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คำนัำ
การเพิ่่�มข้ึ้�นขึ้องจำนวนประชากรในประเทศไทยอย่างต่่อเน่�อง กอปรกับ

พิ่ฤต่ก่รรมการอุปโภคบรโ่ภคขึ้องประชาชนในปัจจุบนั ส่ง่ผลให้ป้รม่าณขึ้ยะท่�เกด่จาก

ภาคครวัเรอ่นมแ่นวโน้มเพ่ิ่�มสู่งข้ึ้�นอย่างต่่อเน่�อง และเกด่ปัญห้าขึ้ยะส่ะส่มท่�ส่่งผลกระทบ

ต่่อสั่งคมและส่่�งแวดล้อมโดยรวม จ้งควรม่แนวทางลดการเก่ดขึ้ยะท่�แห้ล่งกำเน่ด 

การนำขึ้องเส่่ยกลับมาใช้ซ้�ำและใช้ประโยชน์ให้ม่ และนำขึ้ยะส่่วนท่�เห้ล่อไปกำจัด

อย่างถููกว่ธี่โดยการผล่ต่พิ่ลังงาน ซ้้�งเป็นการกำห้นดลำดับการจัดการขึ้ยะจากว่ธ่ีท่�

ส่่งผลกระทบต่อ่ส่่�งแวดล้อมน้อยท่�ส่ดุไปยังมากท่�ส่ดุ อนัมค่วามส่อดคล้องกับแนวคด่

ระดบัชั�นการบรห่้ารจดัการขึ้ยะ ห้รอ่ Waste Hierarchy ดงันั�นการนำขึ้ยะมาใชเ้ปน็

พิ่ลังงานจง้ม่ประโยชนม์าก อยา่งไรกต็่ามในห้ลายพ่ิ่�นท่�ขึ้องประเทศไทยมก่ารดำเน่น

การส่ร้างโรงไฟฟ้าพิ่ลังงานขึ้ยะแล้ว แต่่ท่�ผ่านมาโรงไฟฟ้าพิ่ลังงานขึ้ยะยังถูกูต่อ่ต่า้น

จากประชาชนในพิ่่�นท่� เน่�องจากประชาชนโดยรอบขึ้าดความมั�นใจในด้านการจัดการ

ส่่�งแวดลอ้ม และกงัวลดา้นผลกระทบต่อ่ส่ขุึ้ภาพิ่ขึ้องประชาชนในพ่ิ่�นท่� ซ้้�งเป็นปัจจัย

ห้น้�งท่�ทำให้้เก่ดทัศนคต่่ในแง่ลบต่่อการผล่ต่ไฟฟ้าจากพิ่ลังงานขึ้ยะ ดงันั�นโครงการ

นวัต่กรรมพิ่ลังงานไฟฟ้าจากขึ้ยะ ม่วัต่ถูุประส่งค์เพิ่่�อส่่งเส่ร่มให้้นักเร่ยน น่ส่่ต่ 

นักศ้กษา ร่วมส่ร้างส่รรค์ผลงาน และพัิ่ฒนานวัต่กรรมท่�เป็นประโยชน์ และได้นำ

เส่นอผลงานให้้เก่ดการพิ่ัฒนา โดยจัดประกวดโครงงานระดับมัธียมศ้กษาต่อนปลาย 

อาชว่ศก้ษา และอดุมศก้ษาด้านพิ่ลงังานไฟฟ้าจากขึ้ยะ ซ้้�งเป็นการดาํเนน่การเก่�ยวกบัขึ้ยะ

ต่ั�งแต่่ต่้นทางจนถู้งปลายทางค่อการผล่ต่ไฟฟ้าจากขึ้ยะ 

ส่ำห้รบัห้นงัส่่อเล่มน่�เปน็การถูอดบทเร่ยนจากโครงการประกวดนวัต่กรรม

พิ่ลังงานไฟฟ้าจากขึ้ยะท่�จัดขึ้้�นโดยมห้าว่ทยาลัยทักษ่ณ ซ้้�งได้รับการส่นับส่นุน

งบประมาณจากกองทุนพิ่ัฒนาไฟฟ้า ส่ำนักงานคณะกรรมการกำกับก่จการพิ่ลังงาน 

พิ่.ศ. 2563 โดยม่ท่มท่�ได้รับรางวัลดังน่�
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รัะดับมัธยมศึกษิาตอนัปลัาย
รางวัลชนะเล่ศ

ท่มฮุุส่นามาค่ะ อัฟนันกับธีนยศมาครับ โรงเร่ยนว่ทยาศาส่ต่ร์จุฬาภรณ
ราชว่ทยาลัย ส่ตู่ล

1. นายธีนยศ จุลภักด่�
2. นายอัฟนัน เดห้น่ 
3. นางส่าวฮุุส่นา อุเจ๊ะ

รางวัลรองชนะเล่ศ อันดับ 1
ทม่ OVERLOAD โรงเร่ยนส่าธีต่่วท่ยาการอส่่ลามมห้าวท่ยาลยัส่งขึ้ลานครน่ทร์
1. นายชาม่ล ปาละวัล
2. นายมูฮุัมห้มัดอาร่ฟีน นอ
3. นายอัฟฮุัม บ่อราเฮุง

รางวัลรองชนะเล่ศ อันดับ 2
ทม่ Friendship of Waste โรงเร่ยนวท่ยาศาส่ต่ร์จฬุาภรณราชวท่ยาลยั ส่ต่ลู
1. นางส่าวเปรมประภา เจ่มขึ้วัญ
2. นางส่าวภูร่ชญา เห้มะรักษ์
3. นายภัพิ่ชยกัณฑ์์ ขึ้วัญด่

รัะดับอาชีีวิศึกษิา
รางวัลรองชนะเล่ศ อันดับ 1

ท่ม Regarboy ว่ทยาลัยเทคน่คห้าดให้ญ่
1. นายนวพิ่ล วัชรส่มพิ่ร
2. นางส่าวภรณ์ท่พิ่ย์ ไห้วพิ่ร่บ
3. นายปรม่นทร์ เร่องสุ่ขึ้

รางวัลรองชนะเล่ศ อันดับ 2
ท่ม Waste-to-Power Plant Model ว่ทยาลัยเทคโนโลย่อุดมศ้กษา

พิ่ณ่ชยการ
1. นายภาณุว่ชญ์ ศร่งามพิ่ร้อม
2. นายภัทรพิ่ล เห้ล่องส่กุลไทย
3. นางส่าวอภ่ญญา รักษา
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รัะดับอุดมศึกษิา
รางวัลชนะเล่ศ

ท่มแมลงวันห้ัวเขึ้่ยว มห้าว่ทยาลัยทักษ่ณ
1. นายปร่ญญา เพิ่ชรวงค์
2. นายณัฐพิ่งศ์ ห้่รัญรัต่น์
3. นางส่าวพิ่รวลัย ไพิ่มณ่

รางวัลรองชนะเล่ศ อันดับ 1

ท่ม Energy YRU
1. นายคอล่ด่ เปาะแต่
2. นางส่าวอาอ่ซ้ะห้์ แกแซ้แอ
3. นางส่าวมัส่ณ่ ฮุาเกาะ

รางวัลรองชนะเล่ศ อันดับ 2

ท่ม New Innovation มห้าว่ทยาลัยทักษ่ณ
1. นางส่าวณัฐวรา พิ่่มา
2. นางส่าวศต่ายุ มุขึ้ต่า
3. นางส่าวอรปร่ยา ยกสุ่ด

การถูอดบทเร่ยนได้นำผลงานขึ้องท่มท่�ได้รางวัลสู่งสุ่ด ซ้้�งท่มในระดับ

มัธียมศ้กษาต่อนปลายและอุดมศ้กษาได้รับรางวัลชนะเล่ศ และท่มในระดับ

อาชว่ศก้ษาได้รบัรางวัลรองชนะเล่ศอันดบั 1 โดยนำผลงานการประกวดมาถู่ายทอด

เร่�องราวนวัต่กรรมเพิ่่�อเป็นประโยชน์ในการผล่ต่พิ่ลังงานไฟฟ้าจากขึ้ยะต่่อไป

พิ่่รนาฏ ค่ดด่

ผู้เร่ยบเร่ยง
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สารับัญ

หนั้า

คํานํา B

ส่ารบัญ E

ส่ารบัญต่าราง F

ส่ารบัญภาพิ่ G
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จากขึ้ยะ

1

2. นวัต่กรรมเด่นโครงการนวัต่กรรมพิ่ลังงานไฟฟ้าจากขึ้ยะ  

ระดับมัธียมศ้กษาต่อนปลาย

10

3. นวัต่กรรมเด่นโครงการนวัต่กรรมพิ่ลังงานไฟฟ้าจากขึ้ยะ  

ระดับอาช่วศ้กษา
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ระดับอุดมศ้กษา

36
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ปร่มาณขึ้ยะ 10 ก่โลกรัม

33

ต่ารางท่� 3-3 ค่าเฉล่�ย (𝑥̅̅) และ ค่าส่่วนเบ่�ยงเบนมาต่รฐาน (S.D.) 

ขึ้องคะแนนความพ้ิ่งพิ่อใจเก่�ยวกับเต่าเผาขึ้ยะ 

ผล่ต่กระแส่ไฟฟ้า

34

ต่ารางท่� 4-1 อัต่ราส่่วนขึ้ยะอ่นทร่ย์ต่่อผักต่บชวาในแต่่ละชุด
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ควิามรั้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับการัจััดการัขยะ

แลัะการัผลัิตพัลัังงานัไฟฟ้าจัากขยะ
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ควิามรั้้ทั�วิไปเกี�ยวิกับการัจััดการัขยะแลัะการัผลัิตพัลัังงานัไฟฟ้าจัากขยะ

1. การัจััดการัขยะ

การพัิ่ฒนาเศรษฐก่จและสั่งคม การเพิ่่�มจำนวนประชากร การขึ้ยายตั่ว

ขึ้องชมุชน และการปรบัเปล่�ยนพิ่ฤต่ก่รรมการบรโ่ภคลว้นส่่งผลให้ม้ป่ร่มาณขึ้ยะชมุชน

เพิ่่�มมากข้ึ้�น ทำให้้ปัญห้าการจัดการขึ้ยะกลายเป็นปัญห้าส่ำคัญท่�ประเทศไทย

ต่้องเผช่ญ ปร่มาณขึ้ยะในประเทศม่แนวโน้มเพ่ิ่�มสู่งขึ้้�นทุกปี ในขึ้ณะท่�ปร่มาณขึ้ยะ

ท่�ได้รับการจัดการอย่างเห้มาะส่ม และขึ้ยะท่�ถููกนำกลับมาใช้ประโยชน์ม่แนวโน้ม

เพิ่่�มข้ึ้�นเพ่ิ่ยงเลก็น้อย อก่ทั�งยงัมข่ึ้ยะท่�เห้ลอ่ต่กค้างส่ะส่มรอการจดัการอย่างเห้มาะส่ม 

ปัญห้าขึ้ยะจง้เป็นปัญห้าส่่�งแวดล้อมท่�วก่ฤต่ และต้่องได้รับการแก้ไขึ้อย่างเร่งด่วนต่่อไป 

ขึ้ยะส่ง่ผลกระทบทั�งทางต่รงและทางออ้มต่อ่ระบบนเ่วศ ส่่�งแวดล้อม รวมทั�งส่ขุึ้ภาพิ่

ขึ้องประชาชน อย่างไรก็ด่ การจัดการขึ้ยะโดยเฉพิ่าะขึ้ยะจากชุมชนเป็นปัญห้าท่�ม่

ความซั้บซ้อ้นสู่ง ม่ความจำเป็นท่�จะต้่องเล่อกวธ่่ีการจัดการให้เ้ห้มาะส่มกับบรบ่ทและ

ส่ภาพิ่แวดล้อมขึ้องชุมชน 

1.1 ขยะ คืออะไรั

ห้ากกล่าวถู้ง “ขึ้ยะ” จะค่ดถู้งขึ้องเส่่ย ส่่�งปฏ่กูล ส่่�งเน่าเห้ม็นท่�ควรนำไป

กำจัดท่�ง ซ้้�งต่ามน่ยามแล้วขึ้ยะ (Solid Waste) ห้มายถู้ง เศษวัส่ดุ เศษกระดาษ 

เศษอาห้าร เศษผา้ ถูงุพิ่ลาส่ต่ก่ ขึ้วดแกว้ ภาชนะใส่่อาห้าร เถูา้ มลูสั่ต่ว์ ซ้ากส่ตั่ว์ห้รอ่

ส่่�งอ่�นใดท่�เก็บกวาดจากถูนน ต่ลาด ท่�เล่�ยงส่ัต่ว์ ห้ร่อท่�อ่�น ๆ และห้มายความรวมถู้ง 

ขึ้ยะต่ด่เช่�อ ขึ้ยะท่�เปน็พิ่ษ่ ห้รอ่ขึ้ยะอันต่รายจากชุมชนห้รอ่ครัวเรอ่น ยกเวน้วัส่ดุท่�ไม่

ใชแ้ลว้ขึ้องโรงงานซ้้�งม่ลกัษณะและคุณส่มบัต่ท่่�กำห้นดไวต้่ามกฎห้มายว่าดว้ยโรงงาน

1.2 ขยะมาจัากไหนั

ขึ้ยะเกด่ขึ้้�นในส่ถูานท่�ต่า่ง ๆ  มล่กัษณะแต่กต่า่งกนัไปต่ามแห้ลง่กำเนด่ โดย 

แห้ล่งกำเน่ดท่�ส่ำคัญ ม่ดังน่�

1) ขึ้ยะจากชมุชน อาคาร บา้นเร่อน ท่�อยูอ่าศยั ขึ้ยะจากแห้ลง่น่� มล่กัษณะ

ห้ลากห้ลาย เช่น เศษอาห้าร เศษวัส่ดุต่่าง ๆ ทั�งท่�อันต่ราย และไม่อันต่ราย

2) ขึ้ยะจากภาคอุต่ส่าห้กรรม เช่น เศษวัส่ดุ ส่ารประกอบต่่าง ๆ จากการ

ประกอบก่จการ และขึ้ยะท่�ไม่เป็นอันต่ราย
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3) ขึ้ยะจากภาคเกษต่รกรรม เช่น ภาชนะบรรจสุ่ารป้องกนั และกำจดัศตั่รพูิ่ช่

และแมลง เศษซ้ากพิ่่ช ซ้ากส่ัต่ว์ เป็นต่้น

1.3 ขยะมีกี�ปรัะเภท

ขึ้ยะท่�เก่ดขึ้้�น ส่ามารถูแบ่งต่ามลักษณะทางกายภาพิ่ได้เป็น 4 ประเภท 

(ภาพิ่ท่� 1-1) ดังน่�

1) ขึ้ยะอ่นทร่ย์ (Organic Waste)

ขึ้ยะท่�เป็นส่ารอ่นทร่ย์ท่�เน่าเส่่ยและย่อยส่ลายได้โดยธีรรมชาต่่

ส่ามารถูนำมาห้มักเป็นปุ�ยได้ เช่น เศษอาห้าร เศษผักและผลไม้ เปล่อกผลไม้ ใบไม้ 

มูลส่ัต่ว์ และซ้ากส่ัต่ว์ เป็นต่้น แต่่จะไม่รวมถู้งซ้ากห้ร่อเศษขึ้องพิ่่ช ผลไม้ ห้ร่อส่ัต่ว์ท่�

เก่ดจากการทดลองในห้้องปฏ่บัต่่การ

2) ขึ้ยะท่�นำกลับมาใช้ได้ให้ม่ (Recyclable Waste)

ขึ้ยะท่�มค่่าห้รอ่ขึ้ยะรไ่ซ้เคล่ ท่�ส่ามารถูนำมาขึ้ายเพิ่่�อส่่งต่อ่ไปผล่ต่เปน็

ผล่ต่ภัณฑ์์ให้ม่ได้ เช่น เศษโลห้ะ ถูุงพิ่ลาส่ต่่ก กล่องกระดาษ กระดาษห้นังส่่อพิ่่มพิ่์ 

ขึ้วดแก้ว กระป�อง เป็นต่้น 

3) ขึ้ยะอันต่ราย (Hazardous Waste)

ขึ้ยะท่�ม่องค์ประกอบห้ร่อเจ่อปนด้วยส่ารพ่ิ่ษ ส่ารกัดกร่อน 

ส่ารกัมมันต่รังส่่ ส่ารไวไฟ เป็นต่้น ได้แก่ ส่ารเคม่ท่�ท่�งแล้ว ภาชนะท่�ม่แรงดัน 

ถู่านไฟฉาย ห้ลอดฟลูออเรส่เซ้นต่์ และขึ้ยะต่่ดเช่�อ เป็นต่้น

4) ขึ้ยะทั�วไป (General Waste)

ขึ้ยะท่�เป็นส่ารอนน่ทร่ย์ ซ้้�งจะย่อยส่ลายไม่ได้ ไม่เป็นขึ้องเส่ย่อันต่ราย 

แต่่รไ่ซ้เคล่ได้ยาก ห้รอ่ไม่คุม้ค่าในการนำไปรไ่ซ้เคล่ เช่น เศษวสั่ดกุ่อส่ร้าง เถู้าฝุ�นละออง

จากถูนน ห้่อพิ่ลาส่ต่่กใส่่ขึ้นม พิ่ลาส่ต่่กห้่อลูกอม พิ่ลาส่ต่่กใส่่บะห้ม่�ก้�งส่ำเร็จรูป 

ถูุงพิ่ลาส่ต่่กเป้�อนเศษอาห้าร โฟมเป้�อนเศษอาห้าร เป็นต่้น
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ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

ภาพัที� 1-1 ประเภทขึ้ยะ

1.4 หลัักการั 3Rs

การนำห้ลักการลดการเก่ดขึ้ยะท่�ต่้นทาง คัดแยก และนำวัส่ดุจากขึ้ยะ

ห้มุนเว่ยนกลับมาใช้ประโยชน์ มาเป็นแนวค่ดและว่ธี่การท่�ใช้ส่ำห้รับการจัดการขึ้ยะ 

แนวทางการลดปร่มาณขึ้ยะมูลฝอยส่ามารถูปฏ่บัต่่ได้ต่ามขึ้ั�นต่อน ลด ใช้ซ้�ำ และ

ร่ไซ้เค่ล ต่ามห้ลัก 3Rs ค่อ Reduce (การลดการใช้ห้ร่อใช้น้อยเท่าท่�จำเป็น) 

Reuse (การใช้ซ้�ำ) และ Recycle (การแปรรูปมาใช้ให้ม่) เพิ่่�อให้้ม่การห้มุนเว่ยน

และใช้ทรัพิ่ยากรร่วมกันอย่างเก่ดประส่่ทธี่ภาพิ่สู่งสุ่ด 

1) Reduce การลดการใช้ โดยใช้เท่าท่�จำเป็นอย่างมป่ระส่่ทธ่ีภาพิ่ ห้ล่กเล่�ยง

การใช้อย่างฟุ�มเฟ้อย เล่อกใช้ส่่นค้าท่�ม่อายุการใช้งานยาวนาน ปฏ่เส่ธีห้ร่อห้ล่กเล่�ยง
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ส่่�งขึ้องห้รอ่บรรจภุณัฑ์ท่์�จะส่รา้งปญัห้าขึ้ยะ เลอ่กใชส้่น่คา้ท่�ส่ามารถูส่ง่คน่บรรจภุณัฑ์์

สู่่ผู้ผล่ต่ได้

2) Reuse การใช้ซ้�ำ เป็นการนำส่่�งต่่าง ๆ ท่�ใช้งานแล้ว และยังส่ามารถู

ใช้งานได้ กลับมาใช้อ่ก เป็นการลดการใช้ทรัพิ่ยากรให้ม่ รวมทั�งเป็นการลดปร่มาณ

ขึ้ยะท่�จะเก่ดข้ึ้�นอ่กด้วย ซ้้�งการใช้ซ้�ำเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพิ่ยากรท่�ม่อยู่อย่าง

รู้คุณค่า ส่ามารถูให้้ใช้งานได้คงทนและยาวนานขึ้้�น

3) Recycle ร่ไซ้เค่ลห้ร่อการแปรรูปมาใช้ให้ม่ เป็นการนำวสั่ดตุ่่าง ๆ อย่างเช่น 

กระดาษ แก้ว พิ่ลาส่ต่่ก เห้ล็ก อะลูม่เน่ยม ส่แต่นเลส่ เป็นต่้น มาแปรรูปโดยกรรมว่ธี่

ต่่าง ๆ เพ่ิ่�อนำกลับมาใช้ให้ม่ ซ้้�งนอกจากจะเป็นการลดปร่มาณขึ้ยะมูลฝอยแล้ว 

ยังเป็นการลดการใช้ทรัพิ่ยากรพิ่ลังงาน และผลกระทบต่่อส่่�งแวดล้อม

2. การัผลัิตพัลัังงานัไฟฟ้าจัากขยะ

การผลต่่พิ่ลงังานไฟฟ้าจากขึ้ยะ เป็นการใช้ประโยชน์จากขึ้ยะ ห้รอ่ทรพัิ่ยากร

ห้มุนเว่ยนกลับมาใช้ในรูปพิ่ลังงาน โดยม่เทคโนโลย่ และว่ธ่ีการห้ลากห้ลาย เช่น 

การเผาในเต่าเผา (Incinerators) เช่�อเพิ่ลง่ขึ้ยะ (Refuse Derived Fuel, RDF) และ

การผลต่่ก๊าซ้ชว่ภาพิ่โดยกระบวนการย่อยส่ลายแบบไร้ออกซ้เ่จน (Biogas Production 

by Anaerobic Digestion)

2.1 การัเผาในัเตาเผา (Incinerators) 

การเผาขึ้ยะในเต่าเผาโดยใช้เทคโนโลย่เต่าเผาขึ้ยะแบบต่ะกรับ (Stoker 

Incineration) ส่ามารถูเผาขึ้ยะชุมชนท่�ม่ความช่�นสู่ง และม่ค่าความร้อนไม่แน่นอน 

(แปรผนัต่ามฤดกูาล) เปน็การกำจดัขึ้ยะท่�ส่ามารถูลดปรม่าณขึ้ยะไดป้ระมาณรอ้ยละ 

80-90 โดยอาศัยลักษณะส่มบัต่่ขึ้องขึ้ยะซ้้�งส่ามารถูต่่ดไฟได้โดยการควบคุมอากาศ 

ภายใต่้อุณห้ภูม่และความดันท่�เห้มาะส่ม ผลท่�ได้จากปฏ่ก่ร่ยาเผาไห้ม้จะเก่ดก๊าซ้

ชน่ดต่่าง ๆ ไอน�ำ และเถู้าห้นัก อุณห้ภูม่เผาไห้ม้ขึ้ั�นสุ่ดท้ายภายในเต่าเผาโดยทั�วไป

อยู่ในช่วง 850-1,100 องศาเซ้ลเซ้่ยส่ เม่�อเก่ดการเผาไห้ม้ขึ้องขึ้ยะในเต่าเผา 

จะเก่ดพิ่ลังงานความร้อน พิ่ลังงานความร้อนท่�ได้ส่ามารถูนำไปสู่่ระบบการผล่ต่

กระแส่ไฟฟ้า (ภาพิ่ท่� 1-2) 
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 2.2 เชีื�อเพัลัิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF)

เช่�อเพิ่ล่งขึ้ยะ (RDF) เร่�มจากการคัดแยกขึ้ยะท่�ไม่ส่ามารถูเผาไห้ม้ได้ 

(เช่น โลห้ะ แก้ว เศษห้่น โลห้ะ) ขึ้ยะอันต่ราย และขึ้ยะร่ไซ้เค่ลออกจากขึ้ยะรวม 

นำขึ้ยะท่�ส่ามารถูเผาไห้ม้ได้ไปเขึ้้าเคร่�องบดเพ่ิ่�อลดขึ้นาด อาจม่การป้อนเขึ้้าเต่าอบ

เพิ่่�อลดความช่�นขึ้องขึ้ยะโดยการใชค้วามร้อนจากไอน�ำห้รอ่ลมร้อนเพ่ิ่�ออบขึ้ยะให้แ้ห้ง้ 

ซ้้�งจะทําให้้น�ำห้นักลดลง ส่่งไปเขึ้้าเคร่�องอัดเม็ด (Pellet) ห้ร่อทําเป็นแท่งเพิ่่�อทําให้้

ได้เช่�อเพิ่ล่งขึ้ยะอัดเม็ด ห้ร่อเป็นแท่งท่�ม่ขึ้นาดและความห้นาแน่นเห้มาะส่มต่่อการ

ขึ้นส่่งห้ร่อการใช้งาน เพิ่่�อเอาเขึ้้าเต่าเผาผล่ต่เป็นพิ่ลังงานไฟฟ้า (ภาพิ่ท่� 1-3)

นำขยะชุมชนที่เผาไหมไดแปรรูปเปน

เชื้อเพลิง RDF (อัดแทง) เขาสูโรงไฟฟา
นำเชื้อเพลิง RDF ไปเผาในโรงงาน

ที่ควบคุมประสิทธิภาพการเผาไหม

ความรอนจากเชื้อเพลิง RDF นำไปตมนำ้

เพ่ือใหไดไอนำ้ไปปนเครือ่งกำเนดิไฟฟา

สำหรับผลิตกระแสไฟฟา

กระแสไฟฟาที่ผลิตไดสามารถ
ใชหมุนเวียนในโรงไฟฟาและจำหนาย

ภาพัที� 1-3 การผล่ต่ไฟฟ้าจากเช่�อเพิ่ล่งขึ้ยะ (RDF) 
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2.3 การัผลัิตก๊าซชีีวิภาพัโดยกรัะบวินัการัย่อยสลัายแบบไรั้ออกซิเจันั 

(Biogas Production by Anaerobic Digestion) 

การผล่ต่ก๊าซ้ช่วภาพิ่โดยกระบวนการย่อยส่ลายแบบไร้ออกซ้่เจนแบ่งได้

เป็น 2 แบบ 

1) การผล่ต่ก๊าซ้ช่วภาพิ่จากห้ลุมฝังกลบขึ้ยะ (ภาพิ่ท่� 1-4)

2) การผล่ต่ก๊าซ้ช่วภาพิ่จากการห้มักขึ้ยะอ่นทร่ย์ โดยการคัดแยกเฉพิ่าะ

ขึ้ยะอน่ทรย์่และนําไปห้มักในถัูงห้มักเฉพิ่าะ เพ่ิ่�อให้้เกด่ก๊าซ้ช่วภาพิ่โดยเฉพิ่าะมเ่ทน (CH
4
)  

(ภาพิ่ท่� 1-5)

ทั�ง 2 ระบบ ได้ก๊าซ้ชว่ภาพิ่ท่�ไม่แต่กต่่างกนั ส่่วนประกอบขึ้องก๊าซ้ ส่่วนให้ญ่

ได้แก่ ก๊าซ้ม่เทน (CH
4
) และก๊าซ้คาร์บอนไดออกไซ้ด์ (CO

2
) ในการนําก๊าซ้ท่�รวบรวม

ได้ไปผล่ต่กระแส่ไฟฟ้า เป็นการนําก๊าซ้ท่�รวบรวมได้ทั�งห้มดไปสั่นดาปในห้้องเผา 

(Internal Combustion) แล้วผล่ต่กระแส่ไฟฟ้า โดยจะต่้องคํานวณห้าปร่มาต่รก๊าซ้

ท่�ส่ามารถูรวบรวมได้ก่อน ต่้องออกแบบระบบทําความส่ะอาดก๊าซ้ให้้บร่สุ่ทธี่� 

โดยการกําจัดก๊าซ้ไฮุโดรเจนซ้ัลไฟด์ คาร์บอนไดออกไซ้ด์และไล่น�ำออกให้้ห้มดจะได้

กา๊ซ้มเ่ทนท่�มค่วามบร่สุ่ทธี่�สู่งประมาณ 70-80% ซ้้�งส่ามารถูใชใ้นเคร่�องส่นัดาปภายใน

เพิ่่�อผล่ต่กระแส่ไฟฟ้า และช่วยย่ดอายุการทํางานขึ้องเคร่�องยนต่์ส่ันดาปได้นานขึ้้�น

ระบบผลิตกระแสไฟฟา

กระแสไฟฟา
กาซชีวภาพ

ระบบรวบรวมกาซชีวภาพ

หลุมฝงกลบขยะ

ภาพัที� 1-4 การผล่ต่ไฟฟ้าจากก๊าซ้ช่วภาพิ่จากห้ลุมฝังกลบขึ้ยะ
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ผลิตกระแสไฟฟา

กาซชีวภาพ

กระแสไฟฟา

ถังหมักกาซชีวภาพ

ขยะอินทรีย

คัดแยกขยะ ผลิตปุยอินทรียกากตะกอน

ภาพัที� 1-5 การผล่ต่ไฟฟ้าจากก๊าซ้ช่วภาพิ่จากการห้มักขึ้ยะอ่นทร่ย์
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2นัวิัตกรัรัมเด่นั
โครังการันัวิัตกรัรัมพัลัังงานัไฟฟ้าจัากขยะ

รัะดับมัธยมศึกษิาตอนัปลัาย

General HazardousRecycle Organic
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นัวิัตกรัรัมเด่นั โครังการันัวิัตกรัรัมพัลัังงานัไฟฟ้าจัากขยะ 

รัะดับมัธยมศึกษิาตอนัปลัาย

1. ชีื�อนัวิัตกรัรัม 

DETERIORATED PLA FILAMENTS AND WASTE ENERGY TO LIGHT INNOVATION

2. รัายลัะเอียดเจั้าของผลังานันัวิัตกรัรัม

 ชีื�อนัักวิิจััย :  นายธีนยศ จุลภักด่� 

  นายอัฟนัน เดห้น่ 

  นางส่าวฮุุส่นา อุเจ๊ะ

 ชีื�ออาจัารัย์ที�ปรัึกษิา : นางมล่วัลย์ ปาณะศร่

หนั่วิยงานั :  โรงเร่ยนว่ทยาศาส่ต่ร์จุฬาภรณราชว่ทยาลัย ส่ตู่ล

3. แนัวิคิดการัสรั้างนัวิัตกรัรัม 

ในปัจจุบันประเทศไทยม่ปร่มาณขึ้ยะสู่งขึ้้�นอย่างต่่อเน่�อง จากข้ึ้อมูลขึ้อง

กรมควบคุมมลพิ่่ษ (2564) พิ่บว่าในปี 2563 ม่ปร่มาณการเก่ดขึ้ยะชุมชนรวมกัน

ทั�งประเทศ 25.37 ล้านต่ันต่่อปี ค่ดเป็นประมาณ 69,322 ต่ันต่่อวัน ยังไม่รวมขึ้ยะ

ต่กค้างส่ะส่มท่�เพิ่่�มขึ้้�นทุกปีไม่ต่�ำกว่าปีละ 10 ล้านต่ัน ก่อให้้เก่ดปัญห้ามากมาย อาท่ 

ส่่งกล่�นเห้ม็น พิ่บขึ้ยะปนเป้�อนในดน่ น�ำ ท่�ส่่งผลต่่อปัญห้าสุ่ขึ้ภาพิ่ เป็นแห้ล่งเพิ่าะพิ่นัธ์ุี

เช่�อโรค และเก่ดมลพิ่่ษทางอากาศ ขึ้ยะอ่นทร่ย์ส่่วนให้ญ่มาจากอาห้ารเห้ล่อท่�งจาก

อาคารบ้านเร่อน ซ้้�งอ่นทร่ย์ส่ารในขึ้ยะส่ามารถูนำไปแปรเปล่�ยนเป็นก๊าซ้ช่วภาพิ่

ให้้เป็นพิ่ลังงานไฟฟ้า และปุ�ยห้มัก

ทางท่มผู้ว่จัยจ้งส่นใจในกระบวนการผล่ต่พิ่ลังงานไฟฟ้าจากขึ้ยะอ่นทร่ย์ 

โดยม่กรรมว่ธี่จากการห้มักขึ้ยะจำพิ่วกเศษอาห้ารเพิ่่�อให้้ได้ก๊าซ้ม่เทนซ้้�งเป็นองค์

ประกอบห้ลักในการนำไปใชเ้พ่ิ่�อผล่ต่กระแส่ไฟฟ้า จากนั�นนำก๊าซ้มเ่ทนมาเปล่�ยนให้้

อยู่ในรูปขึ้องเมทานอลเพิ่่�อนำไปผ่านเซ้ลล์เช่�อเพิ่ล่งโดยต่รงเมทานอล ห้ร่อ Direct 

Methanol Fuel Cell (DMFC) ซ้้�งกระบวนการน่�ได้กระแส่ไฟฟ้าออกมา นอกจากน่�

ทางท่มผู้ว่จัยได้เล็งเห็้นถู้งปัญห้าขึ้ยะพิ่ลาส่ต่่กประเภท Polylactic Acid (PLA) 

ซ้้�งม่อยู่เป็นจำนวนมาก เม่�อพิ่ลาส่ต่่กพิ่วกน่�ส่ัมผัส่กับความช่�น ห้ร่อ ก๊าซ้ออกซ้่เจน
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ในบรรยากาศ จะทำให้้วสั่ดุเส่่�อมส่ภาพิ่ เปราะห้กังา่ย ทางทม่ผูว่้จยัจง้ไดท้ำการพิ่ฒันา

นำพิ่ลาส่ต่่กประเภท PLA ท่�เส่่�อมส่ภาพิ่มาใชใ้ห้เ้กด่ประโยชน ์โดยการทำให้พ้ิ่ลาส่ต่ก่

ประเภท PLA ม่คณุส่มบตั่ท่่�ส่ามารถูนำไฟฟ้าได้ด้วยการนำไปผส่มกบัแกรฟีนออกไซ้ด์

ซ้้�งมค่ณุส่มบัต่น่ำไฟฟ้า เม่�อทางท่มส่ามารถูผล่ต่ตั่วนำไฟฟ้าจากขึ้ยะพิ่ลาส่ต่ก่ประเภท 

PLA ท่�เส่่�อมส่ภาพิ่จ้งได้นำมาใช้ส่ำห้รับนำกระแส่ไฟฟ้าท่�ได้จากกระบวนการผล่ต่

ไฟฟ้าผ่านเซ้ลล์เช่�อเพิ่ลง่โดยต่รงเพ่ิ่�อนำไฟฟ้า ส่ำห้รับการให้้แส่งส่ว่างในการใช้ประโยชน์

ต่่อไป และอ่กขึ้ั�นต่อน ค่อ การนำขึ้ยะอ่นทร่ย์มาใช้เพิ่่�อผล่ต่กระแส่ไฟฟ้า ซ้้�งเป็นการ

นำขึ้ยะมาใช้เพิ่่�อให้้ส่อดคล้องกับแนวค่ดขึ้ยะเป็นศูนย์ ห้ร่อ Zero Waste

ในการต่่อยอดเพิ่่�มคุณค่าแก่นวัต่กรรมท่�ได้จากพิ่ลังงานไฟฟ้าจากขึ้ยะ

เศษอาห้ารและต่ัวนำไฟฟ้าจากขึ้ยะพิ่ลาส่ต่่ก ค่อ การให้้ดอกเบญจมาศส่ามารถู

ส่ังเคราะห์้ด้วยแส่งในเวลากลางค่น เน่�องจากดอกเบญจมาศเป็นพิ่่ชวันส่ั�น (Short 

Day Plant) ห้ากไดร้บัแส่งนอ้ยกวา่ 13.5 ชั�วโมงต่อ่วนั ต่น้จะออกดอกทั�งท่�ยงัเต่บ่โต่

ไม่เต็่มท่� จ้งต้่องให้้แส่งเพิ่่�มมากขึ้้�น เพ่ิ่�อบังคับไม่ให้้ออกดอก จนกว่าก้านดอกเจร่ญ

เต่ม็วยั อก่ทั�ง  นำห้ลักการปลูกพ่ิ่ชแบบเกษต่รแนวต่ั�งมาประยุกต่ใ์ช ้พิ่ร้อมทั�งออกแบบ

ให้้พิ่่ชได้รับแส่งในเวลากลางวันท่�เท่ากัน เพ่ิ่�อสั่งเคราะห้์ด้วยแส่งจากดวงอาท่ต่ย์ 

เม่�อเวลากลางค่นพิ่่ชส่ังเคราะห้์ด้วยแส่งจากห้ลอดไฟ LED

4. วิัตถุุปรัะสงค์

4.1 เพิ่่�อนำขึ้ยะอ่นทร่ย์มาเป็นวัต่ถูุด่บผล่ต่พิ่ลังงานไฟฟ้า

4.2 ส่ามารถูนำพิ่ลาส่ต่่กประเภท PLA เส่่�อมส่ภาพิ่ นำมาร่ไซ้เค่ล

4.3 เพิ่่�มการเจร่ญเต่่บโต่เต่็มวัยขึ้องต่้นและดอกเบญจมาศและลดการใช้

ส่ารเคม่ในการดูแล

5. กรัะบวินัการัศึกษิาวิิจััยแลัะสรั้างนัวิัตกรัรัม 

5.1 ขั�นัตอนัการัหมักขยะอินัทรัีย์ 

นำขึ้ยะอน่ทรย์่ และมลูววั (ช่วยในการเพิ่่�มจลุน่ทรย์่) เข้ึ้าสู่บ่่อห้มกั (ระบบปิด) 

ดังภาพิ่ท่� 2-1 การห้มักขึ้ยะอ่นทร่ย์ ก๊าซ้ช่วภาพิ่ท่�เก่ดขึ้้�นม่องค์ประกอบห้ลัก ค่อ 

ก๊าซ้ม่เทน และส่่วนประกอบอ่�น ๆ เช่น ก๊าซ้ไฮุโดรเจนซั้ลไฟด์ ความช่�น ก๊าซ้

คาร์บอนไดออกไซ้ด์ และอ่�น ๆ
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ภาพัที� 2-1 ถูังห้มักก๊าซ้ช่วภาพิ่

5.2 ขั�นัตอนัการัปรััปปรัุงคุณภาพัก๊าซชีีวิภาพั 

เน่�องจากองค์ประกอบ ก๊าซ้ไฮุโดรเจนซ้ัลไฟด์ ความช่�น และก๊าซ้

คารบ์อนไดออกไซ้ด ์ส่ง่ผลให้ค้ณุภาพิ่ขึ้องกา๊ซ้ท่�ต่อ้งการนำไปผลต่่เปน็พิ่ลงังานไฟฟา้

ม่คณุภาพิ่ไม่ด่ อก่ทั�งยงัทำให้อุ้ปกรณช์ำรุดเส่่ยห้าย ถูกูกดักรอ่น จง้ต่อ้งมก่ารปรบัปรงุ

คุณภาพิ่ต่ามลำดับ (ภาพิ่ท่� 2-2) ดังต่่อไปน่�

1) บ่อกำจััดก๊าซไฮโดรัเจันัซัลัไฟด์ 

 โดยภายในบ่อกำจัดบรรจุเม็ดส่น่มเห้ล็ก เม่�อก๊าซ้ไฮุโดรเจนซั้ลไฟด์ทำ

ปฏ่ก่ร่ยากับส่น่มเห้ล็กจะได้ปฏ่ก่ร่ยาดังน่� 

3H
2
S + Fe

2
O

3
 → 2FeS + S + 3H

2
O 

ก๊าซ้ช่วภาพิ่ท่�ส่่งออกไปก็ถููกกำจัดก๊าซ้ไฮุโดรเจนซ้ัลไฟด์ เม่�อนานเขึ้้าต่้องม่การ

ปรับปรุงคุณภาพิ่ขึ้องบ่อกำจัดก๊าซ้ไฮุโดรเจนซ้ัลไฟด์ โดยเปล่�ยนเม็ดส่น่มเห้ล็กให้ม่

ห้ร่อเปิดให้้ก๊าซ้ออกซ้่เจนในบรรยากาศเขึ้้ามาปรับปรุงดังปฏ่ก่ร่ยา 

4FeS + 7O
2
 → 2Fe

2
O

3
 + 4SO

2
 

2) บ่อกำจััดควิามชีื�นั

โดยใช้วธ่่ีการแลกเปล่�ยนความร้อนทางอ้อม โดยจะมก๊่าซ้ชว่ภาพิ่ และน�ำเยน็

ท่�บรรจไุปยงัเคร่�องแลกเปล่�ยนความร้อน ไอน�ำจากก๊าซ้ช่วภาพิ่จะถู่ายโอนไปยังน�ำเย็น 

ทำให้้ได้ก๊าซ้ช่วภาพิ่แห้้งออกมา
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3) บ่อกำจััดก๊าซคารั์บอนัไดออกไซด์ 

ว่ธี่ Water Scrubbing เน่�องจากก๊าซ้ช่วภาพิ่ท่�ได้จากการห้มักจะม่ส่ัดส่่วน

ขึ้องก๊าซ้คาร์บอนไดออกไซ้ด์เป็นส่่วนผส่ม ซ้้�งส่่งผลให้้ค่าความร้อนรวมขึ้องก๊าซ้ลดลง 

โดยท่�ก๊าซ้ม่เทนบร่สุ่ทธี่�จะม่ค่าความร้อนสู่งถู้ง 35.64 เมกะจูลต่่อลูกบาศก์เมต่ร 

แต่่ก๊าซ้ชว่ภาพิ่ท่�มส่่ดัส่่วนก๊าซ้มเ่ทนต่่อก๊าซ้คาร์บอนไดออกไซ้ด์ เท่ากับร้อยละ 60 ต่่อ 40 

จะม่ค่าความร้อนรวมเพิ่่ยง 21.6 เมกะจูลต่่อลูกบาศก์เมต่รเท่านั�น นอกจากปร่มาณ

ก๊าซ้คาร์บอนไดออกไซ้ด์ท่�มากยังส่่งผลให้้ความเขึ้้มข้ึ้นขึ้องก๊าซ้ม่เทนไม่คงท่� จ้งเก่ด

ปัญห้าการเผาไห้ม้ไม่ส่มบูรณ์ เปลวไฟไม่น่�ง อาจเก่ดปัญห้าไฟดับ ปัญห้าการระเบ่ด

เก่ดขึ้้�นในห้้องเผาไห้ม้ และทำให้้ประส่่ทธี่ภาพิ่การทำงานขึ้องระบบลดลง อ่กทั�งยัง

มผ่ลทำให้เ้กด่การกัดกรอ่นภายในท่อส่ง่ก๊าซ้อก่ด้วย ดงันั�นการปรับปรุงคณุภาพิ่ก๊าซ้

ช่วภาพิ่ ห้ร่อการลดสั่ดส่่วนก๊าซ้คาร์บอนไดออกไซ้ด์ในก๊าซ้ช่วภาพิ่ลง จะทำให้้

ส่ามารถูลดปญัห้าขึ้า้งต้่นลงได้ การกำจัดก๊าซ้คาร์บอนไดออกไซ้ดด์ว้ยการดักจับด้วย

น�ำห้ร่อ Water Scrubbing เป็นเทคน่คการแยกก๊าซ้คาร์บอนไดออกไซ้ด์ออกจาก

กระแส่ก๊าซ้ด้วยการส่ัมผัส่กันโดยต่รงขึ้องก๊าซ้และน�ำ ภายในกระบอกดูดซ้ับใน

กระบวนการจะม่การป้อนก๊าซ้ท่�ถููกอัดแรงดันเขึ้้าทางด้านล่างขึ้องกระบอกดูดซ้ับ 

และภายในม่การส่เปรย์น�ำเขึ้้ากระบอกดูดซั้บทางด้านบน ก๊าซ้คาร์บอนไดออกไซ้ด์

ท่�สั่มผัส่กับน�ำจะละลายเขึ้้าไปในน�ำได้โดยต่รง ก๊าซ้ท่�เห้ล่อจากกระบวนการดูดซ้ับ

จะม่ส่ัดส่่วนขึ้องก๊าซ้เช่�อเพิ่ล่งห้ร่อไบโอม่เทนในปร่มาณท่�สู่งขึ้้�น

ภาพัที� 2-2 บ่อปรับปรุงก๊าซ้ช่วภาพิ่
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5.3 ขั�นัตอนัการัผลัิตเซลัลั์เชีื�อเพัลัิงเมทานัอลั 

เม่�อได้ก๊าซ้เช่�อเพิ่ล่งห้ร่อไบโอม่เทนจากกระบวนการปรับปรุงก๊าซ้ช่วภาพิ่ 

ม่เทนถููกเปล่�ยนเป็นเมทานอลท่�อุณห้ภูม่ห้้องโดยอาศัยกระบวนการทางไฟฟ้าเคม่

ท่�ม่ต่ัวเร่งปฏ่ก่ร่ยาซ้้�งประกอบด้วยไทเทเน่ยมและทองแดง พิ่ร้อมกับกระแส่ไฟฟ้า

จำนวนเล็กน้อยเพิ่่�อช่วยในการทำลายพิ่ันธีะไฮุโดรคาร์บอนขึ้องม่เทนและนำไปสู่่

การส่ร้างเมทานอลในท่�สุ่ด กระบวนการส่ดุท้ายคอ่ การส่ร้างเซ้ลล์เช่�อเพิ่ลง่เมทานอล 

ซ้้�งจะประกอบไปด้วยแผ่นโพิ่ลเ่มอร์อเ่ลก็โทรไลต่์ขึ้องแขึ้็งอยู่ต่รงกลางระห้ว่างขึ้ั�วไฟฟ้า

แอโนดและขึ้ั�วไฟฟ้าแคโทด ด้านขัึ้�วแอโนดจะทำห้น้าท่�ผ่านส่ารละลายห้ร่อว่าก๊าซ้

ผส่มระห้ว่างเมทานอลกับน�ำเพ่ิ่�อให้้เก่ดปฏ่ก่ร่ยาออกซ้่เดชัน ด้านขึ้ั�วไฟฟ้าแคโทด

จะทำห้นา้ท่�ผา่นออกซ้เ่จนห้ร่อวา่อากาศให้เ้กด่ปฏ่กร่่ยารด่กัชั�น โดยท่�มค่า่ศกัยไ์ฟฟา้

มาต่รฐานขึ้องเซ้ลล์ 1.213 โวลต่์

5.4 ขั�นัตอนัการัผลิัตพัลัาสตกิเสื�อมสภาพัปรัะเภท PLA สามารัถุนัำไฟฟ้า 

นำขึ้ยะพิ่ลาส่ต่่กประเภท PLA ท่�เส่่�อมส่ภาพิ่การใช้งานเน่�องจากขึ้้อจำกัด

ขึ้องต่ัวมันเอง ค่อการม่ความไวต่่อความช่�นท่�ส่่งผลให้้พิ่ลาส่ต่่กเก่ดการเปราะห้ักง่าย

และไม่ส่ามารถูใช้งานได้ มาปรับปรุงและพิ่ัฒนาเป็นฟิลาเมนท์ท่�ส่ามารถูนำไฟฟ้าได้

โดยอาศัยวธ่่ีการทางไฟฟ้าเคมใ่นการสั่งเคราะห์้แกรฟีนออกไซ้ดเ์พ่ิ่�อใชเ้ป็นส่ารตั่วเต่ม่

ให้้กับพิ่ลาส่ต่่ก PLA ซ้้�งจะประกอบไปด้วย 3 ขึ้ั�นต่อนย่อย ดังต่่อไปน่�

1) การัเตรัียมแกรัฟีนัออกไซด์

เต่รย่มส่ารละลายกรดซั้ลฟิวรก่ ความเข้ึ้มข้ึ้น 1.0 โมลาร์ ปรม่าต่ร 1,000 มล่ลล่ต่่ร 

ผส่มกับโพิ่แทส่เซ้ย่มเปอร์แมงกาเนต่ 4.0 กรัม คนส่ารละลายให้้ละลายเป็นเน่�อเดย่วกัน 

(ส่ารละลายอเ่ล็กโทรไลต์่) จากนั�นนำแท่งคาร์บอนและแผ่นส่แต่นเลส่จุม่ส่ารละลาย 

อ่เล็กโทรไลต่์โดยแท่งคาร์บอนเป็นขึ้ั�วแอโนด และแผ่นส่แต่นเลส่เป็นขึ้ั�วแคโทด 

นำส่ารละลายท่�ได้โดยการโซ้น่เคทปั�นเห้ว่�ยง 5,000 รอบต่่อนาท่ เป็นเวลา 1 ชั�วโมง 

30 นาท ่ เม่�อปั�นเห้ว่�ยงแกรฟีนออกไซ้ด์จะต่กต่ะกอนแยกชั�นออกจากส่ารละลายส่่วนใส่ 

เทส่ารส่่วนใส่ท่�งแล้วเต่่มน�ำกลั�นปราศจากไอออนให้ม่อ่กครั�ง แล้วปั�นเห้ว่�ยง ทำซ้�ำ

เป็นจำนวน 6 รอบ จากนั�นได้ต่ะกอนให้้นำไปอบท่�อุณห้ภูม่ท่� 120 องศาเซ้ลเซ้่ยส่ 

เป็นเวลา 12 ชั�วโมง จะได้เป็นแกรฟีนออกไซ้ด์
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2) การัเตรัียมพัลัาสติก 

นำฟลิาเมนทพ์ิ่ลาส่ต่ก่ PLA (ภาพิ่ท่� 2-3) ท่�เส่่�อมส่ภาพิ่มาตั่ดให้ม้ข่ึ้นาดเล็ก 

แล้วนำมาปั�นให้้ม่ขึ้นาดเล็กเป็นเม็ดพิ่ลาส่ต่่ก 

ภาพัที� 2-3 พิ่ลาส่ต่่ก PLA นำไฟฟ้า

3) การัทำพัลัาสติกฟิลัาเมนัท์ 
นำพิ่ลาส่ต่่กท่�ไดแ้ละแกรฟนีออกไซ้ดล์ะลายในต่วัทำละลายไดคลอโรมเ่ทน 

และไดเมทล่ฟอมาร์ไมด์ผส่มไดคลอโรม่เทนต่ามลำดับ โดยให้ม้อั่ต่ราส่ว่นขึ้องแกรฟีน 
ออกไซ้ด์ท่� 1.25% 2.50% และ 5% ต่ามลำดับ เม่�อละลายเป็นส่ารละลายนำไปให้้
ความร้อนจนส่ารตั่วทำละลายระเห้ยจนห้มด จากนั�นนำขึ้องแขึ้ง็ท่�ได้ไปสู่่กระบวนการ
ผล่ต่ฟิลาเมนท์โดยนำขึ้องแขึ้็งเขึ้้าเคร่�องร่ดฟิลาเมนท์เพิ่่�อให้้ได้เป็นแกรฟีนออกไซ้ด์
  5.5 ขั�นัตอนัการัออกแบบในัการัปลั้กดอกเบญจัมาศ

1) นำห้ลกัการการปลกูพิ่ช่แนวต่ั�งมาใช้ในเวลากลางคน่ (ภาพิ่ท่� 2-4 และ 2-5) 
โดยท่�ม่ความกว้าง 1.2 เมต่ร ยาว 5.0 เมต่ร สู่ง 0.3 เมต่ร เป็นจำนวน 5 ชั�น ในเวลา
กลางวันจะนำห้ลักขึ้องการเปิด-ปิดล่�นชักมาใช้เพ่ิ่�อให้้แต่่ละชั�นส่ามารถูสั่งเคราะห์้
ด้วยแส่งได้ โดยไม่ล้ม เน่�องจากมโ่ครงเห้ลก็ท่�ยด้ไว้ในแต่่ละชั�นและส่ามารถูพิ่บัเก็บได้

2) การวางห้ลอดไฟท่�ให้้พิ่่ชสั่งเคราะห์้ด้วยแส่ง ในแต่่ละชั�นจะม่ห้ลอดไฟ 
LED 2 ห้ลอด โดยแต่่ละห้ลอดจะวางห้่างกัน 0.6 เมต่ร 

3) การต่่อพิ่ลาส่ต่่กฟิลาเมนท์นำไฟฟ้าเขึ้้ากับแปลงปลูกดอกเบญจมาศ 
เน่�องจากฟิลาเมนท์นำไฟฟ้าม่ความเปราะบาง จ้งต่้องใช้ 3D PEN เขึ้้าช่วยโดยนำ
ฟิลาเมนท์นำไฟฟ้าท่�ได้ส่ร้างแบบต่ามท่�ต่้องการ จากนั�นต่่อวงจรไฟฟ้า 
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ภาพัที� 2-4 แปลงปลูกดอกเบญจมาศในเวลากลางวัน

ภาพัที� 2-5 แปลงปลูกดอกเบญจมาศในเวลากลางค่น

ภาพัที� 2-6 ขึ้ั�นต่อนการทำงาน
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6. ผลัลััพัธ์ที�นัำมาส้่การัเปลัี�ยนัแปลังในัด้านัพัลัังงานัไฟฟ้าจัากขยะ 

ในการผล่ต่นวัต่กรรมครั�งน่�ถู่อเป็นการผลักดันเพิ่่�อช่วยลดปัญห้ามลพิ่่ษ

ประเภทขึ้ยะ เน่�องจากพิ่ลังงานไฟฟ้าท่�ได้เป็นกระบวนการท่�เก่ดจากการห้มักขึ้อง

ขึ้ยะอ่นทร่ย์ โดยในกระบวนการท่�เล่อกจะม่ความซ้ับซ้้อนแต่่ช่วยในเร่�องขึ้องการนำ

ขึ้ยะมาเผาเพิ่่�อผล่ต่เป็นพิ่ลังงานไฟฟ้า เน่�องจากการนำขึ้ยะมาเผาห้ากม่ขึ้ั�นต่อนใด

ขึ้ั�นต่อนห้น้�งผ่ดพิ่ลาดอาจจะเป็นการส่ร้างมลพ่ิ่ษให้้แก่ส่่�งแวดล้อม ต่ัวนำไฟฟ้าท่�

ผลต่่ไดเ้กด่จากการใชพ้ิ่ลาส่ต่ก่ประเภท PLA เส่่�อมส่ภาพิ่นำมารไ่ซ้เคล่ ใส่ส่่ารต่วัเต่ม่

ให้้ผล่ต่ภัณฑ์์ส่ามารถูนำไฟฟ้า

7. ควิามคุ้มค่าเชีิงธุรักิจั คุณค่าเชีิงสังคม แลัะการันัำไปใชี้ปรัะโยชีนั์ 

การห้มักขึ้ยะอ่นทร่ย์ เม่�อห้มักเส่ร็จส่ามารถูนำกากอาห้ารท่�ได้ไปใช้เป็น

ปุ�ยห้มักให้้แก่ดอกเบญจมาศ ลดการใช้ส่ารเคม่ ซ้้�งทำให้้ดอกเบญจมาศม่ลำต่้น

เต่่บโต่เป็นการให้้พิ่่ชส่ังเคราะห้์ด้วยแส่งในเวลาท่�ต่้องการ ส่่วนน�ำเส่่ยท่�เก่ดจากการ

ห้มักส่ามารถูนำไปบำบัด

ขึ้ั�นต่อนการปรับปรุงคุณภาพิ่ในช่วงกำจัดก๊าซ้ไฮุโดรเจนซั้ลไฟด์ เม็ดขึ้อง

ไออน (II) ออกไซ้ด์ ส่ามารถูใช้เห้ล็กท่�เส่่�อมส่ภาพิ่ต่่ดส่น่มและนำกลับมาใช้ให้ม่ 

ในกระบวนการน่�เม่�อไออน (II) ออกไซ้ด์ทำปฏ่ก่ร่ยากับก๊าซ้ไฮุโดรเจนซ้ัลไฟด์ ทำให้้

ส่น่มเห้ล็กแปลงส่ภาพิ่ ในขึ้ั�นต่อนน่�ส่ามารถูนำก๊าซ้ออกซ้่เจนในบรรยากาศบำบัดได้

ถู่อเป็นกระบวนการร่ยูส่ (Reuse)

เส่น้พิ่ลาส่ต่ก่นำไฟฟา้ท่�ไดเ้กด่จากการนำพิ่ลาส่ต่ก่เส่่�อมส่ภาพิ่ใส่ส่่ารต่วัเต่ม่

ให้้มคุ่ณส่มบัต่ใ่นการยอมให้ก้ระแส่อเ่ล็กต่รอนไห้ลผ่าน นบัว่ากระบวนการส่ว่นให้ญ่

ส่ามารถูใช้ขึ้องท่�เส่่�อมส่ภาพิ่มาผล่ต่อ่กทั�งเกษต่รกรท่�ปลูกดอกเบญจมาศส่ามารถู

เล่�ยงการใช้ส่ารเคม่ เม่�อผู้บร่โภคส่ัมผัส่ห้ร่อรับกล่�น ก็ไม่เป็นอันต่รายต่่อสุ่ขึ้ภาพิ่

8. สรัุป 

พิ่ลังงานไฟฟ้าเก่ดจากการนำขึ้ยะอ่นทร่ย์ใส่่บ่อห้มัก ในระบบปิดเพ่ิ่�อให้้

เก่ดการห้มัก และได้ก๊าซ้ช่วภาพิ่ จากนั�นปรับปรุงคุณภาพิ่ก๊าซ้ เพิ่่�อให้้ได้ก๊าซ้ม่เทน

ท่�ม่ประส่่ทธี่ภาพิ่เพิ่่�มมากข้ึ้�นโดยผ่านเต่ากำจัดก๊าซ้ไฮุโดรเจนซ้ัลไฟด์ น�ำ และก๊าซ้

คาร์บอนไดออกไซ้ด์ ต่ามลำดับ เม่�อได้ก๊าซ้เช่�อเพิ่ล่งห้ร่อไบโอม่เทนออกมา ม่เทน

ถููกเปล่�ยนเป็นเมทานอลท่�อุณห้ภูม่ห้้องโดยอาศัยทางไฟฟ้าเคม่ท่�ม่ต่ัวเร่งปฏ่ก่ร่ยา
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ซ้้�งประกอบด้วยไทเทเน่ยมและทองแดง พิ่ร้อมกระแส่ไฟฟ้าจำนวนเล็กน้อยเพิ่่�อ

ช่วยในการทำลายพิ่ันธีะไฮุโดรคาร์บอนขึ้องม่เทนและนำไปสู่่การส่ร้างเมทานอล

ในท่�สุ่ด จากนั�นนำไปผ่านเซ้ลล์เช่�อเพิ่ล่งโดยต่รงเมทานอลซ้้�งจะประกอบไปด้วย

ขัึ้�วไฟฟ้าแอโนดและขึ้ั�วไฟฟ้าแคโทด เก่ดปฏ่ก่ร่ยาออกซ้่เดชันและร่ดักชั�นขึ้้�นเพ่ิ่�อ

ให้้ได้กระแส่ไฟฟ้าออกมา นำต่ัวนำไฟฟ้าท่�พิ่ัฒนาขึ้้�นจากขึ้ยะพิ่ลาส่ต่่กประเภท PLA 

ท่�เส่่�อมส่ภาพิ่ มาใช้เป็นต่ัวกลางในการนำไฟฟ้าจากเซ้ลล์เช่�อเพิ่ล่งโดยต่รงเมทานอล

ไปยังห้ลอดไฟ LED ดอกเบญจมาศส่ามารถูส่ังเคราะห้์ด้วยแส่งในเวลากลางค่น เพิ่่�อ

ให้้ดอกและต้่นเจรญ่เต่บ่โต่เต็่มท่�โดยใช้พิ่ลังงานไฟฟ้าและตั่วนำไฟฟ้าจากขึ้ยะ นวัต่กรรม

ส่่วนน่�เป็นเพิ่ย่งตั่วอย่างห้น้�งเท่านั�น แต่่ส่ามารถูนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอ่�น ๆ  อ่ก เช่น 

การผล่ต่เส่าไฟต่ามถูนน การใช้อุณห้ภูม่จากห้ลอดไฟในการช่วยฟักต่ัวขึ้องไขึ้่ไก่ 

เป็นต่้น
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นัวิัตกรัรัมเด่นั
โครังการันัวิัตกรัรัมพัลัังงานัไฟฟ้าจัากขยะ

รัะดับอาชีีวิศึกษิา3
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นัวิัตกรัรัมเด่นั โครังการันัวิัตกรัรัมพัลัังงานัไฟฟ้าจัากขยะ

รัะดับอาชีีวิศึกษิา

1. ชีื�อนัวิัตกรัรัม 

นวัต่กรรมเต่าเผาขึ้ยะผล่ต่กระแส่ไฟฟ้า

2. รัายลัะเอียดเจั้าของผลังานันัวิัตกรัรัม

 ชีื�อนัักวิิจััย :  นายนวพิ่ล วัชรส่มพิ่ร

  นางส่าวภรณ์ท่พิ่ย์ ไห้วพิ่ร่บ

  นายปรม่นทร์ เร่องสุ่ขึ้

 ชีื�ออาจัารัย์ที�ปรัึกษิา : นายอภ่ชาญ มูลละคร

  นางส่าวจุฑ์ามณ่ ทองบัว

  นางส่าววัฒนาภรณ์ ไกรวรรณ 

 หนั่วิยงานั :  ว่ทยาลัยเทคน่คห้าดให้ญ่

3. แนัวิคิดการัสรั้างนัวิัตกรัรัม 

ขึ้ยะชุมชนเป็นส่่�งขึ้องเห้ล่อท่�งจากกระบวนการผลต่่และบรโ่ภคขึ้องมนษุย์ 

ปรม่าณขึ้ยะท่�มากมายขึ้าดการจดัการอยา่งมร่ะบบกอ่ให้เ้กด่ปญัห้าอยา่งมากต่อ่การ

กำจัด ปัญห้าจากขึ้ยะชุมชนนับวันทว่ความรุนแรงมากขึ้้�น พิ่ร้อม ๆ กับการขึ้ยายต่ัว

ขึ้องเม่องและประชากร จากส่ถู่ต่่ขึ้้อมูลปร่มาณขึ้ยะท่�เก่ดขึ้้�นในประเทศไทย ปี พิ่.ศ. 

2563 อยู่ท่� 25.37 ล้านต่ัน โดยม่ปร่มาณขึ้ยะท่�ถููกกำจัดอย่างถููกต่้อง 9.13 ล้านต่ัน 

และม่ปร่มาณขึ้ยะท่�ถููกนำมาใช้ประโยชน์ 8.36 ล้านต่ัน (กรมควบคุมมลพิ่่ษ, 2564) 

ในอดต่่ขึ้ยะมป่รม่าณไมม่ากและส่ว่นให้ญเ่ปน็วสั่ดธุีรรมชาต่ ่ส่ามารถูกำจดัไดง้า่ยโดย

วธ่ีก่องท่�ง (Open Dump) เป็นเห้ต่ใุห้้เกด่แห้ล่งเพิ่าะพัิ่นธีุเ์ช่�อโรคและพิ่าห้ะนำโรคต่่าง ๆ 

เชน่ แมลงวนั ห้น ูและยงัส่ง่ผลกระทบต่อ่ส่่�งแวดลอ้มในห้ลาย ๆ  ดา้น เชน่ กล่�นเห้มน็ 

การปนเป้�อนสู่่น�ำใต่้ด่น ก่อให้้เก่ดปัญห้าสุ่ขึ้ภาพิ่อนามัย รวมไปถู้งการทำลายความ

ส่วยงามขึ้องทัศน่ยภาพิ่ 
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วธ่ีก่ารกำจดัขึ้ยะมห่้ลายวธ่ี ่มท่ั�งวธ่ีท่่�ดถู่กูส่ขุึ้ลกัษณะบ้างไม่ถูกูสุ่ขึ้ลักษณะบ้าง 

เชน่ นำไปกองไวบ้นพ่ิ่�นดน่ นำไปท่�งทะเล นำไปฝงักลบ ใชป้รบัปรงุพิ่่�นท่� เผาท่�ง ห้มกั

ทำเป็นปุ�ย ใช้เล่�ยงส่ตั่ว์ ฯลฯ การจัดการและการกำจดัขึ้ยะ แต่่ละว่ธ่ีต่่างมข้่ึ้อด่ ข้ึ้อเส่่ย

ต่า่งกนั ขึ้้�นอยูกั่บปรม่าณขึ้ยะท่�เกด่ขึ้้�น งบประมาณ ชนด่และขึ้นาดขึ้องขึ้ยะท่�ไดต้่าม

ส่ภาพิ่ภูม่ประเทศขึ้องพิ่่�นท่� รวมถู้งเทคโนโลย่ท่�จะใช้กำจัดขึ้ยะ ว่ถู่ช่ว่ต่ขึ้องคนใน

ชมุชนมว่ธ่ีก่ารกำจดัขึ้ยะท่�งา่ยและไมม่ค่่าใชจ่า่ย ท่�นย่มทำกนัมากคอ่การเผา ซ้้�งการ

เผากลางแจ้งจะอยู่ในอุณห้ภูม่ไม่พิ่อท่�จะทำให้้เก่ดการเผาไห้ม้ท่�ส่มบูรณ์ได้ จ้งมักจะ

เกด่ปญัห้าภาวะมลพิ่ษ่ในอากาศ (Air Pollution) และกอ่ให้เ้ก่ดความรำคาญเน่�องจาก

กล่�นควนั และละอองเขึ้ม่า ก่อให้้เกด่ PM 2.5 ส่่งผลต่่อส่ขุึ้ภาพิ่และส่่�งแวดล้อมขึ้อง

คนในชุมชน เชน่ โรคห้อบห้ด่ โรคถุูงลมโป�งพิ่อง และยังทำให้เ้กด่อาการผ่�นคัน คล่�นไส่้ 

และปวดหั้ว การเผาขึ้ยะในท่�โล่งยังก่อให้้เก่ดส่ารพิ่่ษท่�เร่ยกว่า ไดออกซ้่น ผลท่�เก่ด

ขึ้้�นทางต่รงต่่อสุ่ขึ้ภาพิ่ค่อส่ารพ่ิ่ษส่ามารถูเขึ้้าสู่่ร่างกายได้ง่ายเม่�อสู่ดดมห้ร่อห้ายใจ

เขึ้้าไป ส่่วนในทางอ้อมนั�นส่ารพิ่่ษจะส่ามารถูไปต่กค้างอยู่บนพิ่่ชผล และในแห้ล่งน�ำ

ผู้ว่จัยจ้งม่แนวค่ดเพ่ิ่�อแก้ปัญห้าในการกำจัดขึ้ยะโดยการส่ร้างเต่าเผาขึ้ยะ

แบบควนันอ้ย ซ้้�งการผลต่่เต่าเผาจะใชพ่้ิ่�นท่�นอ้ย และส่ามารถูนำความรอ้นท่�เกด่จาก

การเผาขึ้ยะไปใช้ประโยชน์อ่�น ๆ ได้อ่ก เช่น การผล่ต่กระแส่ไฟฟ้า การนำความร้อน

ไปอุ่นน�ำเพ่ิ่�อผลต่่เป็นไอน�ำ (Steam) เป็นต่น้ ในงานวจั่ยน่�เลง็เห็้นถูง้การนำประโยชน์

จากความรอ้นท่�ไดจ้ากการเผาไห้มภ้ายในเต่าเผานำไปใชผ้ล่ต่กระแส่ไฟฟา้ โดยทำงาน

ร่วมกนักบัอปุกรณ์ชนด่เทอร์โมอเ่ลก็ทร่ก (Thermoelectric Devices) ซ้้�งเป็นอปุกรณ์

ท่�ส่ามารถูเปล่�ยนพิ่ลังงานความร้อนให้้เป็นพิ่ลังงานไฟฟ้าได้ และในทางกลับกันก็

ยังส่ามารถูเป็นอุปกรณ์ท่�ส่ามารถูเปล่�ยนพิ่ลังงานไฟฟ้าให้้เป็นพิ่ลังงานความร้อนได้

เชน่เดย่วกนั ดงันั�นการกำจดัขึ้ยะโดยใชเ้ต่าเผาควันนอ้ยส่ามารถูใชเ้ผาขึ้ยะไดท้กุชนด่ 

การเผาไห้ม้ภายในเต่าเผาจะเป็นระบบปิดทำให้้เก่ดการเผาไห้ม้ท่�ส่มบูรณ์ ส่่�งท่�ได้

จากการเผาจะกลายเป็นเถู้าทั�งห้มด ส่่งผลด่ต่่อส่่�งแวดล้อมภายในชุมชน
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4. วิัตถุุปรัะสงค์

4.1 เพิ่่�อส่ร้างเต่าเผาขึ้ยะผล่ต่กระแส่ไฟฟ้า 

4.2 เพิ่่�อห้าประส่่ทธี่ภาพิ่ขึ้องเต่าเผาขึ้ยะผล่ต่กระแส่ไฟฟ้า 

4.3 เพิ่่�อศ้กษาความพิ่้งพิ่อใจขึ้องผู้ใช้เต่าเผาขึ้ยะผล่ต่กระแส่ไฟฟ้า

5. กรัะบวินัการัศึกษิาวิิจััยแลัะสรั้างนัวิัตกรัรัม 

ในการดำเนน่การวจั่ยครั�งน่�ผูว้จั่ยได้เล่อกกลุม่ตั่วอยา่งในชุมชนวัดคลองเปล 

โดยผูว้จั่ยไดส้่รา้งเต่าเผาผลต่่กระแส่ไฟฟ้าพิ่รอ้มทั�งทำการทดส่อบใชง้าน โดยรูปแบบ

ขึ้องงานว่จัยจะม่ขึ้ั�นต่อนดังต่่อไปน่� 

5.1 การัดำเนัินังานั

ศึกษาขอมูล

ออกแบบและสรางเตาเผา

ไมผาน
ปรับปรุงแกไข

ผาน

ทดสอบระบบการเผา
และทดสอบความรอน
ที่ไดจากการเผาไหม

ภาพัที� 3-1 ขึ้ั�นต่อนการดำเน่นงาน
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5.2 ขั�นัตอนัการัออกแบบแลัะสรั้างเตาเผาขยะ

5.2.1 การัออกแบบเตาเผา

ภาพัที� 3-2 การออกแบบเต่าเผา

5.2.2 ขั�นัตอนัการัสรั้างเตาเผา

1) นำถูัง 200 ล่ต่ร แบบฝาเปิด มาถูอดฝาออก (ภาพิ่ท่� 3-3)

ภาพัที� 3-3 การเปิดฝาถูัง 200 ล่ต่ร
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2) ต่ดัเห้ล็กฝาถูงัลงไปให้้ได้ขึ้นาด 19X36 เซ้นต่เ่มต่ร โดยเว้นขึ้อบฝาไว้ 

(ภาพิ่ท่� 3-4)

ภาพัที� 3-4 การต่ัดเห้ล็กต่รงฝาถูัง

3) ต่ัดเห้ล็กก้นถัูงให้้เป็นวงกลม เส่้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซ้นต่่เมต่ร 

(ภาพิ่ท่� 3-5)

ภาพัที� 3-5 การต่ัดเห้ล็กก้นถูังเพิ่่�อทำปล่อง

36 เซ้นต่เ่มต่ร
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4) ต่ัดเห้ล็กจากก้นถูังขึ้้�นมา 5 เซ้นต่่เมต่ร และต่ัดท่�ต่ัวถูังขึ้นาด 

23X41 เซ้นต่่เมต่ร (ภาพิ่ท่� 3-6)

ภาพัที� 3-6 การต่ัดเห้ล็กต่ัวถูังเพิ่่�อทำช่องใส่่ขึ้ยะ

5) เจาะรู 3 ร ูเส้่นผ่าศนูย์กลาง 4 เซ้นต่เ่มต่ร จากฝาถัูงลงมา 10 เซ้นต่เ่มต่ร 

(ภาพิ่ท่� 3-7)

ภาพัที� 3-7 การเจาะรูทำช่องระบายอากาศ
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6) นำถูงัท่�ใส่่ด้านในมาต่ดัก้นถูงัออก และเจาะรรูอบต่วัถูงั (ภาพิ่ท่� 3-8)

ภาพัที� 3-8 การเจาะรูถูังท่�ใส่่ด้านใน

7) นำเห้ลก็เส้่นมาเช่�อมต่ด่กันเพิ่่�อทำท่�รองขึ้ยะ (ภาพิ่ท่� 3-9)

ภาพัที� 3-9 การทำท่�รองขึ้ยะ

8) นำถูงัท่�เจาะรมูาเช่�อมเข้ึ้ากบัเห้ลก็เส้่นท่�เช่�อมเส่รจ็แล้ว (ภาพิ่ท่� 3-10)

ภาพัที� 3-10 การนำท่�รองขึ้ยะและถูังท่�เจาะรูเช่�อมเขึ้้าด้วยกัน



การถอดบทเรียนจากโครงการประกวดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ28

9) นำถูังและเห้ล็กเส่้นน่�มาเช่�อมเขึ้้าในต่ัวถูัง 200 ล่ต่ร ห้่างจากฝาถูัง 

25 เซ้นต่่เมต่ร (ภาพิ่ท่� 3-11)

ภาพัที� 3-11 การเช่�อมถูังท่�เจาะรูเขึ้้ากับถูัง 200 ล่ต่ร

10) นำเห้ล็กแผ่นมาเช่�อมเพิ่่�อทำท่�เปิด-ปิด ใส่่ขึ้ยะ (ภาพิ่ท่� 3-12)

ภาพัที� 3-12 การทำท่�เปิด – ปิดท่�ใส่่ขึ้ยะ
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11) ต่ดัเห้ลก็แผ่นขึ้นาด 30X25 เซ้นต่เ่มต่ร จากนั�นต่ดัให้้เฉย่ง 70 องศา 

4 แผ่น และเช่�อมเขึ้้าด้วยกัน (ภาพิ่ท่� 3-13)

ภาพัที� 3-13 การต่ัดเห้ล็กแผ่นและเช่�อมทำปล่อง

12) ต่ัดเห้ล็กขึ้นาด 10X115 เซ้นต่่เมต่ร 4 แผ่น แล้วนำมาเช่�อม

เขึ้้าด้วยกัน (ภาพิ่ท่� 3-14)

ภาพัที� 3-14 การต่ัดเห้ล็กแผ่นและเช่�อม
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13) นำเห้ล็กจากภาพิ่ท่� 3-13 และภาพิ่ท่� 3-14 เช่�อมเขึ้้าด้วยกัน และ

เช่�อมเขึ้้ากับก้นถูังท่�ต่ัดเป็นวงกลม (ภาพิ่ท่� 3-15)

ภาพัที� 3-15 การเช่�อมกับก้นถูังเพิ่่�อทำปล่อง

14) ต่ัดเห้ล็กเส่้นเพิ่่�อทำท่�จับ (ภาพิ่ท่� 3-16)

ภาพัที� 3-16 การต่ัดเห้ล็กเส่้นเพิ่่�อทำท่�จับ
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15) นำซ้่ล่โคนมาทาท่�แผ่นเพิ่ลเท่ยร์ด้านเย็น แล้วแปะลงฮุ่ต่ซ้่งค์ 

(ภาพิ่ท่� 3-17)

ภาพัที� 3-17 การต่่ดแผ่นเพิ่ลเท่ยร์เขึ้้ากับฮุ่ต่ซ้่งค์

16) นำแผ่นเพิ่ลเทย่ร์ท่�ต่ด่ฮุต่่ซ่้งค์แล้ว มายด้กบัเต่าเผา (ภาพิ่ท่� 3-18)

ภาพัที� 3-18 การนำแผ่นเพิ่ลเท่ยร์ต่่ดกับเต่าเผา
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17) นำส่ายไฟขึ้องแผ่นเพิ่ลเท่ยร์ ต่่อเขึ้้ากับวงจร (ภาพิ่ท่� 3-19)

ภาพัที� 3-19 การนำส่ายไฟต่่อเขึ้้าวงจร

18) ทดส่อบการใช้งาน (ภาพิ่ท่� 3-20)

 

ภาพัที� 3-20 การทดส่อบการใช้งาน

6. ผลัลััพัธ์ที�นัำมาส้่การัเปลัี�ยนัแปลังในัด้านัพัลัังงานัไฟฟ้าจัากขยะ 

6.1 ผลัการัสอบปรัะสิทธิภาพัของเตาเผาขยะโดยใชี้แผ่นัเพัลัเทียรั์ผลัิต

กรัะแสไฟฟ้า 



การถอดบทเรียนจากโครงการประกวดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ 33

ตารัางที� 3-1 ผลการทดลองวดัแรงดนัไฟฟา้ท่�ไดจ้ากเต่าเผาปร่มาณขึ้ยะ 10 ก่โลกรมั 

แผ่นัที�
5 นัาที

แรังดันั (V)
10 นัาที

แรังดันั (V)
15 นัาที

แรังดันั (V)
ค่าแรังดันัเฉลัี�ย 

แรังดันั(V)

1 2.11 1.21 1.08 1.46

2 1.98 1.15 0.84 1.32

3 1.76 1.05 0.81 1.20

4 1.85 1.16 0.96 1.32

5 1.69 1.11 0.87 1.21

6 1.83 1.24 1.13 1.40

จากต่ารางท่� 3-1 พิ่บว่า เต่าเผาขึ้ยะส่ามารถูผล่ต่กระแส่ไฟฟ้า ซ้้�งม่แรงดัน

ท่�ดท่่�ส่ดุ 1.46 V และม่แรงดนัต่�ำสุ่ด 1.20 V โดยแรงดนัไฟฟ้าเฉล่�ยท่�ได้อยูท่่� 1.31 V 

ตารัางที� 3-2 ผลการทดลองวดักระแส่ไฟฟา้ท่�ไดจ้ากเต่าเผาปรม่าณขึ้ยะ 10 กโ่ลกรมั

แผ่นัที�
5 นัาที 

แรังดันั (V)
10 นัาที

แรังดันั (V)
15 นัาที

แรังดันั (V)
ค่ากรัะแสไฟฟ้าเฉลัี�ย 

(A)

1 0.351 0.250 0.143 0.248

2 0.343 0.241 0.135 0.239

3 0.319 0.233 0.121 0.224

4 0.332 0.235 0.137 0.234

5 0.303 0.233 0.124 0.220

6 0.338 0.239 0.140 0.239

จากต่ารางท่� 3-2 พิ่บว่า เต่าเผาขึ้ยะส่ามารถูผล่ต่กระแส่ไฟฟ้า ซ้้�งม่กระแส่

ท่�ด่ท่�สุ่ด 0.248 A และม่กระแส่ต่�ำสุ่ด 0.220 A โดยค่ากระแส่ไฟฟ้าเฉล่�ยท่�ได้

อยู่ท่� 0.234 A
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6.2 ผลัการัหาค่าควิามพัึงพัอใจั

การห้าค่าความพิ่้งพิ่อใจจากกลุ่มคนในชุมชนวัดคลองเปล จำนวน 10 คน 

การใช้เต่าเผาขึ้ยะผล่ต่กระแส่ไฟฟ้า 

ตารัางที� 3-3 ค่าเฉล่�ย (𝑥̅̅) และ ค่าส่่วนเบ่�ยงเบนมาต่รฐาน (S.D.) ขึ้องคะแนนความ

พิ่้งพิ่อใจเก่�ยวกับเต่าเผาขึ้ยะผล่ต่กระแส่ไฟฟ้า

ลั�าดับ รัายการัการัปรัะเมินั 𝑥̅̅ S.D. ควิามหมาย

1 ส่ามารถูนําไปใช้งานได้จร่ง 4.30 0.67 ด่

2 ความทนทานต่่อการใช้งาน 4.40 0.70 ด่

3 รูปร่างเห้มาะส่มต่่อการใช้งาน 4.20 0.92 ด่

4 ใช้ทรัพิ่ยากรอย่างประห้ยัด คุ้มค่า 3.80 0.79 ด่

5 นํ�าห้นกัขึ้องส่่�งประดษ่ฐ์เห้มาะส่ม
ต่่อการใช้งาน

3.90 0.74 ด่

6 ความปลอดภัยต่่อการใช้งาน 4.00 0.82 ด่

7 ความเห้มาะส่มขึ้องวสั่ดุท่�ใช้ 
ในการส่ร้างช่�นงาน

4.10 0.88 ด่

8 เทคน่คการออกแบบและระบบการ
ทํางานส่ะดวกต่่อผู้ใช้งาน

4.00 0.94 ด่

9 ความคุ้มค่าในการลงทุน 3.70 0.82 ด่

10 ส่ามารถูต่่อยอดในเช่งพิ่าณ่ชย์ 3.90 0.88 ด่

โดยภาพิ่รวม 4.03 0.77 ด่

จากต่ารางท่� 3-3 การห้าความพิ่้งพิ่อใจขึ้องประชากรกลุ่มต่ัวอย่างจำนวน 

10 คนท่�ม่ต่่อเต่าเผาขึ้ยะผล่ต่กระแส่ไฟฟ้าพิ่บว่าผู้ใช้ม่ความพิ่้งพิ่อใจต่่อเต่าเผาขึ้ยะ

ผล่ต่กระแส่ไฟฟ้าโดยภาพิ่รวมอยู่ในระดับพิ่อใจมาก ซ้้�งห้ัวขึ้้อประเม่นท่�ผู้ใช้ม่ความ

พิ่้งพิ่อใจมากท่�สุ่ดค่อเทคน่คการออกแบบและระบบการทำงานไม่ยุ่งยาก ซ้ับซ้้อน 

ส่ะดวกต่่อผู้ใช้งาน และห้ัวขึ้้อประเม่นท่�ผู้ใช้ม่ความพิ่้งพิ่อใจน้อยท่�สุ่ดค่อความคุ้มค่า

ในการลงทุน
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7. ควิามคุมค่าเชีิงธุรักิจั คุณค่าเชีิงสังคม แลัะการันัำไปใชี้ปรัะโยชีนั์ 

การส่ร้างเต่าเผาขึ้ยะผล่ต่กระแส่ไฟฟ้า ส่ามารถูผลต่่กระแส่ไฟฟ้าท่�มแ่รงดนั

เฉล่�ยอยู่ท่� 1.31 โวลต่์ และกระแส่เฉล่�ยอยู่ท่� 0.234 แอมแปร์ เพิ่ราะต่ัวเต่าเผาทำ

จากเห้ล็กจ้งนำความร้อนได้ด่ 

ประส่่ทธี่ภาพิ่ขึ้องเต่าเผาขึ้ยะผล่ต่กระแส่ไฟฟ้า ท่�ออกแบบโดยการใช้ถูัง

ขึ้นาด 200 ลต่่ร ประกอบด้วย แผ่นเพิ่ลเท่ยร์และฮุต่่ซ้ง่ค์ ท่�ได้ผลดเ่พิ่ราะเม่�อเผาขึ้ยะ

จะม่ความร้อนออกมาต่ลอดเวลาจ้งส่ามารถูผล่ต่กระแส่ไฟได้ต่ลอดเม่�อเผาขึ้ยะ 

ความพิ่้งพิ่อใจขึ้องผู้ใช้เต่าเผาขึ้ยะผล่ต่กระแส่ไฟฟ้า ผู้ใช้ม่ความพิ่้งพิ่อใจ

ต่่อเต่าเผาขึ้ยะผล่ต่กระแส่ไฟฟ้าโดยภาพิ่รวมอยู่ในระดับด่ ซ้้�งส่อดคล้องกับ

วตั่ถูปุระส่งค์ขึ้องงานว่จัย โดยส่าเห้ตุ่ท่�ผู้ใช้ม่ความพิ่้งพิ่อใจเน่�องจากความเห้มาะส่ม

กบัวสั่ดุท่�ใชป้ระด่ษฐ์และเทคนค่การออกแบบและระบบการทำงานไม่ยุง่ยาก ซ้บัซ้อ้น 

ส่ะดวกต่่อผู้ใช้งาน 

8. สรัุป 

เต่าเผาขึ้ยะเพ่ิ่�อผล่ต่กระแส่ไฟฟ้า ม่ลกัษณะเป็นเต่าเห้ล็ก กว้าง 50 เซ้นต่เ่มต่ร 

สู่ง 230 เซ้นต่่เมต่ร ใช้เป็นถูัง 200 ล่ต่ร โดยต่ัวเต่าม่ช่องใส่่ขึ้ยะ ช่องระบายอากาศ 

ปลอ่งเต่า และมแ่ผน่เพิ่ลเทย่รต์่ด่อยูบ่รเ่วณขึ้า้งเต่า เพิ่่�อนำความรอ้นรอบเต่ามาผล่ต่

กระแส่ไฟฟ้า ผลจากการวจั่ยพิ่บว่า ประส่ท่ธีภ่าพิ่ขึ้องเต่าเผาขึ้ยะเพ่ิ่�อผลต่่กระแส่ไฟฟ้า 

ม่แรงดันไฟฟ้าเฉล่�ยอยู่ท่� 1.31 โวลท์ และกระแส่ไฟฟ้าเฉล่�ยอยู่ท่� 0.23 แอมแปร์ 

เม่�อศก้ษาความพิ่ง้พิ่อใจต่่อเต่าเผาขึ้ยะเพิ่่�อผล่ต่กระแส่ไฟฟ้า พิ่บว่าผูใ้ช้งานเต่าเผาขึ้ยะ

เพิ่่�อผล่ต่กระแส่ไฟฟ้าม่ความพิ่้งพิ่อใจอยู่ในระดับด่

ขึ้้อเส่นอแนะ 

ในการวจ่ยัจากการส่รา้งเต่าเผาขึ้ยะผลต่่กระแส่ไฟฟา้ ห้ากต่อ้งการนำไปใช้

ในเช่งพิ่าณช่ย์ห้รอ่ในด้านการปรบัขึ้นาดขึ้องเต่าเผาให้้ได้ค่ากระแส่ไฟฟ้ามากขึ้้�น ผู้ท่�นำ

ไปใช้ควรศ้กษาชน่ดและคุณส่มบัต่่ขึ้องวัส่ดุท่�นำมาประกอบเป็นเต่าเผา เพิ่ราะต่้อง

ส่ามารถูทนความร้อนท่�สู่งขึ้้�นจากการเผาไห้ม้ได้ และในความเป็นไปได้ในการ

ต่่อยอดงานว่จัยส่ามารถูใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ห้ร่อเคร่�องม่อด้านการนำความร้อน

ท่�ได้จากเผาไห้ม้ไปใช้ต่่อ (Heat Recovery) ในกระบวนการอ่�นต่่อไป
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4 นัวิัตกรัรัมเด่นั
โครังการันัวิัตกรัรัมพัลัังงานัไฟฟ้าจัากขยะ

รัะดับอุดมศึกษิา



การถอดบทเรียนจากโครงการประกวดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ 37

นัวิัตกรัรัมเด่นั โครังการันัวิัตกรัรัมพัลัังงานัไฟฟ้าจัากขยะ
รัะดับอุดมศึกษิา

1. ชีื�อนัวิัตกรัรัม 
นัวิตักรัรัมการันัำขยะอนิัทรัย์ีแลัะผกัตบชีวิามาเป็นัวิตัถุดุบิผลัติเป็นัก๊าซชีวีิภาพั

2. รัายลัะเอียดเจั้าของผลังานันัวิัตกรัรัม
ชีื�อนัักวิิจััย :  นายปร่ญญา  เพิ่ชรวงค์ 

นายณัฐพิ่งศ์  ห้่รัญรัต่น์ 
นางส่าวพิ่รวลัย  ไพิ่มณ่

หนั่วิยงานั :   ห้ลักสู่ต่ร วท.บ.ว่ทยาศาส่ต่ร์ส่่�งแวดล้อม 
ส่าขึ้าว่ทยาศาส่ต่ร์ช่วภาพิ่และส่่�งแวดล้อม 
คณะว่ทยาศาส่ต่ร์ มห้าว่ทยาลัยทักษ่ณ

3. แนัวิคิดการัสรั้างนัวิัตกรัรัม 
ประเทศไทยม่อัต่ราเพิ่่�มขึ้้�นขึ้องประชากรค่ดเป็นร้อยละ 0.2 ระห้ว่างปี 

2559-2560 (ส่ถูาบันว่จัยประชากรและส่ังคม มห้าว่ทยาลัยมห้่ดล, 2561) ส่่งผลให้้
ม่ความต่อ้งการในการใชท้รัพิ่ยากรและพิ่ลงังานในการทำกจ่กรรมต่า่ง ๆ  เพิ่่�มมากขึ้้�น 
โดยในปี 2559 มค่วามต้่องการพิ่ลังงานปร่มาณ 79,929 พิ่นัต่นั เทย่บเท่ากับน�ำมนัดบ่
จากร้อยละการใช้พิ่ลังงานสู่งสุ่ดขึ้องประเทศไทย ทำให้้ม่การส่นับส่นุนการผล่ต่และ
ใชพ้ิ่ลังงานทดแทนในประเทศโดยมก่ารกำห้นดเป้าห้มายให้ม้ก่ารใชพ้ิ่ลังงานทดแทน
ในการผลต่่กระแส่ไฟฟา้จากเดม่รอ้ยละ 9 เพิ่่�มขึ้้�นเปน็รอ้ยละ 15-20 และกา๊ซ้ชว่ภาพิ่
จากเด่มร้อยละ 7 เพ่ิ่�มขึ้้�นเป็นร้อยละ 20-25 โดยเฉพิ่าะก๊าซ้ช่วภาพิ่จากขึ้องเส่่ย 
(ปร่ยานารถู ส่ดากร และว่ส่าขึ้า ภู่จ่นดา, 2562)
 การส่ร้างขึ้ยะขึ้องคนไทยในปี 2563 ม่ปร่มาณขึ้ยะรวม 25.37 ล้านต่ัน 
(กรมควบคุมมลพิ่่ษ, 2564) ทั�งน่�จากการว่เคราะห้์องค์ประกอบขึ้ยะ พิ่บว่า ม่ขึ้ยะซ้้�ง
อนมุานว่าเป็นขึ้ยะอน่ทรย์่คด่เป็นส่ดัส่่วนร้อยละ 64 ซ้้�งการกำจดัขึ้ยะขึ้องประเทศไทย
ส่่วนให้ญ่จะเป็นการนำไปฝังกลบกลางแจ้ง ซ้้�งการฝังกลบลกัษณะน่� ทำให้้เกด่ปัญห้าต่่าง ๆ  
มากมาย เช่น กล่�น น�ำชะขึ้ยะ การกระจายขึ้องเช่�อโรคต่่าง ๆ เป็นต่้น (ส่ถูาบันว่จัย
เพิ่่�อพิ่ัฒนาประเทศไทย, 2562)
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ผกัต่บชวาเปน็พิ่ช่ต่า่งถู่�นท่�มก่ารนำมาปลกูในประเทศไทยทำให้ใ้นปจัจุบนั 

ได้ม่การแพิ่ร่กระจายอย่างรุนแรงในแห้ล่งน�ำผ่วด่นขึ้องประเทศไทย โดยผักต่บชวา 

1 ต้่น ส่ามารถูผลต่่เมลด็ได้ถู้ง 5,000 เมลด็ ซ้้�งเมล็ดขึ้องผกัต่บชวาเม่�ออยูใ่นแห้ล่งน�ำ

จะมช่ว่ต่่ได้นานถูง้ 15 ปี ผกัต่บชวาส่ามารถูขึ้ยายพัิ่นธีุไ์ด้ด้วยการแต่กห้น่อ ซ้้�งผกัต่บชวา 

2 ต่้น ส่ามารถูแต่กใบและเจร่ญเต่่บโต่ได้ถู้ง 30 ต่้น ภายในระยะเวลา 20 วัน ห้ร่อ 

เพิ่่�มน�ำห้นักขึ้้�น 1 เท่าต่ัว ภายใน 10 วัน ส่ามารถูขึ้ยายครอบคลุมผ่วน�ำได้ในอัต่รา

ร้อยละ 8 ต่่อวัน ถู้าเร่�มปล่อยผักต่บชวาเพิ่่ยง 10 ต่้น จะส่ามารถูแพิ่ร่กระจายเพิ่่�ม

ปร่มาณเป็น 1 ล้านต่้น ภายในระยะเวลา 1 ปี ทำให้้ส่่งผลกระทบต่่อแห้ล่งน�ำผ่วด่น 

เช่น การขึ้ัดขึ้วางทางน�ำไห้ล เป็นต่ัวการทำให้้แห้ล่งน�ำต่่�นเขึ้่นเน่�องจากการทับถูม

ขึ้องซ้ากผักต่บชวา การคายน�ำท่�ม่มากขึ้้�น และทำให้้คุณภาพิ่น�ำเส่่�อมโทรมลง

เน่�องจากความห้นาแน่นขึ้องผักต่บชวาท่�ม่มากเก่นไปทำให้้แส่งไม่ส่ามารถูส่่องลงไป

ยังใต่้ผ่วน�ำได้ทำให้้แพิ่ลงก์ต่อนพิ่่ชส่ังเคราะห้์แส่งได้น้อยลง ส่่งผลให้้ค่าออกซ้่เจนท่�

ละลายน�ำลดลงต่ามไปด้วย (ส่ำนักงานส่่�งแวดล้อมภาคท่� 5, 2554)

ดังนั�นทางกลุ ่มผู ้ว่จัยจ้งม่แนวค่ดท่�จะนำขึ้ยะอ่นทร่ย์และผักต่บชวา

ซ้้�งม่มากและส่ามารถูย่อยส่ลายได้ง่าย มาทดลองโดยการนำขึ้ยะอ่นทร่ย์และผกั

ต่บชวามาเป็นวตั่ถูดุบ่ส่ำห้รบัผล่ต่เป็นก๊าซ้ช่วภาพิ่ เพิ่่�อลดผลกระทบทางส่่�งแวดล้อม

ท่�เก่ดจากขึ้ยะอ่นทร่ย์และผักต่บชวา และเพ่ิ่�อนำผลการทดลองท่�ได้ไปประยุกต์่ใน

การนำไปใช้ด้านการผล่ต่เป็นพิ่ลังงานไฟฟ้าจากก๊าซ้ช่วภาพิ่เพิ่่�อต่อบส่นองความ

ต่้องการพิ่ลังงานไฟฟ้าท่�เพิ่่�มมากขึ้้�น

4. วิัตถุุปรัะสงค์

4.1 เพิ่่�อลดปร่มาณขึ้ยะอ่นทร่ย์ในชุมชนและการนำผักต่บชวามาใช้ประโยชน์

4.2 เพิ่่�อเพิ่่�มปร่มาณก๊าซ้ช่วภาพิ่ในการห้มักแบบไร้ออกซ้่เจนจากขึ้ยะอ่นทร่ย์

ร่วมกับผักต่บชวา

4.3 เพ่ิ่�อเป็นกรณ่ศ้กษาในการนำไปประยุกต่์ใช้ในการผล่ต่เป็นกระแส่ไฟฟ้า

ในอนาคต่
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5. กรัะบวินัการัศึกษิาวิิจััยแลัะสรั้างนัวิัตกรัรัม 

เน่�องจากปัจจุบันประเทศไทย ม่ความต่้องการพิ่ลังงานเพิ่่�มมากขึ้้�น จ้งม่

แนวค่ดท่�จะส่ร้างพิ่ลังงานทดแทนในรูปขึ้องก๊าซ้ช่วภาพิ่จากขึ้ยะอ่นทร่ย์ท่�เก่ดจาก

ครัวเร่อน ห้ร่อส่ถูานประกอบการต่่าง ๆ ท่�ม่ปร่มาณมาก โดยนำมาห้มักร่วมกับ

ผักต่บชวา เพ่ิ่�อท่�จะลดปัญห้าด้านส่่�งแวดล้อมท่�เก่ดจากขึ้ยะอ่นทร่ย์และผักต่บชวา 

รวมไปถูง้ส่รา้งพิ่ลงังานทดแทนในรปูขึ้องกา๊ซ้ชว่ภาพิ่ เพิ่่�อท่�จะนำไปผลต่่เปน็กระแส่

ไฟฟ้าในอนาคต่ โดยนำปร่มาณก๊าซ้จากการทดลองไปคำนวณความคุ้มทุนในการ

ลงทนุทางเศรษฐศาส่ต่ร์เพิ่่�อเปน็ขึ้อ้มลูในการประกอบการต่ดัส่น่ใจ ในการลงทนุดา้น

การผล่ต่ก๊าซ้ช่วภาพิ่แล้วเปล่�ยนเป็นพิ่ลังงานจากวัต่ถูุด่บเห้ล่าน่� ดังแผนการทดลอง 

ภาพิ่ท่� 4-1
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ผลการทดลองที่ดีที่สุดนําไปประมาณคาใชจายหากนําไปใชประโยชนจริง

บันทึกผล

หมักเปนกาซชีวภาพ (ระบบแบบตอเนื่อง)

ผสมตามอัตราสวนที่กําหนด

ใหไดนําหนักรวม 5 กิโลกรัมตอการเติมเขาระบบ 1 ครั้ง

ผักตบชวา

(บดหรือสับแลว)
ขยะอินทรีย

(บดหรือสับแลว)

สับหรือตัดใหมีขนาด 1-2 ซม.

คัดแยกสิ่งเจือปนออก

ผักตบชวาขยะอินทรีย

ภาพัที� 4-1 แผนการทดลอง
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1) ทำการสุ่่มตั่วอย่างขึ้ยะอน่ทร่ย์จากต่ลาดส่ดมาทำการทดลอง (ภาพิ่ท่� 4-2) 

โดยองค์ประกอบขึ้ยะอ่นทร่ย์ท่�สุ่่มมาจะต้่องเป็นส่่�งท่�ย่อยส่ลายได้ง่าย เช่น เศษผัก 

เศษผลไม้ และเศษเน่�อส่ัต่ว์ แล้วนำไปคัดแยกส่่�งเจ่อปนออก ทำการส่ับให้้ม่ขึ้นาด 

1-2 เซ้นต่่เมต่ร แล้วทำการผส่มให้้เขึ้้ากัน

ภาพัที� 4-2 ขึ้ยะอ่นทร่ย์

2) เก็บผักต่บชวาจากแห้ล่งน�ำ (ภาพิ่ท่� 4-3) จากนั�นนำไปสั่บให้้ม่

ขึ้นาด 1-2 เซ้นต่่เมต่ร เช่นเด่ยวกับขึ้ยะอ่นทร่ย์ โดยในการทดลองน่�ใช้ทุกส่่วนขึ้อง

ผักต่บชวาในการนำไปห้มักเป็นก๊าซ้ช่วภาพิ่

ภาพัที� 4-3 การเก็บผักต่บชวา
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3) นำส่ดัส่ว่นขึ้องขึ้ยะอน่ทร่ย์และผกัต่บชวาท่�ส่บัแลว้ต่ามแผนการทดลอง

มาผส่มให้้เขึ้้ากันก่อนนำไปห้มักเป็นก๊าซ้ช่วภาพิ่ดังต่ารางท่� 4-1

ตารัางที� 4-1 อัต่ราส่่วนขึ้ยะอ่นทร่ย์ต่่อผักต่บชวาในแต่่ละชุดการทดลอง

ชีุดการัทดลัอง
อัตรัาส่วินั (กิโลักรััม) นั��าหนัักรัวิม

(กิโลักรััม)ขยะอินัทรัีย์ ผักตบชีวิา

T1 (1:1) 2.50 2.50 5

T2 (2:1) 3.30 1.70 5

T3 (3:1) 3.75 1.25 5

4) ทำการเด่นระบบแบบต่่อเน่�อง โดยการเต่่มวัต่ถูุด่บเขึ้้าระบบห้มักทุกวัน

วันละ 5 ก่โลกรัมต่่อชุดการทดลอง จนระบบส่ามารถูผล่ต่ก๊าซ้ได้คงท่� แล้วทำการจด

บันท้กผลท่�ได้ทั�งปร่มาต่ร และองค์ประกอบขึ้องก๊าซ้ในแต่่ละวัน

 

ภาพัที� 4-4 ถูังห้มักก๊าซ้ช่วภาพิ่

5) นำผลการทดลองในขึ้อ้ท่� 4 มาห้าคา่เฉล่�ยปรม่าต่รกา๊ซ้ท่�ผลต่่ไดส้่งูสุ่ดใน

แต่่ละอัต่ราส่่วน และองค์ประกอบก๊าซ้ท่�เก่ดขึ้้�นเฉล่�ยในแต่่ละอัต่ราส่่วน

6) นำผลการทดลองท่�ให้้ปร่มาต่รก๊าซ้ช่วภาพิ่สู่งท่�สุ่ด ไปประยุกต่์ใช้โดย

การนำไปเปร่ยบเท่ยบความส่ามารถูในการผล่ต่ก๊าซ้ช่วภาพิ่ระดับโรงงานไฟฟ้าจาก

ก๊าซ้ช่วภาพิ่ขึ้องจร่ง
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6. ผลัลััพัธ์ที�นัำมาส้่การัเปลัี�ยนัแปลังในัด้านัพัลัังงานัไฟฟ้าจัากขยะ 
1) อัตรัาการัเกิดก๊าซชีีวิภาพั 
จากการทดลองในการห้มักก๊าซ้ช่วภาพิ่จากขึ้ยะอ่นทร่ย์โดยการนำไปห้มัก

ร่วมกับผักต่บชวา ใน 3 อตั่ราส่่วนท่�แต่กต่่างกัน พิ่บว่าอัต่ราส่่วนขึ้ยะอน่ทรย์่ต่่อผักต่บชวา 
(3 : 1) ม่อัต่ราการผล่ต่ก๊าซ้ช่วภาพิ่สู่งท่�สุ่ด ม่ปร่มาณก๊าซ้ท่�เก่ดขึ้้�นประมาณ 
118.9±2.2 ล่ต่รต่่อวัน รองลงมาค่อ อัต่ราส่่วนขึ้ยะอ่นทร่ย์ต่่อผักต่บชวา (2 : 1) และ
อัต่ราส่่วนขึ้ยะอ่นทร่ย์ต่่อผักต่บชวา (1 : 1) ต่ามลำดับ ท่� 97.3±4.9 และ 80.9±4.0 
ล่ต่รต่่อวัน ต่ามลำดับ ดังต่ารางท่� 4-2

ตารัางที� 4-2 อัต่ราการเก่ดก๊าซ้ช่วภาพิ่จากการทดลอง

อัตรัาส่วินั
(ขยะอินัทรัีย์ : ผักตบชีวิา)

อัตรัาการัเกิดก๊าซชีีวิภาพั
(ลัิตรัต่อวิันั)

T1 (1:1) 80.9±4.0

T2 (2:1) 97.3±4.9

T3 (3:1) 118.9±2.2

2) องค์ปรัะกอบก๊าซชีีวิภาพั 
ด้านก๊าซ้ม่เทนพิ่บว่าทั�ง 3 ชุดการทดลองส่ามารถูผล่ต่ก๊าซ้ม่เทนอยู่ในช่วง

ร้อยละ 50.3-62.0 ด้านก๊าซ้คาร์บอนไดออกไซ้ด์พิ่บว่าทั�ง 3 ชุดการทดลองส่ามารถู
ผล่ต่ก๊าซ้คาร์บอนไดออกไซ้ด์อยู่ ในช่วงร้อยละ 37.2-49.5 และด้านก๊าซ้
ไฮุโดรเจนซั้ลไฟด์ท่�เก่ดขึ้้�นทั�ง 3 ชุดการทดลอง ม่ปร่มาณอยู่ท่� 57.3-78.1 ppm 
ดังต่ารางท่� 4-3 ซ้้�งทั�ง 3 ชุดการทดลองยังม่ความเห้มาะส่มในการนำไปผล่ต่ก๊าซ้
ช่วภาพิ่ เพิ่ราะอยู่ในช่วงเกณฑ์์มาต่รฐานขึ้องก๊าซ้ช่วภาพิ่ท่�เห้มาะส่ม (กรมโรงงาน
อุต่ส่าห้กรรม, 2553) ดังต่ารางท่� 4-3 และ 4-4

ตารัางที� 4-3 องค์ประกอบก๊าซ้ช่วภาพิ่จากการทดลอง

อัตรัาส่วินั

(ขยะอินัทรัีย์ : ผักตบชีวิา)

องค์ปรัะกอบก๊าซชีีวิภาพั

CH
4
% CO

2
% H

2
S (ppm)

T1 (1:1) 50.3 49.5 57.3

T2 (2:1) 56.1 43.8 64.8

T3 (3:1) 62.0 37.2 78.1
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ตารัางที� 4-4 องค์ประกอบก๊าซ้ช่วภาพิ่
องค์ปรัะกอบ ควิามเข้มข้นั

CH
4

50 - 70 %

CO
2

20 - 50 %

H
2
O (vapor) 0 - 10 %

N
2

0 - 5 %

O
2

0 - 2 %

NH
3

0 - 1 %

H
2
S 50 - 10,000 ppm

ที�มา : กรมโรงงานอุต่ส่าห้กรรม, 2553

7. ควิามคุ้มค่าเชีิงธุรักิจั คุณค่าเชีิงสังคม แลัะการันัำไปใชี้ปรัะโยชีนั์ 
1) การันัำไปใชี้ในัการัผลัิตกรัะแสไฟฟ้าจัากก๊าซชีีวิภาพั
ห้ากนำผลการทดลองท่�ไดใ้นอตั่ราส่ว่นขึ้ยะอน่ทร่ยต์่อ่ผกัต่บชวา (3:1) โดย

ใช้ขึ้ยะ 5 ก่โลกรัมต่่อวันซ้้�งส่ามารถูผล่ต่ก๊าซ้ได้สู่งสุ่ด 120 ล่ต่รต่่อวัน ไปใช้ประโยชน์
จร่ง ทางกลุ่มผู้จัดทำค่ดว่าจะต่้องใช้ปร่มาณวัต่ถูุด่บรวม 10 ต่ันต่่อวัน ในการนำไป
ผลต่่เป็นก๊าซ้ชว่ภาพิ่เพ่ิ่�อให้ไ้ด้ปรม่าณก๊าซ้ช่วภาพิ่ท่�เห้มาะส่ม คอ่ 240 ลกูบาศก์เมต่ร
ต่่อวัน เพิ่่�อเปล่�ยนเป็นกระแส่ไฟฟ้าได้ประมาณ 336 ก่โลวัต่ต่์ชั�วโมง

2) เกณฑ์์การัออกแบบรัะบบผลัิตก๊าซชีีวิภาพั
ในการออกแบบระบบฯ จะพ่ิ่จารณาจากปร่มาณขึ้ยะทั�งห้มดท่�เก่ดขึ้้�นใน

การห้มักก๊าซ้ช่วภาพิ่ ได้แก่ ขึ้ยะอ่นทร่ย์ท่�ย่อยส่ลายได้ง่าย และผักต่บชวา ซ้้�งจาก
การว่เคราะห์้จากผลการทดลองขึ้องกลุ่มผู้จัดทำปร่มาณวัต่ถุูด่บท่�ต่้องเต่่มค่อให้้ได้ 
10 ต่ันต่่อวัน โดยออกแบบระบบให้้รองรับขึ้ยะอ่นทร่ย์และผักต่บชวาให้้ได้ 10 ต่ัน
ต่่อวนั ซ้้�งต้่นทุนค่าก่อส่ร้างระบบต้่นแบบ ค่าดำเนน่งาน และการประเมน่ความคุม้ทนุ 
ในการออกแบบระบบผล่ต่ก๊าซ้ช่วภาพิ่ในครั�งน่�ได้ศ้กษาต้่นแบบมาจาก การศ้กษา
ต่้นแบบระบบผล่ต่ก๊าซ้ช่วภาพิ่จากขึ้ยะต่ลาดส่ด กทม. (กรมพิ่ลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พิ่ลังงาน, 2553) การประเม่นศักยภาพิ่การผล่ต่ไฟฟ้าด้วย Biogas จากขึ้ยะ 
กรณ่ศ้กษา ต่ลาดไท (ปร่พิ่ัฒน์ จ้งชนะ และสุ่ภวัฒน์ ว่วรรธี์ภัทรก่จ, 2555) และคู่ม่อ
การพัิ่ฒนาและการลงทุนผล่ต่พิ่ลังงานทดแทน (กรมพิ่ลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พิ่ลังงาน, 2554) ได้ผลการศ้กษาดังน่� (ต่ารางท่� 4-5 ถู้ง 4-12)
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2.1) ค่าก่อส่ร้างระบบต่้นแบบ

มูลค่าการลงทุนก่อส่ร้างต่้นแบบระบบผล่ต่ก๊าซ้ช่วภาพิ่จากขึ้ยะอ่นทร่ย์

ร่วมกับผักต่บชวา รวมทั�งส่่�นเป็นเง่น 5,740,500 บาท ดังน่�

(1) งานโครงส่ร้าง และงานส่ถูาปัต่ยกรรม รวมเป็นเง่น 1,133,000 บาท

(2) งานอปุกรณ ์เชน่ งานระบบทอ่ อปุกรณต์่า่ง ๆ  และงานต่ด่ต่ั�งเดน่ระบบ 

รวมเป็นเง่น 4,607,500 บาท รายละเอ่ยดงานแส่ดงในต่ารางท่� 4-5

ตารัางที� 4-5 รายละเอ่ยดค่าก่อส่ร้างต่้นแบบ

ลัำดับ ลัักษิณะงานั รัวิม (บาท) หมายเหตุ

1 งานโครงส่ร้าง 620,000
1. ระบบในขึ้้อ 1-3 ค่ดรวม 

Factor F แล้ว ดังน่�

- เง่นล่วงห้น้า 10%

- เง่นประกันผลงาน 

ห้ัก 10%

- ดอกเบ่�ยเง่นกู้ 7%

2 งานส่ถูาปัต่ยกรรม 513,000

3 ระบบท่อและอุปกรณ์ 305,000

4 ระบบย่อยขึ้ยะ 181,000

5 ระบบถูังห้มักก๊าซ้ช่วภาพิ่ 2,000,000

6 ระบบถูังต่กต่ะกอน 100,000

7 ระบบถูังบำบัดน�ำเส่่ย 88,000

8 ระบบถูังปรับปรุงคุณภาพิ่ก๊าซ้ 90,000 2. ระบบในขึ้้อ 4-14 ค่ด

ภาษ่ 7% แล้ว9 ระบบส่ำรองก๊าซ้ 600,000

10 ระบบส่่งก๊าซ้ 370,000

11 ระบบไฟฟ้าและควบคุม 428,000

12 ระบบใช้งานก๊าซ้ช่วภาพิ่ 42,000

13 ระบบอุปกรณ์ก๊าซ้ 195,000

14 อุปกรณ์อ่�น ๆ 8,500

15 การทดลองและเด่นระบบ 200,000

รัวิม 5,740,500

2.2) ค่าการดำเน่นงาน

(1) ค่าขึ้นส่่ง

- ค่าขึ้นส่่งแบบเห้มาจ่าย 750 บาทต่่อวัน
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(2) ค่าน�ำประปา

- ราคาน�ำประปา 30 บาทต่่อวัน

(3) ค่าไฟฟ้า

ตารัางที� 4-6 ค่าไฟฟ้า

ลั�า
ดับ

เค
รัื�อ

งจั
ักรั

อุป
กรั

ณ
์

ก�า
ลััง

ไฟ
ฟ

้า 
(ก

ิโลั
วิัต

ต์)

ปรั
ะส

ิทธ
ิภา

พั
กา

รัท
�าง

านั
 (%

)

เวิ
ลัา

ท�า
งา

นั 
(ชี

ม.
ต่อ

วิันั
)

ก�า
ลััง

ไฟ
ฟ

้าท
ี�ใชี

้
 (ก

ิโลั
วิัต

ต์ต
่อชี

ม.
)

ค่า
ไฟ

ฟ
้าต

่อห
นั่วิ

ย 
(บ

าท
ต่อ

กิโ
ลัวิ

ัตต
์-ชี

ม.
)

ค่า
ไฟ

ฟ
้าท

ี�ต้อ
งจั

่าย
 

(บ
าท

ต่อ
วิันั

)

1 เคร่�องบดขึ้ยะ 2.20 80 5 8.80 3 26.40

2 เคร่�องสู่บนํ�า 1.50 80 1 1.20 3 3.60

3 ห้ลอดไฟส่่องส่ว่าง 0.16 100 8 1.28 3 3.84

รัวิมค่าไฟฟ้าที�ใชี้ 33.84

(4) ค่าจ้างคนงาน

ตารัางที� 4-7 ค่าจ้างคนงาน

ลั�าดับ รัายการั รัาคาค่าจั้าง (บาทต่อวิันั)

1 ค่าจ้างคนงาน 1 300

2 ค่าจ้างคนงาน 2 300

รัวิมค่าคนังานั 600
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(5) ค่าใช้จ่ายอ่�น ๆ

ตารัางที� 4-8 ค่าใช้จ่ายอ่�น ๆ

ลั�าดับ รัายการั
รัาคาค่าใชี้จั่ายอื�นั ๆ 

(บาทต่อเดือนั)

รัาคาค่าใชี้จั่ายอื�นั ๆ 

(บาทต่อวิันั)

1 ค่าซ้่อมบํารุง 1,000 33.33

2 อปุกรณ์ทาํความส่ะอาดและอ่�น ๆ 100 3.33

รัวิมค่าใชี้จั่ายอื�นั ๆ 1,100 36.67

(6) รวมค่าใช้จ่ายทั�งห้มด

ตารัางที� 4-9 รวมค่าใช้จ่ายทั�งห้มด

ลั�าดับ รัายการั รัายจั่าย (บาทต่อวิันั) รัายจั่าย (บาทต่อปี)

1 ค่าขึ้นส่่ง 750.00 273,750.00

2 ค่าไฟฟ้า 33.84 12,351.05

3 ค่านํ�าประปา 30.00 10,950.00

4 ค่าคนงาน 600.00 219,000.00

5 ค่าใช้จ่ายอ่�น ๆ 36.67 13,384.55

รัวิมค่าใชี้จั่ายทั�งหมด 1,450.51 529,435.60
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(7) รายได้จากการผล่ต่ก๊าซ้ช่วภาพิ่

ตารัางที� 4-10 รายได้จากการผล่ต่ก๊าซ้ช่วภาพิ่
ลัำ

ดับ

รัา
ยก

ารั

ปรั
ิมา

ณ
ที�ไ

ด้ต
่อวิ

ันั

ปรั
ิมา

ณ
กรั

ะแ
สไ

ฟ
ฟ

้าท
ี�ได

้เม
ื�อ

เท
ียบ

กับ
ไฟ

ฟ
้า 

1.
4 

kW
h

(k
W

h)

รัา
คา

ต่อ
หนั

่วิย
 

(บ
าท

ต่อ
หนั

่วิย
)

รัา
ยไ

ด้ท
ี�ได

้ (บ
าท

ต่อ
วิันั

)

รัา
ยไ

ด้ท
ี�ได

้ 

(บ
าท

ต่อ
ปี)

1 ก๊าซ้ช่วภาพิ่ 240 

ลบ.ม.
336 2.96 994.56 363,014.40

2 ค่าใช้จ่ายในการ

กำจัดขึ้องเส่่ย

ท่�ลดลง

7,500 

กก.
- 0.131 982.50 358,612.50

3 วัส่ดุปรับปรุงด่น 3,200 

กก.
- 4.00 12,800.00 4,672,000.00

รัวิม 14,777.06 5,393,626.90

ห้มายเห้ตุ่: ก๊าซ้ช่วภาพิ่ 1 ลบ.ม. ส่ามารถูผล่ต่เป็นกระแส่ไฟฟ้าได้ 1.4 kWh และ 

ไฟฟ้า 1 kWh ม่ราคาอยู่ท่� 2.96 บาท(8) การคำนวณความคุ้มทุน

8) การคำนวณความคุ้มทุน

ค่าก่อส่ร้างระบบต่้นแบบ 5,740,500.00 บาท

ค่าการดำเน่นงาน 529,436.15 บาท/ปี

รายได้จากกระบวนการผล่ต่ก๊าซ้ช่วภาพิ่ 5,393,626.90 บาท/ปี

กำไรจากการผล่ต่ก๊าซ้ช่วภาพิ่ 4,864,190.75 บาท/ปี



การถอดบทเรียนจากโครงการประกวดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ50

ระยะเวลาท่�จะคุ้มทุน =

ระยะเวลาท่�จะคุ้มทุน =

= 1.18 ปี
จะได้

ค่าก่อส่ร้างระบบต่้นแบบ

กําไรจากการผล่ต่ก๊าซ้ช่วภาพิ่

5,740,500.00 บาท

4,864190.75 บาท/ปี

ดงันั�น จะต้่องใช้ระยะเวลาในการดำเนน่การ 1 ปี 1 เดอ่น กบั 6 วนั ถูง้จะคน่ทนุใน

การก่อส่ร้างระบบ

8. สรัุป 

จากการศ้กษาทดลองศักยภาพิ่จากการนำขึ้ยะอ่นทร่ย์และผักต่บชวา

มาผล่ต่เป็นก๊าซ้ช่วภาพิ่ พิ่บว่าสั่ดส่่วนขึ้ยะอ่นทร่ย์ต่่อผักต่บชวา 3 ต่่อ 1 ส่่วน 

ม่ศักยภาพิ่ในการผล่ต่ก๊าซ้ช่วภาพิ่สู่ง วันละประมาณ 120 ล่ต่รต่่อวัน 

เม่�อนำอตั่ราส่่วนดงักล่าว ไปคำนวนการผล่ต่ก๊าซ้ชว่ภาพิ่โดยใชข้ึ้ยะอน่ทรย่์

และผักต่บชวาในการห้มักวันละ 10 ต่ัน ภายใต่้ระบบผล่ต่ก๊าซ้ช่วภาพิ่ท่�ส่ามารถู

รองรับได้ พิ่บว่า จะส่ามารถูผลต่่เป็นก๊าซ้ช่วภาพิ่ได้ประมาณ 240 ลกูบาศก์เมต่รต่่อวัน 

ห้ากนำมาคำนวนความคุ้มทุนขึ้องการนำไปใช้ประโยชน์ในการผล่ต่ก๊าซ้ช่วภาพิ่เพ่ิ่�อ

เปล่�ยนเป็นพิ่ลังงานไฟฟ้า พิ่บว่า เม่�อลงทุนในการก่อส่ร้างระบบโดยใช้งบประมาณ 

5,740,500 บาท และระบบส่ามารถูทำผลกำไรได้ปีละ 4,864,190.75 บาท จะต่้อง

ใช้ระยะเวลาในการดำเน่นการ 1 ปี 1 เด่อน กับ 6 วัน ถู้งจะค่นทุนในการก่อส่ร้าง

ระบบ ทั�งน่�การห้าทำเลท่�ต่ั�งท่�เห้มาะส่มในการต่ั�งโรงงานผล่ต่ไฟฟ้าจากก๊าซ้ช่วภาพิ่ 

ต่้องตั่�งใกล้กับแห้ล่งผล่ต่ขึ้ยะอ่นทร่ย์ท่�ม่ปร่มาณมาก และแห้ล่งน�ำท่�ม่ผักต่บชวา

ขึ้้�นอยู่ห้นาแน่นและต้่องกำจัดอยู่บ่อยครั�ง ซ้้�งรัศม่ขึ้องโรงงานในการขึ้นส่่งวัส่ดุห้มัก

ไม่ควรเก่น 20 ก่โลเมต่ร เพิ่่�อลดอัต่ราการส่่�นเปล่องพิ่ลังงานในการขึ้นส่่ง

ขึ้ยะอ่นทร่ย์ถู่อเป็นขึ้ยะท่�ส่ำคัญอ่กประเภทห้น้�งท่�ส่่งผลกระทบทาง

ส่่�งแวดล้อมห้ากไม่นำไปกำจัดอย่างถููกว่ธ่ีห้ร่อนำไปใช้ประโยชน์จะส่่งผลกระทบใน

ด้านทัศน่ยภาพิ่ ด้านส่่�งแวดล้อม ห้ร่อด้านสุ่ขึ้ภาพิ่ อาท่ เช่น บดบังทัศน่ยภาพิ่ท่�

ส่วยงาม การส่่งกล่�นเห้ม็น ห้ร่อเป็นแห้ล่งเพิ่าะพิ่ันธีุ์ขึ้องส่ัต่ว์ก่อโรคต่่าง ๆ เป็นต่้น 
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รวมไปถู้งผักต่บชวาท่�ม่ปร่มาณเยอะในแห้ล่งน�ำธีรรมชาต่่ ห้ากผักต่บชวาม่

ความห้นาแน่นสู่ง ก็จะส่่งผลกระทบต่่อแห้ล่งน�ำนั�น เช่น ขึ้ัดขึ้วางการไห้ลขึ้องน�ำ 

การสู่ญเส่่ยน�ำจากการคายน�ำขึ้องผักต่บชวา การต่่�นเขึ้่นขึ้องแห้ล่งน�ำ ห้ร่อทำให้้

ปร่มาณออกซ่้เจนในน�ำลดลง ทั�งน่� ขึ้ยะอ่นทร่ย์และผักต่บชวาเป็นขึ้ยะท่�ส่ามารถู

ย่อยส่ลายได้ ซ้้�งส่ามารถูนำมาผล่ต่เป็นก๊าซ้ช่วภาพิ่เพ่ิ่�อนำไปเป็นพิ่ลังงานไฟฟ้า 

เพิ่่�อลดปัญห้าด้านต่่าง ๆ รวมไปถู้งลดการปล่อยก๊าซ้เร่อนกระจกจากกระบวนการ

ย่อยส่ลายต่ามธีรรมชาต่่ เป็นการนำขึ้ยะอ่นทร่ย์ท่�เก่ดขึ้้�นในแต่่ละวันและวัชพิ่่ชน�ำ

ท่�ม่อยู่ในแห้ล่งน�ำมาใช้ประโยชน์อ่กทางห้น้�ง
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