปี ดงันั้น
เพื่อให้ขอ้มูลซ่ึงไดจ้ากการศึกษาสามารถเป็นตวัแทนของสภาวะท่ีเป็นจริงได ้ขอ้เสนอแนะต่อไปน้ีเป็นส่ิงท่ี
ควรปฏิบติัตาม คือ 
 

-  จดัให้มีการส ารวจโดยชกัตวัอยา่งไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง/ปี ทั้งน้ีเพื่อให้ครอบคลุมถึงความแปรผนัของ
ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากฤดูกาลทั้ง 3 ฤดูของปี 

-  ในการเก็บตวัอยา่งแต่ละคร้ังควรท าไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อให้ครอบคลุมถึงความ
แปรผนัของปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในแต่ละวนัของสัปดาห์ดว้ย 

 

 ข้อดีและข้อเสียของการส ารวจและเกบ็ข้อมูลจากมูลฝอยที่ถูกน ามาทิง้ยังสถานที่ก าจัด 

 ข้อดี 

-   เป็นวิธีการท่ีจดัไดว้่าให้ผลท่ีเช่ือถือไดใ้นการประเมินปริมาณ และชนิดของขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะมูลฝอยพวกท่ีไม่ไดเ้กิดจากอาคารท่ีพกัอาศยั เช่น ขยะมูลฝอยจากกิจกรรม
ดา้นการพาณิชย ์ขยะมูลฝอยจากการตลาดและท าความสะอาดถนน ตรอก ซอย หรือขยะมูลฝอยท่ี
เกิดจากการร้ือถอนท าลายส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ 
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-   หากไม่มีสถานท่ีทิ้งขยะมูลฝอยอ่ืนนอกเหนือไปจากสถานท่ีก าจดัท่ีท าการส ารวจและเก็บขอ้มูล
แลว้ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีไดจ้ากการศึกษาในลักษณะน้ีจะเป็นปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะตอ้งไดรั้บ
การพิจารณาหาทางก าจดัอยา่งแทจ้ริง 

-  เป็นวิธีท่ีท  าไดง่้ายไม่ส้ินเปลืองเวลา งบประมาณ และไม่ตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
เป็นพิเศษ 

-   ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในลักษณะน้ีสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการศึกษา
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอยไดอี้กดว้ย 

ข้อเสีย 

-  ไม่ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณและชนิดของขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากแหล่งเกิดชนิดต่างๆ ขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การศึกษาจะเป็นปริมาณและชนิดของขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งเกิดทุกแห่งในพื้นท่ีศึกษา
ร่วมกนั 

-  ขอ้มูลท่ีไดอ้าจขาดความแม่นย  า ทั้งน้ีดว้ยเหตุผลท่ีวา่จากแหล่งเกิดจนกระทัง่ถึงสถานท่ีก าจดันั้นมี
การสูญเสียขยะมูลฝอยไปหลายขั้นตอน ท าให้ปริมาณของขยะมูลฝอยลดนอ้ยลงและองคป์ระกอบ
เปล่ียนแปลงไป อาทิเช่น 

 ก.  การรับซ้ือของเก่าของผูซ้ื้อไปตามบา้น 
ข.  จากการคดัแยกของมีค่าในระหว่างการเก็บขน และเดินทางไปยงัสถานท่ีก าจดัโดยเจ้า

พนกังานเก็บขนขยะมูลฝอยเอง 
       ค.  จากการท่ีขยะมูลฝอยถูกน าไปทิ้งยงัสถานท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงมิใช่สถานท่ีก าจดัซ่ึงมีการ  ตรวจวดั

ปริมาณของมูลฝอยอยู ่

-  ตอ้งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพนักงานเก็บขนประจ ารถเก็บขนขยะมูลฝอย ด้วยเหตุผลท่ีว่า
พนกังานเหล่าน้ีหากรู้วา่มีการส ารวจตรวจวดัแลว้ มกัจะมีแนวโนม้ท่ีจะพยายามเก็บและอดัขยะมูล
ฝอยเขา้ไวใ้นรถเก็บขนมากเกินกวา่สภาวะปกติธรรมดาอยูเ่สมอ 

 

(5)   การวเิคราะห์องค์ประกอบของขยะมูลฝอย 

ขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบทางดา้นกายภาพของขยะมูลฝอยนั้น จะท าให้ผูว้ิเคราะห์สามารถเขา้ใจลึก
ลงไปถึงภาวการณ์เกิดของขยะมูลฝอยนั้น ซ่ึงความรู้และความเขา้ใจดงักล่าวสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการ
พิจารณาเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมในการเก็บขน การขนส่ง การก าจดั และการน ากลบัมาใช้ประโยชน์ของมูล
ฝอย ตวัอยา่งการประยุกตข์อ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบทางดา้นกายภาพของมูลฝอยแสดงในรูปท่ี 2.3 ซ่ึงแสดง



                   
                   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)                                                                                                                  รำยงำนกำรวิจัย  

   
               

    

                       
                      แผนงำนวิจัย: โครงกำรสำธิตกำรเปล่ียนขยะในมหำวิทยำลัยเป็นพลังงำนในรูปควำมร้อน 
                      ภำควิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่                                                                       หนา้ท่ี 2 - 14         
 

ใหเ้ห็นวา่วธีิการก าจดัใดเหมาะสมกบัองคป์ระกอบชนิดใดของขยะมูลฝอย   การวเิคราะห์ดงัตวัอยา่งท่ีแสดงใน
รูปน้ีถือไดว้า่เป็นการวเิคราะห์เบ้ืองตน้ทางดา้นเทคนิค ซ่ึงโดยความเป็นจริงแลว้จะตอ้งใชข้อ้มูลทางดา้นอ่ืน ๆ 
เช่น ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ประกอบการพิจารณาดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่2.3       องคป์ระกอบดา้นกายภาพของขยะมูลฝอยและวธีิจดัการท่ีเหมาะสม 

ทีม่า  วรายุทธ โตสิตารัตน์ (2549) 

 
องคป์ระกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอยสามารถวิเคราะห์ไดท้ั้งแบบเปียกและแบบแห้ง โดยน ามูล

ฝอยมาคดัแยกตามชนิด และชัง่น ้ าหนกัเพื่อหาร้อยละโดยน ้ าหนกัของแต่ละองค์ประกอบ โดยปกติแลว้การ
วิเคราะห์ความหนาแน่นปกติจะตอ้งกระท าทนัที เพื่อป้องกนัความผิดพลาดท่ีจะเกิดจากการระเหยของน ้ าอาจ
ท าใหค้วามหนาแน่นคลาดเคล่ือนได ้ความหนาแน่นปกติหาไดจ้ากสมการ 

                                            
V

W
D                                      (5) 

เม่ือ D   =   ความหนาแน่นปกติ (ก.ก./ลบ.ม) 
V   =   ปริมาตรมูลฝอย (ลบ.ม.) 
W   =   น ้าหนกัมูลฝอย (ก.ก.) 

 
 
 

Solid Waste 

Combustibles 

Incombustibles 

Garbage, Paper, 

Wood, others 

Garbage 

Plastics 

Incineration 

Composting 

Crushing, 

Compressing 

Bottles, Cans, 

others 

Soils and Sand, 

others 

Crushing, 

Compressing 

Residues Landfill 

Composting Fertilizer 

Blocks Landfill 

Reuse Scavenger 

Landfill 
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 ลกัษณะสมบัติทางเคมีของขยะมูลฝอย  

ก. ความช้ืน (Moisture Content)  

วิเคราะห์โดยการน าขยะมูลฝอยสดประมาณ 30-50 กิโลกรัม เขา้อบในตูอ้บ (Hot Air Oven) 
อุณหภูมิ 95oC -105oC เป็นเวลา 3-5 วนั จากนั้นน ามาชัง่ จะไดค้่าความช้ืนซ่ึงค านวณไดจ้ากสมการ 

 

                  100
1

21 



W

WW
W            (6) 

 

เม่ือ    W    =  ร้อยละของความช้ืน 
W1   =  น ้าหนกัมูลฝอยก่อนอบ 
W2   =  น ้าหนกัมูลฝอยหลงัอบ 

ข. ของแข็งทั้งหมด (Total Solids)  

เม่ือน าขยะมูลฝอยมาอบแห้งแลว้ น ้ าหนกัท่ีเหลือจากการอบจะเป็นปริมาณของแข็งทั้งหมด ซ่ึง
ค านวณไดจ้ากสมการ 

WT 100             (7) 

เม่ือ T  = ร้อยละของแขง็ทั้งหมด 
W  =  ร้อยละของความช้ืน 

ค. ของแข็งที่ระเหยได้ (Volatile Solids)  

หลงัจากน าขยะมูลฝอยอบจนแห้งดีแลว้ น ามาบดให้ละเอียดจนมีขนาดประมาณ 1.0 มิลลิเมตร 
เพื่อเตรียมตวัอย่างมูลฝอยไปวิเคราะห์ลกัษณะสมบติัทางเคมีอ่ืนๆ ต่อไป ส าหรับการวิเคราะห์ของแข็งท่ี
ระเหยไดใ้หน้ ามูลฝอยประมาณ 3-6 กรัม ใส่ในถว้ยตวงทนความร้อน ชัง่บนัทึกน ้ าหนกั แลว้เผาในเตาเผา
ท่ีอุณหภูมิ 600oC -650oC เป็นเวลา 2 ชัว่โมง จากนั้นน ามาใส่ในตูดู้ดความช้ืน 1-2 ชัว่โมง ชัง่น ้ าหนกั 
ของแขง็ท่ีระเหยไดส้ามารถค านวณไดจ้ากสมการ 

100
1

21 



W

WW
V          (8) 

เม่ือ      V  =  ร้อยละของแขง็ท่ีระเหยได ้(%) 
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W1  =  น ้าหนกัก่อนเผา (กรัม) 
W2  = น ้าหนกัหลงัเผา (กรัม) 

 

ง. เถ้า (Ash Content)  

เม่ือน าขยะมูลฝอยมาเผาในเตาเผาแล้ว  น ้ าหนักท่ีเหลือจากการเผามูลฝอยจะเป็นปริมาณเถ้า
ทั้งหมด ซ่ึงค านวณไดจ้ากสมการ 

 

V100A          (9) 
เม่ือ  A   =  ส่วนประกอบท่ีเป็นเถา้ 

V   =  ของแขง็ท่ีระเหยได ้
 

ลกัษณะสมบติัทางเคมีท่ีกล่าวมา เรียกว่า The Three Component ไดแ้ก่ Moisture Content, 
Volatile Solid และ Ash Content ส าหรับ 1 ตวัอยา่งจะมีองคป์ระกอบทั้ง 3 ส่วนรวมกนัเป็น 100 พอดี ดงั
สมการ  

    AVW 100                 (10) 

จ. ค่าความร้อน (Calorific Value) 

การหาค่ าความ ร้อน  สามารถท าได้ทั้ ง วิ เคราะ ห์โดยตรงและการค านวณจาก 
สมการต่างๆ โดยท่ีในการวิเคราะห์โดยตรง กระท าไดโ้ดยการน าขยะมูลฝอยท่ีอบแห้ง มาบดให้มีขนาด
เล็กประมาณ 1 มิลลิเมตร แลว้น าไปวิเคราะห์โดยวิธี Bomb Calorific Method ค่าความร้อนท่ีไดเ้บ้ืองตน้ 
เรียกวา่ Dry Solid Calorific Value (DSCV) เป็นค่าความร้อนท่ีไดจ้ากการเผาไหมอ้ยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงจะ
เกิดข้ึนไดเ้ฉพาะในห้องทดลองเท่านั้น ส าหรับการใช้ประโยชน์ในการออกแบบระบบก าจดัมูลฝอยนั้น 
จะตอ้งใชค้่าความร้อนต่อไปน้ี 

 

- Higher Solid Calorific Value (HSCV) 

HSCV เป็นค่าความร้อนท่ีเกิดจากการเผาไหมส้ารเฉพาะส่วนท่ีเป็นของแข็ง ปราศจาก
ความช้ืน ซ่ึงค านวณไดจ้ากสมการ 

 

100

TDSCV
HSCV


     (11) 
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เม่ือ   HSCV  =  Higher Solid Calorific Value (kcal./kg.) 
  DSCV  =  Dry Solid Calorific Value (kcal./kg.) 
  T  = Total Solid (%) 

 
-      Lower Solid Calorific Value (LSCV)  

LSCV เป็นค่าความร้อนท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหมส้ารปกติ ซ่ึงค านวณไดจ้ากสมการ 
 

   
100

9600 Hh
DSCVLSCV




   (12) 

เม่ือ  LSCV  =  Lower Solid Calorific Value (kcal./kg.) 
DSCV  =  Dry Solid Calorific Value (kcal./kg.) 
H  =  Moisture Content (%) 
h =  concentration of Hydrogen (%) 
    =  volatile solid/15 

 
 

ฉ.   ส่วนประกอบทางเคมีอืน่ๆ เช่น C, N, O, H, S, Cl เป็นต้น 

การวเิคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีอ่ืนๆ ใชใ้นการประเมินความเหมาะสมในดา้นความคุม้ทุน เพื่อการ
ปรับปรุงคุณภาพมูลฝอยก่อนการก าจดั เช่น การหมกัท าปุ๋ย เป็นตน้ จึงตอ้งมีความจ าเป็นในการวิเคราะห์
องคป์ระกอบทางดา้นเคมีเหล่าน้ี วธีิวเิคราะห์ คือ จะตอ้งน ามูลฝอยท่ีผา่นการอบและยอ่ยให้มีขนาดประมาณ 1 
มิลลิเมตร มาตรวจวเิคราะห์หาองคป์ระกอบแต่ละอยา่ง องคป์ระกอบทางดา้นเคมีท่ีส าคญั ไดแ้ก่ คาร์บอนและ
ไนโตรเจน ซ่ึงจะใชป้ระโยชน์ในการน ามาเปรียบเทียบอตัราส่วนระหว่างคาร์บอนและไนโตรเจน เพื่อท่ีจะ
ประเมินความเหมาะสมในการน ามูลฝอยมาหมกัท าปุ๋ย  โดยอตัราส่วนระหว่างคาร์บอนและไนโตรเจนท่ี
เหมาะสมคือ 25-35 (C/N Ratio 25-35) หากมูลฝอยมีอตัราส่วนระหวา่งคาร์บอนและไนโตรเจนท่ีแตกต่างจาก
น้ี จะตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยหมกัก่อนการบรรจุขาย หากการปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยหมกัไม่คุม้ทุนก็จะ
น าไปปรับปรุงดินใหดิ้นมีรูพรุนมากข้ึน หรือน าไปถมท่ี เป็นตน้ 
 

(6)  การคาดการณ์ปริมาณและลกัษณะของขยะมูลฝอยในอนาคต 

 การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตมีความจ าเป็น เพื่อน าข้อมูลมาประกอบการวางแผน
จดัการท่ีเหมาะสมในอนาคต ซ่ึงขอ้มูลท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
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ก. การเปล่ียนแปลงจ านวนประชากร 
ข. การเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการครองชีพ ความกดดนัเก่ียวกบัเร่ืองการสงวนทรัพยากร

ท่ีหายาก เช่น การรณรงคใ์หป้ระหยดั ลดการบริโภคส่ิงท่ีไม่จ  าเป็นลง การจ ากดัการใชว้สัดุ
ท่ีเป็นหีบห่อต่างๆ เป็นตน้ 

ค. การขยายตวัของอุตสาหกรรม 
ง. การขยายตวัของท่ีพกัอาศยั 
 

ในทางทฤษฎี ผูท่ี้ท  าการประเมินปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในอนาคตจะตอ้งค านึงถึงองค์ประกอบ
ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งดงัท่ีกล่าวไว ้(ส่วนหน่ึง) ขา้งตน้แลว้วา่เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณการ
เกิดขยะมูลฝอยอยา่งแทจ้ริงหรือไม่   แต่ในทางปฏิบติั เน่ืองจากเป็นเร่ืองยากและตอ้งใชท้รัพยากรทุกดา้นเป็น
จ านวนมากท่ีจะสามารถท าตามทฤษฎีไดท้ั้งหมด   ดงันั้นการประเมินดงักล่าวมกัท าโดยการพิจารณาเฉพาะ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 

 

ก. การเปล่ียนแปลงจ านวนประชากร 
ข. มาตรฐานการครองชีพ  

 

ในการค านวณจะใชอ้ตัราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนต่อวนัในภาวะปัจจุบนัคูณเขา้กบัจ านวนประชากร
ในอนาคตท่ีไดจ้ากการคาดการณ์ และใชค้่า Gross Domestic Product (GDP) หรือท่ีเรียกว่า “ผลิตภณัฑ์มวล
รวมภายในประเทศ” เป็นดชันีระบุระดบัมาตรฐานการครองชีพ ซ่ึงมีผลต่อปริมาณการเกิดของขยะมูลฝอย ซ่ึง
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวน้ีจะตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบ เพื่อให้ผลของการประเมินใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง
มากท่ีสุด   โดยทัว่ไปแลว้การเพิ่มข้ึนของ GDP ต่อปี จะอยูท่ี่ประมาณ 3 - 4% อาจท าให้ปริมาณของมูลฝอย
เพิ่มข้ึน 1% ต่อปี ซ่ึงจากการศึกษาของ Japan International Cooperation Agency หรือ JICA ท่ีกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ไดผ้ลการศึกษาท่ีใกลเ้คียงกนั กล่าวคือ พบวา่ ปริมาณมูลฝอยจะเพิ่มมากข้ึน (จากปริมาณมูลฝอยซ่ึงเกิด
จากการเปล่ียนแปลงจ านวนประชากร) ประมาณ 3.3%  เม่ือการเพิ่มข้ึนของ GDP ในช่วงระยะเวลาหน่ึงปีมี
ค่าประมาณ 10% 

ส่วนการคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงในอนาคต ส าหรับภาคอุตสาหกรรม
นั้น ถึงแมว้่าจะอาศยัการพิจารณาแผนการพฒันาอุตสาหกรรมของพื้นท่ีท่ีท าการศึกษาเป็นแนวทางไดบ้า้งก็
ตาม แต่แผนการพฒันาอุตสาหกรรมก็มกัจะก าหนดไวส้ าหรับช่วงเวลาในอนาคตไม่เกิน 5 ปี ในขณะท่ีการวาง
แผนการจดัการมูลฝอยส าหรับอนาคตนั้นนิยมท ากนัในช่วง 10 – 25 ปี 
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ส าหรับการคาดการณ์จ านวนประชากรท าไดห้ลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่าย ๆ จนกระทัง่วิธีท่ียากและตอ้งการ
ขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจ านวนมาก ส าหรับการใชง้านในเร่ืองการจดัการมูลฝอยนั้น นิยมใชว้ิธีน าขอ้มูล
ประชากรท่ีมีอยู่ในอดีตมาหารูปแบบของการเปล่ียนแปลง ท่ีสามารถอธิบายไดด้้วยสมการและปริมาณการ
จ านวนประชากรท่ีจะเกิดในอนาคต 

 

 สมการท่ีนิยมใชก้นัในการอธิบายการเปล่ียนแปลงจ านวนของประชากร ไดแ้ก่ 

ก. Polynomial Curves ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของ 

- Linear curve    baty    (13) 
- Quadratic curve   cbtaty  2  (14) 

 ข.   Exponential Curves ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของ 
  - Linear exponential curve  taby     (15) 
  - Quadratic exponential curve  2ttcaby    (16) 
  - Connective exponential curve tbcay      (17) 

 ค.   Growth Curves ท่ีนิยมใชก้นั ไดแ้ก่ 

  -  Logistic Curve   
ateb

c
y




.1
   (18) 

 

 ง.   Geometric Curve   nrPoPn )1(    (19) 

เม่ือ  Pn   =   จ  านวนประชากรเม่ือปีท่ี n ในอนาคตจากปัจจุบนั (คน) 
  Po   =   จ  านวนประชากรในปัจจุบนั หรือปีท่ีเร่ิมตน้การค านวณ (คน) 

n     =    ช่วงเวลาท่ีตอ้งการค านวณการเปล่ียนแปลงจากปัจจุบนัหรือเวลาเร่ิมตน้ของ
การค านวณ (ปี) 

  r     =    อตัราการเปล่ียนแปลงของประชากร (คน/ปี) 
 

 การคาดการณ์ลกัษณะของขยะมูลฝอยในอนาคตเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจเป็นอยา่งมาก  ถึงแมว้า่จะ
ได้อาศยัการศึกษาและประสบการณ์ท่ีผ่านมาของประเทศอ่ืนๆ ในช่วงต่างๆ ของการพฒันาประเทศเป็น
แนวทางไดบ้า้งก็ตาม   โดยทัว่ไปแลว้ในระยะยาวท่ีประชากรมีระดบัฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึน จะท าให้ลกัษณะ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยเปล่ียนแปลงไป โดยมีแนวโน้มท่ีว่าความหนาแน่นของขยะจะค่อย ๆ ลดลง 
ในขณะท่ีค่าความร้อนจากการเผาไหม ้(Calorific Value) ของขยะมูลฝอยจะเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีเพราะมีปริมาณ
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ของกระดาษและพลาสติกในขยะมูลฝอยเพิ่มมากข้ึน การเปล่ียนแปลงในลกัษณะดงักล่าวน้ีพบไดท้ัว่ไปใน
ประเทศท่ีมีมาตรฐานการด ารงชีพสูงข้ึน และเป็นสาเหตุส าคญัท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของ
ประชาชนในสังคมนั้นๆ   อยา่งไรก็ตามยงัมีองคป์ระกอบภายนอก (Extraneous Factors) อีกไม่นอ้ยท่ีอาจมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงลกัษณะขยะมูลฝอย เช่น การท่ีมีแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงการใชเ้ช้ือเพลิงเพื่อกิจกรรม
ต่างๆ ภายในบา้นพกัอาศยั โดยเปล่ียนจากเช้ือเพลิงแข็ง เช่น ถ่านและฟืน มาเป็นก๊าซ จึงท าให้ปริมาณของฝุ่ น
และเศษท่ีเหลือจากการเผาไหมแ้ละข้ีเถา้ในขยะมูลฝอยลดลง หรือการส่งเสริมอาชีพทางดา้นการเล้ียงสัตว ์เช่น 
การเล้ียงสุกรในพื้นท่ีให้มีปริมาณเพิ่มมากข้ึน อาจท าให้ปริมาณของเศษอาหารในขยะมูลฝอยซ่ึงถูกส่งมาท่ี
สถานท่ีก าจดัมูลฝอยนอ้ยลง เพราะถูกแยกไปใชป้ระโยชน์เสียก่อน เป็นตน้  

ส าหรับขยะมูลฝอยจากภาคอุตสาหกรรมนั้น การพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงลกัษณะของขยะมูลฝอย
ในอนาคตระยะยาวนั้น เป็นส่ิงท่ีเรียกได้ว่าเหลือวิสัย เพราะมีความไม่แน่นอนสูงมาก การพยายามท่ีจะ
ประมาณการในลกัษณะดงักล่าวไดว้า่เป็นเพียงการเดาเอาเองเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ส าหรับการคาดการณ์ใน
ระยะสั้นนั้นอาจท าไดโ้ดยอาศยัการพิจารณาขอ้มูลจากแผนการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีมีอยู่ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
แผนระยะไม่เกิน 5 ปี 

 โดยสรุปแลว้ ผลการคาดการณ์ลกัษณะของขยะมูลฝอยในอนาคตนั้น สามารถใช้เป็นเพียงแนวทาง
อย่างกวา้งๆ   ส าหรับการวางแผนการจดัการขยะมูลฝอยในระยะยาว จ าเป็นจะตอ้งมีการประเมินและปรับ
ความถูกตอ้งของการคาดการณ์ดงักล่าวอยูเ่ป็นระยะๆ โดยสม ่าเสมอดว้ย 
 
 

ค.  หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกเทคโนโลยกีารจัดการขยะมูลฝอย 

เน่ืองจากมีเทคโนโลยีในการจดัการขยะมูลฝอยไดห้ลายรูปแบบ จึงมีการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการ
พิจารณาเลือกเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ดงัน้ี 

1. ทุกเทคโนโลยีทางเลือกต้องมีระบบคัดแยกขยะ เน่ืองจากจะสามารถน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่  ขยะท่ีเหลือเขา้สู่ระบบก าจดัจะมีคุณสมบติัเหมาะสมตามท่ีแต่ละระบบตอ้งการ 
และช่วยลดปริมาณขยะท่ีจะเขา้สู่ระบบก าจดัขั้นสุดทา้ย คือ ฝังกลบได ้

2. ระบบยอ่ยสลายแบบใชอ้อกซิเจน (Composting) ควรใชก้บัพื้นท่ีท่ีอยูห่่างจากแหล่งชุมชนและ
มีขนาดพื้นท่ีเพียงพอท่ีจะรองรับขยะมูลฝอยตามระยะเวลาเก็บกกัท่ีไดอ้อกแบบไว ้

3. ระบบยอ่ยสลายแบบไม่ใชอ้อกซิเจน (Anaerobic digestion, AD) ควรมีขนาดของระบบไม่เกิน 
50 ตนัต่อวนั 
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4. ระบบเผาไหมแ้บบ Gasification ควรมีขนาดของระบบไม่เกิน 150 ตนั/วนั 
5.   ระบบเตาเผาแบบตะกรับ (Stoker) ควรมีขนาดของระบบไม่ต ่ากวา่ 500 ตนั/วนั 
6.   ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า หากตอ้งการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฯ เพื่อเป็น

รายได้จากการด าเนินงาน ระบบควรมีศกัยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทั้งหมดไม่ต ่ากว่า 
32,000 kWh/วนั (ค านวณท่ีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในระบบประมาณ 25% ของปริมาณไฟฟ้าท่ี
ผลิตได้) หรือคิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอยเขา้สู่ระบบผลิตพลงังานไม่ต ่ากว่า 200 ตนั/วนั 
(ค านวณท่ี 150 kWh/ton) 

7.   ระบบฝังกลบ  ควรออกแบบใหมี้ปริมาณขยะมูลฝอยเขา้สู่ระบบฝังกลบนอ้ยท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 2.1 แสดงการพิจารณาคดัเลือกเทคโนโลยีการจดัการขยะมูลฝอย โดยพิจารณาจากขนาดของ
พื้นท่ี และรูปท่ี 2.4 แสดงทางเลือกเทคโนโลยกีารจดัการขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ  
 
ตารางที ่2.1      การพิจารณาคดัเลือกเทคโนโลยกีารจดัการขยะมูลฝอย 

ขนาดกลุ่มพืน้ที่ เทคโนโลยกีารจัดการขยะมูลฝอย ค่าลงทุน 

1. กลุ่มพืน้ที่ขนาดใหญ่  
(Large Cluster มากกว่า 500 ตัน/วนั) 

ระบบคดัแยก + ระบบยอ่ยสลายยอ่ยสลายทางชีวภาพ + ระบบ
เตาเผา + ระบบฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล 

≥ 3,227 

2. กลุ่มพืน้ที่ขนาดกลาง  
(Medium Cluster) 

 
 

   2.1 กลุ่มพ้ืนท่ีขนาดกลาง 1 (M1 ) 
       (250 – 500 ตนั/วนั) 

ระบบคดัแยก + ระบบยอ่ยสลายยอ่ยสลาย 
ทางชีวภาพ + ระบบผลิตขยะเช้ือเพลิง/เตาเผา + ระบบฝังกลบอยา่ง
ถูกหลกัสุขาภิบาล 

1,048 – 3,426 

   2.2 กลุ่มพ้ืนท่ีขนาดกลาง 2 (M2 ) 
       (100 – 250 ตนั/วนั) 

ระบบคดัแยก + ระบบยอ่ยสลายยอ่ยสลาย 
ทางชีวภาพ + ระบบผลิตขยะเช้ือเพลิง + ระบบฝังกลบอยา่งถูกหลกั
สุขาภิบาล 

216 - 523 

   2.3 กลุ่มพ้ืนท่ีขนาดกลาง 3 (M3) 
         (50 – 100 ตนั/วนั) 

ระบบคดัแยก + ระบบยอ่ยสลายทางชีวภาพ + ระบบผลิตขยะ
เช้ือเพลิง + ระบบฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล 

168 - 287 

3. กลุ่มพืน้ที่ขนาดเลก็  
(Small Cluster น้อยกว่า 50 ตัน/วนั) 

ระบบคดัแยก + ระบบยอ่ยสลายทางชีวภาพ + ระบบฝังกลบอยา่งถูก
หลกัสุขาภิบาล 

112  - 151 

ทีม่า   กรมควบคุมมลพษิ (2553) 
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รูปที ่2.4       ทางเลือกเทคโนโลยใีนการจดัการขยะมูลฝอย 
ทีม่า   กรมควบคุมมลพษิ (2553) 

 
 

การผลิตเช้ือเพลิงขยะเป็นเทคโนโลยีท่ีท  าให้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับ
กระบวนผลิตพลงังานต่างๆ โดยการแปรรูปขยะมูลฝอยดว้ยวิธีผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณสมบติัทางเคมี
และคุณสมบติัทางกายภาพของขยะมูลฝอย ให้กลายเป็นเช้ือเพลิงแข็งท่ีสามารถผลิตพลังงานได้ โดยมี
คุณสมบติัในดา้นความร้อน ความช้ืน ขนาด และความหนาแน่นท่ีเหมาะสมในการใช้เป็นเช้ือเพลิงส าหรับ
ป้อนเขา้สู่หมอ้ไอน ้าเพื่อผลิตพลงังานไฟฟ้าหรือความร้อนต่อไป 

 

           การผลิตเช้ือเพลิงขยะ เร่ิมจากการคดัแยกขยะท่ีไม่สามารถเผาไหมไ้ดแ้ละขยะรีไซเคิลออกจากขยะท่ี
จะเขา้ระบบ จากนั้นจึงป้อนขยะมูลฝอยเขา้สู่เคร่ืองสับเพื่อลดขนาด และป้อนเขา้สู่เตาอบเพื่อลดความช้ืนของ
ขยะมูลฝอย โดยการใชค้วามร้อนจากไอน ้ าหรือลมร้อนเพื่ออบขยะให้แห้งซ่ึงจะท าให้น ้ าหนกัลดลงเกือบร้อย
ละ 50 และส่งไปเขา้เคร่ืองอดัแท่ง เพื่อท าให้เช้ือเพลิงขยะอดัแท่งมีขนาดและความหนาแน่นเหมาะสมต่อการ
ขนส่งไปจ าหน่ายเป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงในบางกรณีจะมีการเติมหินปูนเขา้ไปในขยะมูลฝอยระหวา่งการอดัเป็นเม็ด
เพื่อควบคุมและลดปริมาณก๊าซพิษท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหม ้ 
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ง.  ประเภทของขยะเช้ือเพลงิ RDF 

ขยะเช้ือเพลิง RDF สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 7 ประเภท ดงัแสดงในตารางท่ี 2.2 ซ่ึงแบ่งตามลกัษณะ
ของขยะเช้ือเพลิงและกระบวนการท่ีใชใ้นการจดัการขยะ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  

 RDF-1   คือ การน าขยะมาเป็นเช้ือเพลิงในสภาพเดียวกบัท่ีถูกจดัเก็บมาโดยตรง โดยไม่มี
กระบวนการแปรสภาพขยะ อาจมีการแยกช้ินส่วนท่ีมีขนาดใหญ่ออกมาในกรณีท่ีสามารถ
เห็นไดด้ว้ยตา  

 RDF-2   คือ การน าขยะท่ีเก็บรวบรวมไดม้าผา่นกระบวนการคดัแยกน าส่ิงท่ีเผาไหมไ้ม่ได้
ออก และน ามาผา่นกระบวนการลดขนาดอยา่งหยาบๆ   

 RDF-3 มีลกัษณะเช่นเดียวกบั RDF-2 แต่จะมีการลดขนาดให้เล็กลง ซ่ึงทั้ง RDF-2 และ 
RDF-3 จะมีองคป์ระกอบของขยะส่วนใหญ่ (หรือเกือบทั้งหมด) ท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีเผา
ไหมไ้ดเ้ท่านั้น  

 จากนั้นถา้ตอ้งการเช้ือเพลิงไปใชก้บัเทคโนโลยีท่ีตอ้งการขนาดของเช้ือเพลิงท่ีเล็กละเอียด 
เช่น Suspension Firing System ก็จะน า RDF-3 มาท าเป็น RDF-4 ในรูปแบบเป็นผงฝุ่ น 
หรือในทางตรงกนัขา้มถา้ตอ้งการเช้ือเพลิงขยะท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน มีความหนาแน่นมากข้ึน 
เพื่อความสะดวกในการจดัเก็บและขนส่ง ก็จะน า RDF-3 มาผ่านกระบวนการอดัหรือท่ี
เรียกวา่ RDF-5  

 RDF-5 ในระหวา่งกระบวนการอดั อาจจะมีการเติมส่วนประกอบต่าง ๆ เพิ่มเขา้ไปเพื่อให้
มีคุณสมบติัท่ีดีข้ึนตามตอ้งการ เช่น เติมหินปูนเพื่อช่วยในการดูดซบัแก๊สท่ีมีสภาพเป็น
กรดท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหว่างการเกิดปฏิกิริยาทางความร้อน เติมถ่านหินเพื่อช่วยให้มีค่า
พลงังานท่ีสูงข้ึน หรืออาจจะผสมกบัเช้ือเพลิงชีวมวลเพื่อการควบคุมปริมาณองคป์ระกอบ
ท่ีพึงประสงคต่์าง ๆ เช่น ปริมาณคลอไรด์ ปริมาณโลหะหนกั ท่ีมีอยูใ่นขยะให้มีปริมาณท่ี
ก าหนดหรือสามารถควบคุมไดด้ว้ยเทคโนโลยกีารแปรรูปขยะเป็นพลงังานท่ีใชง้านอยู ่ 

 RDF-6 และ RDF-7 คือ เช้ือเพลิงขยะท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นรูปของเช้ือเพลิงแข็ง เหมือนกบั RDF-1 
ถึง RDF-5 แต่จะอยูใ่นรูปของเช้ือเพลิงเหลวและเช้ือเพลิงแก๊ส ตามล าดบั 
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ตารางที ่2.2   ประเภทของขยะเช้ือเพลงิ RDF     
ชนิด  กระบวนการจดัการ  ระบบการเผาไหม้  

RDF 1 
MSW 

คดัแยกส่วนท่ีเผาไหมไ้ดอ้อกดว้ยมือ รวมทั้งขยะท่ีมีขนาดใหญ่ Stoker 

RDF 2 
Coarse RDF 

มีการบดหรือตดัขยะมูลฝอยอยา่งหยาบๆ 
Fluidized Bed Combustor, 

Multi fuel Combustor 

RDF 3 
Fluff RDF 

คดัแยกส่วนท่ีเผาไหมไ้ม่ไดอ้อก เช่น โลหะ แกว้และอ่ืนๆ มีการบด
หรือตดัจนท าให ้95% ของขยะมลูฝอยท่ี 

คดัแยกแลว้ มีขนาดเลก็กวา่ 2 น้ิว 
Stoker 

RDF 4 
Dust RDF 

น าขยะมูลฝอยส่วนท่ีเผาไหมไ้ด ้
มาผา่นกระบวนการท าใหอ้ยูใ่นรูปของผงฝุ่ น 

Fluidized Bed Combustor, 
Pulverized Fuel Combustor 

RDF 5 
Densified RDF 

น าขยะมูลฝอยส่วนท่ีเผาไหมไ้ดม้าผา่นกระบวนการอดัแท่ง 
โดยใหมี้ความหนาแน่นมากกวา่ 600 kg/m3 

Fluidized Bed Combustor, 
Multi fuel Combustor 

RDF 6 
RDF Slurry 

น าขยะมูลฝอยส่วนท่ีเผาไหมไ้ด ้
มาผา่นกระบวนการใหอ้ยูใ่นรูปของเช้ือเพลิงเหลว 

หรือ Slurry 
Swirl Burner 

RDF 7 
RDF Syngas 

น าขยะมูลฝอยส่วนท่ีเผาไหมไ้ดม้าผา่นกระบวนการ Gasification 
เพื่อผลิต Syngas ท่ีใชเ้ป็นแก๊สเช้ือเพลิงได ้

Burner, Integrated 
Gasification-Combined 

Cycle (IGCC) 
ทีม่า       มูลนิธิพลงังานเพือ่ส่ิงแวดล้อม (2553) 
 
 
 

จ. การก าหนดมาตรฐานของขยะเช้ือเพลงิ RDF 

การผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF โดยทัว่ไปมีการก าหนดคุณสมบติัพื้นฐานท่ีส าคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ ค่า
ความร้อนของขยะเช้ือเพลิงท่ีได ้(Calorific Value) และการปนเป้ือนของสารพิษ เช่น โลหะหนกัต่างๆ และ
คลอรีน เป็นตน้   อยา่งไรก็ดีประเทศในแถบเอเชียยงัไม่มีการก าหนดมาตรฐานของขยะเช้ือเพลิง RDF ท่ีชดัเจน 
ดงันั้นจึงยงัคงตอ้งใชม้าตรฐานของยโุรปเป็นแนวทางในเบ้ืองตน้   ตารางท่ี 2.3 แสดงการส ารวจมาตรฐานของ
ขยะเช้ือเพลิง RDF ในประเทศแถบยุโรป (Jidapa Nithikul, 2007) ซ่ึงมีการก าหนดปริมาณของโลหะหนกัและ
คลอรีนท่ีปนเป้ือนอยู่ในขยะเช้ือเพลิง   นอกจากน้ียงัมีการก าหนดมาตรฐานคุณสมบติัของขยะเช้ือเพลิง ซ่ึง
ไดแ้ก่ ค่าความร้อน ความช้ืน ปริมาณเถา้ ปริมาณของซลัเฟอร์และคลอรีน ดงัแสดงในตารางท่ี 2.4  
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ตารางที ่2.3     มาตรฐานของขยะเช้ือเพลิง RDF ของประเทศในแถบยโุรป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า       Jidapa   Nithikul, 2007 

 
ตารางที ่2.4     คุณสมบติัพื้นฐานของขยะเช้ือเพลิง RDF  
 
 
 
 

 
 
 
ทีม่า       Jidapa   Nithikul, 2007 



                   
                   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)                                                                                                                  รำยงำนกำรวิจัย  

   
               

    

                       
                      แผนงำนวิจัย: โครงกำรสำธิตกำรเปล่ียนขยะในมหำวิทยำลัยเป็นพลังงำนในรูปควำมร้อน 
                      ภำควิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่                                                                       หนา้ท่ี 2 - 26         
 

ตารางท่ี 2.5 แสดงองคป์ระกอบทางเคมี ซ่ึงไดแ้ก่ C, H, O, N, S, Cl, H2O และ เถา้ ในขยะเช้ือเพลิง 
RDF ซ่ึงปริมาณต่างๆ ข้ึนอยูก่บัส่วนประกอบของขยะแต่ละประเภทท่ีน ามาผลิตเป็นขยะเช้ือเพลิง 
 
ตารางที ่2.5    องคป์ระกอบทางเคมีในขยะเช้ือเพลิง RDF 
 
 
 
 
 
ทีม่า       Jidapa   Nithikul, 2007 
 
 

สามารถสรุปคุณลกัษณะทัว่ไปของขยะเช้ือเพลิง RDF ไดด้งัน้ี 

 ปลอดเช้ือโรคจากการอบดว้ยความร้อน ลดความเส่ียงต่อการสัมผสัเช้ือโรค และไม่มีกล่ิน 
 มีขนาดเหมาะสมต่อการป้อนเขา้เตาเผาหรือหมอ้ไอน ้า โดยขยะเช้ือเพลิงมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 15-

30 มิลลิเมตร ความยาว 30-150 มิลลิเมตร 
 มีความหนาแน่นมากกวา่ขยะมูลฝอยและชีวมวลทัว่ไป (450-600 kg/m3)  
 เหมาะสมต่อการจดัเก็บและขนส่ง 
 มีค่าความร้อนสูงเม่ือเทียบกบัชีวมวล (~13-18 MJ/kg) และมีความช้ืน ต ่า (~ 5-10%) 
 สามารถลดปัญหามลภาวะจากการเผาไหม ้เช่น NOx ไดออกซิน และฟูราน 

 
 

ฉ. กระบวนการผลติขยะเช้ือเพลงิ RDF 

การผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF โดยทัว่ไปขยะจะถูกน ามาคดัแยกส่วนท่ีน าไปกลบัใช้ซ ้ าได ้ เช่น โลหะ 
อลูมิเนียม แกว้ และคดัแยกอินทรียส์าร เช่น เศษอาหาร ท่ีมีความช้ืนสูง ซ่ึงสามารถน าไปใช้เป็นวตัถุดิบ
ป้อนเข้ากระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพหรือผลิตสารปรับปรุงคุณภาพดิน  (Soil Conditioner)   ส าหรับ
ส่วนประกอบขยะมูลฝอยท่ีเหลือ ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ยกระดาษ เศษไม ้พลาสติก จะถูกน าไปลดขนาด ซ่ึง
สามารถน าไปใชใ้นกระบวนการเผาไหมโ้ดยตรงในรูปของ  Coarse RDF (c-RDF) หรือ RDF ชนิดหยาบ หรือ
น ามาผา่นกระบวนการท าให้แห้งและการอดัแท่งเพื่อผลิตเป็น Densified RDF (d-RDF) ในการพิจารณาวา่จะ
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ผลิตขยะเช้ือเพลิงชนิดใดข้ึนอยูก่บัเทคโนโลยีของระบบการเผาไหม ้สถานท่ีท่ีตั้งระหวา่งท่ีผลิตเช้ือเพลิงขยะ 
และสถานท่ีท่ีใชง้าน 

สัดส่วนของปริมาณขยะเช้ือเพลิง RDF ท่ีผลิตไดต่้อปริมาณขยะมูลฝอย 1 ตนั ข้ึนอยูก่บัรูปแบบการ
จดัเก็บขยะ กระบวนการท่ีใชใ้นการแปรรูปขยะ และคุณภาพของเช้ือเพลิงขยะท่ีตอ้งการ จากรายงานของ 
European Commission Directorate General Environment พบวา่สัดส่วนการผลิตเช้ือเพลิงขยะจะอยูใ่นช่วง
ระหวา่ง 23-50% โดยน ้าหนกัของขยะท่ีป้อนเขา้ 

กระบวนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF มี 2 ระบบยอ่ยท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ระบบ Front End และระบบBack 
End   ระบบ Front End หรือ Pre – Processing เป็นระบบท่ีรองรับขยะชุมชน จากนั้นน ามาท าการคดัแยกขยะท่ี
ไม่สามารถเผาไหมไ้ด ้และน าขยะส่วนท่ีเผาไหมไ้ดเ้ขา้สู่กระบวนการเผาไหมโ้ดยตรงต่อไป หรือส่งต่อไปยงั
ระบบ Back End   รูปท่ี 2.5 แสดงกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งในระบบ Front End   ส่วนระบบ Back End เป็น
ระบบการแปรรูปขยะชุมชนใหเ้ป็นขยะเช้ือเพลิง   รูปท่ี 2.6 แสดงตวัอยา่งกระบวนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF 
ของประเทศญ่ีปุ่น 
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รูปที ่2.5      กระบวนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF แบบ Front End 
ทีม่า       Jidapa   Nithikul, 2007 
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รูปที ่2.6      ตวัอยา่งกระบวนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF 
ทีม่า    Kawasaki Plant System, online available for http://www.khi.co.jp 

 
 

ขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF สามารถจดัไดห้ลายรูปแบบ ตารางท่ี 2.6 แสดง
คุณสมบติัของเช้ือเพลิงขยะท่ีได้จากการเลือกใช้ขั้นตอนและอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงพบว่าการเลือกใช้
ขั้นตอนในการผลิตและอุปกรณ์ มีผลต่อค่าความร้อนของเช้ือเพลิงขยะท่ีไดแ้ละประสิทธิภาพการแปรรูปขยะ
มูลฝอยให้เป็นเช้ือเพลิง   ทั้งน้ีการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมนั้นข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น 
คุณสมบติัของขยะมูลฝอย ซ่ึงมีความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ส่วนใหญ่สามารถ
ประยกุตม์าจากอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ซ่ึงในบางคร้ังอาจจะยงัไม่เหมาะสมกบั
การน ามาใช้งานกับขยะชุมชน ท าให้มีปัญหาเร่ืองความเช่ือมัน่ในการใช้งาน และการน าอุปกรณ์จาก

http://www.khi.co.jp/
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อุตสาหกรรมประเภทอ่ืนมาประยุกตใ์ชง้านอาจท าให้เกิดปัญหาในการเลือกขนาดของอุปกรณ์แต่ละชนิดให้มี
ความสัมพนัธ์กนัตลอดกนัทั้งกระบวนการผลิต 

 
ตารางที ่2.6      กระบวนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา       กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน (2548) 

 
 

ช. ต้นทุนการผลติขยะเช้ือเพลงิ RDF 

การผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF มีเงินลงทุนค่อนขา้งสูง และข้ึนอยูก่บัการจดัวางสายการผลิต รวมทั้งยงัมี
ค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังาน และการบ ารุงรักษา ในท่ีน้ีขอ้มูลท่ีใชม้าจากรายงานการศึกษาเร่ือง เช้ือเพลิงขยะ
ของ European Commission-Directorate General Environment    ตารางท่ี 2.7 แสดงขนาดและค่าใชจ่้ายของ
อุปกรณ์แต่ละชนิด 
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ตารางที ่2.7      ค่าใชจ่้ายส าหรับอุปกรณ์ในการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า       กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน (2548) 
 
 

เม่ือพิจารณาเฉพาะการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF – 5 หรือขยะเช้ือเพลิงอดัแท่ง พบวา่สามารถค านวณ
ตน้ทุนไดด้งัตารางท่ี 2.8 
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ตารางที ่2.8      ตน้ทุนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF - 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า       กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน (2548) 
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ซ. การประยุกต์ใช้ขยะเช้ือเพลงิ RDF 

การใช้ประโยชน์จากเช้ือเพลิงขยะ สามารถใชไ้ดท้ั้งในรูปผลิตพลงังานไฟฟ้าและความร้อน โดยท่ี
อาจจะมีการใชป้ระโยชน์ในสถานท่ีผลิตเช้ือเพลิงขยะ หรือขนส่งไปใชท่ี้อ่ืน โดยสามารถน าไปใชเ้ผาร่วมกบั
ถ่านหิน (Co-firing) เพื่อลดปริมาณการใชถ่้านหินลงในอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมซีเมนต ์   
นอกจากน้ี การใชป้ระโยชน์จากเช้ือเพลิงขยะยงัท าให้ลดปริมาณขยะท่ีน าไปฝังกลบไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท าให้ได้
พื้นท่ีฝังกลบกลบัคืนมา หรือพื้นท่ีเดิมสามารถรองรับปริมาณขยะใหม่ไดเ้พิ่มข้ึนจากเดิม ทั้งยงัสามารถลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนซ่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหน่ึง จากหลุมฝังกลบสู่บรรยากาศ น าไปสู่การลด
ปัญหาภาวะโลกร้อนไดอี้กทางหน่ึง 

ประเทศในยุโรปท่ีมีประสบการณ์หรือมีการใช้ขยะเช้ือเพลิง RDF มากท่ีสุดในปัจจุบนั คือ ประเทศ
เยอรมนี ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้มาก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ผูผ้ลิตซีเมนต์และผูผ้ลิตไฟฟ้า   
ส าหรับในประเทศไทย จากการส ารวจขอ้มูลในปี พ.ศ. 2550 (Jidapa   Nithikul, 2007) พบว่ายงัไม่มี
โรงงานผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF ในประเทศไทย มีเพียงโครงการหน่ึงท่ีก าลงัด าเนินการท่ีจงัหวดัพิษณุโลก ซ่ึง
เป็นความร่วมมือระหวา่ง Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit หรือ GTZ ประเทศเยอรมนี กบักรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีเชิงกลชีวภาพ หรือ 
Mechanical Biological Treatment (MBT) ดงัแสดงในรูปท่ี 2.7   ในการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF ใชเ้ทคโนโลย ี
MBT ท่ีเรียกวา่ FABOR-AMBRA จากเยอรมนี ซ่ึงเป็นกระบวนการบ าบดัก่อนการฝังกลบ สามารถลดปริมาณ
ขยะลงได ้60% โดยน ้ าหนกั ภายหลงัการบ าบดัแลว้ 5 -9 เดือน   คุณสมบติัของขยะท่ีผา่นการบ าบดัดว้ยวิธีน้ี
แสดงดงัตารางท่ี 2.9 
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รูปที ่2.7       กระบวนการ MBT ท่ีจงัหวดัพิษณุโลก 
ทีม่า       Jidapa   Nithikul, 2007 

 
 

ตารางที ่2.9     การเปรียบเทียบคุณสมบติัของขยะเช้ือเพลิง RDF 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ทีม่า  Jidapa   Nithikul, 2007 
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2.2      การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้องในงานวจิยั 

การทบทวนวรรณกรรมและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัขยะเช้ือเพลิง RDF ในแผนงานวิจยัน้ี แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ก. งานวิจยัจากต่างประเทศ ข. งานวิจยัภายในประเทศ และ ค. งานวิจยัเก่ียวกบัขยะใน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   โดยมีรายละเอียดของแต่ละส่วน ดงัน้ี  

ก.  การทบทวนวรรณกรรม งานวจิยั และสารสนเทศที่เกีย่วข้องจากต่างประเทศ 

EUROPEAN COMMISSION – DIRECTORATE GENERAL ENVIRONMENT (2003)  

ศึกษาการใช้และการผลิตเช้ือเพลิง RDF ของกลุ่มประเทศท่ีเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป หรือ EU 
การศึกษาครอบคลุมประเด็นดา้นกรอบของกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
ประเด็นดา้นเศรษฐศาสตร์ ในการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มมีการน าวิธีการประเมินวฏัจกัรชีวิต หรือ Life Cycle 
Assessment: LCA มาประยกุตใ์ช ้ดงัแสดงในรูปท่ี 2.8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

รูปที ่2.8      กรอบการประเมินวฏัจกัรชีวิต (LCA) ของขยะเช้ือเพลิง RDF 
ทีม่า:   EUROPEAN COMMISSION – DIRECTORATE GENERAL ENVIRONMENT (2003) 
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Jidapa Nithikul (2007), POTENTIAL OF REFUSE DERIVED FUEL PRODUCTION FROM 
BANGKOK MUNICIPAL SOLID WASTE, School of Environment, Resources and Development, 
Asian Institute of Technology, THAILAND 
 

ท าการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัขยะเช้ือเพลิง RDF และการน าไปใช้ประโยชน์ของประเทศต่างๆ ใน
แถบยโุรป ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

การผลิตและการใช้ประโยชน์จากขยะเช้ือเพลิง RDF ในยุโรปมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว   รูปท่ี 2.9 
แสดงสัดส่วนการใชใ้นประเทศต่างๆ ซ่ึงพบวา่มีการเติบโตอยา่งมากภายในระยะเวลา 5 – 6 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 
2000 ท่ีมีการใช ้1.4 Mt เพิ่มข้ึนเป็น 12.4 Mt ในปี 2005 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่2.9      สัดส่วนการใชข้ยะเช้ือเพลิง RDF ของประเทศในแถบทวปียโุรป 

ทีม่า  Jidapa Nithikul, 2007 
 
 

- ประเทศออสเตรีย  
MSW มีการเพิ่มข้ึนประมาณ 3.1 ลา้นตนัต่อปี โดย 45% มีการน าไปรีไซเคิล 40% ถูกน าไปฝังกลบ 

และ 15% ถูกน าไปเผา   ในประเทศมีโรงงาน MBT 10 แห่ง ซ่ึงสามารถรองรับขยะได ้340,000 ตนัต่อปี   ในปี 
ค.ศ. 2000 มีการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF ประมาณ 70,000 ตนั ซ่ึงมีอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษเป็น
แหล่งรองรับเช้ือเพลิง RDF ท่ีผลิตได้เป็นส าคญั   อย่างไรก็ดีอุตสาหกรรมดังกล่าวมีการผลิตและใช้ขยะ
เช้ือเพลิงท่ีผลิตไดจ้ากวสัดุเหลือทิ้งในโรงงานเองเป็นหลกั 
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-   ประเทศเบลเยีย่ม 
มีการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF เพื่อส่งออกไปยงัอุตสาหกรรมปูนซีเมนตใ์นประเทศฝร่ังเศสและเยอรมนี 

โดยมีตน้ทุนการผลิตอยูท่ี่ 50 – 75 ยโูรต่อตนั 
 

-   ประเทศเดนมาร์ก 
การผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF ยงัไม่ประสบความส าเร็จ เพราะยงัคงมีตน้ทุนท่ีสูงมาก และเช้ือเพลิงท่ี

ผลิตไดก้็น าไปใชไ้ดก้บัเตาเผาขยะเท่านั้น 
 

-   ประเทศฟินแลนด์ 
มีระบบการจดัการคดัแยกขยะท่ีครัวเรือน ท่ีช่วยสนับสนุนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF ได้ทางหน่ึง 

และมีอุตสาหกรรมปูนซีเมนตท่ี์ใชป้ระโยชน์จากขยะเช้ือเพลิง RDF ท่ีผลิตได ้
 

-   ประเทศฝร่ังเศส 
ในอดีตมีโรงงานผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF แต่ระบบไม่ประสบความส าเร็จเน่ืองจากความไม่เช่ือมัน่ใน

การด าเนินระบบ 
 

-   ประเทศเยอรมนี 
มีปริมาณการผลิตรวมขยะเช้ือเพลิง RDF จากโรงงาน MBT มากกว่า 1 ตนัต่อปี โดยในประเทศมี

โรงงานผลิต RDF มากกวา่ 70 โรง และมีการก าหนดแนวทางส าหรับผูผ้ลิต RDF ซ่ึงระบุขอ้จ ากดัต่างๆ และยงั
มีการระบุเก่ียวกบัมลพิษอีกดว้ย 
 

-   ประเทศกรีซ 
โรงงาน MBT ท่ีก าลงัก่อสร้างมีศกัยภาพท่ีจะผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF   อยา่งไรก็ตาม การใชป้ระโยชน์

ในอุตสาหกรรมซีเมนตแ์ละอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ยงัไม่มีความชดัเจนในการด าเนินงานท่ีเป็นระบบใหญ่ (Large-
scale) 
 

-   ประเทศไอร์แลนด์ 
มีการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF 1.5 ลา้นตนัต่อปี   ส่วนการจดัการขยะชุมชนพบว่ากว่า 92 % มีการ

จดัการโดยการฝังกลบ จึงท าให้มีการตั้งเป้าหมายท่ีจะลดการฝังกลบดงักล่าวลง โดยใชก้ารเผาหรือระบบแก๊ส
ซิฟิเคชัน่แทน   ส าหรับ ขยะเช้ือเพลิง RDF อาจท่ีการเปล่ียนแปลงไดใ้นอนาคต 
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-   ประเทศอติาล ี
มีโรงงาน MBT ประมาณ 41 โรง   แมว้่าการใช้ขยะเช้ือเพลิง RDF จะมีการก าหนดกรอบการ

ด าเนินงานท่ีเขม้งวด แต่ยงัคงไดรั้บความสนใจอยา่งมาก โดยมีการน าขยะเช้ือเพลิง RDF ไปใชใ้นระบบ Co - 
incinerated ในอุตสาหกรรมซีเมนต ์
 

-   ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
มีโรงงานผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF 13 โรง ก าลงัการผลิต 700,000 ตนัต่อปี เป็นการผลิตในลกัษณะท่ี

เป็นเมด็เล็กๆ (Pellets) และอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ามีการใชเ้ช้ือเพลิงท่ีผลิตไดเ้ป็นส่วนใหญ่ 
 

-   ประเทศสเปน 
อุตสาหกรรมหลกัท่ีใชข้ยะเช้ือเพลิง RDF คือ อุตสาหกรรมซีเมนตแ์ละอุตสาหกรรมอิฐ   ขยะเช้ือเพลิง 

RDF ในสเปนมีการผลิตแบ่งออกไดเ้ป็น 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
•   Fuel Derived from Liquid Waste (LWDF) 
•   Fuel Derived from Sawdust and Paper Residues Mixed with Solvents (SWDF) 
•   Fuel Derived from MSW Waste (GDF) 
•   Fuel Derived from Used Tires (TDF) 

 

-   ประเทศสวเีดน 
มีการน าขยะชุมชนไปผลิตเป็นเช้ือเพลิงเสริม ประมาณ 50% ของขยะทั้งหมด โดยมีค่าเฉล่ีย Energy 

Content เท่ากบั 2.8 kWh/kg    การใชป้ระโยชน์จากขยะเช้ือเพลิง RDF ส่วนมากเป็นการท าความร้อนในชุมชน 
และใชใ้นอุตสาหกรรมผลิตซีเมนต ์
 

-   ประเทศองักฤษ 
ขยะเช้ือเพลิง RDF ในองักฤษมีส่วนประกอบของ กระดาษ 84% พลาสติก 11% และอีก 5% เป็นแกว้ 

ไม ้เศษผา้ และโลหะ   โดยมีการใชป้ระโยชน์จากขยะเช้ือเพลิงดงักล่าวเป็นเช้ือเพลิงเสริม (Secondary Fuels) 
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ข.  การทบทวนวรรณกรรม งานวจิัย และสารสนเทศทีเ่กีย่วข้องในประเทศไทย 

สายวสันต์ วิชาดี, 2548,   การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะเทศบาลนครเชียงใหม่ , 
วทิยานิพนธ์วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมพลงังาน, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

ศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ การศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินและการศึกษาความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ โดยใชห้ลกัการ
วิเคราะห์โครงการภายใตส้มมุติฐานของโรงไฟฟ้าพลงัไอน ้ าท่ีใช้แท่งเช้ือเพลิงท่ีผลิตจากขยะ หรือ Refuse 
Derived Fuel: RDF ซ่ึงมีประสิทธิภาพรวมของระบบเท่ากบั 20.3% ขนาดก าลงัผลิตของโรงไฟฟ้าท่ี
ท าการศึกษา ไดแ้ก่ ขนาด 1, 3, 6 และ 10 เมกะวตัต ์

ผลการศึกษาพบวา่รายการตน้ทุนหลกัๆ ของโรงไฟฟ้าไดแ้ก่ การลงทุนในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การ
ผลิต ค่าท่ีดิน และค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง ส่วนรายไดห้ลกัของโครงการมาจากรายไดค้่าธรรมเนียมในการ
จดัการขยะ รายไดจ้ากการจ าหน่ายขยะรีไซเคิล และรายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย   ผลการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์พบว่าโรงไฟฟ้าขนาดก าลงัผลิต 1 เมกะวตัต์ มีมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิของโครงการประมาณ 151 ลา้นบาท อตัราผลตอบแทนภายในมีค่า 36.16% มีระยะเวลาคืนทุน
ประมาณ 3 ปี และมีตน้ทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าเท่ากบั 11.90 บาทต่อกิโลวตัต์ชัว่โมง (kWh)   ส าหรับ
โรงไฟฟ้าขนาดก าลงัผลิต 3, 6 และ 10 เมกะวตัต์ พบว่าไม่มีความคุม้ค่าในการลงทุน เน่ืองจากให้ค่ามูลค่า
ปัจจุบันสุทธิน้อยกว่าศูนย์ และอัตราผลตอบแทนภายในมีค่าต ่ากว่าต้นทุนถัวเฉล่ียหรืออัตราคิดลดของ
โครงการ   จึงสามารถสรุปไดว้า่โครงการโรงไฟฟ้าจากขยะเทศบาลท่ีมีขนาดก าลงัผลิต 1 เมกะวตัตเ์ท่านั้นท่ีมี
ความคุม้ค่าในการลงทุน โดยมีอตัราการป้อนขยะเทศบาลท่ีผ่านการคดัแยกแล้วเขา้สู่กระบวนการผลิตแท่ง
เช้ือเพลิงประมาณ 190 ตนัต่อวนั 
 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน (2548)   โครงการศึกษาและสาธิตการผลิต
พลงังานไฟฟ้าและความร้อนจากขยะชุมชน 

ท าการประเมินศกัยภาพของขยะชุมชนในประเทศไทย และศึกษาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิต
พลงังานจากขยะชุมชน   ในส่วนของเทคโนโลยขียะเช้ือเพลิงอดัแท่ง (RDF) ในขณะท่ีท าการศึกษาพบวา่ยงัไม่
มีการใชเ้ทคโนโลยีดงักล่าวในประเทศ ดงันั้นขอ้มูลท่ีน าเสนอจึงอา้งอิงจากขอ้มูลของต่างประเทศ พบว่าการ
ใชข้ยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดเ้พื่อน ามาเผาไหมโ้ดยตรงมกัก่อใหเ้กิดความยุง่ยากในการใชง้านเน่ืองจากความ
ไม่แน่นอนในองคป์ระกอบต่างๆ ของขยะมูลฝอย ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตามชุมชนและตามฤดูกาล อีกทั้งขยะมูล
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ฝอยเหล่าน้ีมีค่าความร้อนต ่า และมีปริมาณเถา้และความช้ืนสูง ส่ิงเหล่าน้ีก่อความยุง่ยากให้กบัผูอ้อกแบบโรง
เผาและผูป้ฎิบัติและควบคุมการเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมได้ยาก การแปรรูปขยะมูลฝอยโดยผ่าน
กระบวนการจดัการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบติัทางกายภาพและคุณสมบติัทางเคมีของขยะมูลฝอยเพื่อท าให้
กลายเป็นเช้ือเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) จะสามารถแกปั้ญหาดงักล่าวมาขา้งตน้ได ้

ปริมาณของเช้ือเพลิงขยะท่ีผลิตไดต่้อปริมาณขยะ 1 ตนั ข้ึนอยูก่บัการจดัเก็บขยะ กระบวนการท่ีใชใ้น
การแปรรูปขยะ และคุณภาพของเช้ือเพลิงขยะท่ีตอ้งการ จากรายงานของ European Commission Directorate 
General Environment กล่าววา่การผลิตเช้ือเพลิงขยะอยูใ่นช่วงระหวา่ง 23% - 50% โดยน ้ าหนกัของขยะท่ีมา
แปรรูป   การใชป้ระโยชน์จาก RDF มีการใชเ้พื่อผลิตพลงังานไฟฟ้าและความร้อน โดยท่ีอาจจะมีการใช้ RDF 
เป็นเช้ือเพลิงภายในท่ีเดียวกนั หรือมีการขนส่งในกรณีท่ีตั้งของโรงงานไม่ไดอ้ยูท่ี่เดียวกนั นอกจากน้ียงัมี
ทางเลือกอีกทางหน่ึง คือ การน าไปเผาร่วมกบัถ่านหิน เพื่อลดปริมาณการใชถ่้านหินลง ในอุตสาหกรรมบาง
ประเภท เช่น อุตสาหกรรมซีเมนต ์ไดมี้การน า RDF ไปใชใ้นกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ท าให้ลดการใชถ่้าน
หินลงไปได ้

ในส่วนของการสรุปขอ้ดีและขอ้จ ากดัของเทคโนโลยี ตารางท่ี 2.10 แสดงผลการเปรียบเทียบขอ้ดี - 
ขอ้จ ากดัของเทคโนโลยีขยะเช้ือเพลิงอดัแท่ง พบวา่ขอ้จ ากดัท่ีส าคญัท่ีสุดของเทคโนโลยีน้ี คือ มีค่าใชจ่้ายใน
การลงทุนค่อนขา้งสูง  
 
 

ตารางที ่2.10    การเปรียบเทียบขอ้ดี - ขอ้จ ากดัของเทคโนโลยขียะเช้ือเพลิงอดัแท่ง 
ข้อด ี ข้อจ ากดั 

1. ขยะเช้ือเพลิงมีค่าความร้อนสูง และมีค่าความช้ืนต ่า 
2. มีความสะดวกในการจดัเก็บ การขนส่ง การจัดการ

ต่างๆ เพราะมีความแขง็และคงรูป 
3. มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย ไม่มีปัญหาเร่ืองกล่ิน 
4. แท่งขยะเช้ือเพลิงท่ีไดส้ามารถเก็บไวไ้ดน้าน 

1.  มีค่าลงทุนในการผลิตพลังงานจากขยะมูล
ฝอยค่อนขา้งสูง 

 

ทีม่า   กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน (2548)    
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ทุน สกว. – บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
ทุนวิจัยสาขาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2551 โครงการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชน 
(Municipal Waste) ให้เป็นแหล่ง Refuse Derived Fuel (RDF) เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานความร้อนใน
กระบวนการผลติปูนซีเมนต์     

ขอบเขตของการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 เทคโนโลยกีารผลิต RDF จากขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทย 
 การควบคุมคุณภาพ  RDF เช่น การลดปริมาณคลอไรด ์การลดความช้ืน เป็นตน้  
 การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง  RDF จากแหล่งผลิตมายงัผูใ้ช ้
 Economic Model และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการผลิตมายงัผูใ้ช ้
 รูปแบบโครงการผลิต RDF ในองคก์ารปกครองทอ้งถ่ินขนาดกลางและขนาดเล็ก (นอ้ยกวา่ 50 ตนั

ขยะมูลฝอยต่อวนั) 
 ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในการน า RDF ไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต ์
 LCA ในเชิงเปรียบเทียบระหวา่งการจดัการมูลฝอยชุมชนดว้ยวิธีการฝังกลบ Incinerator  และการ

ผลิต  RDF เพื่อน ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต ์ฯลฯ 
 
 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ 
จ ากดั  (2551)   โครงการศึกษาวจัิยและพฒันาการผลติขยะเช้ือเพลงิ (RDF)    

ท าการศึกษาองค์ประกอบของขยะชุมชน ระบบการผลิตขยะเช้ือเพลิง คุณสมบติัของขยะเช้ือเพลิงท่ี
ผลิตได ้และความเหมาะสมดา้นเศรษฐศาสตร์และการเงิน ของโครงการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF ท่ีเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช   ผลการศึกษาองคป์ระกอบของขยะชุมชนทัว่ประเทศ เฉพาะส่วนท่ีเหมาะสม
ส าหรับการผลิต RDF สรุปดงัตารางท่ี 2.11  
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ตารางที ่2.11    องคป์ระกอบของขยะชุมชนทัว่ประเทศท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิต RDF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า   กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน (2551)    
 

 
ระบบการผลิตขยะเช้ือเพลิงแขง็ RDF ท่ีท าการศึกษามี 2 ระบบ ดงัรูปท่ี 2.10 และรูปท่ี 2.11 ไดแ้ก่ 

1) วธีิการใชไ้อน ้า (Steam Treatment, Autoclave) 
2) วธีิการใชเ้คร่ืองจกัรกล (Mechanical Treatment) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่2.10      วธีิการผลิต RDF โดยการใชไ้อน ้า (Steam Treatment, Autoclave) 
ทีม่า   กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน (2551) 

 
 



                   
                   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)                                                                                                                  รำยงำนกำรวิจัย  

   
               

    

                       
                      แผนงำนวิจัย: โครงกำรสำธิตกำรเปล่ียนขยะในมหำวิทยำลัยเป็นพลังงำนในรูปควำมร้อน 
                      ภำควิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่                                                                       หนา้ท่ี 2 - 43         
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่2.11     วธีิการผลิต RDF โดยการใชเ้คร่ืองจกัรกล (Mechanical Treatment) 
ทีม่า   กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน (2551) 

 
ตารางท่ี 2.12 แสดงผลการทดสอบคุณสมบติัของขยะเช้ือเพลิง RDF ท่ีได ้  ตารางท่ี 2.13 และตารางท่ี 

2.14 แสดงผลการวเิคราะห์ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 
 
 

ตารางที ่2.12     ผลการทดสอบคุณสมบัติของขยะเช้ือเพลงิ RDF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า   กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน (2551)    
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ตารางที ่2.13    ผลการวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF 
 
 
 
 
 
ทีม่า   กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน (2551)    

 
ตารางที ่2.14    ผลการวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า   กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน (2551)    

 
 

มูลนิธิพลงังานเพือ่ส่ิงแวดล้อม, 2552, online available for http://www.efe.or.th 

สรุปคุณสมบติัท่ีส าคญัของขยะเช้ือเพลิง RDF ไดแ้ก่ 

 ปลอดเช้ือโรคจากการอบดว้ยความร้อน ลดความเส่ียงต่อการสัมผสัเช้ือโรค  
 ไม่มีกล่ินเหมน็  
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 มีขนาดเหมาะสมต่อการป้อนเตาเผา - หมอ้ไอน ้า (เส้นผา่นศูนยก์ลาง 15-30 มิลลิเมตร ความยาว 
30-150 มิลลิเมตร)  

 มีความหนาแน่นมากกว่าขยะมูลฝอยและชีวมวลทัว่ไป (450-600 kg/m3) เหมาะสมต่อการ
จดัเก็บและขนส่ง  

 มีค่าความร้อนสูงเทียบเท่ากบัชีวมวล (~ 13-18 MJ/kg) และมีความช้ืนต ่า (~ 5-10%)  
 ลดปัญหามลภาวะจากการเผาไหม ้เช่น NOx ไดออกซิน และฟูราน  

 
Jidapa Nithikul (2007), POTENTIAL OF REFUSE DERIVED FUEL PRODUCTION FROM 
BANGKOK MUNICIPAL SOLID WASTE, Asian Institute of Technology School of Environment, 
Resources and Development, Thailand 
 

ศึกษาศกัยภาพการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF จากขยะชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ขยะเช้ือเพลิง
ท่ีผลิตไดป้ระกอบดว้ยพลาสติกมากกวา่ 40% ขยะจากการเกษตร 30% กระดาษไม่เกิน 10% เศษอาหาร 10% 
และส่วนท่ีไม่สามารถเผาไหมไ้ดอี้ก 10% และกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพท่ีจะใชข้ยะเช้ือเพลิงมากท่ีสุด คือ 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์ 
 
 

ค.  งานวจิัยเกีย่วกบัขยะในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ผลการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาขยะในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ีผา่นมา
ในอดีต มีดงัน้ี 
 

นเรศ ไชยสัจ และ สาธิต ประสิทธ์ิวุฒิเวชช์ (2537)  

ศึกษาปริมาณและลกัษณะของมูลฝอยในเขตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ขอบเขตการศึกษาก าหนดเฉพาะ
ในเขตเชิงดอย ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกองสวสัดิการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และเป็นพื้นท่ีท่ีมีปริมาณ
ขยะเกิดข้ึนมากท่ีสุด โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างท่ีท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น 2 กลุ่มหลกัๆ คือ กลุ่มท่ีพกั
อาศยัและกลุ่มส านกังาน   กลุ่มท่ีพกัอาศยั สถานท่ีเก็บตวัอยา่งไดแ้ก่ 

 ก.  หมู่บา้นสุเทพ ซ่ึงประกอบดว้ย บา้นเด่ียวและแฟลต  
ข.  หมู่บา้นไผล่อ้ม ซ่ึงประกอบดว้ย บา้นและหอ้งแถว  

 ค.  หอพกันกัศึกษาหญิง อาคาร 5  
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 ง.  หอพกันกัศึกษาชาย อาคาร 2  
 

กลุ่มส านกังานสถานท่ีเก็บตวัอย่าง คือ บริเวณกองกิจการนกัศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เน่ืองจาก
เป็นตวัอยา่งท่ีสามารถท าการศึกษาไดง่้ายและเห็นปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภทไดอ้ยา่งชดัเจน   ผลการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลพบวา่ ในปี พ.ศ. 2537 มีปริมาณขยะรวม 1,441.6 กิโลกรัมต่อวัน ผลการศึกษาอตัราการทิ้งมูล
ฝอยจากแหล่งก าเนิดต่างๆ ใน มช. แสดงดงัตารางท่ี 2.15 

 
ตารางที ่2.15    อตัราการทิ้งมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดต่างๆ ในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

แหล่งก าเนิด อตัราการทิง้มูลฝอย หน่วย 
บา้นเด่ียว 0.340 กิโลกรัม/คน/วนั 
บา้นแถว 0.290 กิโลกรัม/คน/วนั 

หอพกันกัศึกษา – ชาย 0.120 กิโลกรัม/คน/วนั 
หอพกันกัศึกษา – หญิง 0.170 กิโลกรัม/คน/วนั 

แฟลต 0.240 กิโลกรัม/คน/วนั 
ส านกังาน 0.007 กิโลกรัม/ตารางเมตร/วนั 

ทีม่า   นเรศ ไชยสัจ และ สาธิต ประสิทธ์ิวุฒิเวชช์ (2537)  

 
 
 

วรีวฒัน์ เลศิเกษมกุล และเอกรัตน พรหมเพญ็ (2542) 

ศึกษาวธีิการจดัการมูลฝอยในเขตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ในพื้นท่ีเขตเชิงดอยและเขตสวนดอก โดยการ
ส ารวจและเก็บขอ้มูลจากจุดทิ้งทุกจุดเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ท าการชัง่น ้ าหนกัทุกวนั   ผลการศึกษาพบว่า การ
จดัการมูลฝอยในเขตเชิงดอยอยูใ่นความรับผิดชอบของกองสวสัดิการ และไดมี้การวา่จา้งบริษทัเอกชนท าการ
เก็บรวบรวมและน าไปก าจดัในพื้นท่ีท่ีจดัเตรียมไว ้  ผลการเก็บขอ้มูลปริมาณขยะท่ีจุดทิ้งทุกจุดในช่วงเปิดภาค
เรียนพบว่ามีปริมาณ 3,365 กิโลกรัมต่อวัน และในช่วงปิดภาคเรียนมีปริมาณ 3,072 กิโลกรัมต่อวนั   ผล
การศึกษาในเขตสวนดอกซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีปริมาณขยะทัว่ไปเฉล่ีย 3,306 
กิโลกรัมต่อวนั และมีขยะมูลฝอยติดเช้ือเฉล่ีย 281 กิโลกรัมต่อวนั   ผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการเก็บ
รวบรวมขยะ พบวา่ มหาวิทยาลยัมีค่าใช้จ่าย 1 แสนบาทต่อเดือน หรือคิดเป็น 1,000 บาทต่อตนัขยะ ซ่ึงเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีค่อนขา้งสูง 
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วรายุทธ โตสิตารัตน์ (2549) 

ศึกษาปริมาณและลกัษณะสมบติัของขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล
ส าหรับการศึกษากระบวนการคดัแยกและวธีิการจดัเก็บท่ีเหมาะสมในอนาคต   กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาเป็น
กลุ่มเดียวกบัการศึกษาของ นเรศ ไชยสัจ และ สาธิต ประสิทธ์ิวุฒิเวชช์ (2537) เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสามารถ
เปรียบเทียบกนัได ้และสามารถคาดการณ์แนวโนม้ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน  

 การศึกษาการทิ้งขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดได้ท าการเก็บตัวอย่างจากแหล่งก าเนิดต่างๆ ใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เฉพาะในเขตเชิงดอยเท่านั้น เพราะในบริเวณน้ีมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนมากท่ีสุด 
และมีจ านวนประชากรสูงกว่าในเขตของสวนดอกและสถานีวิจยัและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ   การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอยา่งหลายชนิด ในการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อเป็น
การเปรียบเทียบกบัการศึกษาท่ีผ่านมา โดย นเรศ ไชยสัจ และ สาธิต ประสิทธ์ิวุฒิเวชช์ ในปีพ.ศ. 2537 จึง
เลือกใชก้ลุ่มตวัอยา่งเดียวกนั โดยแบ่งออกเป็นดงัน้ี 

 -   กลุ่มที่พักอาศัย   กลุ่มตวัอย่างในกลุ่มน้ีประกอบดว้ยท่ีพกัอาศยัหลายประเภทดว้ยกนั ไดแ้ก่ บา้น
เด่ียว บา้นแถว หรือทาวน์เฮาส์ แฟลต หอพกั 

ก.  หมู่บา้นสุเทพ ภายในหมู่บา้นสุเทพประกอบไปด้วยบา้นเด่ียว แฟลต มีผูพ้กัอาศยัรวมทั้งหมด
จ านวน 165 คน 

ข.  หมู่บา้นไผล่อ้ม ภายในหมู่บา้นประกอบไปดว้ยบา้นแถว มีจ านวนผูพ้กัอาศยั 186 คน 
ค.  หอพกันกัศึกษาหญิงอาคาร 5 มีจ านวนผูพ้กัอาศยัจ านวน 471 คน 
ง.  หอพกันกัศึกษาชายอาคาร 2 มีจ านวนผูพ้กัอาศยัจ านวน 312 คน 

  

-   กลุ่ มส านักงาน    ตัวอย่างท่ี เ ลือก คือ กองกิจการนักศึกษา อาคารเรียนรวม 3 ชั้ น  คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ เน่ืองจากเป็นตวัอยา่งท่ีสามารถท าการศึกษาไดง่้ายและเห็นปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภทได้
อยา่งชดัเจน 
 

การเกบ็ตัวอย่าง 

การเก็บตวัอย่างได้เร่ิมต้นโดยคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง ในอดีตท่ีผ่านมาได้ก าหนดขอบเขตของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีศึกษาไวแ้ลว้ ผูจ้ดัท าตอ้งการเปรียบเทียบขอ้มูลปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจึงเลือกใชแ้หล่งเกิดเดียวกนั 
การเก็บตวัอยา่งไดเ้ก็บเป็นจ านวน 3 คร้ัง น ามาหาค่าเฉล่ียเพื่อเปรียบเทียบกบัชุดขอ้มูลในอดีต  
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การวเิคราะห์องค์ประกอบทางด้านกายภาพของมูลฝอย 

องคป์ระกอบทางดา้นกายภาพจะแยกประเภทของมูลฝอยออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 

- เศษแกว้ (Glass) 
- พลาสติก (Plastic) 
- กระดาษ (Paper) 
- เศษอาหาร (Food Waste) 
- เศษโลหะ (Metal) 
- เซรามิก (Ceramic) และหิน 
- เศษผา้ (Cloth) 
- เศษไม ้(Wood) 
- ยาง (Rubber) 
- กระดูก (เปลือกหอย) 
- เศษใบไมจ้ากการท าสวน 
- Miscellaneous 

 

ผลการศึกษาด้านปริมาณขยะมูลฝอย 

ผลการรวบรวมขอ้มูลตวัอยา่งปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เขตเชิงดอย 
พบวา่ ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนต่อวนั ในปี พ.ศ. 2549 มีค่าเฉล่ีย 7,824.6 กิโลกรัมต่อวัน หรือคิดเป็น 0.63 กิโลกรัม
ต่อประชากร 1 คนในเขตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ต่อ 1 วนั ซ่ึงจดัวา่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานเฉล่ียของประเทศไทย
ในปีดงักล่าวซ่ึงอยู่ท่ีประมาณ 0.65 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั (ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ของศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและ
วสัดุแห่งชาติ http://www.mtec.or.th)   เม่ือน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลในปี พ.ศ. 2537 ซ่ึงมีปริมาณเฉล่ีย 
1,441.6 กิโลกรัมต่อวนั พบวา่ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มสูงข้ึนกวา่ในอดีตมาก เป็นผลเน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนของ
จ านวนนักศึกษาและบุคคลากร สภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในเขต
มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

ผลจากการส ารวจปริมาณและลกัษณะสมบัติของขยะมูลฝอย โดยวิธีการส ารวจและเก็บขอ้มูลจาก
แหล่งก าเนิดโดยตรง สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

http://www.mtec.or.th/
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 กลุ่มตวัอย่างประเภทท่ีพกัอาศยัขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นประเภทเศษอาหาร ซ่ึงพบมากท่ีสุดในทุก
กลุ่มตวัอยา่งจากแต่ละแหล่งก าเนิด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเศษอาหารท่ีเป็นวตัถุดิบในการท าอาหาร และเศษ
เหลือทิ้งจากการประกอบอาหารรับประทาน  

 กลุ่มตวัอย่างส านักงานมีขยะมูลฝอยประเภทกระดาษสูงท่ีสุด เน่ืองจากเป็นวสัดุท่ีใช้มากในงาน
ส านกังาน 

 จากการเปรียบเทียบปริมาณขยะแต่ละองค์ประกอบระหว่างข้อมูลในอดีตกับปัจจุบนั พบว่าขยะ
ประเภทพลาสติกมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนในทุกแหล่งก าเนิด เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพความเป็นอยู ่
สภาพสังคมและเศรษฐกิจ โดยมีการน าพลาสติกมาผลิตเป็นส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ มากข้ึน 

 ขยะมูลฝอยประเภทอ่ืนๆ มีการเปล่ียนแปลงไม่คงท่ี ข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิด โดยเฉพาะ
รูปแบบการด ารงชีวิต เช่น ในส่วนของหอพกันกัศึกษา มีการรับประทานอาหารท าให้เกิดเศษอาหาร 
การท าการบา้นหรือรายงานก็มกัจะเกิดขยะประเภทกระดาษ เป็นตน้ 

 
ตารางท่ี 2.16 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนภายในเขตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2549 
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ตารางที ่2.16   ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนภายในเขตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2549  

วนัที ่ เส้นทาง 
ปริมาณมูลฝอย 
(กโิลกรัม) 

ปริมาณมูลฝอยต่อคนต่อวนั 
(กโิลกรัม) 

2 กนัยายน 2549 1 8,650 0.699046388 
3 กนัยายน 2549 2 8,600 0.695005657 
4 กนัยายน 2549 1 5,470 0.442055924 
5 กนัยายน 2549 2 8,100 0.654598351 
6 กนัยายน 2549 1 8,150 0.658639082 
7 กนัยายน 2549 2 8,060 0.651365767 
8 กนัยายน 2549 1 8,420 0.680459027 
9 กนัยายน 2549 2 8,460 0.683691611 
10 กนัยายน 2549 1 7,400 0.598028123 
11 กนัยายน 2549 2 6,790 0.548731211 
12 กนัยายน 2549 1 7,950 0.642476160 
13 กนัยายน 2549 2 8,170 0.660255374 
14 กนัยายน 2549 1 8,240 0.665912397 
15 กนัยายน 2549 2 8,260 0.667528689 
16 กนัยายน 2549 1 8,230 0.665104251 
17 กนัยายน 2549 2 7,300 0.589946662 
18 กนัยายน 2549 1 7,290 0.589138516 
19 กนัยายน 2549 2 8,330 0.673185712 
20 กนัยายน 2549 1 7,910 0.639243575 
21 กนัยายน 2549 2 7,550 0.610150315 
22 กนัยายน 2549 1 7,620 0.615807338 
23 กนัยายน 2549 2 8,070 0.652173913 
24 กนัยายน 2549 1 7,100 0.573783740 
25 กนัยายน 2549 2 7,500 0.606109585 
26 กนัยายน 2549 1 7,770 0.627959530 
27 กนัยายน 2549 2 8,050 0.650557621 

Average 7,824.6154 0.632343251 

Standard Deviation 675.85934 0.054619310 

Maximum 8,650  

Minimum 5,470  

ทีม่า   วรายุทธ โตสิตารัตน์ (2549) 
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บทที ่3 
ระเบยีบวิธีด ำเนินงำนวจิัย 

 
 

แผนงานวิจยัโครงการสาธิตการเปล่ียนขยะในมหาวทิยาลยัเป็นพลงังานในรูปความร้อน มีการ
ด าเนินงานหลกัๆ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 โครงการยอ่ย ไดแ้ก่ 

โครงกำรย่อยที ่1    โครงกำรสำธิตกำรผลติเช้ือเพลงิ RDF-5 จำกขยะชุมชน:  
  กรณศึีกษำมหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 

 วตัถุประสงค์ของโครงกำร   

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

รายละเอียดการด าเนินงานของโครงการยอ่ยท่ี 1 แสดงในภาคผนวก ก. 
 
 

โครงกำรย่อยที ่2   ศักยภำพกำรผลติไฟฟ้ำโดยใช้แก๊สเช้ือเพลงิจำก RDF - 5:  กรณศึีกษำมหำวทิยำลยัแม่โจ้  

 วตัถุประสงค์ของโครงกำร   

     1)    เพื่อวเิคราะห์องคป์ระกอบขยะ RDF-5 ท่ีเหมาะสมในการน ามาใชผ้ลิตแก๊สเช้ือเพลิง 
 2)    เพื่อประเมินสมรรถนะระบบผลิตไฟฟ้าโดยใชแ้ก๊สเช้ือเพลิงจากขยะ RDF-5 เป็นเช้ือเพลิง 

 3)    เพื่อวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าและผลกระทบไอเสียเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้าท่ีใชแ้ก๊ส
เช้ือเพลิงจากขยะ RDF-5 ร่วมกบัน ้ามนัดีเซล 

 4)    เพื่อสาธิตโรงไฟฟ้าตน้แบบโดยใชข้ยะเช้ือเพลิง RDF-5 ตน้แบบระดบัมหาวทิยาลยั 
 

รายละเอียดการด าเนินงานของโครงการยอ่ยท่ี 2 แสดงในภาคผนวก ข. 
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3.1       แผนกำรด ำเนินงำนวจิยั 

การด าเนินงานในส่วนของแผนงานวจิยั แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลกัๆ ไดแ้ก่  

ขั้นตอนที ่1    การศึกษาทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม งานวิจยั และสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียน
รูปขยะชุมชนใหเ้ป็นพลงังาน และเทคโนโลยกีารผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF 

ขั้นตอนที ่2    การส ารวจขอ้มูลปริมาณและประเภทของขยะของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และมหาวิทยาลยัแม่โจ ้
การจดัเตรียมขยะและการเตรียมพื้นท่ีในการตั้งโรงงานสาธิตตน้แบบ   

ขั้นตอนที่ 3    การประสานงานกบันกัวิจยัในโครงการยอ่ย 2 โครงการ ในการน าเทคโนโลยีท่ีพฒันาข้ึนมา
สร้างโรงงานสาธิตในพื้นท่ี และท าการทดสอบการใชง้านและศึกษาปัญหาในพื้นท่ีใชง้าน 

ขั้นตอนที่ 4    การน าขอ้มูลท่ีได ้มาวิเคราะห์ ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม ความคุม้ค่าในเชิงพาณิชย ์รวมถึง
ปัญหาในขอ้กฎหมาย ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการติดตั้งโรงงานเปล่ียนรูปขยะเป็นพลงังานในชุมชน  

 

แผนการด าเนินงานตลอดโครงการวจิยัแสดงในตารางท่ี 3.1  
 

 ตำรำงที ่3.1   แผนกำรด ำเนินงำนตลอดแผนงำนวจัิย 

กจิกรรม 

เดอืน 

1 -
 2 

3 -
 4 

5 -
 6 

7 -
 8 

9 -
 10

 

11
 - 1

2 
1.  ศึกษาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง        
2. ส ารวจข้อมูลเก่ียวกับปริมาณและประเภทของขยะท่ีเกิดข้ึนใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่และมหาวิทยาลยัแม่โจ ้และขอ้มูลค่าใชจ่้ายในการ
จดัการขยะในปัจจุบนั 

      

3. ประสานงานกบันกัวจิยัในโครงการยอ่ยทั้ง 2 โครงการ ในการน า
เทคโนโลยท่ีีพฒันามาสร้างโรงงานสาธิตในพ้ืนท่ี เพ่ือทดสอบการใชง้าน
และศึกษาปัญหาในพ้ืนท่ีใชง้านจริง  

      

4. วเิคราะห์ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงตน้ทุนในการผลิตเช้ือเพลิง 
RDF - 5 และตน้ทุนในการผลิตไฟฟ้า 

      

5. ประเมินผลภาพรวมของโครงการทั้งหมด       
6. สรุปผลการศึกษาและจดัท ารายงาน       
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3.2       กำรก ำหนดสมมตฐิำนในกำรวจิยั 
 

การก าหนดสมมติฐานในส่วนของแผนงานวจิยั แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ 

(1)  กำรประเมินศักยภำพของขยะในมหำวทิยำลยั 

การประเมินศักยภาพของขยะมีว ัตถุประสงค์หลัก คือ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านปริมาณและ
องคป์ระกอบของขยะแต่ละประเภทท่ีมีในขยะท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดของพื้นท่ีท่ีท าการศึกษา 

สมมติฐานในประเด็นการประเมินศกัยภาพของขยะในมหาวิทยาลยัในงานวิจยัน้ี คือ ปริมาณขยะรวม
ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัน่าจะมีปริมาณมากกวา่ในอดีต ซ่ึงมีการรวบรวมขอ้มูลไวแ้ลว้ในการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง และสมมติฐานดา้นปริมาณอีกประการหน่ึง คือ ปริมาณขยะรวมท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลยัมีปริมาณท่ี
เพียงพอต่อการน ามาผลิตเป็นขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ในโรงงานสาธิต และในส่วนขององคป์ระกอบของขยะท่ี
เกิดข้ึนในมหาวิทยาลยัซ่ึงมีลกัษณะเป็นสถานศึกษา น่าจะแตกต่างออกไปจากองคป์ระกอบของขยะท่ีเกิดข้ึน
จากแหล่งอ่ืนๆ เช่น ขยะจากแหล่งชุมชน หรือบา้นพกัอาศยั เป็นตน้ 

(2)  กำรวเิครำะห์ค่ำผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมทีเ่กดิจำกกำรผลติขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 

สมมติฐานเบ้ืองตน้ในประเด็นดา้นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม คาดวา่การจดัการขยะโดยการน ามาผลิต
เป็นขยะเช้ือเพลิง RDF-5 จะมีค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีนอ้ยกวา่การจดัการขยะดว้ยวิธีท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
เช่น การเผาหรือการฝังกลบ เป็นตน้ เม่ือวิเคราะห์ดว้ยวิธีการประเมินวฏัจกัรชีวิต ซ่ึงมีการพิจารณาครอบคลุม
ทุกกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3)  กำรประเมินต้นทุนของขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 

สมมติฐานเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ก าหนดให้ตน้ทุนท่ีไดค้วรมีค่าใกลเ้คียงกบั
งานวจิยัท่ีมีการด าเนินการก่อนหนา้น้ี ซ่ึงอยูใ่นหวัขอ้การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3.3       กำรศึกษำศักยภำพของขยะในมหำวทิยำลยั 
 

การประเมินศักยภาพของขยะท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย เป็นการประเมินทางด้านปริมาณและ
องคป์ระกอบของขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน วิธีการเก็บรวบรวมขยะ การขนส่งขยะ และการจดัการท่ีด าเนินการอยู่
ในปัจจุบนั เพื่อวตัถุประสงค์หลักในการเป็นขอ้มูลประกอบการออกแบบระบบและการก าหนดสัดส่วน
องค์ประกอบของขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีจะผลิตต่อไป   การประเมินศกัยภาพของขยะในงานวิจยัน้ี แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ (1) การประเมินศกัยภาพด้านปริมาณ และ (2) การประเมินศกัยภาพด้าน
องคป์ระกอบ   วธีิการด าเนินงานในแต่ละส่วนมีดงัน้ี 

(1)  กำรประเมนิศักยภำพด้ำนปริมำณ 

การวิเคราะห์ปริมาณขยะมูลฝอยมีความส าคญัต่อการจดัการขยะมูลฝอย เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีตอ้ง
ใชใ้นการประกอบการตดัสินใจในการก าหนดแผนงาน การเก็บรวบรวมและก าจดัขยะมูลฝอย โดยผูมี้หนา้ท่ี
รับผิดชอบจะตอ้งมีการศึกษาอย่างละเอียด เพื่อประเมินให้ไดว้ิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการจดัการ โดยจะตอ้ง
พิจารณาการกระจายตวัของประชากรและชนิดของแหล่งผลิตขยะมูลฝอยประกอบดว้ย เช่น ยา่นธุรกิจการคา้
ยอ่มมีปริมาณขยะมูลฝอยมากกวา่ยา่นท่ีพกัอาศยัเพียงอยา่งเดียว เป็นตน้ โดยทัว่ไปการศึกษาดา้นปริมาณขยะ
มูลฝอย มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

-      เพื่อประกอบการพิจารณาจดัเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอ โดยพิจารณาดา้น
จ านวน รูปร่างลกัษณะ และความจุภาชนะ 

-      เพื่อประกอบการวางแผนการจดัเตรียมพาหนะท่ีจะใชเ้ก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย จาก
แหล่งก าเนิดไปยงัสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย 

-      เพื่อประกอบการออกแบบขนาดของระบบการจดัการมูลฝอย 
 

 กำรค ำนวณปริมำณขยะมูลฝอย 

การค านวณปริมาณขยะมูลฝอยมี 2 วธีิ คือ การชัง่น ้าหนกัและการค านวณปริมาตร ดงัน้ี 

1)  กำรช่ังน ำ้หนัก  

วิธีน้ีท าโดยการชัง่น ้ าหนกัมูลฝอยโดยใชเ้คร่ืองชัง่ขนาดใหญ่ ท่ีสามารถชัง่รถเก็บขนมูลฝอยได ้ หาก
ตอ้งการขอ้มูลท่ีแน่นอนใหช้ัง่ 7 หรือ 14 วนัต่อเน่ืองกนัข้ึนไป แต่หากไม่มีเวลาพอ จะตอ้งชัง่อยา่งนอ้ย 4-5 วนั 
โดยให้ครอบคลุมทั้งมูลฝอยท่ีผลิตในวนัหยุดและวนัปกติ หากวนัท่ีชัง่ตรงกบัวนัเทศกาลของชุมชน จะตอ้ง
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ค านึงดว้ยว่า หนา้เทศกาลประชาชนจะผลิตขยะมูลฝอยออกมามากกวา่ปกติ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการชัง่ จะไดต้วั
เลขท่ีแน่นอนกวา่การวดัปริมาตร เม่ือไดต้วัเลขจากการชัง่แลว้ จะตอ้งประเมินวา่รถเก็บขนแต่ละคนัให้บริการ
ไดเ้ตม็พื้นท่ีหรือไม ่หากไม่เตม็หรือเก็บขนไม่หมด ขยะมูลฝอยท่ีเหลือเรียกวา่ขยะมูลฝอยตกคา้ง ตอ้งประมาณ
ตวัเลขส่วนน้ีออกมาเพื่อรวมกับขยะมูลฝอยท่ีเก็บขน ตวัเลขท่ีได้จะน าไปเทียบกับจ านวนประชากร ว่า
ประชากร 1 คน จะผลิตมูลฝอยในปริมาณเท่าใด เรียกอตัราส่วนน้ีวา่ "อตัราการเกิดมูลฝอย" 

2)  กำรค ำนวณปริมำตร  

วธีิน้ีท าไดง่้ายกวา่การชัง่น ้าหนกั โดยคิดจากปริมาตรของรถท่ีบรรทุกขยะมูลฝอย การหาปริมาณมูล
ฝอยชุมชนว่าในการเก็บขนแต่ละเท่ียว ได้มูลฝอยก่ีลูกบาศก์เมตร โดยค านวณจากปริมาตรรถเก็บขนและ
เปอร์เซ็นตก์ารบรรทุก จากนั้นจะน าขอ้มูลความหนาแน่นปกติของมูลฝอยมาเปรียบเทียบ จะไดป้ริมาณมูลฝอย
โดยประมาณของชุมชนต่อวนั และจ าเป็นตอ้งหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณมูลฝอยกบัเวลาและประชากร 
ซ่ึงความสัมพนัธ์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นในรูปของค่า "อตัราการเกิดขยะมูลฝอย” เช่นกนั 

 

วิธีการประเมินศักยภาพของขยะในมหาวิทยาลัยในงานวิจัยน้ีใช้วิธีการชั่งน ้ าหนัก ในกรณีของ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ไดมี้การก าหนดจุดท่ีท าการเก็บขอ้มูลทั้งส้ิน 30 จุด ดงัรูปท่ี 3.1 และรายละเอียดในตาราง
ท่ี 3.2   ส าหรับกรณีของมหาวิทยาลยัแม่โจใ้ชว้ิธีการชัง่น ้ าหนกัของรถเก็บขนขยะท่ีท าการเก็บรวบรวมขยะ
ทั้งหมดในมหาวทิยาลยัในแต่ละวนั 
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ก. หมู่บา้นอ่างแกว้ 
ข. อ่างแกว้ 
ค. หมู่บา้นเชิงดอย 
ง. คณะมนุษยศาสตร์ 
จ. สหกรณ์  
ฉ. คณะเศรษฐศาสตร์  
ช. คณะการส่ือสารมวลชน 
ซ. วิทยาลยัศิลปะ ส่ือและเทคโนโลย ี
ฌ. หอชายอาคาร 7 

 

ญ. ฝายหิน 
ฎ. หอหญิงอาคาร 9  
ฏ. แฟลตสุเทพ 
ฐ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ฑ. หมู่บา้นสุเทพ 
ฒ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ณ. หอชายอาคาร 5 
ด. โรงเรียนสาธิต มช. 
ต. คณะบริหารธุรกิจ 
ถ. คณะเกษตรศาสตร์ 

 

ท. ปตท. 
ธ. สนามกีฬากลาง 
น. สระวา่ยน ้ า 
บ. หอหญิงอาคาร 4 
ป. หอหญิงอาคาร 8 
ผ. หอ 40 ปี 
ฝ. หมู่บา้นไผล่อ้ม 
พ. คณะวิทยาศาสตร์ 
ฟ. หอหญิงอาคาร 2 
ภ. อมช. 
ม. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

รูปที ่3.1     จุดทีท่ ำกำรเกบ็ข้อมูลในมหำวิทยำลยัเชียงใหม่   (ทีม่ำ: กองอำคำรสถำนที ่มหำวทิยำลยัเชียงใหม่) 
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ตำรำงที ่3.2    รำยละเอยีดของจุดทีท่ ำกำรเกบ็ข้อมูลในมหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 

จุดทิง้ขยะ พืน้ทีท่ีค่รอบคลมุ ประเภทของแหล่งขยะ 

หมู่บา้นอ่างแกว้ หมู่บา้นอ่างแกว้ ท่ีพกัอาศยั 
อ่างแกว้ โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์  ส านกังาน  อาคาร ส านกังานและร้านอาหาร 
หมู่บา้นเชิงดอย หมู่บา้นเชิงดอย ท่ีพกัอาศยั 
คณะมนุษยศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ ส านกังานและร้านอาหาร 
สหกรณ์  ร้านคา้สหกรณ์ ร้านคา้ 
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ส านกังาน 
คณะการส่ือสารมวลชน คณะการส่ือสารมวลชน ส านกังานและร้านอาหาร 
วิทยาลยัศิลปะ ส่ือและเทคโนโลย ี วิทยาลยัศิลปะ ส่ือและเทคโนโลย ี ส านกัหอสมุด ส านกังานและร้านอาหาร 
หอชายอาคาร 7 หอชายอาคาร 2,7 หอพกันกัศึกษา 
ฝายหิน ตลาดร่มสกัและหมู่บา้นร่มสกั ร้านอาหารและ ท่ีพกัอาศยั 
หอหญิงอาคาร 9  หอหญิงอาคาร 9 หอพกันกัศึกษา 
แฟลตสุเทพ แฟลตสุเทพ ท่ีพกัอาศยั 
คณะสถาปัตยศาสตร์ คณะสถาปัตยศาสตร์ ส านกังานและร้านอาหาร 
หมู่บา้นสุเทพ หมู่บา้นสุเทพ ท่ีพกัอาศยั 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส านกังานและร้านอาหาร 
หอชายอาคาร 5 หอชายอาคาร 3,4,5,6 หอพกันกัศึกษา 
รร.สาธิต มช. คณะศึกษาศาสตร์ ส านกังานและร้านอาหาร 
คณะบริหารธุรกิจ คณะวิจิตรศิลป์ ส านกังาน 
คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ส านกังานและร้านอาหาร 
ปตท. ป้ัมน ้ามนั ปตท.  และร้านคา้ ร้านคา้ 
สนามกีฬากลาง สนามกีฬากลาง สนามกีฬา 
สระวา่ยน ้ า สระวา่ยน ้ า สนามกีฬา 
หอหญิงอาคาร 4 หอหญิงอาคาร 4,6,7 หอพกันกัศึกษา 
หอหญิงอาคาร 8 หอหญิงอาคาร 8 หอพกันกัศึกษา 
หอ 40 ปี หอ 40 ปี  หอพกัในก ากบั(หอสีชมพ)ู หอพกันกัศึกษา 
หมู่บา้นไผล่อ้ม หมู่บา้นไผล่อ้ม ท่ีพกัอาศยั 
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ส านกังานและร้านอาหาร 
หอหญิงอาคาร 2 หอหญิงอาคาร 2 หอพกันกัศึกษา 
อมช. หอหญิงอาคาร 3,อมช. โรงอาหารและหอพกันกัศึกษา 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  กองกิจการนกัศึกษา ส านกังาน 
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(2) กำรประเมนิศักยภำพด้ำนองค์ประกอบ 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบของขยะมูลฝอย มีความส าคญัในแง่ของการจดัการเป็นอยา่งยิ่ง โดยเป็น
ข้อมูลท่ีใช้ประกอบการตดัสินใจในการวางแผนงาน การเก็บรวบรวม และก าจดัมูลฝอย ซ่ึงผูมี้หน้าท่ี
รับผดิชอบจะตอ้งศึกษาอยา่งละเอียด เพื่อประเมินวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการจดัการขยะมูลฝอย  การศึกษาดา้น
ลกัษณะสมบติัมูลฝอย มีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

- เพี่อประเมินความเป็นไปไดแ้ละวางแผนเพื่อน าขยะมูลฝอยบางส่วนกลบัมาใชใ้หม่ 
- เพื่อประเมินความจ าเป็นในการปรับปรุงคุณภาพขยะมูลฝอยขั้นตน้ (Pre-Treatment)  
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก าจดัขยะมูลฝอยในขั้นต่อไป เช่น การหมกัท าปุ๋ย เป็นตน้ 
- เพื่อจ าแนกชนิดของขยะมูลฝอย เพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการประเมินการเปล่ียนแปลงดา้นลกัษณะ

สมบติัของขยะมูลฝอยในอนาคต 
- เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการศึกษาออกแบบวธีิก าจดัมูลฝอยท่ีเหมาะสม 

การศึกษาองค์ประกอบและลกัษณะสมบติัของขยะมูลฝอย จะตอ้งด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนท่ี
เป็นมาตรฐาน เน่ืองจากลกัษณะสมบติัของขยะมูลฝอยบางอยา่งจะให้ผลท่ีคลาดเคล่ือน หากไม่ตรวจวิเคราะห์
ตามขั้นตอน เช่น การหาความหนาแน่นปกติ ควรหา ณ แหล่งท่ีเกิดขยะ หากมีการเคล่ือนยา้ยขยะมูลฝอยมา
วเิคราะห์ท่ีอ่ืน จะท าใหเ้กิดการอดัตวัของมูลฝอย ท าใหค้วามหนาแน่นเพิ่มมากข้ึนได ้

การวเิคราะห์สามารถท าได ้2 วิธี คือ (1) การวิเคราะห์องคป์ระกอบของขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด
ขยะ เช่น อาคารบา้นเรือน ตลาด สถานท่ีราชการ เป็นตน้ และ (2) การวเิคราะห์องคป์ระกอบของขยะมูลฝอย ณ 
สถานท่ีก าจดั ซ่ึงเป็นท่ีรวมขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนมาไดใ้นแต่ละวนั โดยทัว่ไปผูว้ิเคราะห์จะท าการวิเคราะห์ทั้ง 2 
วธีิดงักล่าวร่วมกนั   

 กำรจ ำแนกองค์ประกอบหรือประเภทของขยะ 

การจ าแนกประเภทของขยะมูลฝอยท่ีนิยมในการศึกษาวิจยัทัว่ไปในประเทศไทย มีการแยกตาม
องคป์ระกอบของขยะออกเป็น 10 ประเภท (ท่ีมาของขอ้มูล http://www.environnet.in.th) ไดแ้ก่ 

1.  ผกั ผลไม้และเศษอำหำร 

หมายถึง เศษผกั เศษผลไม ้เศษอาหารท่ีเหลือจากการเตรียม การปรุง  และการบริโภค ( ยกเวน้ เปลือก
หอย กระดูก กา้งปลา ซงัขา้วโพด กา้นกระถิน ) เช่น ขา้วสุก เปลือกผลไม ้เน้ือสัตว ์ฯลฯ 

http://www.environnet.in.th/
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2.  กระดำษ 
หมายถึง วสัดุหรือผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากเยื่อกระดาษ เช่น กระดาษหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร หนงัสือต่างๆ 

ใบปลิว การ์ด ถุงกระดาษ กล่องกระดาษ กระดาษอดั ฯลฯ 

3.  พลำสติก 
หมายถึง วสัดุหรือผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพลาสติก เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะพลาสติก ของเล่นเด็กท่ีท า

ดว้ยพลาสติก ผลิตภณัฑไ์ฟเบอร์กลาส ฯลฯ 

4.  ผ้ำ 
หมายถึง ส่ิงทอต่างๆ ท่ีท ามาจากเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ เช่น ฝ้าย ลินิน ผา้ไนลอน 

ตวัอยา่งเช่น ดา้ย เส้ือผา้ ผา้เช็ดมือ ถุงเทา้ ฯลฯ 

5.  ไม้ 
หมายถึง วสัดุหรือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากไม ้ไมไ้ผ ่ฟาง หญา้ เศษไม ้รวมทั้งดอกไม ้

6.  ยำงและหนัง 
หมายถึง วสัดุหรือผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากยางหรือหนงั เช่น เคร่ืองหนงั รองเทา้ ลูกบอลหนงั กระเป๋า

หนงั ฯลฯ 

7.  แก้ว 
หมายถึง วสัดุหรือผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากแก้ว เช่น กระจก ขวดแก้ว หลอดไฟ เคร่ืองแก้ว ฯลฯ 

8.  โลหะ 
หมายถึง วสัดุและผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีท าจากโลหะ เช่น กระป๋องโลหะ สายไฟ ฟอยล ์ภาชนะต่างๆ ตะปู 

ฯลฯ 

9. หิน กระเบือ้ง กระดูกสัตว์และเปลอืกหอย 
หมายถึง เศษหิน เศษกระดูกสัตว ์เซรามิก เปลือกหอย กุง้ ปู กระดูกสัตว ์กา้งปลา ฯลฯ 

10. อืน่ๆ 
หมายถึง วสัดุอ่ืนใดท่ีไม่สามารถจดักลุ่มเขา้กลุ่มต่างๆ ขา้งตน้ รวมถึง ฝุ่ น ทราย เถา้ 
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 อปุกรณ์และเคร่ืองมอืทีใ่ช้ 

-  ผา้ใบ ขนาด 3x3 เมตร 
-  คราดเหล็ก 
-  ตาชัง่ ขนาด 60 กิโลกรัม และ 1 กิโลกรัม 
-  เข่งหรือถงัพลาสติก 
-  ถงัขนาด 200 ลิตร 
-  ถุงพลาสติกชนิดด าและชนิดใส 
-  ยางรัดหรือเชือกพลาสติก 
-  อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล 
-  ผา้ปิดจมูก หรือหนา้กากป้องกนัฝุ่ น 
-  รองเทา้บูท๊ 
-  ถุงมือยางแบบหนา 
-  คีมคีบ 

 วธิีวเิครำะห์องค์ประกอบของขยะ 

1) น าขยะมาเทขยะกองรวมกนัเพื่อเตรียมการคดัแยกองคป์ระกอบ 
2) แกะขยะส่วนท่ีอยูใ่นถุงด าออก และน าขยะท่ีเทกองเตรียมไวค้ลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนัอยา่งทัว่ถึง 
3) แบ่งขยะออกเป็น 4 ส่วน เท่าๆ กนั โดยสุ่มตวัอยา่งขยะจาก ส่วนท่ี 1 กบั 3 ซ่ึงจะไดป้ริมาณตวัอยา่ง

ขยะประมาณ 500 ลิตร และท าซ ้ าแบบเดิมอีก 2 คร้ัง จนกระทัง่เหลือขยะประมาณ 200 ลิตร น าไปใส่
ในถงัขนาด 200 ลิตร 

4) น าขยะออกจากถงั 200 ลิตร และน ามาแยกองคป์ระกอบออกเป็น 10 ประเภท โดยคดัแยกขยะแต่ละ
ประเภทใส่ในภาชนะท่ีเตรียมไว ้

5) ชัง่และบนัทึกน ้าหนกัขององคป์ระกอบขยะแต่ละประเภทท่ีคกัแยกได ้
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3.4       กำรวเิครำะห์ผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม 

การวเิคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งในส่วนของกระบวนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 และการ
ผลิตไฟฟ้าโดยใช ้RDF-5 เป็นเช้ือเพลิง จะใช้เทคนิคการประเมินวฏัจกัรชีวิต หรือ Life Cycle Assessment: 
LCA ซ่ึงมีการด าเนินการในโครงการยอ่ยท่ี 1 โดยมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (หลกัการและวิธีด าเนินงาน การศึกษา
ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง และรายละเอียดผลการด าเนินงานแสดงใน ภาคผนวก ก. 
โครงการยอ่ยท่ี 1) 

ส าหรับการวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในส่วนของมลพิษหรือไอเสียท่ีเกิดจากการผลิตไฟฟ้า 
โดยใช้แก๊สเช้ือเพลิงจากระบบแก๊สซิไฟเออร์ร่วมกับน ้ ามนัดีเซลในเคร่ืองยนต์ดีเซลเพื่อผลิตไฟฟ้า มีการ
ตรวจวดัค่ามลพิษต่างๆ ในการด าเนินงานของโครงการยอ่ยท่ี 2 ซ่ึงด าเนินการโดยมหาวิทยาลยัแม่โจ ้(หลกัการ
และวิธีด าเนินงาน การศึกษาทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และรายละเอียดผลการด าเนินงาน
แสดงใน ภาคผนวก ข. โครงการยอ่ยท่ี 2) 

 
 

3.5       กำรวเิครำะห์ต้นทุนกำรผลติขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 และต้นทุนกำรผลติไฟฟ้ำ 
 

การวเิคราะห์ตน้ทุนมีการวเิคราะห์ใน 3 ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ 

(1)  กำรประมำณกำรเงินลงทุนเร่ิมต้น 

เงินลงทุนเร่ิมตน้ของชุดตน้แบบการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีจะใชใ้นโครงการ พิจารณาเฉพาะเงิน
ลงทุนในเคร่ืองจกัรของระบบผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 โดยไม่มีการพิจารณาค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างต่างๆ    

(2)  กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรผลติ 

การประมาณการค่าใชจ่้ายในการด าเนินการและบ ารุงรักษา พิจารณาจากค่าจา้งแรงงาน ค่าวตัถุดิบใน
การผลิต และค่าสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ค่าไฟฟ้า 

(3)  กำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วย 

การประเมินตน้ทุนต่อหน่วยของขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตได ้ในเบ้ืองตน้พิจารณาจากเงินลงทุน
เร่ิมตน้ของเคร่ืองจกัรในระบบ ค่าด าเนินการ ได้แก่ ค่าจา้งแรงงาน ค่าวตัถุดิบ และค่าสาธารณูปโภค และ
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พิจารณาปริมาณของขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตได ้ซ่ึงสามารถค านวณตน้ทุนต่อหน่วยไดใ้นหน่วยของ บาท
ต่อกิโลกรัม หรือ บาทต่อตนัขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตได ้

 ส าหรับการวเิคราะห์ตน้ทุนในการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากแก๊สเช้ือเพลิงท่ีใชข้ยะ RDF-5 เป็นเช้ือเพลิง 
มีการศึกษาถึงผลตอบแทนภายใน (IRR), อตัราการคืนทุน โดยจะประเมินทั้งระบบท่ีมีส่วนเพิ่ม (Adder) และ
การใชง้านปกติ, รวมถึงรายไดจ้ากการก าจดัขยะของมหาวทิยาลยัหรือชุมชน    
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บทที ่4 
ผลการด าเนินงานวจิัย 

 
 

4.1       ผลการศึกษาศักยภาพของขยะในมหาวทิยาลยั 
 
 
 

ผลการส ารวจข้อมูลการจัดการขยะของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
 

 ข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของประเทศไทยท่ีตั้งข้ึนในส่วนภูมิภาคและเป็น
มหาวิทยาลยัแห่งแรกท่ีเรียกช่ือตามช่ือเมือง ปัจจุบนัตั้งอยูท่ี่เชิงดอยสุเทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ขนาบ
ดว้ยถนนหว้ยแกว้และถนนสุเทพ ห่างจากตวัเมืองประมาณ 4 กิโลเมตร และมีเน้ือท่ีประมาณ 2,000 ไร่เศษ เปิด
ท าการเรียนการสอนคร้ังแรกเม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2507  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่จดัตั้งข้ึนตามโครงการพฒันาการศึกษาในส่วนภูมิภาค ตั้งอยู ่ณ ดินแดนลา้นนา 
อนัเป็นแหล่งสะสมวฒันธรรมอนัล ้าค่า มีสภาพภูมิประเทศงดงามท่ามกลางสภาพแวดลอ้มอนัเป็นธรรมชาติ 
โดยวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2503 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัใหจ้ดัตั้งมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ข้ึน โดยก าหนดให้เปิด
สอนในปีการศึกษา 2507 และให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ด าเนินการเตรียมการจดัตั้ง   วนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2507 พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2507 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 81 ตอนท่ี 7 ลงวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2507 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนั
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป   วนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2507 วนัเปิดเรียนวนัแรกของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  วนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดมหาวิทยาลยัเชียงใหม่อยา่งเป็นทางการ และวนัท่ี 7 มีนาคม 
พ.ศ. 2551 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ 
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ปณิธานของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คือ การเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกในส่วนภูมิภาคจดัตั้งข้ึนตาม
นโยบายของรัฐและเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ ให้เป็นศูนยก์ลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
เพื่ออ านวยประโยชน์แก่ทอ้งถ่ินและประเทศชาติโดยส่วนรวม มหาวทิยาลยัแห่งน้ีเป็นแหล่งสะสม คน้ควา้ วิจยั 
และถ่ายทอดความรู้ ตามหลกัแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมัน่ในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศ
ท า ง ด้ า น วิ ช า ก า ร  ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์  ก า ร เ ผ ย แ พ ร่  แ ล ะ ก า ร ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  
บณัฑิตแห่งมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผูรู้้จริง คิดเป็น ปฏิบติัได ้สามารถครองตน 
ครองคน ครองงาน ดว้ยมโนธรรมและจิตส านึกต่อสังคม   ภารกิจของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่แบ่งออกไดเ้ป็น 4 
ดา้นหลกัๆ ไดแ้ก่ 1) ภารกิจดา้นการสอน    2) ภารกิจดา้นการวิจยั   3) ภารกิจดา้นบริการทางวิชาการแก่สังคม 
และ 4) ภารกิจดา้นการทะนุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่จดัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาขนาดใหญ่ มีพื้นท่ีในความดูแลของมหาวิทยาลยั รวม 
8,502 ไร่ พื้นท่ีบางส่วนเป็นท่ีดินของมหาวิทยาลยัเอง ซ่ึงมีการซ้ือหรือเวนคืนในช่วงการจดัตั้งมหาวิทยาลยั   
บางส่วนหน่วยงานราชการอ่ืนโดยเฉพาะกรมป่าไมอ้นุญาตให้ใชป้ระโยชน์ได ้และ บางส่วนไดรั้บบริจาคจาก
ผูมี้จิตศรัทธา โดยพื้นท่ีเหล่าน้ีกระจายอยูต่ามบริเวณต่างๆ ดงัน้ี 

- บริเวณเขตเชิงดอยและเขตสวนดอก มีเน้ือท่ี 1,812 ไร่  
- บริเวณสถานีวจิยัและศูนยฝึ์กอบรมการเกษตรแม่เหียะ มีเน้ือท่ี 1,293 ไร่  
- บริเวณสถานีวจิยัและศูนยฝึ์กอบรมการเกษตรท่ีสูงขนุช่างเค่ียน มีเน้ือท่ี 550 ไร่  
- บริเวณสถานีวจิยัการเกษตรท่ีสูงดอยป่าเก๊ียะ มีเน้ือท่ี 30 ไร่  
- บริเวณสถานีวจิยัการเกษตรท่ีสูงหนองหอย  มีเน้ือท่ี 50 ไร่ 
- บริเวณค่ายส ารวจคณะวศิวกรรมศาสตร์ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ มีเน้ือท่ี 17 ไร่  
- พื้นท่ีบริจาคใหแ้ก่คณะแพทยศาสตร์ มีเน้ือท่ี 12 ไร่  
- พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ แม่ธิ-แม่ตีบ-แม่สาร ต าบลศรีบวับาน อ.เมือง จ.ล าพนู มีเน้ือท่ี 4,726 ไร่  
- ท่ีดินราชพสัดุ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีเน้ือท่ี 12 ไร่  

พื้นท่ีท่ีอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และเป็นท่ีตั้งของคณะต่างๆ มีการแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 
เขต คือ 

1) เขตเชิงดอย ประกอบดว้ย คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์ คณะ
บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะการส่ือสารมวลชน 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และวิทยาลยัศิลปะ ส่ือและ



                   
                   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)                                                                                                                  รำยงำนกำรวิจัย  

   
               

 

                       
                      แผนงำนวิจัย: โครงกำรสำธิตกำรเปล่ียนขยะในมหำวิทยำลัยเป็นพลังงำนในรูปควำมร้อน 
                      ภำควิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่                                                                     หนา้ท่ี 4 - 3         

เทคโนโลยี รวมทั้งส านักงานอธิการบดี บณัฑิตวิทยาลยั ส านักหอสมุด รวมทั้งส่วน
ธุรการอ่ืน ๆ หอพกันักศึกษาในสังกดักองกิจการนักศึกษาจ านวน 15 หอพกั หอพกัท่ี
ไม่ได้สังกัดกองกิจการนักศึกษาจ านวน 2 หอพัก บ้านพักและแฟลตของอาจารย ์
ขา้ราชการ 

2) เขตสวนดอก ประกอบดว้ย คณะแพทยศาสตร์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
หอพกันกัศึกษา บา้นพกัอาจารย ์ขา้ราชการ 

3) เขตสถานีวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ  ประกอบดว้ย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
และคณะสัตวแพทยศาสตร์ สถานีวิจยัและศูนยฝึ์กอบรมการเกษตรแม่เหียะ โครงการ
ส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ บา้นพกัรับรอง บา้นพกัอาจารย ์ขา้ราชการ  

 
 ผลการส ารวจการจัดการขยะในปัจจุบันของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

การจดัการขยะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ กองอาคารสถานท่ีและ
สาธารณูปการ ซ่ึงสามารถสรุปผลการส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ได ้ดงัน้ี 

- บริเวณอาคารเรียนต่างๆ มีการจดัวางถงัขยะไวเ้ป็นจุดๆ และจะมีเจา้หนา้ท่ีหรือแม่บา้นมารวบรวม
ขยะทุกวนัในเวลาราชการ   ขยะส่วนใหญ่ท่ีพบเป็นจ าพวกกระดาษ ขวดน ้ าพลาสติกใส หรือขวด
พลาสติกสีขาวขุ่น และถุงบรรจุภณัฑ์ขนมขบเค้ียวต่างๆ โดยแม่บา้นจะท าการคดัแยกขยะท่ีเป็น
วสัดุรีไซเคิลออกเพื่อส่งจ าหน่ายต่อไป 

- ส านักงานคณะต่างๆ มีการจดัวางถังขยะไวภ้ายในเป็นจุดๆ และจะมีเจา้หน้าท่ีหรือแม่บา้นมา
รวบรวมขยะทุกวนัในเวลาราชการ   ขยะท่ีพบเป็นจ าพวกกระดาษเป็นส่วนมาก  

- บริเวณหอพักนักศึกษา แบ่งออกเป็นหอพกันกัศึกษาชาย และหอพกันกัศึกษาหญิง ปริมาณขยะท่ี
เกิดข้ึนจากส่วนท่ีเป็นห้องพกัจะมีน้อย แต่จะมีปริมาณขยะมากบริเวณห้องอาหารท่ีอยูใ่นหอพกั 
องคป์ระกอบของขยะท่ีพบมากคือ เศษอาหารและกระดาษ  

- บริเวณบ้านพกัอาจารย์และพนักงานของมหาวทิยาลยั มีลกัษณะเป็นบา้นเด่ียวอาศยัอยูร่วมกนัเป็น
ครอบครัว มีการประกอบอาหารภายในบา้น และผูอ้ยูอ่าศยัส่วนใหญ่จะเป็นอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี 
มีปริมาณขยะเกิดข้ึนสูงตามสภาพความเป็นอยู่   องค์ประกอบทางดา้นกายภาพของขยะมูลฝอย 
โดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเศษอาหาร กระดาษ พลาสติก ซ่ึงส่วนมากมาจากการอุปโภคบริโภค
ภายในครัวเรือน 
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- บริเวณแฟลตที่พักอาจารย์และพนักงานของมหาวิทยาลัย มีลกัษณะเป็นห้อง ผูอ้ยูอ่าศยัส่วนใหญ่
เป็นอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีท่ีพกัคนเดียว บางแฟลตจะมีห้องครัวไว้ส าหรับประกอบอาหาร   
ปริมาณขยะมูลฝอยจะมีน้อยกวา่กลุ่มท่ีเป็นบา้นพกั เน่ืองจากลกัษณะความเป็นอยูท่ี่ส่วนมากไม่
ประกอบอาหารเอง และพื้นท่ีอยู่อาศยัต่อครัวเรือนมีน้อย ซ่ึงองค์ประกอบของขยะมูลฝอยส่วน
ใหญ่ ประกอบดว้ย เศษอาหาร พลาสติก และกระดาษ 

- บริเวณตลาดร่มสักและโรงอาหารของคณะต่างๆ ซ่ึงมีร้านขายอาหารและเคร่ืองด่ืม มีการประกอบ
อาหารจึงท าใหเ้กิดขยะจ าพวกเศษอาหาร เศษผกัผลไม ้เป็นส่วนใหญ่ 

- การเก็บรวบรวมขยะทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย  ไดมี้การว่าจา้งบริษทัเอกชนมาด าเนินการเก็บ
ขน รถขนขยะมูลฝอยจะเขา้มารวบรวมขยะโดยแยกเส้นทางการเก็บออกเป็น 2 เส้นทาง คือ 

เส้นทางที ่1   คือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิจิตรศิลป์ โครงการหลวง สนามกีฬา
กลาง สระวา่ยน ้ ารุจิรวงค์ หอพกัหญิงอาคาร 8 หอพกัหญิงอาคาร 5 หอพกัชายอาคาร 5 สหกรณ์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ หมู่บา้นร่มสัก หมู่บา้นฝายหิน หมู่บา้นเชิงดอย หมู่บา้นอ่างแกว้ 

เส้นทางที ่2   คือ โรงอาหารมหาวทิยาลยั หอพกัหญิง 4 คณะวศิวกรรมศาสตร์ หมู่บา้นสุเทพ 

- การเก็บขยะมูลฝอยของรถขนขยะจะจดัเก็บสลบักนัวนัละ 1 เส้นทาง โดยใชร้ถยนตห์กลอ้ขนาด
บรรทุก 10 ลูกบาศก์เมตร ท าการขนขยะมูลฝอยภายในเขตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อน าไป
ด าเนินการจดัการในขั้นตอนต่อไป 

 
รูปท่ี 4.1 ถึงรูปท่ี 4.5 แสดงผลการส ารวจการจดัการขยะปัจจุบนัของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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รูปที ่4.1     การจดัการขยะของหอพกันกัศึกษา 
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รูปที ่4.2     การจดัการขยะของส านกังานคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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รูปที ่4.3     การจดัการขยะบริเวณโรงอาหาร 
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รูปที ่4.4     ตวัอยา่งขยะท่ีเกิดข้ึนในอาคารเรียน 
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รูปที ่4.5     ตวัอยา่งขยะประเภทก่ิงไม ้เศษไม ้ใบไมแ้หง้ 

 
นอกจากน้ี ในปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เร่ิมด าเนินการโครงการธนาคารขยะ ซ่ึงมี

รายละเอียดของโครงการ ดงัน้ี 
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โครงการธนาคารขยะมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 หลกัการและเหตุผล 

ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัแต่ละแห่งมีการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลยั โดยการจดัวางถงั
รองรับขยะตามจุดต่างๆ จากนั้นจะมีเจา้หนา้ท่ีมาท าการรวบรวมและจดัเก็บเพื่อน าขยะไปรวมไวท่ี้จุดท่ีก าหนด 
และจะมีรถขยะของส านกังานเขต เทศบาลหรือองคก์ารบริหารส่วนต าบล มาเก็บขนและน าไปด าเนินการก าจดั
ต่อไป   ในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีแม่บ้านและเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยท าหน้าท่ีจดัเก็บ และว่าจ้าง
หน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งมาด าเนินการเก็บขนและก าจดั ซ่ึงในแต่ละเดือนมหาวิทยาลยัตอ้งมีค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวค่อนขา้งสูง จึงท าให้เกิดแนวความคิดท่ีจะให้มีการคดัแยกขยะตั้งแต่ตน้ทาง เพื่อให้สามารถน าขยะ
กลบัไปรีไซเคิลหรือขายต่อไดง่้ายข้ึน และสร้างรายไดใ้หแ้ก่มหาวทิยาลยั บุคลากรหรือนกัศึกษาไดอี้กทางหน่ึง 

ในปี พ.ศ. 2552 สถาบนัการจดัการบรรจุภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้
ด าเนินโครงการน าร่องการจดัการวสัดุรีไซเคิลในสถาบนัการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย 10 แห่ง โดยมี
เป้าหมายด าเนินการในมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ภายใต้การดูแลทั้งของรัฐบาลและเอกชนทัว่ประเทศ   ในการ
ด าเนินงานสถาบนัฯ จะท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบ รูปแบบการด าเนินงาน รวมทั้งให้การสนบัสนุนภาชนะ
รองรับขยะ และการรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์ให้กบัมหาวิทยาลยัท่ีเขา้ร่วมโครงการ โดยแต่ละมหาวิทยาลยั
สามารถน ารายได้ท่ีเกิดจากส่วนต่างจากการจ าหน่ายวสัดุรีไซเคิล มาบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลยัได ้  นอกจากน้ีสถาบนัฯ ยงัมุ่งหวงัให้แต่ละมหาวิทยาลยัมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เยาวชนมี
ส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อไป  

 วตัถุประสงค์ของโครงการ 

- เพื่อส่งเสริมการคดัแยกและจดัให้มีระบบการจดัการวสัดุรีไซเคิลของคณะและหน่วยงานต่างๆ ใน
มหาวทิยาลยั 

- เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการคดัแยกวสัดุรีไซเคิลของนิสิต นกัศึกษา และบุคลากรในมหาวทิยาลยั 
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิต นกัศึกษา และบุคลากรในมหาวทิยาลยัในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 

 กลุ่มเป้าหมาย 

นกัศึกษาและบุคลากรของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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 หน่วยงานผู้ร่วมโครงการ    สถาบนัการจดัการบรรจุภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย ร่วมกบั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 วธีิด าเนินการ 

- สถาบนัการจดัการบรรจุภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ช้ีแจงโครงการ
ใหก้บัผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยัและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

- ร่วมเป็นคณะท างานและประชุมกบัคณะท างานท่ีมหาวิทยาลยัแต่งตั้ง เพื่อก าหนดรายละเอียดรูปแบบ
การด าเนินงาน การคดัแยกประเภทวสัดุรีไซเคิล และการบริหารรายไดจ้ากการจ าหน่าย เป็นตน้ 

- ร่วมส ารวจพื้นท่ีและก าหนดจุดวางภาชนะรองรับตามจุดต่างๆ ท่ีมีกิจกรรมของนกัศึกษาและบุคลากร
ภายในมหาวทิยาลยั 

- สถาบนัฯ จะใหก้ารสนบัสนุน ดงัต่อไปน้ี 

(1) ภาชนะรองรับขยะ ขนาด 240 ลิตร 
(2) แบบฟอร์ม ไดแ้ก่ สมุดคู่ฝาก ใบน าฝาก ใบถอนเงิน เป็นตน้ 
(3) เอกสารประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ แผน่พบั โปสเตอร์ ส่ือเชิญชวน เป็นตน้ 

- สถาบนัฯ และมหาวทิยาลยัร่วมรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์โครงการ ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 
- คณะท างานของมหาวิทยาลัยให้ความรู้และท าความเข้าใจเก่ียวกับรูปแบบการจัดการขยะใน

มหาวิทยาลยัให้แก่บุคลากร คือ แม่บา้น พนกังานท าความสะอาด และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ
เก็บขนขยะ  

- คณะท างานของมหาวิทยาลยัประสานงานกบัร้านรับซ้ือของเก่าในพื้นท่ี และคดัเลือกรายท่ีให้ราคาดี 
เพื่อเขา้มารับซ้ือขยะของมหาวทิยาลยั 

- ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปรับปรุงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับโครงการอย่างเหมาะสม ตลอดช่วง
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการด าเนินโครงการธนาคารขยะ 

1) เกิดระบบจดัการวสัดุรีไซเคิลภายในหมาวทิยาลยัอยา่งเป็นรูปธรรม 
2) สร้างจิตส านึกใหก้บันิสิต นกัศึกษา และบุคลากรในมหาวทิยาลยัในการคดัแยกวสัดุรีไซเคิล 
3) รายไดจ้ากการด าเนินงานสามารถน ามาพฒันาส่ิงแวดลอ้มของมหาวทิยาลยัได ้
4) เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีและเป็นการส่งเสริมการจดัการส่ิงแวดลอ้มในมหาวทิยาลยั 
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รูปท่ี 4.6 แสดงการด าเนินโครงการธนาคารขยะของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.6     โครงการธนาคารขยะมหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
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ผลการส ารวจข้อมูลการจัดการขยะของมหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการและลกัษณะของขยะท่ีมีในมหาวิทยาลยั จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ดูแล (กองอาคารสถานท่ี) พบว่าใช้การจดัการด้วยการรวบรวมการเก็บ โดยรถขยะขนาดเล็กของทาง
มหาวิทยาลยัในการเก็บตามหน่วยงานและตามตึกต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยั ในหน่ึงวนัจะวิ่ง 3-4 เท่ียว แลว้
น าไปไวย้งัโรงเก็บขยะดา้นหลงัของมหาวิทยาลยั โดยจะแยกเป็นขยะแห้งและขยะเปียก ขยะเปียกจะน าไปท า
ปุ๋ยหมกัและใชใ้นโครงการไส้เดือนดิน ส่วนขยะแห้งท่ีเป็นเศษก่ิงไมใ้บไมจ้ะน าไปท าปุ๋ยหมกั โดยมีการแยก
น ามาทิ้งอีกบริเวณหน่ึงดงัแสดงในรูปท่ี 4.7 ขยะจ าพวกเศษใบไม ้ก่ิงไมท่ี้เกิดข้ึนในมหาวทิยาลยั 

 
 

 
 

รูปที ่4.7    ขยะจ าพวกเศษใบไม ้ก่ิงไม ้
 
ส่วนขยะแห้งท่ีอยู่ในถุงด าจะทิ้งไวภ้ายในโรงเก็บขยะดงัแสดงในรูปท่ี 4.8 เพื่อรอรถเก็บขยะจาก

เทศบาลเขา้มาท าการขนยา้ย โดยจะใชเ้วลา 1 คร้ังต่อวนั ในวนัองัคารถึงวนัเสาร์ และในวนัจนัทร์จะเป็น 2 คร้ัง
ต่อวนั เน่ืองจากมีปริมาณขยะตกคา้งของวนัอาทิตยอ์ยู ่  โดยมีปริมาณขยะวนัละประมาณ 1.5 ตนั แยกเป็นขยะ
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เปียก 0.325 ตนั และขยะแห้ง 1.23 ตนั คิดเป็น 57.14 % (ขยะเปียก) และ 42.59% (ขยะแห้ง) โดยเสียค่าใชจ่้าย
ดา้นการจดัการเดือนละ 40,000 บาท  

 
 

 
 

รูปที ่4.8     ขยะภายในโรงพกัขยะ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
 
 

หลงัจากทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการแลว้ จึงศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของขยะ จากเจา้หนา้ท่ีใน
มหาวทิยาลยั ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีเก็บขยะจากเทศบาลและเจา้หนา้ท่ีประจ าบ่อพกัขยะ พบวา่ลกัษณะขยะส่วนใหญ่
เป็นขยะพลาสติก ไดแ้ก่ ถุงพลาสติก แกว้น ้าพลาสติก ถุงใส่ขนม หลอดดูดน ้า ดงัแสดงในรูปท่ี 4.9 
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รูปที ่4.9    ลกัษณะของขยะภายในถุงด าท่ีโรงพกัขยะ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
 
 

    ผลการส ารวจข้อมูลประชากรในมหาวทิยาลยั 
 
 

ผลการส ารวจข้อมูลประชากรปัจจุบันของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
 

ขอ้มูลประชากรปัจจุบนัของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ได้มีการรวบรวมและจดัท าเป็นฐานขอ้มูลโดย
หน่วยงานในมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะน ามาใชใ้นการประเมินการเกิดขยะและค านวณอตัรา
การเกิดขยะต่อคนต่อวนัได ้  ผลการส ารวจขอ้มูลประชากร มีดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนนกัศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2552 พบวา่มี
จ านวนรวมทั้งส้ิน 44,759 คน   ตารางท่ี 4.2 และตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนนกัศึกษาท่ีพกัอยูใ่นหอพกันกัศึกษา
ภายในมหาวทิยาลยั ซ่ึงแยกออกเป็นหอพกันกัศึกษาชาย และหอพกันกัศึกษาหญิง 

ตารางท่ี 4.4 แสดงผลการส ารวจขอ้มูลผลการส ารวจพื้นท่ีส่วนส านกังานในมหาวทิยาลยั เน่ืองจากขยะ
ในส่วนส านักงานจะมีการวิเคราะห์ในหน่วย กิโลกรัมต่อตารางเมตรต่อวนั   และตารางท่ี 4.5 แสดงขอ้มูล
บา้นพกัและจ านวนผูพ้กัอาศยั 
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ตารางที ่4.1    จ านวนนักศึกษาและบุคลากรของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2552 

ระดบัการศึกษา จ านวนนักศึกษา (คน) ประเภทบุคลากร 
จ านวนบุคลากร 

(คน) 

ไม่ก าหนด 37 ขา้ราชการ 2,256 

ปริญญาตรี - โท  390 พนกังานมหาวทิยาลยัประจ า 3,319 

ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  286 
พนกังานมหาวทิยาลยั
ชัว่คราว (ส่วนงาน) 

4,587 

ปริญญาตรี  26,098 ลูกจา้งประจ า 1,138 

ปริญญาโท  5,942   

ปริญญาเอก  706   

รวม 33,459 รวม 11,300 

รวมจ านวนนักศึกษาและบุคลากร    44,759 คน 

 
 
ตารางที ่4.2   จ านวนนักศึกษาในหอพกันักศึกษาชาย 

ช่ืออาคาร 
จ านวน 

คนต่อห้อง 
จ านวนห้องพกั จ านวนนักศึกษา 

2 3 91 312 

3 3 128 460 

4 3 128 453 

5 3 143 509 

6 3 143 513 

7 3 54 290 

จ านวนนักศึกษา รวม    2,537    คน 

 
 
 
 

http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis/procstudent/information/infoallstudentbylevelandfac.aspx?catalogue=5&level=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%20-%20%E0%B9%82%E0%B8%97
http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis/procstudent/information/infoallstudentbylevelandfac.aspx?catalogue=5&level=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis/procstudent/information/infoallstudentbylevelandfac.aspx?catalogue=5&level=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis/procstudent/information/infoallstudentbylevelandfac.aspx?catalogue=5&level=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%97
http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis/procstudent/information/infoallstudentbylevelandfac.aspx?catalogue=5&level=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81
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ตารางที ่4.3   จ านวนนักศึกษาในหอพกันักศึกษาหญงิ 

ช่ืออาคาร 
จ านวน 

คนต่อห้อง 
จ านวนห้องพกั 

จ านวน 
นักศึกษา 

1 3 154 462 

2 3 150 494 

3 3 149 474 

4 3 148 479 

5 3 149 471 

6 3 149 465 

7 3 154 477 

8 3 209 628 

9 3 133 468 

หอชมพ ู 2 160 320 

หอ 40 ปี 2 480 994 

จ านวนนักศึกษา รวม    5,732    คน 
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ตารางที ่4.4    ผลการส ารวจข้อมูลพืน้ทีส่่วนส านักงานในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

รหัส ช่ือคณะ/หน่วยงาน พืน้ทีร่วม (ตารางเมตร) 

1 คณะมนุษยศาสตร์  33,176.10 
2 คณะศึกษาศาสตร์  21,755.35 
3 คณะวจิิตรศิลป์  17,516.25 
4 คณะสงัคมศาสตร์  16,253.87 
5 คณะวทิยาศาสตร์  94,828.80 
6 คณะวศิวกรรมศาสตร์  44,321.25 
7 คณะแพทยศาสตร์  39,736.10 
8 คณะเกษตรศาสตร์  46,955.54 
9 คณะทนัตแพทยศาสตร์  22,132.23 
10 คณะเภสชัศาสตร์  13,945.80 
11 คณะเทคนิคการแพทย ์ 21,977.84 
12 คณะพยาบาลศาสตร์  11,963.00 
13 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  23,238.00 
14 คณะสตัวแพทยศาสตร์  14,074.22 
15 คณะบริหารธุรกิจ  13,032.10 
16 คณะเศรษฐศาสตร์  7,565.52 
17 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  16,343.69 
18 คณะการส่ือสารมวลชน  0 
19 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  0 
20 คณะนิติศาสตร์  0 
21 วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี 0 
30 บณัฑิตวทิยาลยั  5,399.98 
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                   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)                                                                                                                  รำยงำนกำรวิจัย  

   
               

 

                       
                      แผนงำนวิจัย: โครงกำรสำธิตกำรเปล่ียนขยะในมหำวิทยำลัยเป็นพลังงำนในรูปควำมร้อน 
                      ภำควิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่                                                                     หนา้ท่ี 4 - 19         

 
ตารางที ่4.4    ผลการส ารวจข้อมูลพืน้ทีส่่วนส านักงานในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (ต่อ) 

รหัส ช่ือคณะ/หน่วยงาน พืน้ทีร่วม (ตารางเมตร) 

32 ส านกัทะเบียนและประมวลผล  13,556.47 
33 ส านกังานมหาวทิยาลยั  42,369.37 
34 ส านกัหอสมุด  16,864.43 
36 สถาบนัวจิยัสงัคม  2,577.75 
37 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สุขภาพ  4,313.33 
38 ส านกัส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  125.28 
39 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2,168.43 
40 ศูนยว์จิยัเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร  6,088.46 
43 ส านกับริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  5,829.10 
52 ส านกับริการวชิาการ  7,340.12 

พืน้ทีส่่วนส านักงาน รวม    565,448.38    ตารางเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis/procbuilding/BuildingInfo/BuildingInfoSelect.aspx?organization_id=0000000032
http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis/procbuilding/BuildingInfo/BuildingInfoSelect.aspx?organization_id=0000000033
http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis/procbuilding/BuildingInfo/BuildingInfoSelect.aspx?organization_id=0000000034
http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis/procbuilding/BuildingInfo/BuildingInfoSelect.aspx?organization_id=0000000036
http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis/procbuilding/BuildingInfo/BuildingInfoSelect.aspx?organization_id=0000000037
http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis/procbuilding/BuildingInfo/BuildingInfoSelect.aspx?organization_id=0000000038
http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis/procbuilding/BuildingInfo/BuildingInfoSelect.aspx?organization_id=0000000039
http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis/procbuilding/BuildingInfo/BuildingInfoSelect.aspx?organization_id=0000000040
http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis/procbuilding/BuildingInfo/BuildingInfoSelect.aspx?organization_id=0000000043
http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis/procbuilding/BuildingInfo/BuildingInfoSelect.aspx?organization_id=0000000052
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ตารางที ่4.5   ข้อมูลบ้านพกัและจ านวนผู้พกัอาศัยในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่    

ล าดบั ช่ือหมู่บ้าน/แฟลต จ านวน หน่วยนับ จ านวนผู้พกัอาศัย 

1 หมู่บา้นอ่างแกว้  29 หลงั 77 

2 บา้นพกัรับรองอ่างแกว้  2 หลงั - 

3 บา้นรับรองแขกนานาชาติ  1 หลงั - 

4 หมู่บา้นฝายหิน  11 หลงั 24 

5 หมู่บา้นเชิงดอย  24 หลงั 65 

6 หมู่บา้นสุเทพ  57 หลงั 167 

7 หมู่บา้นสุเทพ (บา้นนกัวจิยั)  3 หลงั - 

8 หมู่บา้นไผล่อ้ม  60 หน่วย 175 

9 บา้นพกัรับรองไผล่อ้ม  1 หลงั - 

10 หมู่บา้นริมคลอง 1  20 หลงั 62 

11 หมู่บา้นริมคลอง 2  12 หน่วย 29 

12 หมู่บา้นร่มสกั  96 หน่วย 310 

13 แฟลตฝายหิน  16 หน่วย 19 

14 แฟลตสุเทพอาคาร 1  12 หน่วย 146 

15 แฟลตสุเทพอาคาร 2  12 หน่วย 0 

16 แฟลตสุเทพอาคาร 3  12 หน่วย 0 

17 แฟลตสุเทพอาคาร 4  12 หน่วย 0 

18 แฟลตสุเทพอาคาร 5  12 หน่วย 0 

19 แฟลตสุเทพอาคาร 6  12 หน่วย 0 

20 แฟลตสุเทพอาคาร 7  40 หน่วย 0 

21 แฟลตสุเทพอาคาร 8  40 หน่วย 0 

22 หอพกัอ่างแกว้  159 หน่วย 141 

 รวม 643  1,216 
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ผลการส ารวจข้อมูลประชากรปัจจุบันของมหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
 
 

ผลการส ารวจขอ้มูลประชากรปัจจุบนัของมหาวทิยาลยัแม่โจ ้แสดงดงัตารางท่ี 4.6 และตารางท่ี 4.7 
 
 

ตารางที ่4.6   จ านวนนักศึกษาทีพ่กัในหอพกัมหาวทิยาลยัแม่โจ้ 

หอพกั  จ านวน (คน) 

ชาย 2 550 

ชาย 3 126 

ชาย 4 357 

ชาย 5 119 

หญิง 6 389 

หญิง 7 370 

หญิง 8 582 

หญิง 9 547 

กรรมการหอพกั 16 

รวม 3,056 

ทีม่า งานหอพกันักศึกษา มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 15-7-53,  ข้อมูลนักศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
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ตารางที ่4.7   จ านวนบุคลากรทีพ่กัอยู่ภายในมหาวิยาลยัแม่โจ้ 

ล าดบัที ่ ช่ือหมู่บ้าน/แฟลตข้าราชการ จ านวนหลงั จ านวนคน 

1 หมู่บา้นจามจุรี 17 47 

2 หมู่บา้นตะแบก ร้ือถอนแลว้ - 

3 หมู่บา้นพทุธรักษา 7 21 

4 หมู่บา้นราชพฤกษ ์ 32 91 

5 หมู่บา้นซอมพอ ร้ือถอนแลว้ - 

6 หมู่บา้นตน้แกว้ ร้ือถอนแลว้ - 

7 หมู่บา้นสารภี 7 19 

8 หมู่บา้นพิกลุ 7 25 

9 เรือนชีวะ 6 6 

10 แฟลตประกายพฤกษ ์ 48 ยนิูต 55 

11 แฟลตชยัพฤกษ ์ 22 ยนิูต 22 

12 แฟลตกลัพฤกษ ์ 22 ยนิูต 22 

13 บา้นพกักลุ่มอาคารซ่อมบ ารุง 6 6 

14 บา้นพกัโรงสูบประปา 4 4 

รวม 318 

ทีม่า กองอาคารสถานที ่มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 15-7-53 
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 ผลการศึกษาศักยภาพด้านปริมาณของขยะในมหาวทิยาลยั 

การศึกษาศักยภาพด้านปริมาณและองค์ประกอบของขยะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พื้นท่ีท่ี
ท าการศึกษา คือ เขตเชิงดอย  ซ่ึงไดท้  าการศึกษาปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนโดยการชัง่น ้ าหนกัขยะตามจุดท่ีมีการน า
ขยะไปทิ้งรวมทั้งส้ิน  30 จุด   ช่วงเวลาท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเปิดเทอมและช่วงปิด
เทอม เพื่อศึกษาความแตกต่างของปริมาณขยะใน 2 ช่วงเวลาดงักล่าว   ผลการเก็บขอ้มูลปริมาณขยะใน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แสดงในตารางท่ี 4.8 พบวา่ปริมาณขยะโดยเฉล่ียภายในมหาวิทยาลยัในช่วงเปิดเทอมมี
ค่าเท่ากบั 5,236.17 กิโลกรัมต่อวัน ซ่ึงคิดเป็นอตัราการเกิดขยะ เท่ากบั 0.1378 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั   เม่ือ
พิจารณาในช่วงปิดเทอม พบว่าปริมาณขยะโดยเฉล่ียลดลงเหลือเพียง 2,140.10 กิโลกรัมต่อวัน หรือคิดเป็น
อตัรา 0.0563 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั   และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียตลอดทั้งปี พบวา่ปริมาณขยะเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนใน
มหาวทิยาลยัจะมีค่าอยูท่ี่ 4276.43 กโิลกรัมต่อวนั หรือคิดเป็นอตัราการเกิดขยะ 0.1126 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั  
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ตารางที ่4.8     ปริมาณขยะรวมโดยเฉลีย่ต่อวนัของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

จุดทิง้ขยะ 
ช่วงเปิดเทอม 

(กโิลกรัมต่อวนั) 

ช่วงปิดเทอม 

(กโิลกรัมต่อวนั) 

หมู่บา้นอ่างแกว้ 16.57 10.97 
อ่างแกว้ 354.54 121.57 
หมู่บา้นเชิงดอย 25.49 21.33 
คณะมนุษยศาสตร์ 189.01 57.57 
สหกรณ์  55.51 14.67 
คณะเศรษฐศาสตร์ 178.11 94.50 
คณะการส่ือสารมวลชน 32.64 9.53 
วิทยาลยัศิลปะ ส่ือและเทคโนโลย ี 114.71 28.37 
หอชายอาคาร 7 69.21 13.67 
ฝายหิน 213.09 147.17 
หอหญิงอาคาร 9  71.74 76.67 
แฟลตสุเทพ 22.54 3.33 
คณะสถาปัตยศาสตร์ 105.97 13.33 
หมู่บา้นสุเทพ 25.09 40.67 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 302.00 100.30 
หอชายอาคาร 5 387.31 172.23 
รร.สาธิต มช. 381.20 92.17 
คณะบริหารธุรกิจ 223.09 51.17 
คณะเกษตรศาสตร์ 307.07 271.17 
ปตท. 49.86 13.83 
สนามกีฬากลาง 81.53 173.17 
สระวา่ยน ้ า 23.50 17.00 
หอหญิงอาคาร 4 406.31 114.67 
หอหญิงอาคาร 8 81.14 46.83 
หอ 40 ปี 163.26 45.33 
หมู่บา้นไผล่อ้ม 32.79 59.17 
คณะวิทยาศาสตร์ 392.00 141.73 
หอหญิงอาคาร 2 46.41 11.00 
อมช. 640.31 172.00 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 101.69 5.00 

รวม 5,236.17 2,140.10 
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 ผลการศึกษาศักยภาพด้านองค์ประกอบของขยะในมหาวทิยาลยั 

การวเิคราะห์องคป์ระกอบของขยะในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดมี้การคดัแยกขยะออกเป็น 10 ประเภท 
รูปท่ี 4.10 แสดงตวัอยา่งการศึกษาศกัยภาพดา้นองคป์ระกอบของขยะ โดยการน ามาคดัแยกประเภทและท าการ
ชัง่น ้าหนกั  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.10       การแยกประเภทของขยะในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เขตเชิงดอย 
 

การวเิคราะห์องคป์ระกอบไดท้ าการศึกษาขยะจากแหล่งก าเนิด 9 แหล่ง ไดแ้ก่ 

1. ขยะจากหอพกันกัศึกษาชาย 
2. ขยะจากหอพกันกัศึกษาหญิง 
3. ขยะจากหอพกันกัศึกษาและศูนยอ์าหาร 
4. ขยะจากส านกังาน 
5. ขยะจากส านกังานและร้านอาหาร  
6. ขยะจากสนามกีฬากลาง 
7. ขยะจากร้านคา้ 
8. ขยะจากท่ีพกัอาศยั  
9. ขยะจากท่ีพกัอาศยัและร้านอาหาร 

ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบของขยะจากทั้ง 9 แหล่ง พบวา่แต่ละแห่งมีสัดส่วนขององคป์ระกอบขยะ
แต่ละประเภทแตกต่างกนั ดงัน้ี 
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รูปท่ี 4.11  แสดงสัดส่วนองค์ประกอบขยะของหอพกันักศึกษาชาย พบว่าขยะจ าพวกเศษอาหารมี
สัดส่วนมากท่ีสุด คิดเป็น  39.42 %  รองลงมาเป็น  ขยะจ าพวกพลาสติก 28.56 %  กระดาษ 15.90%  และไม ้
6.84 % ซ่ึงขยะท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่เกิดจากการมีร้านอาหารและมีการบริโภคภายในหอพกั  และเน่ืองจาก
นกัศึกษาส่วนใหญ่มารับประทานอาหารในช่วงกลางวนัและช่วงตอนเยน็  และมีการน าอาหารจากภายนอก
มหาวิทยาลยัมารับประทาน ท าให้มีสัดส่วนองคป์ระกอบประเภทเศษอาหารและพลาสติกมาก    ในส่วนของ
ขยะพลาสติกท่ีพบส่วนใหญ่เป็นพลาสติกพวกถุงใส่อาหารและซองขนม   ส่วนกระดาษท่ีพบเป็นพวก กระดาษ 
A4   นอกจากน้ีขยะยงัเกิดจากนกัศึกษาท่ีมาท ากิจกรรมต่างๆ ภายในหอพกั  โดยกิจกรรมดงักล่าวอาจมีการใช้
ถุงพลาสติก  กระดาษ  กล่องลงั ฯลฯ  และมีการอ่านหนงัสือเพื่อเตรียมตวัสอบ ท าให้มีการทิ้งพวกเศษกระดาษ
ทดเลข  เศษกระดาษท่ีไม่ใชแ้ลว้  ส่งผลใหส้ัดส่วนองคป์ระกอบของขยะดงักล่าวมีมากอยา่งชดัเจน 
 
 

 
รูปที ่ 4.11       สัดส่วนองคป์ระกอบขยะของหอพกันกัศึกษาชาย 
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รูปท่ี 4.12 แสดงปริมาณองค์ประกอบขยะของหอพกันักศึกษาหญิง พบว่าขยะจ าพวกเศษอาหารมี
สัดส่วนมากท่ีสุด คิดเป็น 40.49% รองลงมาเป็น ขยะพลาสติก 25.80 % กระดาษ 15.04% และไม ้5.27%   โดย
พบวา่มีสัดส่วนใกลเ้คียงกบัหอพกันกัศึกษาชาย    ทั้งน้ีเน่ืองจากนกัศึกษาหญิงมีพฤติกรรมและการท ากิจกรรม
เช่นเดียวกบันกัศึกษาชาย  ท าใหส้ัดส่วนองคป์ระกอบขยะจึงไม่แตกต่างกนัมาก 
 
 

 
 

รูปที ่4.12      สัดส่วนองคป์ระกอบขยะของหอพกันกัศึกษาหญิง 
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รูปท่ี 4.13   แสดงสัดส่วนองคป์ระกอบขยะของหอพกันกัศึกษาและศูนยอ์าหาร พบวา่ขยะจ าพวกเศษ
อาหารมีสัดส่วนมากท่ีสุด คิดเป็น 62.45% โดยมีสัดส่วนมากกวา่เม่ือเทียบกบัเศษอาหารภายในหอพกันกัศึกษา  
เน่ืองจาก อมช. เป็นศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลยั   นกัศึกษาส่วนใหญ่มารับประทานอาหารกนัทั้ง
ในช่วงตอนเชา้  กลางวนั  และตอนเยน็  ส่วนองคป์ระกอบประเภทอ่ืนๆ รองลงมาเป็น  ขยะพลาสติก 18.88 % 
และกระดาษ 7.67%    ขยะประเภทพลาสติกส่วนใหญ่เป็นพวกถุงอาหาร ซองขนม  และกระดาษท่ีพบเป็นพวก
กล่องนม เศษกระดาษเหลือใช ้ กล่องขนม   
 
 

 
 

รูปที ่4.13       ปริมาณองคป์ระกอบขยะของหอพกันกัศึกษาและศูนยอ์าหาร 
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รูปท่ี 4.14  แสดงสัดส่วนองคป์ระกอบขยะของส านกังาน  พบวา่ขยะจ าพวกพลาสติกมีสัดส่วนมาก
ท่ีสุด คิดเป็น  34.23%  รองลงมาเป็นกระดาษ  23.64%   เศษอาหาร  18.38%  และไม ้ 8.40%   พลาสติกท่ีพบ
ส่วนใหญ่เป็นพวกถุงบรรจุภณัฑ์   ส่วนกระดาษเป็นพวก กระดาษ A4 ของเอกสารราชการท่ีไม่ใชแ้ลว้   และ
เน่ืองจากการท่ีเป็นส านกังานซ่ึงไม่มีโรงอาหาร จึงส่งผลให้สัดส่วนของขยะจ าพวกเศษอาหารมีน้อยมากเม่ือ
เทียบกบัสัดส่วนของทั้ง 3 แหล่งท่ีไดก้ล่าวมาก่อนหนา้น้ี  แต่พบวา่มีสัดส่วนของกระดาษมากกวา่ในส่วนของ
ศูนยอ์าหารประมาณ  3 เท่า  เน่ืองจากส่วนราชการและนกัศึกษามีการใชใ้นส่วนของกระดาษเป็นจ านวนมาก   
 
 

 
 

รูปที ่4.14       สัดส่วนองคป์ระกอบขยะของส านกังาน 
 
 
 
 
 
 
 

เศษอาหาร, 
18.38% 

กระดาษ, 23.64% 

พลาสติก, 34.23% 

ไม,้ 8.40% 

ผา้, 1.95% 

โลหะ, 2.80% 

เซรามิก, 1.95% 

แกว้, 3.53% 

อ่ืนๆ, 5.12% 



                   
                   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)                                                                                                                  รำยงำนกำรวิจัย  

   
               

 

                       
                      แผนงำนวิจัย: โครงกำรสำธิตกำรเปล่ียนขยะในมหำวิทยำลัยเป็นพลังงำนในรูปควำมร้อน 
                      ภำควิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่                                                                     หนา้ท่ี 4 - 30         

รูปท่ี 4.15  แสดงสัดส่วนองคป์ระกอบขยะของส านกังานซ่ึงมีร้านอาหารอยูใ่นบริเวณเดียวกนั พบว่า
เศษอาหารมีสัดส่วนมากท่ีสุด คิดเป็น  31.50 %  รองลงมาเป็น ขยะพลาสติก 29.87 %  กระดาษ 18.81%  และ
ไม ้5.99 %   สัดส่วนองคป์ระกอบขยะมีความแตกต่างกรณีของส านกังานท่ีไม่มีร้านอาหาร  กล่าวคือ  เน่ืองจาก
ส านักงานมีในส่วนของร้านอาหารเพิ่มเข้ามาจึงส่งผลให้ขยะจ าพวกเศษอาหารเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงมากกว่า
ส านกังานท่ีไม่มีร้านอาหารประมาณ 2 เท่า รองลงมาเป็นพลาสติกและกระดาษตามล าดบั   นอกจากน้ียงัพบวา่
สัดส่วนของพลาสติกและกระดาษลดลงเม่ือเทียบกบัส านักงานท่ีไม่มีโรงอาหาร โดยขยะประเภทพลาสติก
ส่วนใหญ่เป็นพวกถุงอาหาร ถุงเคร่ืองด่ืม ถุงขนม  และถุงบรรจุภณัฑ์  ซ่ึงเกิดจากร้านคา้ และการบริโภคของ
พนักงาน  ครูอาจารย์  และนักศึกษาภายในคณะ ส่วนเศษกระดาษท่ีพบเป็นพวกกระดาษ  A4  ซ่ึงมาจาก
ส านกังานต่างๆ ในคณะ เช่น  กองกิจการนกัศึกษาหรือหอ้งธุรการของคณะ   ส่วนขยะจ าพวกไม ้โลหะ และผา้  
เกิดจากส านกังานในส่วนโรงปฏิบติังาน (Workshop) ของคณะ 
 
 

 
 

รูปที่ 4.15      สัดส่วนองคป์ระกอบขยะของส านกังานและร้านอาหาร 
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รูปท่ี 4.16  แสดงสัดส่วนองคป์ระกอบขยะบริเวณสนามกีฬากลางของมหาวิทยาลยั  พบวา่ขยะจ าพวก
แกว้มีสัดส่วนมากท่ีสุด คิดเป็น  36.58 %  รองลงมาเป็นขยะพลาสติก 24.43 % และกระดาษ 13.70%  เน่ืองจาก
สนามกีฬากลางเป็นศูนยร์วมของการออกก าลงักายและการท ากิจกรรมดา้นกีฬาของมหาวิทยาลยั  ผูอ้อกก าลงั
กายส่วนใหญ่มีการด่ืมเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงั  ขวดแก้วท่ีพบส่วนใหญ่จึงเป็นขวดเคร่ืองด่ืมประเภท  M-150, 
Sponser,  กระทิงแดง, ฉลาม  เป็นตน้   ซ่ึงเป็นขยะท่ีจดัอยู่ในประเภทแกว้  รองลงมาเป็นขยะพลาสติก   
กระดาษ และเศษอาหาร ตามล าดบั  โดยพลาสติกและกระดาษท่ีเกิดข้ึนส่วนมากเป็นพวกถุงใส่อาหารทั้ง
ประเภทกระดาษและพลาสติก  ซองขนม  ขวดเคร่ืองด่ืมประเภทพลาสติก  ส่วนเศษอาหารนั้นเกิดจากการซ้ือ
จากภายนอกเขา้มารับประทานบริเวณสนามกีฬา 
 
 

 
 

รูปที ่4.16      สัดส่วนองคป์ระกอบขยะบริเวณสนามกีฬากลาง 
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รูปท่ี 4.17  แสดงสัดส่วนองคป์ระกอบขยะของร้านคา้ท่ีอยูภ่ายในมหาวิทยาลยั  พบวา่ขยะพลาสติกมี
สัดส่วนมากท่ีสุด คิดเป็น 31.50 %  รองลงมาเป็นกระดาษ 29.87 % เศษอาหาร 18.81%  และแกว้ 5.99 %  โดย
พลาสติกท่ีพบเป็นพวกถุงบรรจุภณัฑ์ ซองขนม และถุงอาหาร  ส่วนกระดาษท่ีพบเป็นพวกกล่องกระดาษ  
กล่องลงั และเศษกระดาษ   ซ่ึงแหล่งร้านคา้ท่ีท าการเก็บขอ้มูลในคร้ังน้ี เช่น ร้านคา้สหกรณ์ของมหาวิทยาลยั 
ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ภายในมหาวิทยาลยั สินคา้ท่ีขายส่วนใหญ่เป็นพวกอุปกรณ์เคร่ืองเขียน เคร่ืองด่ืม
ขนม อาหารวา่ง และของใชส่้วนตวั  ดงันั้นขยะท่ีพบส่วนใหญ่ท่ีพบจึงเป็นจ าพวกพลาสติกและกระดาษ 
 

 
 

 
 รูปที ่4.17       สัดส่วนองคป์ระกอบขยะของร้านคา้ 
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รูปท่ี 4.18 แสดงสัดส่วนองค์ประกอบขยะท่ีเกิดข้ึนบริเวณเขตท่ีพกัอาศยัท่ีอยู่ใน ซ่ึงพบวา่ขยะจ าพวก
เศษอาหารมีปริมาณมากท่ีสุด คิดเป็น  29.58 %  รองลงมาเป็น ขยะพลาสติก 29.57 % กระดาษ 10.20%  และ
แก้ว 8.65 %   โดยเศษอาหารท่ีพบเกิดจากการบริโภคอาหารภายในบา้นพกัอาศยั ส่วนขยะพลาสติกท่ีพบ
ส่วนมากเป็นพวกถุงอาหาร ถุงบรรจุภณัฑ์ ถุงใส่ของใช้ส่วนตวัท่ีไม่ใช้แลว้   ส่วนของขยะประเภทกระดาษ
เป็นพวกกระดาษช าระ กระดาษหนงัสือพิมพ ์และกล่องลงั   ส่วนแกว้เป็นพวกขวดเคร่ืองด่ืมต่างๆ และขวด
เคร่ืองปรุงอาหาร ฯลฯ   ส าหรับขยะประเภทไม ้เกิดจากการเก็บกวาดเศษใบไม ้ก่ิงไมบ้ริเวณท่ีพกัอาศยั และ
ขยะจ าพวกโลหะและผา้  เกิดจากเคร่ืองใชท่ี้ไม่ไดใ้ชแ้ลว้ เช่น ผา้ข้ีร้ิว เศษผา้จากการตดัเป็นช้ินเล็กๆ เป็นตน้ 
 

 

 
รูปที ่4.18       สัดส่วนองคป์ระกอบขยะของท่ีพกัอาศยั 
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รูปท่ี  4.19  แสดงปริมาณองคป์ระกอบขยะจากจุดทิ้งขยะท่ีมีทั้งท่ีพกัอาศยัและร้านอาหาร ซ่ึงพบวา่
ขยะจ าพวกเศษอาหารมีสัดส่วนมากท่ีสุด คิดเป็น 66.69% รองลงมาเป็นขยะพลาสติก 16.81 %  กระดาษ 5.65%   
และแกว้ 3.47 %  เน่ืองจากท่ีพกัอาศยัมีในส่วนของร้านอาหารเพิ่มเขา้มา ส่งผลให้สัดส่วนของขยะเศษอาหาร
เพิ่มข้ึนประมาณ  2 เท่า เม่ือเทียบกบัท่ีพกัอาศยัท่ีไม่มีร้านอาหาร   ส่วนขยะพลาสติกท่ีพบส่วนใหญ่เป็นจ าพวก
ถุงอาหาร ถุงบรรจุภณัฑ์ส าหรับอาหารต่างๆ ถุงใส่ของใช้ส่วนตวัท่ีไม่ใช้แล้ว ถุงขนม  ถุงใส่น ้ าป่ันและ
น ้าอดัลม เป็นตน้  อยา่งไรก็ดีพบวา่สัดส่วนขยะพลาสติกของของร้านอาหารและท่ีพกัอาศยันอ้ยกวา่ขยะบริเวณ
ท่ีพกัอาศยัอยา่งเพียงเดียว เน่ืองจากผูพ้กัอาศยัและนกัศึกษาส่วนใหญ่รับประทานอาหารตามสั่งบริเวณตลาดร่ม
สัก ดงันั้นจึงท าใหส้ัดส่วนของพลาสติกซ่ึงเป็นถุงบรรจุภณัฑส์ าหรับอาหารลดนอ้ยลง  เช่นเดียวกบักระดาษจะ
เป็นจ าพวกกระดาษห่ออาหารหรือกล่องขนม   
 
 

 
รูปที ่4.19       สัดส่วนองคป์ระกอบขยะของท่ีพกัอาศยัและร้านอาหาร 

 
 
 

จากผลการศึกษาสัดส่วนขององค์ประกอบของขยะแต่ละประเภทของขยะ ท่ี เ กิด ข้ึนใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เขตเชิงดอย บริเวณท่ีเป็นแหล่งก าเนิดขยะทั้ง 9 แหล่ง สามารถสรุปเป็นค่าเฉล่ียของ
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องคป์ระกอบของขยะแต่ละประเภทได ้ดงัตารางท่ี 4.9 และรูปท่ี 4.20 ซ่ึงพบวา่องคป์ระกอบของขยะโดยรวม
ต่อปีนั้น มีปริมาณของขยะจ าพวกเศษอาหารมากท่ีสุด คิดเป็น 36.90%  รองลงมาเป็นขยะพลาสติก  27.49%  
กระดาษ 16.03% และไม ้5.44%  หรือคิดเป็นปริมาณขยะโดยเฉล่ีย เป็นจ าพวกเศษอาหาร เท่ากบั 576.02  ตนั
ต่อปี ขยะพลาสติก เท่ากบั 429.06 ตนัต่อปี  กระดาษ เท่ากบั 250.20 ตนัต่อปี  และไม ้  84.93 ตนัต่อปี 

ขอ้มูลสัดส่วนและปริมาณของขยะท่ีเป็นองค์ประกอบในขยะท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่น้ี 
สามารถน าไปเป็นขอ้มูลประกอบในการวิเคราะห์สัดส่วนของการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ของโครงการยอ่ย
ท่ี 1 ต่อไป 
    

ตารางที ่ 4.9    องค์ประกอบของขยะโดยรวมเฉลี่ยต่อปีในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เขตเชิงดอย 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่ 4.20     องคป์ระกอบของขยะแต่ละประเภทเฉล่ียต่อปีในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เขตเชิงดอย 
 
 
 
 
 

เศษอาหาร 
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พลาสติก 
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องค์ประกอบ เศษอาหาร กระดาษ พลาสตกิ ไม้ ผ้า โลหะ เซรามกิ แก้ว อืน่ๆ 

ปริมาณ (ตนัต่อปี) 576.02 250.20 429.06 84.93 23.96 27.86 20.23 76.75 71.88 

สัดส่วน (%) 36.90 16.03 27.49 5.44 1.54 1.79 1.30 4.92 4.61 
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ส าหรับองคป์ระกอบของขยะในมหาวิทยาลยัแม่โจ ้พบวา่มีขยะจ าพวก พลาสติก กล่องโฟม กล่องนม 
เศษกระดาษ เศษอาหาร เศษผลไม ้ใบไม ้เศษไม ้ขวดแกว้ โลหะ และขยะอ่ืนๆ ท่ีไม่สามารถแยกประเภทได ้ดงั
แสดงในรูปท่ี 4.21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที ่4.21    องค์ประกอบของขยะมหาวิทยาลยัแม่โจ้  
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4.2       ผลการศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 

ผลการค านวณค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ดว้ยวิธีการประเมินวฏั
จกัรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SimaPro ดว้ยวิธี Eco-indicator 95 ซ่ึงมี
การวิเคราะห์ผลกระทบทั้งทางดา้นสุขภาพอนามยัของมนุษย ์ดา้นระบบนิเวศน์ และดา้นทรัพยากรธรรมชาติ   
พบวา่ผลกระทบดา้นสุขภาพของมนุษยจ์ากกระบวนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีมากท่ีสุด คือ ผลกระทบท่ี
เกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)   ส่วนผลกระทบดา้นระบบนิเวศน์ท่ีมากท่ีสุด คือ 
การใชป้ระโยชน์จากท่ีดิน (Land Use)   และผลกระทบดา้นทรัพยากรท่ีส าคญั คือ ความตอ้งการเช้ือเพลิง
ฟอสซิล (รายละเอียดการด าเนินงานและผลการด าเนินงานแสดงในโครงการยอ่ยท่ี 1)  

ส่วนผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้จากผลิตไฟฟ้าโดยใชข้ยะเช้ือเพลิง RDF 5 ร่วมกบั
น ้ามนัดีเซลในเบ้ืองตน้จะประเมินจะประเมินจากองคป์ระกอบของแก๊สไอเสียเคร่ืองยนต ์และประเมินสลายตวั
ของแก๊สไดออกซินจากอุณหภูมิภายในเตา ซ่ึงพบวา่องคป์ระกอบของแก๊สไอเสียของเคร่ืองยนตร์ะหวา่งการใช้
น ้ ามนัดีเซลและน ้ ามนัดีเซลร่วมกบัขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ไม่มีความแตกต่างกนั และอุณหภูมิภายในเตามีค่า
ระหวา่ง 1,100-1,200 oC ซ่ึงตามทฤษฏีแลว้สารไดออกซินจะสลายตวัท่ีอุณหภูมิประมาณ 850 oC   นอกจากน้ี
เม่ือน าแก๊สท่ีผลิตไดไ้ปใชใ้นเคร่ืองยนตซ่ึ์งอุณหภูมิในห้องเผาไหมสู้งกวา่ 1,000 oC จึงท าให้สารไดออกซินท่ี
อาจตกคา้งอยู่เผาไหมอี้กคร้ังหน่ึง แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตควรมีการส่งตวัอยา่งไอเสียเคร่ืองยนตแ์ละแก๊ส
เช้ือเพลิงไปทดสอบในห้องปฏิบติัการในต่างประเทศอีกคร้ังหน่ึง (รายละเอียดการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานแสดงในโครงการยอ่ยท่ี 2) 
 
 

4.3       ผลการศึกษาต้นทุนการผลติขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 และการผลติไฟฟ้า 
 

ผลการค านวณตน้ทุนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ของงานวจิยัในเบ้ืองตน้ พบวา่มีตน้ทุนเท่ากบั 3.58 
บาทต่อกโิลกรัม หรือ 3,581 บาทต่อตันขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 ทีผ่ลติได้   (รายละเอียดการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานแสดงในภาคผนวก ก. โครงการยอ่ยท่ี 1)    

ผลศึกษาการน าโปรดิวเซอร์แก๊สจากแท่งเช้ือเพลิง RDF-5 มาเป็นเช้ือเพลิงทดแทนน ้ ามนัดีเซลใน
เคร่ืองยนตดี์เซลเพื่อผลิตไฟฟ้า พบวา่สามารถทดแทนน ้ ามนัดีเซลได ้45 % ท่ีภาระทางไฟฟ้า 63 % (18 kW)    
ผลการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ พบวา่โครงการจะมีความคุม้ทุนเม่ือราคาน ้ ามนัดีเซลตอ้งไม่ต ่ากวา่ 34 บาท/
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ลิตร และราคาขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ไม่เกิน 4.0 บาท/กิโลกรัม โดยจะมีจุดคุม้ทุนประมาณ 6 ปี (รายละเอียดการ
ด าเนินงานและผลการด าเนินงานแสดงในภาคผนวก ข. โครงการยอ่ยท่ี 2)    
 
 

4.4       ผลการศึกษาข้อกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 

การวิเคราะห์ประเด็นความเช่ือมโยงในมิติทางกฎหมาย ในกรณีโครงการสาธิตการเปล่ียนขยะใน
มหาวิทยาลยัเป็นพลงังานในรูปความร้อนน้ี จะใชว้ิธีการ  Cross Section โดยกระบวนการในการด าเนินการ
ต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมตน้ด าเนินการจนถึงขั้นตอนการน าเช้ือเพลิงไปใช้ เป็นวิธีการเพื่อเช่ือมโยงระหว่างขั้นตอน
ต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนโยงกบัมิติทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงขั้นตอนหลกัๆ ส าหรับการศึกษาน้ี ประกอบดว้ย 

1. การจัดตั้งโรงงานสาธิตการผลติเช้ือเพลงิ  ซ่ึงมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตท่ีอาจ
สร้างผลกระทบดา้นเสียง กล่ิน ไอระเหย ต่อพื้นท่ีโดยรอบ รวมถึงความปลอดภยัในอาคาร และ
ขนาดของอุปกรณ์ รวมถึงมาตรฐานการผลิตเช้ือเพลิง 

2. กระบวนการเปลีย่นขยะให้เป็นแท่งหรือเม็ดเช้ือเพลงิ ซ่ึงตอ้งมีการพิจารณามาตรฐานผลิตภณัฑ ์
ดา้นอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานต่อผูท้  างาน รวมถึงมาตรการในการจดัเก็บ
เช้ือเพลิง 

3. การทดสอบการเผาไหม้ของแท่งเช้ือเพลงิ  ซ่ึงตอ้งมีการพิจารณาไอเสียท่ีเกิดจากการเผาไหม้
เช้ือเพลิง รวมทั้งพิจารณาการก าหนดมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

        โดยจะใชข้ั้นตอนทั้งสามดงักล่าวเช่ือมโยงกบัหลกักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

- หลกักฎหมายที่เกีย่วข้องกบัการจัดตั้งโรงงานสาธิตการผลิตเช้ือเพลงิ 

         มีหลกักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งโรงงานสาธิตการผลิตเช้ือเพลิง ดงัต่อไปน้ี 

1. กฎหมายผงัเมือง ( พระราชบัญญตัิการผงัเมือง พ.ศ. 2518 ) 

กฎหมายฉบบัน้ีเป็นกฎหมายพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดเขตการใช้ท่ีดินในลกัษณะต่างๆ   
อาทิเช่น  การก าหนดเป็นเขตท่ีพกัอาศยั   เขตโรงงานอุตสาหกรรม   เขตเกษตรกรรม  ฯลฯ   ดงันั้น
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการตั้งโรงงานเพื่อการผลิตเช้ือเพลิงซ่ึงมีกระบวนการท่ีอาจเกิดผลกระทบต่อ
บริเวณพื้นท่ีรอบๆ  ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากเสียงของเคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือต่างๆ  ก็ดี   หรือ
อาจจะเป็นแรงสั่นสะเทือน  หรืออาจจะเป็นผลจากกล่ิน  ไอระเหย  ท่ีอาจจะเกิดข้ึนก็ดี    หรือ
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อาจจะเกิดจากการขนส่งขยะเขา้โรงงานและการขนส่งแท่งหรือเม็ดเช้ือเพลิงออกจากโรงงาน  เป็น
ตน้   ดงันั้น ในการตั้งโรงงานจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเลือกสถานท่ีในการตั้งโรงงานให้สอดคลอ้งกบัเขต
การใชพ้ื้นท่ีสอดคลอ้งกบัผงัเมือง 

2. กฎหมายควบคุมอาคาร ( พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ) 

กฎหมายฉบบัน้ีมีเจตนารมณ์เพื่อตอ้งการท่ีจะมุ่งให้เกิดความปลอดภยัในการใช้อาคาร  ดงันั้น  
หากต้องการท่ีตั้ งเป็นอาคารโรงงานจึงต้องออกแบบให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมหลักความ
ปลอดภยั  หลกัการป้องกนัผลกระทบจากการใชอ้าคารโรงงาน  และสามารถใชอ้าคารสอดคลอ้ง
ตามวตัถุประสงคข์องอาคาร  ซ่ึงตอ้งพิจารณาควบคู่ไปกบัหลกักฎหมายการควบคุมโรงงาน  ดงัท่ี
จะกล่าวต่อไป 

3. กฎหมายควบคุมโรงงาน ( พระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 ) 

พระราชบญัญติัโรงงานตอ้งการท่ีจะเขา้ไปจดัระบบการประกอบกิจการโรงงาน  ทั้งน้ีเพื่อให้เกิด
ความปลอดภยั   เกิดความเป็นระเบียบในการประกอบการ  ในการประกอบกิจการในกรณีการผลิต
แท่งเช้ือเพลิง   ซ่ึงตอ้งใช้เคร่ืองยนต์  มอเตอร์  อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีก าลงัแรงมา้กฎหมายโรงงานจะ
เขา้มาควบคุมดว้ยการสร้างกลไกก าหนดใหต้อ้งแจง้ต่อเจา้หนา้ท่ีก็ดี หรือตอ้งขออนุญาตก่อนจึงจะ
ด าเนินกิจการได ้  และภายหลงัจากเปิดด าเนินกิจการก็จะมีเจา้หน้าท่ีมาตรวจโรงงานเพื่อให้การ
ประกอบการเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด   และหากพบว่าโรงงานไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภยัของโรงงานก็ดี  หรือ เป็นการด าเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต  หรือหากเกิด
อุบติัเหตุเกิดข้ึนภายในโรงงานก็ดี  หรือการด าเนินกิจการภายในโรงงานนั้นส่งผลกระทบต่อบุคคล
อ่ืน   เจา้หนา้ท่ีก็สามารถท่ีจะสั่งใหด้ าเนินการแกไ้ขปรับปรุง  หรืออาจจะสั่งปิดโรงงานก็ได ้            

4. กฎหมายเกีย่วกบัการคุ้มครองสิทธิของผู้ทีอ่าจจะได้รับผลกระทบจากโรงงาน 

(ในกลุ่มของกฎหมายดังกล่าวน้ีมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอยู่หลายฉบับ  เช่น  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550   พระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535   พระราชบญัญติัเทศบาล 
พ.ศ. 2496 หรือ พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แลว้แต่ว่า
โรงงานตั้ งอยู่ในเขตการปกครองท้องถ่ินท่ีเป็นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล)  
พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535  และ  
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ย ละเมิด  เป็นตน้) 
กฎหมายในกลุ่มน้ีให้สิทธิหรืออ านาจแก่บุคคลหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอาจจะได้รับ
ผลกระทบอย่างใดๆให้เขา้มามีส่วนร่วมในขั้นตอนของการก่อตั้งโรงงาน  หรือ ภายหลงัท่ีมีการ
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ก่อตั้งโรงงานและมีการเปิดด าเนินการแลว้เพื่อรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัประเภทหรือลกัษณะของ
โรงงาน   หรือด าเนินการเพื่อให้มีการตรวจสอบการด าเนินการของโรงงานท่ีส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนได ้      

5. กฎหมายเกีย่วกบัการพฒันาพลงังาน ( พระราชบัญญตัิการพฒันาและส่งเสริมพลงังาน พ.ศ. 2535)    

ตามเจตนารมของกฎหมายดงักล่าวมีการจดัตั้งหน่วยงาน (กรมพฒันาและส่งเสริมพลงังาน) โดย
ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของกรมพฒันาและส่งเสริมพลงังานให้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในดา้นการคน้ควา้ 
การพฒันา และท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและปฏิบติัการเก่ียวกบัการผลิต การส่งและการจ าหน่าย
พลงังาน  ซ่ึงการผลิตเช้ือเพลิงจากขยะก็ถือเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาและส่งเสริมพลงังานตาม
พระราชบญัญติัน้ีท่ีกรมพฒันาและส่งเสริมพลงังาน สามารถเขา้มาใหก้ารสนบัสนุน  ส่งเสริม  รวม
ตลอดถึงการออกระเบียบและการก าหนดมาตรฐานการผลิตเช้ือเพลิงจากขยะได ้

6. กฎหมายเกีย่วกบัทรัพย์สินทางปัญญา ( พระราชบัญญตัิสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 )  

เน่ืองจากในงานศึกษาน้ีมีการจดัสร้างตน้แบบโรงงานและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อการผลิตเช้ือเพลิงจาก
ขยะ  ดังนั้น บรรดาเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆรวมถึงระบบภายในของโรงงานท่ีมีการออกแบบ
ประดิษฐคิ์ดคน้ข้ึนมาใหม่จนสามารถท่ีจะใชใ้นการผลิตเช้ือเพลิงจากขยะได ้ ก็สามารถท่ีจะไปขอ
จดสิทธิบตัรเพื่อคุม้ครองสิทธิในการประดิษฐข์องผูท่ี้สร้างสรรงานท่ีประดิษฐคิ์ดคน้ข้ึนมาใหม่ได ้

 
- หลกักฎหมายที่เกีย่วข้องกบักระบวนการเปลีย่นขยะให้เป็นแท่งหรือเม็ดเช้ือเพลงิ 

   มีหลกักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเปล่ียนขยะเป็นพลงังานอดัในรูปของแท่งหรือเม็ด     
 ดงัต่อไปน้ี   
1. กฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าหรือผลิตภัณฑ์  (พระราชบัญญัติมาตรฐาน

อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญาและหนี้
พระราชบัญญตัิความรับผดิต่อความเสียหายทีเ่กดิขึน้จากสินค้าทีไ่ม่ปลอดภัย พ.ศ. 255 )   

เน่ืองจากโดยกระบวนการผลิตเป็นการผลิตท่ีมีลักษณะของการแปรรูปจากเศษขยะท่ีทิ้งจาก
ส านกังานมาเขา้สู่กระบวนการภายในโรงงานตามท่ีไดอ้อกแบบเพื่อการแปรรูปไปสู่ผลิตภณัฑ์ตวั
ใหม่ก็คือขยะผสมท่ีมีการอดัเป็นแท่งๆหรือเป็นเม็ด  แท่งหรือเม็ดขยะท่ีผ่านกระบวนการดงักล่าว  
หากมองในทางดา้นเศรษฐกิจก็คือ สินคา้หรือผลผลิตท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ  และในขณะเดียวกนั
ในมิติทางกฎหมายก็สามารถท่ีจะมองไดห้ลายแง่มุม  อาทิเช่น  ขยะอดัแท่งดงักล่าวมีลกัษณะเป็น
ทรัพยสิ์นของผูท่ี้ผลิตข้ึนมาซ่ึงมีมูลค่าท่ีราคา  เป็นต้น   อย่างไรก็ตาม หากมองในฐานะท่ีเป็น 
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“สินคา้” ทั้งน้ีเน่ืองจากแท่งขยะท่ีผลิตข้ึนมามีวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการจ าหน่ายให้แก่ผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมในฐานะท่ีเป็นเช้ือเพลิง ดงันั้น ขยะอดัแท่งจึงอยูใ่นฐานะ “สินคา้หรือผลิตภณัฑ์” ซ่ึง
ในอนาคตอาจจะถูกควบคุมมาตรฐานได ้( แต่ในปัจจุบนัยงัไม่มีการก าหนดมาตรฐานของสินคา้
หรือผลิตภณัฑป์ระเภทน้ีโดยตรง )    

แมจ้ะยงัไม่มีการก าหนดมาตรฐานแท่งขยะพลงังานในฐานะท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งควบคุม
คุณภาพเหมือนกบัสินคา้อุปโภคบริโภคประเภทอ่ืนๆก็ตาม   แต่ต่อไปในอนาคตหากตอ้งการท่ีจะ
ผลิตเพื่อป้อนให้กบัโรงงานอุตสาหกรรมในลกัษณะท่ีเป็นในเชิงทางการคา้ผูผ้ลิตเองก็ยงัคงตอ้งมี
ความผูกพนัในคุณภาพของสินคา้ท่ีผลิตข้ึนมาหากไม่มีคุณภาพตามท่ีได้ตกลงซ้ือขายกนั   และ
อาจจะตอ้งมีความรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดจากการไม่มีคุณภาพของสินคา้และก่อให้เกิดความ
เสียหายข้ึนต่อผูใ้ชแ้ท่งขยะพลงังาน ตามพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551   

2. กฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานพ.ศ. 2554) 
นอกเหนือจากกฎหมายท่ีท าการคุม้ครองสิทธิของผูท่ี้อาจจะไดรั้บผลกระทบจากโรงงานดงัท่ีกล่าว
มาขา้งตน้แลว้  ในปัจจุบนั  เน่ืองจากในโรงงานหรือสถานประกอบการท่ีมีรูปแบบในการผลิต  
การประกอบการท่ีมีความสลบัซบัซ้อน  มีความหลากหลายทั้งในรูปแบบการจา้งงาน  วิธีการผลิต  
จึงมีตรากฎหมายเพื่อควบคุมให้การท างานในสถานประกอบการเกิดความปลอดภยั มีสภาพการ
ท างานท่ีถูกตอ้งตามหลกัอาชีวอนามยัและมีสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดีต่อผูท้  างาน  ซ่ึงใน
กระบวนการผลิตท่ีมีลกัษณะของการแปรรูปขยะไปเป็นขยะอดัแท่ง ท่ีอาจจะเกิดฝุ่ นละออง  เสียง  
ความสั่นสะเทือน  กล่ิน  ไอ  ฯลฯท่ีอาจจะมีผลต่อสุขภาพ  จึงท าให้การจดัตั้งโรงงาน( สาธิต )และ
การออกแบบกระบวนการผลิตจึงตอ้งค าถึงมาตรการต่างๆท่ีจะตอ้งมีความปลอดภยั มีสภาพการ
ท างานท่ีถูกตอ้งตามหลกัอาชีวอนามยัและมีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดีต่อผูท้  างาน 

3. กฎหมายเกีย่วกบัการจัดเกบ็พลงังานอดัแท่ง (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยละเมิด) 

ภายใตร้ะบบกฎหมายเท่าท่ีมีอยู่ในขณะน้ี  พลงังานอดัแท่ง ไม่ได้มีลกัษณะท่ีเป็นวตัถุอนัตราย  
ตามพระราชบญัญติัวถัตุอนัตราย พ.ศ. 2535 หรือมีลกัษณะเป็น “เช้ือเพลิง” ตามกฎหมายเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัเก็บเช้ือเพลิงก็ตาม (ทั้งน้ีเน่ืองจาก กฎหมายท่ีใช้ควบคุมการจดัเก็บเช้ือเพลิงเท่าท่ีมีอยู่
เป็นการควบคุมดูแลการจดัเก็บเช้ือเพลิงท่ีเป็นน ้ ามนั เป็นหลกั)   ดงันั้นแม ้ พลงังานอดัแท่งท่ีผลิต
ออกมาและมีการจดัเก็บไวแ้มจ้ะมีจุดติดไฟท่ีต ่าและมีความเส่ียงต ่าท่ีจะเกิดไฟไหม ้ก็ตาม  แต่ตาม
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หลกักฎหมายก็เป็นหน้าท่ีของผูเ้ป็นเจา้ของผูค้รอบครองท่ียงัคงมีหน้าท่ีจะตอ้งป้องกนัไม่ให้ไป
ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนเสียหายต่อผูอ่ื้นตามหลกักฎหมายพื้นฐานวา่ดว้ยละเมิด ท่ีจะตอ้งเกิดความ
รับผดิหากเกิดความเสียหายเกิดข้ึนจากทรัพยสิ์นท่ีครอบครองหรือเป็นเจา้ของ     

 
- หลกักฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้เช้ือเพลงิแบบอดัแท่ง  

         แม้ในงานวิจัยน้ีก าลังอยู่ในขั้นการทดลองต้นแบบก็ตาม  แต่ในท่ีสุดผลิตภัณฑ์พลังงานอดัแท่ง มี
วตัถุประสงคท่ี์จะน าไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาไปถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การใชพ้ลงังานอดัแท่งวา่เม่ือผา่นการใชจ้ริงแลว้เกิดผลกระทบในทางดา้นใดบา้ง โดยเฉพาะต่อสภาพแวดลอ้ม   
ในปัจจุบนัหลกักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนน้ีส่วนใหญ่แล้วเป็นกฎหมายท่ีส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงาน
ทางเลือกหรือพลงังานหมุนเวียน  ซ่ึงพลงังานอดัแท่งในกรณีงานศึกษาน้ีก็อยูใ่นกลุ่มท่ีดีรับการส่งเสริม   แต่
อย่างไรก็ตามในการใช้พลงังานในกระบวนการผลิตในระดบัโรงงานขนาดต่างๆ ก็มีกฎหมายท่ีควบคุมการ
ปล่อยก๊าซ หรือ คว ัน ฝุ่ น  ท่ี เ กิดจากขบวนการผลิต ซ่ึงได้แก่  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ .  2535   
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายพื้นฐานท่ีอาจจะมีผลต่อการ
ควบคุมการปล่อยก๊าซ ฝุ่ น ควนั จากโรงงานท่ีใชพ้ลงังานอดัแท่งท่ีผลิตจากขยะจากส านกังาน ซ่ึงหากพิจารณา
เชิงเปรียบเทียบกับการใช้เช้ือเพลิงประเภทอ่ืน อาทิเช่น พลังงานจากถ่านหิน น ้ ามนั ยางรถยนต์เก่า หรือ
เช้ือเพลิงชีวมวลอ่ืนๆกบัพลงังานอดัแท่งท่ีก าลงัท าการศึกษาน้ีแลว้ ค่าของก๊าซ ฝุ่ น ควนั ท่ีเกิดจากการใช้ไม่
น่าจะเกิดค่ามาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 
สรุปรายช่ือกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 
2. พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518 
3. พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
4. พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 
5. พระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
6. พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496   
7. พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
8. พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535  
9. ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ย ละเมิด 
10. ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยนิติกรรมสัญญาและหน้ี 
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11. พระราชบญัญติัการพฒันาและส่งเสริมพลงังาน พ.ศ. 2535  
12. พระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 
13. พระราชบญัญติัมาตรฐานอุตสาหกรรม พ.ศ.2511 
14. พระราชบญัญติัความรับผดิต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 
15. พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานพ.ศ. 2554 

             16.  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 
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บทที ่5 

การอภิปรายและวจิารณ์ผลการด าเนินงาน 
 

การอภิปรายและวิจารณ์ผลการด าเนินงานในบทน้ี เป็นการอธิบายผลการด าเนินงานวิจยัในส่วนของ
แผนงาน เพื่อเปรียบเทียบกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และมีการน าผลการด าเนินงานบางส่วนไปเปรียบเทียบกบัผล
จากงานวจิยัอ่ืนๆ ดงัน้ี 
 
 
 

5.1      ผลการประเมินศักยภาพของขยะในมหาวทิยาลยั 
 

สมมติฐาน 

สมมติฐานในประเด็นการประเมินศกัยภาพของขยะในมหาวิทยาลยัในงานวิจยัน้ี คือ ปริมาณขยะรวม
ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัน่าจะมีปริมาณมากกวา่ในอดีต ซ่ึงมีการรวบรวมขอ้มูลไวแ้ลว้ในการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง และสมมติฐานดา้นปริมาณอีกประการหน่ึง คือ ปริมาณขยะรวมท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลยัมีปริมาณท่ี
เพียงพอต่อการน ามาผลิตเป็นขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ในโรงงานสาธิต และในส่วนขององคป์ระกอบของขยะท่ี
เกิดข้ึนในมหาวิทยาลยัซ่ึงมีลกัษณะเป็นสถานศึกษา น่าจะแตกต่างออกไปจากองคป์ระกอบของขยะท่ีเกิดข้ึน
จากแหล่งอ่ืนๆ เช่น ขยะจากแหล่งชุมชน หรือบา้นพกัอาศยั เป็นตน้ 
 
ผลการด าเนินงานวจัิย 

 ผลการศึกษาปริมาณขยะทีเ่กดิขึน้ในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ผลการเก็บขอ้มูลปริมาณขยะของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ในงานวจิยัน้ี ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นปริมาณขยะ
ในปัจจุบนั คือ เป็นขอ้มูลของ ปี พ.ศ. 2553   ซ่ึงพบวา่ปริมาณขยะโดยเฉล่ียภายในมหาวิทยาลยัในช่วงเปิด
เทอมมีค่าเท่ากบั 5,236.17 กิโลกรัมต่อวัน หรือ 5.24 ตนัต่อวนั ซ่ึงคิดเป็นอตัราการเกิดขยะ เท่ากบั 0.1378 
กิโลกรัมต่อคนต่อวนั   เม่ือพิจารณาในช่วงปิดเทอม พบว่าปริมาณขยะโดยเฉล่ียลดลงเหลือเพียง 2,140.10 
กิโลกรัมต่อวัน หรือ 2.14 ตนัต่อวนั หรือคิดเป็นอตัรา 0.0563 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั   และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย
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ตลอดทั้งปี พบวา่ปริมาณขยะเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลยัจะมีค่าอยูท่ี่ 4276.43 กิโลกรัมต่อวัน หรือ 4.28 ตัน
ต่อวนั คิดเป็นอตัราการเกิดขยะ 0.1126 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั 

เม่ือน าผลการศึกษาไปเปรียบเทียบกบัปริมาณขยะของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่จากงานวิจยัท่ีผ่านมาใน
อดีต คือ นเรศ ไชยสัจ และ สาธิต ประสิทธ์ิวฒิุเวชช์ (2537), และ วรีวฒัน์ เลิศเกษมกุล และเอกรัตน พรหมเพญ็ 
(2542) พบวา่ผลการส ารวจปริมาณขยะจากงานวิจยัท่ีผา่นมา มีปริมาณขยะเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองนบัจากปี พ.ศ. 
2537 ท่ีเร่ิมท าการส ารวจขอ้มูล มีปริมาณขยะเฉล่ีย เท่ากบั 1.44 ตนัต่อวนั ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 มีปริมาณขยะ
เท่ากบั 3.36 ตนัต่อวนั   และข้อมูลปัจจุบันจากงานวจัิยนีซ่ึ้งมีปริมาณขยะเท่ากับ 4.28 ตันต่อวัน พบว่าปริมาณ
ขยะเพิม่ขึน้จากปี พ.ศ. 2542 เท่ากบั 28%  

    

 ผลการศึกษาปริมาณขยะทีส่ามารถน ามาผลติเป็นขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 

ผลการศึกษาองคป์ระกอบของขยะในงานวิจยัน้ี จากตารางท่ี 4.9 องคป์ระกอบของขยะโดยรวมเฉล่ีย
ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (ดงัแสดงในบทท่ี 4) พบว่าในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีขยะประเภทถุงพลาสติก 
กระดาษ และเศษไม ้ท่ีสามารถน ามาผลิตเช้ือเพลิง RDF ไดป้ระมาณ 764.19 ตนัต่อปี หรือคิดเป็น 2.09 ตันต่อ
วัน ซ่ึงเพียงพอต่อการน ามาผลิตเป็นขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ในโรงงานสาธิต ซ่ึงก าหนดก าลงัการผลิตไวท่ี้ 200 
กโิลกรัมต่อวนั  
 

 ผลการศึกษาองค์ประกอบของขยะทีเ่กดิขึน้ในมหาวิทยาลยั 

รูปท่ี 5.1 แสดงการเปรียบเทียบองค์ประกอบของขยะชุมชนโดยทั่วไป กับขยะท่ีเกิดข้ึนใน
มหาวิทยาลยั โดยรูปท่ี 5.1 (ก) แสดงองค์ประกอบของขยะชุมชนในเขตเทศบาล และรูปท่ี 5.1 (ข) แสดง
องค์ประกอบของขยะในมหาวิทยาลยัท่ีไดจ้ากงานวิจยั พบว่าประเภทของขยะท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุดมีลกัษณะ
เหมือนกนั ได้แก่ เศษอาหาร พลาสติก และกระดาษ ตามล าดบั   แต่มีความแตกต่างกนัในด้านสัดส่วน ซ่ึง
พบวา่ขยะชุมชนโดยทัว่ไปมีเศษอาหารคิดเป็นสัดส่วนมากกวา่ 50% ของขยะรวม ขณะท่ีขยะในมหาวิทยาลยัมี
สัดส่วนประมาณ 37%   ในส่วนของขยะจ าพวกพลาสติกและกระดาษ พบวา่ขยะของมหาวิทยาลยัมีสัดส่วนท่ี
สูงกวา่ เน่ืองจากเป็นสถานศึกษา 
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รูปที ่5.1    การเปรียบเทยีบองค์ประกอบของขยะชุมชนโดยทัว่ไป กบัขยะทีเ่กดิขึน้ในมหาวทิยาลัย 
 
 
 
 
 

เศษอาหาร 
54% 

กระดาษ 
11% 

พลาสตกิ 
15% 

แกว้ 
10% 

โลหะ 
2% 

ยาง/หนงั 
1% 

ผา้ 
3% 

ไม/้ใบไม ้
1% 

หนิ/กระเบือ้ง 
2% 

อืน่ๆ 
1% 

เศษอาหาร 
37% 

กระดาษ 
16% 

พลาสติก 
27% 

ไม้ 
5% 

ผ้า 
2% 

โลหะ 
2% 

เซรามิก 
1% 

แก้ว 
5% 

อ่ืนๆ 
5% 

(ก)   ขยะชุมชนในเขตเทศบาล (ทีม่า เทศบาลนครเชียงใหม่, 2551) 

(ข)   ขยะในมหาวทิยาลยั 
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5.2      ผลการวเิคราะห์ค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่เกดิจากการผลติขยะเช้ือเพลงิ  
 

สมมติฐาน 

สมมติฐานเบ้ืองตน้ในประเด็นดา้นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม คาดวา่การจดัการขยะโดยการน ามาผลิต
เป็นขยะเช้ือเพลิง RDF-5 จะมีค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีนอ้ยกวา่การจดัการขยะดว้ยวิธีท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
เช่น การเผาหรือการฝังกลบ เป็นตน้ เม่ือวิเคราะห์ดว้ยวิธีการประเมินวฏัจกัรชีวิต ซ่ึงมีการพิจารณาครอบคลุม
ทุกกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ผลการด าเนินงานวจัิย 

ผลการค านวณค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากงานวิจยั พบว่าผลกระทบดา้นสุขภาพของมนุษยจ์าก
กระบวนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีมากท่ีสุด คือ ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change)   ส่วนผลกระทบดา้นระบบนิเวศน์ท่ีมากท่ีสุด คือ การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน (Land Use)   
และผลกระทบดา้นทรัพยากรท่ีส าคญั คือ ความตอ้งการเช้ือเพลิงฟอสซิล   อย่างไรก็ดีการน าขอ้มูลน้ีไป
เปรียบเทียบกบัการจดัการขยะดว้ยวิธีอ่ืนๆ ตอ้งมีการก าหนดขอบเขตของการประเมิน และวิธีการประเมินท่ี
เหมือนกนัจึงสามารถเปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ได ้

เบ้ืองตน้คณะผูว้ิจยัไดน้ าผลการเปรียบเทียบจากงานวิจยัในอดีตของทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ และ
คณะ (2552) มาพิจารณา ซ่ึงท าการประเมินวฏัจกัรชีวติของการผลิตไฟฟ้าจากขยะดว้ยเทคนิคต่างๆ ดงัรูปท่ี 5.2 
แสดงผลการเปรียบเทียบค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มรวมของเทคโนโลยีต่างๆ พบวา่ เทคโนโลยีการผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากระบบฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill Gas to Energy) มีค่าผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมรวมสูงท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ เทคโนโลยีขยะเช้ือเพลิงอดัแท่ง (Refuse Derived Fuel: RDF) 
เทคโนโลยีเตาเผา (Incineration) และ เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion: 
AD) ซ่ึงมีค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใกลเ้คียงกนั ส่วนเทคโนโลยกีารผลิตก๊าซเช้ือเพลิงจากขยะชุมชน (MSW 
Gasification) มีค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มรวมต ่าท่ีสุด   ซ่ึงพบวา่เทคโนโลยีขยะเช้ือเพลิงอดัแท่ง (Refuse 
Derived Fuel: RDF) มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มต ่ากวา่การฝังกลบมาก  
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รูปที ่5.2     ผลการเปรียบเทียบค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของเทคโนโลยผีลติพลงังานจากขยะ 

 
 
 

5.3      ผลการประเมินต้นทุนของขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 
 

สมมติฐาน 

สมมติฐานเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ก าหนดให้ตน้ทุนท่ีไดค้วรมีค่าใกลเ้คียงกบั
งานวจิยัท่ีมีการด าเนินการก่อนหนา้น้ี ซ่ึงอยูใ่นหวัขอ้การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ผลการด าเนินงานวจัิย 

ผลการค านวณตน้ทุนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ของงานวิจยัในเบ้ืองตน้ พบว่ามีตน้ทุนเท่ากบั  
3.58 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 3,581 บาทต่อตันขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ที่ผลิตได้   เม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทุนการ
ผลิต RDF ของประเทศในแถบยุโรป จากงานวิจยัของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (2548) 
ซ่ึงมีค่าอยูใ่นช่วง 279.3 – 569.9 บาทต่อตันขยะ RDF แบบเม็ด ซ่ึงพบว่า RDF-5 ท่ีผลิตได้จากโครงการมี
ตน้ทุนสูงกวา่ อาจเน่ืองจากลกัษณะของ RDF-5 เป็นแบบแท่ง และมีตน้ทุนแรงงานท่ีสูงเป็นตวัแปรส าคญั 
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บทที ่6 

สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
 
 
 

6.1      สรุปผลการด าเนินงานวจิยั 
 

การด าเนินงานวจิยัของแผนงานวจิยั โครงการสาธิตการเปล่ียนขยะในมหาวิทยาลยัเป็นพลงังานในรูป
ความร้อน สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 

- โครงการสาธิตการเปล่ียนขยะในมหาวทิยาลยัเป็นพลงังานในรูปความร้อน มีการด าเนินงานแบ่ง
ออกเป็น 2 โครงการยอ่ย ไดแ้ก่ 

 โครงการยอ่ยท่ี 1   โครงการสาธิตการผลิตเช้ือเพลิง RDF-5 จากขยะชุมชน:  
  กรณีศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 โครงการยอ่ยท่ี 2   ศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าโดยใชแ้ก๊สเช้ือเพลิงจาก RDF - 5:   
 กรณีศึกษามหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 
 

- การด าเนินงานในส่วนของแผนงาน เป็นการประสานงานและติดตามผลของโครงการย่อยทั้ง 2 
โครงการ และด าเนินการศึกษาดา้นศกัยภาพของขยะในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่และมหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ท่ีจะสามารถน ามาผลิตเป็นขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ได ้   รวมทั้งไดมี้การศึกษาผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากโครงการ โดยการใช้เทคนิคการประเมินวฏัจกัรชีวิต (Life Cycle 
Assessment: LCA) และปัญหาดา้นกฎหมาย ในการจดัการขยะดงักล่าว และมีการน าขอ้มูลดา้น
เทคโนโลยท่ีีไดพ้ฒันาข้ึนไปท าการถ่ายทอดใหแ้ก่ประชาชนในชุมชนและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

- ผลการศึกษาศกัยภาพดา้นปริมาณขยะในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ปริมาณขยะเฉล่ียท่ีเกิดข้ึน
ในมหาวิทยาลยัจะมีค่าอยูท่ี่ 4.28 ตันต่อวัน หรือคิดเป็นอตัราการเกิดขยะ 0.1126 กิโลกรัมต่อคน
ต่อวนั   ขณะท่ีมหาวทิยาลยัแม่โจมี้ปริมาณขยะเกิดข้ึนเฉล่ีย 1.55 ตันต่อวนั 

- ผลการค านวณค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากงานวิจยั ด้วยวิธีการประเมินวฏัจกัรชีวิต (Life 
Cycle Assessment: LCA) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SimaPro ดว้ยวิธี Eco-indicator 95 ซ่ึงมีการ
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วิ เคราะห์ผลกระทบทั้ งทางด้านสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ด้านระบบนิเวศน์ และด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ   พบวา่ผลกระทบดา้นสุขภาพของมนุษยจ์ากกระบวนการผลิตขยะเช้ือเพลิง 
RDF-5 ท่ีมากท่ีสุด คือ ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)   
ส่วนผลกระทบดา้นระบบนิเวศน์ท่ีมากท่ีสุด คือ การใชป้ระโยชน์จากท่ีดิน (Land Use)   และ
ผลกระทบดา้นทรัพยากรท่ีส าคญั คือ ความตอ้งการเช้ือเพลิงฟอสซิล 

- ผลการค านวณตน้ทุนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ของงานวิจยัในเบ้ืองตน้ พบวา่มีตน้ทุนเท่ากบั 
3.58 บาทต่อกโิลกรัม หรือ 3,581 บาทต่อตันขยะเช้ือเพลงิ RDF-5 ทีผ่ลติได้  

- ผลศึกษาการน าโปรดิวเซอร์แก๊สจากแท่งเช้ือเพลิง RDF-5 มาเป็นเช้ือเพลิงทดแทนน ้ ามนัดีเซลใน
เคร่ืองยนตดี์เซลเพื่อผลิตไฟฟ้า พบวา่สามารถทดแทนน ้ามนัดีเซลได ้45 % ท่ีภาระทางไฟฟ้า 63 % 
(18 kW)    ผลการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ พบวา่โครงการจะมีความคุม้ทุนเม่ือราคาน ้ ามนัดีเซล
ตอ้งไม่ต ่ากวา่ 34 บาท/ลิตร และราคาขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ไม่เกิน 4.0 บาท/กิโลกรัม โดยจะมี
จุดคุม้ทุนประมาณ 6 ปี  

 
 
 
 

6.2      ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
 

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

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

- ควรท าการวิเคราะห์เช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตไดอ้ย่างละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของปริมาณโลหะ
หนกัและสารเคมีบางประเภท เช่น คลอรีน และซลัเฟอร์ เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก. 
รายงานการวิจยั 
โครงการย่อยท่ี 1 

การสาธิตการผลิตเช้ือเพลิง RDF-5 จากขยะชมุชน:  

กรณีศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข. 

รายงานการวิจยั 
โครงการย่อยท่ี 2 

ศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าโดยใช้แกส๊เช้ือเพลิงจาก RDF - 5:  

กรณีศึกษามหาวิทยาลยัแม่โจ้ 
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สรปุภาพรวมของแผนงานและประวติัคณะนักวิจยั 
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สรุปภาพรวมของแผนงาน 
 

แผนงานวิจยั โครงการสาธิตการเปลี่ยนขยะในมหาวิทยาลัยเป็นพลังงานในรูปความร้อน เป็น

โครงการวิจยัเพื่อด าเนินการศึกษาและสาธิตการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 และการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง

โดยมี 2 โครงการย่อยท่ีเช่ือมโยงกนั คือ โครงการย่อยท่ี 1 ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น

การศึกษาการน าขยะชุมชนมาแปลงเป็นเช้ือเพลิงแข็งในรูป RDF-5 และโครงการยอ่ยท่ี 2 ซ่ึงด าเนินการโดย

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้เป็นการน าขยะเช้ือเพลิง RDF-5 มาผลิตก๊าซเช้ือเพลิง เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป    โดย

มีวตัถุประสงคข์องแผนงานและความเช่ือมโยงของโครงการยอ่ยทั้ง 2 โครงการ ดงัน้ี 

วตัถุประสงค์ของแผนงานวจัิย 

1) เพื่อสร้างโรงงานสาธิตการผลิตเช้ือเพลิง RDF – 5 จากขยะของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
(โครงการยอ่ยท่ี 1) 

2) เพื่อสร้างโรงงานสาธิตการน าเช้ือเพลิง RDF – 5 มาผลิตก๊าซเช้ือเพลิง เพื่อผลิตไฟฟ้าโดยใช้
เคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน (โครงการยอ่ยท่ี 2) 

3) เพื่อศึกษาศกัยภาพในการน าเช้ือเพลิง RDF – 5 ท่ีผลิตได ้มาเป็นเช้ือเพลิงส าหรับกระแสผลิต
ไฟฟ้า 

4) เพื่อศึกษาตน้ทุนในการผลิตเช้ือเพลิง RDF – 5 และเปรียบเทียบเทคโนโลยใีนการผลิตไฟฟ้า 
5) เพื่อศึกษาผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการท างาน รวมถึงปัญหาขอ้กฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

โครงการย่อยที ่1    โครงการสาธิตการผลติเช้ือเพลงิ RDF-5 จากขยะชุมชน:  

  กรณศึีกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 วตัถุประสงค์ของโครงการ   

      1)   เพื่อจดัสร้างตน้แบบอุปกรณ์สาธิตการผลิตเช้ือเพลิงชนิด RDF-5 จากขยะ  

      2)   เพื่อศึกษาผลกระทบดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  

     3)   ศึกษาตน้ทุนการผลิตเช้ือเพลิง RDF-5จากขยะ 
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โครงการย่อยที ่2   ศักยภาพการผลติไฟฟ้าโดยใช้แก๊สเช้ือเพลงิจาก RDF - 5:  กรณศึีกษามหาวทิยาลยัแม่โจ้  

 วตัถุประสงค์ของโครงการ   

     1)    เพื่อวเิคราะห์องคป์ระกอบขยะ RDF-5 ท่ีเหมาะสมในการน ามาใชผ้ลิตแก๊สเช้ือเพลิง 

 2)    เพื่อประเมินสมรรถนะระบบผลิตไฟฟ้าโดยใชแ้ก๊สเช้ือเพลิงจากขยะ RDF-5 เป็นเช้ือเพลิง 

 3)    เพื่อวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าและผลกระทบไอเสียเคร่ืองยนตก์ าเนิดไฟฟ้าท่ีใช ้

แก๊สเช้ือเพลิงจากขยะ RDF-5 ร่วมกบัน ้ามนัดีเซล 

 4)    เพื่อสาธิตโรงไฟฟ้าตน้แบบโดยใชข้ยะเช้ือเพลิง RDF-5 ตน้แบบระดบัมหาวทิยาลยั 
 

การด าเนินงานในส่วนของแผนงาน เป็นการประสานงานและติดตามผลของโครงการย่อยทั้ง 2 

โครงการ และด าเนินการศึกษาดา้นศกัยภาพของขยะในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่และมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีจะ

สามารถน ามาผลิตเป็นขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ได ้   รวมทั้งไดมี้การศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจาก

โครงการ โดยการใช้เทคนิคการประเมินวฏัจกัรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) และปัญหาดา้น

กฎหมาย ในการจดัการขยะดงักล่าว และมีการน าขอ้มูลดา้นเทคโนโลยีท่ีไดพ้ฒันาข้ึนไปท าการถ่ายทอด

ใหแ้ก่ประชาชนในชุมชนและเผยแพร่สู่สาธารณะ   ทั้งน้ีความเช่ือมโยงระหวา่งโครงการวจิยัยอ่ยภายใตแ้ผน

งานวิจยั แสดงในรูปท่ี ค.1   นอกจากน้ียงัมีการศึกษาขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในแง่หลกักฎหมายในการ

จดัตั้ งโรงงานสาธิตการผลิตเช้ือเพลิง กฎหมายควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ในกระบวนการผลิตแท่ง

เช้ือเพลิง และการน ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิง 

การด าเนินงานของแผนงานวิจยั ในส่วนของการศึกษาศกัยภาพของขยะในมหาวิทยาลยั ทั้งดา้น

ปริมาณและองคป์ระกอบเพื่อพิจารณาการน าไปผลิตเป็นขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ต่อไป   ผลการศึกษาศกัยภาพ

ดา้นปริมาณขยะในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ปริมาณขยะเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลยัจะมีค่าอยูท่ี่ 4.28 

ตันต่อวนั ขณะท่ีมหาวทิยาลยัแม่โจมี้ปริมาณขยะเกิดข้ึนเฉล่ีย 3.5 ตันต่อวัน   ส าหรับมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

พบวา่ ประเภทของขยะท่ีสามารถน ามาผลิตเช้ือเพลิง RDF-5 จะเป็นพลาสติก ตามดว้ย กระดาษ และเศษไม ้

ตามล าดับ ซ่ึงมีปริมาณรวม 2.09 ตนัต่อวนั ซ่ึงเพียงพอในการผลิตเช้ือเพลิง RDF-5 ในระดับสาธิต ซ่ึง

ก าหนดก าลงัการผลิตท่ี 200 กิโลกรัมต่อวนั 
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รูปที ่ค.1       ผงัความเช่ือมโยงระหวา่งโครงการวิจยัยอ่ยภายใตแ้ผนงานวิจยั 
 

 โครงการย่อยท่ี 1 โครงการสาธิตการผลิตเช้ือเพลิง RDF-5 จากขยะชุมชน: กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการศึกษาและด าเนินการน าขยะชุมชนมาแปลงเป็นเช้ือเพลิงแข็งในรูป RDF-5 
รวมทั้งยงัมีการศึกษาดา้นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากกระบวนการผลิตและตน้ทุนของขยะเช้ือเพลิง RDF-
5   ผลการพฒันากระบวนการผลิต พบวา่สามารถผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ได ้และมีคุณสมบติัต่างๆ ของ
เช้ือเพลิง เป็นไปตามค่ามาตรฐาน   ผลการค านวณค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากงานวิจยั ด้วยวิธีการ
ประเมินวฏัจกัรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SimaPro ดว้ยวิธี Eco-
indicator 95 ซ่ึงมีการวิเคราะห์ผลกระทบทั้งทางดา้นสุขภาพอนามยัของมนุษย ์ดา้นระบบนิเวศน์ และดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ   พบวา่ผลกระทบดา้นสุขภาพของมนุษยจ์ากกระบวนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ี
มากท่ีสุด คือ ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)   ส่วนผลกระทบดา้น
ระบบนิเวศน์ท่ีมากท่ีสุด คือ การใชป้ระโยชน์จากท่ีดิน (Land Use)   และผลกระทบดา้นทรัพยากรท่ีส าคญั 
คือ ความตอ้งการเช้ือเพลิงฟอสซิล   และผลการค านวณตน้ทุนการผลิตขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ในเบ้ืองตน้ 
พบวา่มีตน้ทุนเท่ากบั 3.58 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 3,581 บาทต่อตนัของขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตได ้

 

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 



                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)                                                                                รำยงำนกำรวิจัย    

                 National Research Council of Thailand (NRCT)        
 

                     

                   แผนงำนวิจัย: โครงกำรสำธิตกำรเปล่ียนขยะในมหำวิทยำลยัเป็นพลงังำนในรูปควำมร้อน 

                           ภำควิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลยัเชียงใหม่                   

โครงการย่อยท่ี 2 ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าโดยใช้แก๊สเช้ือเพลิงจาก RDF - 5:  กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นการน าขยะเช้ือเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากโครงการยอ่ยท่ี 1 มาผลิตก๊าซเช้ือเพลิง โดย

การท าปฏิกิริยาสันดาปแบบไม่สมบูรณ์ (Partial Combustion) ซ่ึงสามารถน ามาผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้

เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน   ผลศึกษาการน าโปรดิวเซอร์แก๊สจากแท่งเช้ือเพลิง RDF-5 มาเป็นเช้ือเพลิง

ทดแทนน ้ ามนัดีเซลในเคร่ืองยนต์ดีเซลเพื่อผลิตไฟฟ้า พบวา่สามารถทดแทนน ้ ามนัดีเซลได ้45 % ท่ีภาระ

ทางไฟฟ้า 63 % (18 kW)      ผลการวิเคราะห์ไอเสีย พบวา่ การปลดปล่อย CO2 จะต ่ากวา่การใชน้ ้ ามนัดีเซล

อยา่งเดียว แต่การปลดปล่อย NOx และค่าควนัด าท่ีเกิดข้ึนต ่ากวา่ อยา่งไรก็ตามการปลดปล่อยไอเสีย ต ่ากวา่

ค่ามาตรฐานของเคร่ืองยนตดี์เซล นอกจากน้ีอุณหภูมิท่ีบริเวณการเผาไหมจ้ะมีค่าประมาณ 1,100 – 1,200 oC 

ซ่ึงสูงมากพอในการก าจดัไดออกซิน ท่ีเกิดจากพลาสติกในเช้ือเพลิง RDF   ผลการวิเคราะห์ทาง

เศรษฐศาสตร์ พบวา่โครงการจะมีความคุม้ทุนเม่ือราคาน ้ามนัดีเซลตอ้งไม่ต ่ากวา่ 34 บาท/ลิตร และราคาขยะ

เช้ือเพลิง RDF-5 ไม่เกิน 4.0 บาท/กิโลกรัม โดยจะมีจุดคุม้ทุนประมาณ 6 ปี  

 

ผลการด าเนินโครงการก่อให้เกิดประโยชน์ ไดแ้ก่ 

 ประโยชน์ทีไ่ด้รับในเชิงวชิาการ 

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

ผลิตไฟฟ้าโดยใชแ้ก๊สเช้ือเพลิงจาก RDF-5 (โครงการยอ่ย 2) 

2) ไดข้อ้มูลตน้ทุนในการผลิตเช้ือเพลิงและความร้อนท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในงานวิจยัอ่ืนๆ 

รวมถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการด าเนินงาน 

 ประโยชน์ทีไ่ด้รับในเชิงสังคมและชุมชน 

1) ประชาชนในชุมชนและผูท่ี้สนใจสามารถเรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยี รวมถึงการน าไปสู่การ

ยอมรับอยา่งมีเหตุผลของประชาชน ในการน าเทคโนโลยดีงักล่าวไปใชง้านจริงในชุมชน 

2) ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถขยายผลไปในชุมชนอ่ืนๆ เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาดา้นขยะชุมชนและดา้นพลงังาน 

รวมถึงการลดปัญหาดา้นมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล 

3) หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ส่วนราชการและชุมชน สามารถสร้างรายได้จากการน าขยะมาผลิตเป็น

พลงังาน 



ประวตัินักวจิัย 
 

 

ผู้อ ำนวยกำรแผนงำนวจิยั 
 

1. ช่ือ –นำมสกุล   (ภาษาไทย)                 นาย ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 

(ภาษาองักฤษ)  Mr. Tanongkiat Kiatsiriroat 

2. เลขหมำยประจ ำตัวประชำชน   3-1018-00521-17-4 

3. ต ำแหน่งปัจจุบัน              ศาสตราจารย ์

4. หน่วยงำนทีอ่ยู่ทีส่ำมำรถติดต่อได้สะดวก   ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์    

                                                             มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200,         

โทรศพัท ์053-944144, โทรสาร 053-944145                 

5. ประวตัิกำรศึกษำ 

มหาวยิาลยัเกษตรศาสตร์               วศ.บ. (วศิวกรรมเคร่ืองกล)  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี     วศ.ม. (วศิวกรรมเคร่ืองกล) 2521 

สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซีย           D. Eng (Energy Technology), 2530 

6. สำขำวชิำกำรทีม่ีควำมช ำนำญพเิศษ 

 Heat Recovery Systems: Heat Exchanger Design,  Heat Pump 
 Heat Transfer Enhancement: Use of Electric Field, Use of Working Fluid Mixtures, 

Electronics Cooling 
 Thermal Energy Storage: Phase-Change Thermal Energy Storage, Ice-Thermal Energy 

Storage, Direct-Contact Heat Exchange 
 Solar Thermal Processes: Solar Heating and Cooling, Solar Absorption and 

Adsorption Cooling, Solar Distillation 
 Energy Conservation 

7. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

7.1 หวัหนา้โครงการวจิยั (เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง) : 



         โครงกำรกำรเพิ่มสมรรถนะเตำเผำขยะที่มีหัวเผำน ้ำมัน, แหล่งเงินอุดหนุน ส านกังาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) งบประมาณ 838,200 บาท ระยะเวลา 1 ปี ระยะเวลา

วจิยั 20 มค.47 – 19 มค.48 

         โครงกำรจัดท ำแผนพลงังำนจังหวดัเชียงใหม่, กรมพฒันาพลงังานและอนุรักษพ์ลงังาน     

         กระทรวงพลังงาน และ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลยัเชียง ใหม่ 2548 

     กำรพฒันำเตำต้มทีม่ีส่วนท ำควำมร้อนภำยนอกส ำหรับอุตสำหกรรมครัวเรือน 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั ฝ่าย 5 (สกว.) งบประมาณ  1,304,600 บาท 

ระยะเวลา 1ปี (1 กรกฎาคม 2549 – 30 มิถุนายน 2550) 

     โครงการเร่ือง “กำรศึกษำวเิครำะห์แนวทำงกำรจัดกำรขยะในกำรผลติไฟฟ้ำในระดับ

อ ำเภอ” ส านกั งานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) ในวงเงิน 750,000.- บาท (เจด็แสน    

                                   หา้หม่ืนบาทถว้น) ระยะเวลา 1 ปี (15 สิงหาคม 2550 – สิงหาคม 2551)  

7.2     ผูร่้วมวจิยั: 

                                   โครงการวจิยัเร่ือง“การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการผลิตไฟฟ้าระดบัชุมชนโดยใชพ้ลงั  

                                   งานจากไมโ้ตเร็ว” จากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) งบประมาณ

รวมทั้งส้ิน 7,000,000.- บาท ระยะเวลาท าการวจิยั 1 ปี (28 กนัยายน 2549 – 28 

พฤศจิกายน 2550) 

7.3 งานวิจยัท่ีท าเสร็จแลว้ : (ช่ือผลงานวิจัย ปีท่ีพิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุนย้อนหลัง

ไม่เกิน 5 ปี) 

         กำรเพิ่มสมรรถนะเตำเผำขยะที่มีหัวเผำน ้ำมัน , แหล่งเงินอุดหนุน ส านักงานคณะ 

กรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) งบประมาณ 838,200 บาท ระยะเวลา 1 ปี ระยะเวลาวิจยั 

20 มค.47 – 19 มค.48 

          ช่ือผลงานวิจัย ปีท่ีพิมพ์ การเผยแพร่ รายงานฉบบัสมบูรณ์, 2548 

         โครงกำรจัดท ำแผนพลงังำนจังหวดัเชียงใหม่, กรมพฒันาพลงังานและอนุรักษพ์ลงังาน     

         กระทรวงพลังงาน และ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2548 

          ช่ือผลงานวิจัย ปีท่ีพิมพ์ การเผยแพร่ รายงานฉบบัสมบูรณ์, 2548 

                                  กำรพัฒนำเตำต้มทีม่ีส่วนท ำควำมร้อนภำยนอกส ำหรับอุตสำหกรรมครัวเรือน  



ส านกังาน กองทุนสนบัสนุนการวจิยั ฝ่าย 5 (สกว.) งบประมาณ  1,304,600 บาท  

ระยะเวลา 1ปี (1 กรกฎาคม 2549 – 30 มิถุนายน 2550) 

                                    ช่ือผลงานวิจัย ปีท่ีพิมพ์ การเผยแพร่ 

                                   วาสนา ค าโอภาส กนัยาพร ไชยวงศ ์ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ และ วศิน เรืองก าเนิด,  

                                    การพฒันาเตาตม้ท่ีมีส่วนท าความร้อนภายนอกส าหรับอุตสาหกรรมครัวเรือน, กำร 

                                    ประชุมวชิำกำร กำรถ่ำยเท พลงังำน ควำมร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้ำนควำมร้อน  

คร้ังที ่ 7, วนัท่ี 13-14 มีนาคม 2551 โรงแรมยเูรเซีย เชียงใหม่  

                                  กำรศึกษำวเิครำะห์แนวทำงกำรจัดกำรขยะในกำรผลติไฟฟ้ำในระดับอ ำเภอ ส านกังาน 

                                   คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) ในวงเงิน 750,000.- บาท (เจด็แสนหา้หม่ืนบาท 

ถว้น) ระยะเวลา 1 ปี (15 สิงหาคม 2550 – สิงหาคม 2551) 

                                    ช่ือผลงานวิจัย ปีท่ีพิมพ์ การเผยแพร่ 

                                   เหมือนจิต แจ่มศิลป์ จอมอฐั สวา่งวงศ ์ณฐันี วรยศ และ ทนงเกียรติเกียรติศิริโรจน์,  

การวเิคราะห์ความเหมาะสมทางดา้นเศรษฐศาสตร์ของการผลิตพลงังานจากขยะ

ชุมชน, กำรประชุมวชิำกำร กำรถ่ำยเทพลงังำน ควำมร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้ำนควำม

ร้อน คร้ังที ่8, วนัท่ี 12-13 มีนาคม 2552 โรงแรมโพธ์ิวดล รีสอร์ท แอนด ์สปา จงัหวดั

เชียงราย 

                                    กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรผลิตไฟฟ้ำระดับชุมชนโดยใช้พลงังำนจำกไม้โตเร็ว 

                                   ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) งบประมาณรวมทั้งส้ิน 7,000,000.- บาท  

                                   ระยะเวลาท าการวจิยั 1 ปี (28 กนัยายน 2549 – 28 พฤศจิกายน 2550) 

          ช่ือผลงานวิจัย ปีท่ีพิมพ์ การเผยแพร่ 

                                   Vorayos, N., Vorayos, N. and Kiatsiriroat, T., Life cycle assessment of  

dendrothermal  power generation in Thailand including economic feasibility  

analysis: A case study,  

                                   The International Life Cycle Assessment and Life Cycle Management     

                                   Conference, October, 2007, Portland, Oregon, USA.  

           Piamdee, J., Vorayos, N., Kiatsiriroat, T., Arjharn, W. and Vorayos, N., Comparison     

           study on Life Cycle Assessment of small-scale dendrothermal power generation in     

file:///F:/topic/file/A4-019.pdf
file:///F:/topic/file/A4-019.pdf


           Thailand including economic feasibility analysis: a case study, World Renewable   

           Energy Congress 2009-Asia, 19-22 May, 2009, Bangkok, Thailand 

                      7.4     งานวจิยัท่ีก าลงัด าเนินการ :   

 โครงการเร่ือง “กลุ่มวจิยัพลงังานแสงอาทิตยเ์ชิงนิเวศน์” ส านกังานคณะกรรมการการ     

 อุดมศึกษา (สกอ.) โครงการพฒันากลุ่มวจิยัในสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มขีด     

 ความสามารถการแข่งขนัของประเทศไทย ปี 2549 งบประมาณ 7,500,000.- บาท    

 ระยะเวลา 3 ปีๆ ละ 2,500,000 บาท  (ตุลาคม 2549 – กนัยายน 2552)(หัวหน้า

โครงการ)   

 งานด าเนินการแลว้ 90 % 

                                  โครงการเร่ือง “Use of Vapor Compression Heat Pump for Recovering Waste  

Heat from AirConditioner” งบประมาณ 545,600- บาท บริษทัไดก้ิน อินดสัต

ร้ีส์(ประเทศไทย) จ ากดั 2552 (เมษายน 2552-มีนาคม 2553)(หวัหนา้โครงการ) 

                                   งานด าเนินการแลว้ 40 % 

 
 

ผู้ร่วมวจิยั 
 

1. ช่ือ –นำมสกุล   (ภาษาไทย)                 นาย ไพสิฐ พาณิชยก์ุล 

(ภาษาองักฤษ)  Mr. Paisit Panichkul 

2. เลขหมำยประจ ำตัวประชำชน    

3. ต ำแหน่งปัจจุบัน              อาจารย ์

4. หน่วยงำนทีอ่ยู่ทีส่ำมำรถติดต่อได้สะดวก   คณะนิติศาสตร์     

                                                             มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200,        

                                                               โทรศพัท ์053-943571 ต่อ 106 

5. ประวตัิกำรศึกษำ 

นิติศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2528 

เนติบณัฑิตไทย พ.ศ. 2529 

นิติศาสตรมหาบณัฑิต พ.ศ. 2534 
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6. สำขำวชิำกำรทีม่ีควำมช ำนำญพเิศษ: กฎหมายมหาชน กฎหมายเก่ียวกบัธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

7. ประสบกำรณ์ท ำงำน 

    7.1 หัวหน้ำโครงกำรวจัิย 

    7.2 งำนวจัิยทีท่ ำเสร็จแล้ว: 

           โครงการศึกษาวิจยัเพื่อการปรับปรุงกฎหมายตามยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจนกรณีกลุ่ม

กฎหมายเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ (พ.ศ. 2549) 

         โครงการศึกษาวเิคราะห์เพื่อพฒันานโยบายป่าไมเ้ป็นนโยบายสาธารณะ (พ.ศ. 2550) 

         โครงการศึกษาเพื่อจดัท าขอ้เสนอในการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มในเขตมาบตาพุดและจงัหวดัระยอง (พ.ศ. 2551) 

         การจดัล าดบัความส าคญัการวจิยัดา้นคุณภาพอากาศในเขตภาคเหนือตอนบน (2551) 

 
 

ผู้ร่วมวจิยั 
 

1. ช่ือ - นำมสกุล (ภำษำไทย)   นางสาวเหมือนจิต แจ่มศิลป์ 

 ช่ือ - นำมสกุล (ภำษำองักฤษ)  MS. MUANJIT   CHAMSILPA 

2. เลขหมำยบัตรประจ ำตัวประชำชน  3-7499-00360-15-8 

3. ต ำแหน่งปัจจุบัน    อาจารยป์ระจ าสาขาพลงังานทดแทน มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

      ผูช่้วยผูอ้  านวยการ ศูนยว์จิยัพลงังาน มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

4. หน่วยงำนและสถำนทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได้สะดวก   

      สาขาวชิาพลงังานทดแทน คณะผลิตกรรมการเกษตร  

      มหาวทิยาลยัแม่โจ ้อ าเภอสันทราย  

      จงัหวดัเชียงใหม่ 50290  

      โทรศพัท ์053-878333 โทรสาร 053-878333   

      E-mail Address entaneer007@hotmail.com  

http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis/procresearch/ResearchProjectInfo.aspx?res_id=R000002430
mailto:entaneer007@hotmail.com


5. ประวตัิกำรศึกษำ  

Year Level Degree Field Faculty Institute 

2010 Doctor PhD. Eng. Energy Engineering Engineering Chiang Mai University 

2009 Bachelor B. Econ. Economics Economics 
Sukhothai Thammathirat 

Open University 

2003 Master M. Eng. Energy Engineering Engineering Chiang Mai University 

2000 Bachelor B. Eng. Industrial Engineering Engineering Chiang Mai University 
 

 

6.  สำขำวชิำกำรทีม่ีควำมช ำนำญพเิศษ (แตกต่ำงจำกวุฒิกำรศึกษำ) ระบุสำขำวชิำกำร 

- Energy and Environment 
- Energy Economics 
- Life Cycle Assessment   

  

7.  ประสบกำรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับงำนวจัิยทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ   

International and National Publications 

1. Siva Achariyaviriya, Muanjit Chamsilpa, Optimal Operating Conditions of a Papaya Glace 
Drying Using Heat Pump Dryer, Engineering Journal, Chiang Mai University, Volume 13 (2) 

May-August 2006, ISSN 0857-2178. 

2. Sampattagul, S., Chamsilpa, M., Kiatsiriroat, T., Sadamichi, Y., and Kato, S.,  Evaluation of 

Environmental Impacts of Polycrystalline Silicon Solar Cell by Using LCA Aspect, Int. Life 
Cycle Assessment and Life Cycle Management Conf. InLCA/LCM 2006, 4th – 6th October 2006, 

Washington DC., USA. 

3. Muanjit Chamsilpa, Natanee Vorayos, and Tanongkiat Kiatsiriroat, Life Cycle Inventory of 

Amorphous Silicon Solar Module Manufacturing Using Activity-Based Approach, 
International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI), 29th - 30th December 

2006, Chiang Mai, THAILAND. 



4. Muanjit Chamsilpa, Sate Sampattagul, Yucho Sadamichi, Natanee Vorayos, and Tanongkiat 

Kiatsiriroat, Life Cycle Assessment of Greenhouse Gases from a Solar Cell Power Plant, Heat 
and Mass Transfer Conference, 15th - 16th March 2007, Chiang Mai, THAILAND. 

5. Muanjit Chamsilpa, Natanee Vorayos, and Tanongkiat Kiatsiriroat, Energy and 
Environmental Assessment over the Entire Life of Amorphous Silicon Solar Module for a 

Solar Cell Power Plant, Asian-Pacific Regional Conference on Practical Environmental 
Technologies: APRC 2007, 1st-2nd August 2007, Khon Kaen, THAILAND. 

6. Muanjit Chamsilpa, Sate Sampattagul, and Tanongkiat Kiatsiriroat, Life Cycle Analysis and 
Externality Evaluation of Multicrystalline Silicon Solar Cell Power Plant in Thailand, The 

International Journal of Life Cycle Assessment, 2009 (Under Reviewing) 

7. Muanjit Chamsilpa, Natanee Vorayos, and Tanongkiat Kiatsiriroat, Evaluation of Life Cycle 

Assessment including Externality Cost of Power Plant using Amorphous Silicon Solar Cell in 
Thailand, The International Journal of Energy Research, 2009 (Under Reviewing) 

8. Muanjit Chamsilpa and Tanongkiat Kiatsiriroat, Life Cycle Assessment of Amorphous Silicon 
Solar Cell Power Plant Using Activity-Based Approach, IIRE International Journal of 

Renewable Energy, January – June 2010. 

9. Muanjit Chamsilpa, Natanee Vorayos, and Tanongkiat Kiatsiriroat, Environmental impact 

analysis of solar cell power plant compare to fossil fuel power plants in Thailand, Asian 
Journal on Energy and Environment. (Under Reviewing) 

10. เหมือนจิต แจ่มศิลป์, จอมอฐั สวา่งวงศ,์ ณัฐนี วรยศ และ ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, การวิเคราะห์
ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ของการผลิตพลังงานจากขยะชุมชน, การประชุมวิชาการ การ
ถ่ายเทพลงังาน ความร้อนและมวลในอุปกรณ์ดา้นความร้อน คร้ังท่ี 8, วนัท่ี 12-13 มีนาคม 2552 
โรงแรมโพธ์ิวดล รีสอร์ท แอนด ์สปา จงัหวดัเชียงราย 

  

 

 

 
 



หัวหน้ำโครงกำรย่อยที่ 1 
 

1. ช่ือ-นำมสกุล  (ภาษาไทย)   นางสาว ณฐันี  วรยศ                    

(ภาษาองักฤษ)   Miss. NATANEE VORAYOS               

2. เลขหมำยประจ ำตัวประชำชน  5-5014-00020-12-0 

3. ต ำแหน่งปัจจุบัน   อาจารย ์                    

4. หน่วยงำนทีส่ำมำรถติดต่อได้สะดวก     ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์  

      มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 50200 

      โทรศพัท ์ 053-944146 ต่อ 971, โทรสาร 053-944145 

      E-mail  natanee@dome.eng.cmu.ac.th 

 

5. ประวตัิกำรศึกษำ 

      มหาวทิยาลยัเชียงใหม่    วศ.บ. (วศิวกรรมเคร่ืองกล), 2542    

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ปรัชญามหาบณัฑิต (เทคโนโลยพีลงังาน) 2544 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ดุษฎีบณัฑิต (เทคโนโลยพีลงังาน) 2549 

 

6. สำขำวชิำกำรทีม่ีควำมช ำนำญพเิศษ              

กระบวนการทางความร้อน, การประเมิณวฏัจกัรชีวติ (Life Cycle Assessment),  
การออกแบบระบบพลงังานแสงอาทิตย ์

 

7. ผลงำนวจัิย  

ผลงานวจิยัท่ีตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ   

1. Kiatsiriroat, T., Vorayos, N. and Nuntaphan, A. (2001). “Feasibility of Using Ice Thermal Energy 
Storage with Direct Contact Evaporator in an Office Building”, Asian Journal of Energy & 
Environment, vol. 2, Issue 3-4, pp. 199-231. 

2. Kiatsiriroat, T., Vithayasai, S., Vorayos, N., Nunthaphan, A. and Vorayos, N. (2003). “Heat 
transfer prediction for a direct contact ice thermal energy storage”, Energy Conversion & 
Management, vol. 44, pp. 497-508. 

mailto:natanee@dome.eng.cmu.ac.th


ผลงำนวชิำกำรอืน่ ๆ  

International Conference 

1. Vorayos, N. and Kiatsiriroat, T. (2003). “Life Cycle Impact Assessment of Solar Ethanol 
Distillation Evaluated by NETS Method”, PSU-UNS International Conference 2003 – Energy and 
the Environment, Hat Yai, Songkhla, Thailand.  

2. Vorayos, N., Vorayos, N. and Kiatsiriroat, T. (2003). “Experimental Investigation of Ethanol 
Distillation System with Different Types of Solar Collectors”, Destination Renewables ANZSES 
2003 Conference, University of Melbourne, Melbourne, Australia.  

3. Vorayos, N., Kiatsiriroat, T., Vorayos, N. and Kongboon, P. (2003). “Mathematical and 
Experimental Studies of a Batch-Type Solar Ethanol Distiller”, the 2nd Regional Conference on 
Energy Technology Towards a Clean Environment, Phuket, Thailand. 

4. Vorayos, N. and Lumpaopong, P. (1998). “Alternative Refrigerants for Environmental Care”, the 
5th Tri-University International Joint Seminar & Symposium 1998, Chiang Mai University, 
Chiang Mai, Thailand.  

5. Vorayos, N. and Kiatsiriroat, T. (1997). “Simplified Method for Estimating Thermodynamic 
Properties of Refrigerant Mixtures”, the 4th Tri-University International Joint Seminar and 
Symposium 1997, Mie University, Japan. 

 

8. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

หัวหน้าโครงการวิจยั โครงการเร่ือง “กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนพลังงำนส ำหรับโรงเรียนในเขตภำคเหนือ

ตอนบน” กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน ส านกังานนโยบาย

และแผนพลังงาน (สนพ.) ในวงเงิน 3,808,500.- บาท (สามล้านแปดแสนแปดพนัห้าร้อยบาทถ้วน) 

ระยะเวลา 1 ปี (28 กนัยายน 2550 – 28 กนัยายน 2551) 

  

 

 

 

 

 
 



ผู้ร่วมวจิยั 
 

1. ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นายจิตเทพ ประสิทธ์ิอยูศี่ล 
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2. เลขหมายประจ าตวัประชาชน  3-50701-00993-56-7 
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4. หน่วยงานท่ีสามารถติดต่อไดส้ะดวก     ภาควชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม คณะวศิวกรรมศาสตร์  

      มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 50200 

     โทรศพัท ์ 053-944133 ต่อ 106    

     E-mail  jitthep@eng.cmu.ac.th 

5. ประวติัการศึกษา 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   วศ.บ(วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม), 2531 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั วศ.มหาบณัฑิต (วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม), 2535  

Hokkaido University ประเทศญ่ีปุ่น D. Eng.  (วศิวกรรมสุขาภิบาล), 2542   

 

6. สำขำวชิำกำรทีม่ีควำมช ำนำญพเิศษ              

Waste Water Treatment  

Phosphorus Recovery 

 

7. ผลงำนวจัิย  

 Coliform Bacteria Removal Efficiency in Septc Tank Effluent Using as Anaerobic Filter with 
Submerged Half Media, 1992. 

 Characterized Phosphorus-from in Excess Sludge from Hybrid Wastewater Treatment system, 
Proceeding of the 3rd International symposium of ETERNET-APR : Conservation of the Hydro-
spheric Environment, December 5, 1996. 

 Recovery of Phosphorus from Municipal; Wastewater by Coagulation and the Dissolution of the 
Coagulated Phosphorus by Enzyme and Organic Acid Secreted from Plant Roots,1999. 

 ผูเ้ช่ียวชาญงานออกแบบระบบรวบรวมน ้าเสีย, โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพิ่มเติม 
ระบบบ าบดัน ้าเสียเทศบาลเมืองตาก, 2538 



 ผูเ้ช่ียวชาญงานออกแบบระบบรวบรวมน ้าเสีย, โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพิ่มเติม  
ระบบบ าบดัน ้าเสียเทศบาลอ าเภอแม่สาย, 2539 

 หวัหนา้โครงการส ารวจและออกแบบรายละเอียดระบบระบายน ้าและระบบรวบรวมน ้ าเสีย  
เทศบาลนครเชียงเชียงใหม่, 2544 

 หวัหนา้โครงการส ารวจและออกแบบระบบมูลฝอยรวมเทศบาลนครเชียงใหม่, 2545 
 หวัหนา้โครงการวจิยัเร่ือง การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการน าฟอสฟอรัสในตะกอนการก าจดัน ้าเสีย 
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     ผูอ้  านวยการศูนยว์จิยัพลงังาน มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

4. หน่วยงำนทีอ่ยู่ทีส่ำมำรถติดต่อได้สะดวก     ศูนยว์จิยัพลงังาน มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 

  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 

     โทรศพัท ์053-498168 , 081-5315376 โทรสาร 053-498168  

    E-mail Address   Natthawu@mju.ac.th; natthawu@yahoo.com  

5. ประวตัิกำรศึกษำ 

 ปริญญาตรีสาขา……….ฟิสิกส์………………… ปีท่ีจบ……..2532……. เกรด. 2.64…………….. 
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 ปริญญาโทสาขา………เทคโนโลยพีลงังาน…… ปีท่ีจบ………2534…..เกรด.  3.39…. 

          สถาบนั….สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ……. .ประเทศ……ไทย……………… 

 ปริญญาโทสาขา………วศิวกรรมเคร่ืองกล……  ปีท่ีจบ………2540…..เกรด. ..3.50…………….. 

          สถาบนั….มหาวทิยาลยัเชียงใหม่……………….……… ประเทศ……..ไทย……………... 

 ปริญญาเอกสาขา…… เทคโนโลยพีลงังาน…(หลกัสูตรนานาชาติ)…..ปีท่ีจบ…2546…………… 
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6.สำขำวชิำกำรทีม่ีควำมช ำนำญพเิศษ  

- Energy Conservation   Energy  Conservation in Industry and Building 
- Renewable Energy    Biomass, Solar, Wind, Bio-fuel  
- Solar energy and Thermal Process  Solar Heating, Heat Exchanger   
- Agricultural Processes   Drying of Foods, Grains Storage  
- Computer Application   Computer Simulation, Computer Programming  

 

7. ประสบกำรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบักำรบริหำรงำนวจัิยทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 

มีประสบการณ์ทางการสอนและวิจยั และท่ีปรึกษา ดา้นการจดัการและอนุรักษ์พลงังานในอาคาร  

และ ดา้นเทคโนโลยพีลงังานทดแทน โดยเฉพาะพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานชีวมวลอยา่งต่อเน่ืองมากกวา่ 

17 ปี เคยท างานวิจยั 41 โครงการ มีผลงานตีพิมพใ์นวารสารนานาชาติ ระดบัชาติ และประชุมวิชาการ

ประมาณ 39 เร่ือง  ปัจจุบนัเป็นผูอ้  านวยการศูนยว์ิจยัพลงังาน และประธานหลกัสูตรสาขาวิชาพลงังาน

ทดแทน  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ซ่ึงมีเครือข่ายร่วมกบัองค์กรในระดบัจงัหวดัและชุมชนในเขตภาคเหนือ และ

เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ในระดบัปริญญาโท/เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาการหลงัการเก็บ

เก่ียว มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  หลกัสูตรฟิสิกส์ มหาวทิยาลยันเรศวร และหลกัสูตร 

7.1 ผลงำนวจัิยย้อนหลงัและสถำนภำพ  5 ปี  

ปี ช่ือโครงกำร แหล่งทุน สถำนภำพ ควำมก้ำวหน้ำ 

2552 โครงการการการพฒันาระบบประเมิน

ความช้ืนล าไยแหง้ดว้ยคล่ืนไมโครเวฟ 

ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ  

หวัหนา้โครงการ ก าลงัด าเนินการ 

 (ส้ินสุด ตุลาคม 
2552) 

2551 การศึกษาศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

ลมในเขตภาคเหนือตอนบน: ระยะท่ี 2 การ

คดัเลือกแหล่งพฒันาฟาร์มกงัหนัลม 

ส านกังานคณะกรรมการวจิยั

แห่งชาติ 

ผูอ้  านวยการ/

หวัหนา้โครงการ 

ก าลงัด าเนินการ 

(ส้ินสุด 

กนัยายน 2552) 

2551 การลดพลงังานในหน่วยงานภาครัฐขนาด

เลก็ พ้ืนท่ีส านกังานพลงังานภูมิภาคท่ี 10 

ส านกังานพลงังานภูมิภาคท่ี 10 

เชียงใหม่ 

หวัหนา้โครงการ เสร็จสมบูรณ์ 



2551 การจดัท าแผนพลงังานชุมชน เพื่อชุมชนสี

เขียว 

ส านกังานพลงังานภูมิภาคท่ี 10 

เชียงใหม่  

หวัหนา้โครงการ เสร็จสมบูรณ์ 

2550 การจดัท าแผนพลงังานชุมชน 

สนองพระราชด าริ“เศรษฐกิจพอเพียง” 

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน หวัหนา้โครงการ เสร็จสมบูรณ์ 

2550 การพฒันาระบบการใหน้ ้ าล าไยดว้ยการ

ควบคุมความช้ืนในดิน 

 

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ หวัหนา้โครงการ เสร็จสมบูรณ์ 

2549 การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการผลิตไฟฟ้า

ระดบัชุมชนโดยใชพ้ลงังานจากไมโ้ตเร็ว 

ส านกังานคณะกรรมการวจิยั

แห่งชาติ 

ผูร่้วมวจิยั เสร็จสมบูรณ์ 

2549 การศึกษาศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานลมในเขตภาคเหนือตอนบน 

ส านกังานคณะกรรมการวจิยั

แห่งชาติ 

หวัหนา้โครงการ เสร็จสมบูรณ์ 

2549 การพฒันาเตาแก็สซิไฟเออร์เพ่ือทดแทน 

LPG ส าหรับครัวเรือนชนบท 

ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน เมธีวจิยั เสร็จสมบูรณ์ 

2549 การศึกษาศกัยภาพการใหผ้ลผลิตและปริ 

มาณน ้ ามนัของปาลม์น ้ ามนัในเขตภาคเหนือ 

ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน เมธีวจิยั เสร็จสมบูรณ์ 

2549 พฒันากลุ่มโรงอบแหง้ล าไยเพ่ือลดตน้ทุน

การผลิต 

จงัหวดัเชียงใหม่ หวัหนา้โครงการ เสร็จสมบูรณ์ 

2549 การพฒันาเตาตม้ท่ีมีส่วนท าความร้อน

ภายนอกส าหรับอุตสาหกรรมครัวเรือน 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั ผูร่้วมวจิยั เสร็จสมบูรณ์ 

2548 การวเิคราะห์สมรรถนะระบบท าความเยน็

แบบระเหยน ้ าเม่ือใชร้ะบบการดึงความเหย

กลบัคืนร่วมกบัระบบน ้ าร้อนและน ้ าเยน็ใน

โรงเรือนเล้ียงสตัว ์

สภาวจิยั หวัหนา้โครงการ เสร็จสมบูรณ์ 

2548 ปรับปรุงเคร่ืองอบแหง้ล าไยเน้ือ 

 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี

ล าพนู 

หวัหนา้โครงการ เสร็จสมบูรณ์ 



2548 สาธิตระบบอบแหง้ส าหรับผลิตภณัฑแ์ปร

รูปไมแ้ละเคร่ืองจกัรสาน 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ

อนุรักษพ์ลงังาน 

ผูร่้วมวจิยั เสร็จสมบูรณ์ 

2548 ระบบการใชพ้ลงังานชีวมวลแบบรวมศูนย์

ส าหรับอบแหง้ล าไยดว้ยเคร่ืองอบแบบ

กระบะ 

(โครงการวจิยัรัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย)์ 

ส านกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

หวัหนา้โครงการ เสร็จสมบูรณ์ 

2548 การพฒันาโรงงานตน้แบบระบบกลัน่เอทา

นอลพลงังานแสงอาทิตยด์ว้ยเทคนิคป๊ัม

ฟอง 

ส านกังานคณะกรรมการวจิยั

แห่งชาติ 

ผูร่้วมวจิยั เสร็จสมบูรณ์ 

2547 การประหยดัพลงังานของระบบ Evaporative 

Cooling ของโรงเรือนกระจกโดยใช ้Chilled 

Water Night Cooling  

สภาวจิยัแห่งชาติ หวัหนา้โครงการ เสร็จสมบูรณ์ 

2547 การจดัการหลงัการเก็บเก่ียวและแปรรูป

ล าไยอบแหง้ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ผูร่้วมวจิยั เสร็จสมบูรณ์ 

2547 

 

การพฒันาเคร่ืองตน้แบบเตาอบล าไย

ประสิทธิภาพสูง โดยใชเ้ทคนิคการลด

ความช้ืนของอากาศก่อนเขา้หอ้งเผาไหม ้

กระทรวงวทิยาศาสตร์ ผูร่้วมวจิยั เสร็จสมบูรณ์ 

2547 การท าความเยน็จากตน้ไม ้ ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน หวัหนา้โครงการ เสร็จสมบูรณ์ 

2547 การพฒันาตน้แบบเคร่ืองอบแหง้ล าไย

ประสิทธิภาพสูงดว้ยเทคนิคการลด

ความช้ืนอากาศก่อนเผาไหม ้

กระทรวงวทิยาศาสตร์ ผูร่้วมวจิยั เสร็จสมบูรณ์ 

 

7.2 กำรเผยแพร่ผลงำนวจัิย 

ผลงานวจิยัท่ีตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ  

International Journal 
[1] Soponronnarit, S., N. Dussadee,  J. Hirunlabh, , P. Namprakai, and S. Thepa, (1992),  “Computer Simulation of Solar Energy Assisted Fruit 

Drying”  RERIC international Energy Journal, 14(1), p 59-70.  



[2] Kiatsiriroat, T  and  N. Dussadee, 2001, “ Reduction of Heat Accumulated  in a Thermosyphon-Paddy Bulk Storage”, International Journal of 

Ambient  Energy, 22(1), p 12-18.  

[3] Dussadee, N., and T. Kiatsiriroat,  (2004), “Performance Analysis and Economic Evaluation of Thermosyphon Paddy Bulk Storage”, International 

Journal of Applied Thermal Engineering. 24:p401-414 

[4]  Dussadee, N., T. Pansansri, and T.Kiatsiriroat.(2007), "Temperature Control of Paddy Bulk Storage with Aeration-Thermosyphon Heat Pipe. 

International of Energy Conversion and Management., 48:1 , p.138-145 

[5]  Tanate Chaichana1,Sumpun Chaitep, Wasan Jompakdee and Natthawud Dussadee (2008), “Energy analysis of wet season rice production in 

northern Thailand. International Journal of Agricultural Engineering. 

International Conference 

[6] Dussadee, N., and T. Kiatsiriroat,  (2001), “Deterioration Delay of Wet Paddy By Using Thermosyphon Heat Pipe” Paper Presented at the  20th 

ASEAN/2ndAPEC International Seminar on Postharvest Technology, September 11-14, 2001 Chiang Mai, Thailand. 

[7] Dussadee N., W. Phaphuangwittayakul, K. Sasujit, V. Changrue and G.S.V. Raghavan (2008), “Rice Husk Cyclonic Combustor for 

Longan Batch Dryer” Paper Presented at the International Conference on "Innovations in Agricultural, Food and Renewable Energy Production 

for Mankind".1-3 Apr 2009, Nakonrachsima, Thailand 

[8] Nyanakorn Sutassanamarlee Natthawud Dussadee  Choorat Thararat and  Sirichai Hongwittayakorn (2007)  ‘Evaluation of  Heat Reduction 

Potential of Ambient Air by Plant” INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE on  “Recreating Research Culture and Leadership in the 

Academe in a Knowledge-Based Society”  April 13 – 15, 2007 Hotel Supreme, Baguio City, The Philippines. 

National  journal 

[9] สมชาติ โสภณรณฤทธ์ิ ,ณัฐวุฒ ิดุษฎ ี ,จงจิตร์  หิรัญลาภ ,พิชยั นามประกาย  และ ศิริชยั เทพา , 2535 "การจ าลองแบบ

การอบแห ้งผลไมโ้ดยชพัลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานเสริม” , วศิวกรรมสารฉบบัวจิยัและพฒันา   3 (1) :1-12  

[10] อติพงศ ์นนัทพนัธ์ุ, ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, และ ณัฐวุฒิ ดุษฎ,ี (2548), การทดสอบสมรรถนะของสารดูดความช้ืน

แบบถาดส าหรับกระบวนการอบแหง้ล าไย. วารสารมหาวทิยาลยันเรศรวร. 13(1): 25-36. 

[11] อติพงศ ์นนัทพนัธ์ุ, ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, และ ณัฐวุฒิ ดุษฎ,ี (2549), การประหยดัพลงังานในเตาอบล าไยโดยการ

ลดความช้ืนของอากาศก่อนเขา้หอ้งเผาไหม.้ วารสารวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 13 (1): 8-18. 

[12] ณัฐวุฒิ ดุษฎ ี ชูรัตน์ ธารารักษ ์ ศิริชยั หงษว์ทิยากร  ญาณากร สุทสันมาลี นิตย ์ (2549)  การสร้างความเยน็จากตน้ไม้

เพื่อลดอุณหภูมิอากาศแวดลอ้ม  วารสารวศิวกรรมสารศาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.   

[13] ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน,์ ธรรมศกัด์ิ พนัธ์ุแสนศรี , และ ณัฐวุฒ ิดุษฎ ี (2550). การประหยดัพลงังานในระบบระบาย

อากาศของไซโลเก็บขา้วเปลือก. วารสารโลกพลงังาน  

http://eng.sut.ac.th/tsae2009/
http://eng.sut.ac.th/tsae2009/


[14] พานิช อินตะ๊ และณัฐวุฒิ ดุษฎ ี (2550)  คุณลกัษณะทางไฟฟ้าสถิตของเคร่ืองตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบ

ทรงกระบอกซอ้นแกนร่วมส าหรับจ ากดัอนุภาคท่ีปล่อยออกจากเตาเผาชีวมวล วารสารวศิวกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  14(1), 1-13 

[15]   จาตุพงศ ์วาฤทธ์ิ, สมเกียรติ จตุรงคล์  ้าเลิศ, ชานนท ์เวยีนทอง, อานนท ์สุจริต และณัฐวุฒิ ดุษฎ ี(2550) ระบบท าน ้ าร้อน

ดว้ยตวัเก็บรังสีอาทิตยส์ าหรับการลา้งแบบ Cleaning in Place ของศูนยรั์บน ้ านมดิบ.  วารสารวจิยัและพฒันา มจธ.  ปีท่ี 30 

ฉบนัท่ี 4  ตุลาคม-ธนัวาคม 2550 หนา้ 623-632 

 

National Conference 

[16] ณัฐวุฒ ิดุษฎ,ี จงจิตร์ หิรัญลาภ, สมชาติ โสภณรณฤทธ์ิ, พิชยั นามประกาย และ ศิริชยั เทพา, 2535. การอบแหง้กลว้ย

น ้ าวา้โดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานเสริม, ประชุมทางวชิาการเร่ือง ความกา้วหนา้ทางวศิวกรรมเคมี, 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 25-26 มิถุนายน 2535. 

[17] ณัฐวุฒ ิดุษฎ ี, อภิชยั ธีรธร, วารีย ์ไชยเทพ, และ ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน,์ (2544). การควบคุมอุณหภูมิกองขา้วเปลือก

ช้ืนก่อนอบแหง้โดยใชท่้อความร้อน. การประชุมวชิาการ เร่ือง เคร่ืองข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 

15. มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วโิรจน์ ประสานมิตร. 28-30 พฤศจิกายน 2544. 

[18] ณัฐวุฒ ิดุษฎ,ี (2545). สมการจลนศาสตร์และพารามิเตอร์ท่ีจ าเป็นส าหรับการอบแหง้ถัว่เหลือง. การประชุมวชิาการ เร่ือง 

สมาคมวศิวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย : วศิวกรรมเกษตรกบัการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน. มหาวทิยาลยัแม่โจ.้ 23-24 

พฤษภาคม 2545. 

[19] ณัฐวุฒ ิดุษฎ ี, อุเทน กนัทา, และ อติพงศ ์ นนัทพนัธ์ุ  (2545). การวเิคราะห์ประสิทธิภาพของเตาอุตสาหกรรมครัวเรือน.  
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[21]  ณัฐวุฒ ิดุษฎ ีและ ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน ์(2546). การจ าลองสมรรถนะระบบเก็บขา้วเปลือกดว้ยท่อความร้อน
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[28] ดุษฎี  ค  าบุญเรือง1  ศิรินุช จินดารักษ์1  ณัฐวุฒิ ดุษฎ ี(2549)  การส ารวจการใชแ้ละการจดัหาแหล่งพลงังานในระดบั

หมู่บา้นเพ่ือการพ่ึงพาตนเองอยา่งย ัง่ยนื  การประชุมวชิาการ คร้ังท่ี 7 มหาวทิยาลยัแม่โจ.้ 25-26 พฤษภาคม 2549. ศูนย์

การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ. มหาวทิยาลยัแม่โจ.้ เชียงใหม่ 

[29] กิตติกร สาสุจิตต,์ วรีะ ฟ้าเฟ่ืองวิทยากลุ, พาวนิ มะโนชยั, ญาณากร สุทสันมาลี,   ณัฐวุฒิ ดุษฎ ี(2550)  ระบบการใช้

พลงังานชีวมวลแบบรวมศูนยส์ าหรับการอบแหง้ล าไยดว้ยเคร่ืองอบแบบกระบะ การประชุมวชิาการเร่ือง การถ่ายเท
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  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 

     โทรศพัท ์053-498168 , 081-5315376 โทรสาร 053-498168  

    E-mail Address Nigran_kan@hotmail.co 



5. ประวตัิกำรศึกษำ 

 ปริญญาตรีสาขา วศิวกรรมเคร่ืองกล  ปีท่ีจบ 2545 เกรด. 2.94 

   สถาบนั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ประเทศไทย 

 ปริญญาโทสาขา วศิวกรรมพลงังาน  ปีท่ีจบ 2550 เกรด. 3.50 

สถาบนั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ประเทศไทย 

 

6. สำขำวชิำทีเ่ช่ียวชำญ  

- Energy Conservation    Energy  Conservation in Building 
- Renewable Energy    Biomass, Solar, Wind, Bio-fuel and Hydro 
- Automotive engineering    Internal Combustion Engine , Diesel&Gasoline 

7. ประสบกำรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบักำรบริหำรงำนวจัิยทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 

7.1 ผลงำนวจัิย   

ปี โครงการ แหล่งทุน สถานภาพ ความกา้วหนา้ 

2552 ครงการการการพฒันาระบบประเมินความช้ืน

ล าไยแหง้ดว้ยคล่ืนไมโครเวฟ 

ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

ผูร่้วมวจิยั ก าลงั

ด าเนินการ 

 

2551 การลดพลงังานในหน่วยงานภาครัฐขนาดเลก็ 

พ้ืนท่ีส านกังานพลงังานภูมิภาคท่ี 10 

ส านกังานพลงังานภูมิภาคท่ี 10 

เชียงใหม่ 

ผูร่้วมวจิยั เสร็จสมบูรณ์ 

2551 แผนพลงังานชุมชนและส่งเสริมการใชพ้ลงังาน

ทดแทนส าหรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันา

ชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้าจงัหวดั

ล าปาง 

ผูร่้วมวจิยั เสร็จสมบูรณ์ 

2551 การจดัท าแผนพลงังานชุมชน เพือ่ชุมชนสีเขียว 

 

ส านกังานพลงังานภูมิภาคท่ี 10 

เชียงใหม่  

ผูร่้วมวจิยั เสร็จสมบูรณ์ 

2551 โครงการ Research and Development of 

the new biofuel by bending Crude palm 

Mazoil Technology Ltd. (Maz) 

Singapore 

ผูร่้วมวจิยั เสร็จสมบูรณ์ 



oil with Etanol and Maz additive 

2551 โครงการศึกษาการใชชี้วมวลในภาคเศรษฐกิจ

ต่างๆและชีวมวลท่ีไม่ใชป้ระโยชน์ 

มูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม ผูร่้วมวจิยั เสร็จสมบูรณ์ 

 

  7.2 งำนวจัิยที่ท ำเสร็จแล้ว 

ผลงำนวชิำกำรทีไ่ด้รับกำรตีพมิพ์เผยแพร่ 

1. วทิยานิพนธ์เร่ือง “สมรรถนะแรงยกของโรเตอร์ภาคตดัปีกแบบมีแคมเบอร์ ในสภาวะออโตไจโรใชเ้พลาร่วม

แกนส่งก าลงัหมุนสวนทางโดยใชท้ฤษฎีเบลดอิลิเมนท”์ 2550 

2. HOMDOUNG, Nigran and CHAITEP, Sumpun (2006) “Lift Coefficient and Drag Coefficient in AutoGyro Mode with Co Axial Contra 

Rotating Shaft Transmission Rotor”, in CASE 2006 of the Third Conference Consortium of Aerospace Engineering, Thailand. 2549 

3. ณฐัวฒิุ ดุษฎี นิกราน หอมดวง กนัยาพร ไชยวงศ ์อภิชาต สวนค ากอง และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ (2550) การ

ประเมินสมรรถนะระบบสูบน ้ าโดยใชน้ ้ ามนัดีเซลร่วมกบัโปรดิวเซอร์แก๊สเป็นเช้ือเพลิง. การประชุมวชิาการเร่ืองการถ่ายเท

พลงังานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ดา้นความร้อน คร้ังท่ี 7  13-14 มีนาคม 2551 โรงแรมยเูรเชีย เชียงใหม่. คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

4. แสนวสนัต ์ยอดค า  ณฐัวฒิุ  ดุษฎี  วสนัต ์ จอมภกัดี และนิกราน  หอมดวง (2551) สมรรถนะและการสึกหรอของ

เคร่ืองยนตดี์เซลผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีใชน้ ้ ามนัปาลม์ดิบแบบดีกมัมผ์สมดีเซลเป็นเช้ือเพลิง การประชุมวชิาการประจ าปี 2551 

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้วนัท่ี 4-5 ธนัวาคม 2551 

5. ณฐัวฒิุ ดุษฎี  กิตติกร สาสุจิตต ์ นิกราน หอมดวง  อภิชาติ สวนค ากอง  เสรี กงัวานกิจ (2551) การประเมิน

สมรรถนะเตาแก๊สชีวมวลส าหรับครัวเรือนโดยใชแ้กลบเป็นเช้ือเพลิง การประชุมวชิาการวชิาการประจ าปี 2551 มหาวทิยาลยั

แม่โจ ้วนัท่ี 4-5 ธนัวาคม 2551  

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้ร่วมวจิยั 
 

1. ช่ือ –นำมสกุล  (ภาษาไทย)   นายชูรัตน์ ธารารักษ ์     

(ภาษาองักฤษ)  Mr.Churat  Tararuk    

2. เลขหมำยประจ ำตัวประชำชน  - 

3. ต ำแหน่งปัจจุบัน    ผูช่้วยศาสตราจารย ์8 

4. หน่วยงำนทีอ่ยู่ทีส่ำมำรถติดต่อได้สะดวก      

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  เขตพื้นท่ีภาคพายพั  

128 ถ. หว้ยแกว้   ต. ชา้งเผอืก  อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 50300 

5. ประวตัิกำรศึกษำ 

 ปริญญาตรีสาขา   คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมเคร่ืองกล (คอ.บ) 

สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล  วทิยาเขตเทเวทศ ์        

ปริญญาโทสาขา  วทิยาการหลงัการเก็บเก่ียว มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   

ปริญญาเอกสาขา  เทคโนโลยพีลงังาน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

    

6. สำขำวชิำทีเ่ช่ียวชำญ  

 Agricultural  Machinery    Tractor and Automotive Engine 

   Agricultural Processes   Drying of Foods, Grains Storage 

  Energy Conservation    Energy  Conservation in Industry and Building 

 Solar energy and Thermal Process Solar Heating, Heat Exchanger 

 

7. ประสบกำรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบักำรบริหำรงำนวจัิยทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ  

2521 – 2532 สอนบรรยายและปฏิบติัการ ประจ าท่ี ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2533 – ปัจจุบนั  สอนบรรยายและปฏิบติัการ ประจ าท่ี แผนกวชิาช่างกลเกษตร สาขาวชิา 

เทคโนโลย ี



เคร่ืองกล และสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลลา้นนาเขตพื้นท่ี ภาคพายพั 

 

7.1 หัวหน้ำโครงกำรวจัิย : ช่ือโครงกำรวจัิย  
2547 ร่วมโครงการ การพฒันาเคร่ืองตดัแต่งก่ิงเพ่ือ

อุตสาหกรรมไมผ้ล  

กองทุนสนบัสนุนทุนวจิยั (สกว)  

 

ผูร่้วมวจิยั 

2547 ร่วมโครงการการพฒันาตน้แบบเคร่ืองขดัลา้ง

ดว้ยน ้ าร้อนและเคลือบผิวของมะม่วงและสม้

โอ   

สถาบนัวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

ผูร่้วมวจิยั 

2549 โครงการการออกแบบและพฒันา 
เคร่ืองตน้แบบเคร่ืองหยอดดินขาวลงในแบบ
พิมพก์ระเบ้ืองดินเผา และ เคร่ืองขดูผิว
กระเบ้ืองดินเผา 

ส านกังานการอุดมศึกษา (สกอ) 

 

หวัหนา้โครงการ 

2550 โครงการการจดัการซงัขา้วโพดเพื่อเป็น 
เช้ือเพลิงส ารองของหมอ้ตม้น ้ าร้อนส าหรับโรง
บ่มใบยาสูบ 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)

และโครงการอุทยานวทิยาศาสตร์

ภาคเหนือ 

หวัหนา้โครงการ 

 

7.2 งำนวจัิยที่ท ำเสร็จแล้ว 

 ผลงำนวจัิย/เอกสำรตีพมิพ์/รำยงำน 

1. C. Thararux and T. Kiatsiriroat “Performance and Financial Analysis of a Rotary Drum Longan Dryer” International Energy Journal: Vol. 3, No. 
1, June 2002, p. 23-34 

2. C. Thararux and T. Kiatsiriroat “Drying Strategy of a Rotary Drum Longan Dryer” International Energy Journal: Vol. 4, No. 2, December 2003, 
p. 105-117 

3. C. Thararux and T. Kiatsiriroat “Experimental Study of a Rotary Drum Longan Dryer” Quality Management and Market Access Proceedings of 
the 20th Asean/2nd APEC Seminar on Postharvest Technology, p. 301-305 

4. ชูรัตน์ ธำรำรักษ์ และ รศ. ตะวนั สุจริตกลุ  “เคร่ืองคดัมะม่วงควบคุมดว้ย Microprocessor”  การสมันาทางวชิาการเครือข่าย  

วศิวกรรมเคร่ืองกล  คร้ังท่ี 9  2538  คณะวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

5. ชูรัตน์  ธำรำรักษ์  “เคร่ืองยอ่ยก่ิงไมแ้ละใบไม”้  การประชุมวชิาการโครงการวจิยัและส่ิงประดิษฐ ์  2539  สถาบนั
เทคโนโลยรีาชมงคล 



6. ชูรัตน์  ธำรำรักษ์  “เคร่ืองตดัแต่งก่ิงไมท้ างานดว้ยระบบไฮดรอลิก” การประชุมวชิาการ โครงการวจิยัและ
ส่ิงประดิษฐ ์ 2541  สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

7. ธงชยั  ยนัตรศรี, ชูรัตน์ ธำรำรักษ์, สาทิส ถาวรนนัท,์ ขจรเดช  พิมพพ์ิไล, สวา่ง  อินทะขิน, จินดา  ศรศรีวชิยั. การ
ออกแบบขั้นตน้ของตน้แบบเคร่ืองตดัแต่งก่ิงไมผ้ลยนืตน้. การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี 14 : 2-3 พฤศจิกายน 2543, โรงแรม โนโวเทล, เชียงใหม่. หนา้ 120-125. 

8. ธงชยั  ยนัตรศรี, ชูรัตน์  ธำรำรักษ์, กลัย ์  กลัญาณมิตร, พฒันะ  อรรจนสุพพติั, ทนงเกียรติ  ศิริโรจน.์ การพฒันาตน้แบบ
เคร่ืองคดัผลสม้ฟ่ามโดยใชค้วามหนาแน่นของน ้ า. การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทย 

คร้ังท่ี 14 : 2-3 พฤศจิกายน 2543, โรงแรมโนโวเทล, เชียงใหม่. หนา้ 114-119. 

9. ธงชยั ยนัตรศรี  และ ชูรัตน์ ธารารักษ.์ การพฒันาเคร่ืองตดัแต่งก่ิงเพ่ืออุตสาหกรรมไมผ้ล. วารสารวทิยาศาสตร์เกษตร ปี
ท่ี 34  ฉบบัท่ี 1-3 (พิเศษ) มกราคม – มิถุนายน 2546, หนา้ 223-226.  

 


