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บทคดัย่อ 
ขยะเป็นปญัหาที่ซับซ้อน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในชุมชนและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงจะสามารถแก้ไขปญัหาได้ จากการศึกษา
วธิกีารจดัการขยะชุมชนจํานวน 2 แห่ง ได้แก่ วสิาหกิจชุมชนท่าสุด 
ตําบลท่าสุด อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย และเทศบาลตําบลต้นเปา 
อําเภอสนักําแพง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยวสิาหกิจชุมชนท่าสุด เลือก
เทคโนโลยเีตาเผาขยะแบบไม่ใชพ้ลงังาน ทีม่ตีน้ทุนในการก่อสรา้งและ
ดําเนินการตํ่ า ในการดําเนินงานสามารถเผากําจัดขยะแห้งเช่น
ถุงพลาสติกและบรรจุภณัฑ์ชนิดต่างๆ ที่ไม่มสี่วนผสมของขยะเปียก
อยา่งเศษอาหาร ผกัและผลไม ้และมกีารผึง่ขยะใหแ้หง้เน่ืองจากขยะถูก
ทิ้งใหเ้ปียกฝนในฤดูฝนดว้ยโรงตากขยะพลงังานแสงอาทติย์ จะทําให้
สามารถเผากําจดัได้ถึง 184 กิโลกรมัต่อชัว่โมง อุณหภูมก๊ิาซไอเสยี
เฉลี่ย 691 องศาเซลเซยีส ปรมิาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
สูงสุด 134 ส่วนในล้านส่วน(ppm) ไม่พบปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) และความทบึแสงไม่เกนิ 20 % ประสทิธภิาพการเผา
ไหม้เฉลี่ย 99.95% ผลิตกําลงังานความร้อนในรูปของก๊าซไอเสยีได ้
519.06 กโิลวตัต์ แต่สมรรถนะจะลดน้อยลงไปเมื่อมสี่วนผสมของขยะ
เปียกเพิม่ขึ้น ดงันัน้เพื่อให้การเผากําจดัขยะมปีระสทิธภิาพ จงึควร
ปรบัปรุงดา้นการจดัการขยะ ใหม้กีารแยกขยะพวกเศษอาหาร ผกัและ
ผลไม ้ออกไป โดยนําไปทําปุ๋ ยหมกัเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ ยเคมี
ของเกษตรกร ส่วนเทศบาลตําบลต้นเปาเป็นอีกหน่ึงชุมชนที่มีการ
รณรงคโ์ครงการคดัแยกขยะเพือ่ลดปรมิาณมลูฝอย โดยมกีารใหค้วามรู้
แก่ชาวบา้นในการคดัแยกขยะ มลูคา่ของขยะชนิดต่างๆ การทาํปุ๋ ยหมกั
จากขยะ และจดัให้มกีารรบัซื้อขยะโดยผูป้ระกอบการค้าขยะรไีซเคลิ
เป็นประจําทุกๆเดือน โดยตัง้แต่เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2550 ถึง 
มกราคม พ.ศ. 2551 มมีูลค่าการซื้อขายขยะอยู่ที่ 39,192 บาท ถึง 
47,323 บาท ต่อเดอืน 
 
1. บทนํา 
การจดัการขยะด้วยวธิีการเผา เป็นทางเลือกหน่ึงที่นิยมใช้กนัอย่าง
แพร่หลายในการแกไ้ขปญัหาขยะทัง้ในประเทศและต่างประเทศ แต่ถา้
หากไมม่กีารควบคุมกระบวนการเผาใหม้ปีระสทิธภิาพกอ็าจเกดิปญัหา

สิง่แวดลอ้มตามมาอย่างใหญ่หลวง การเผากําจดัขยะดว้ยเตาเผาแบบ
ไมใ่ชพ้ลงังานถูกนํามาใชใ้นการจดัการแกไ้ขปญัหาขยะ เพราะเป็นการ
กาํจดัใหห้มดไป ไมม่ขียะตกคา้ง ไมส่ง่กลิน่เหมน็และควนัรบกวนผูท้ีอ่ยู่
อาศัยใกล้เคียง จึงมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาโดยเข้าไปศึกษา
หลกัการทาํงานของเตาเผาขยะ ประเมนิสมรรถนะ ใหเ้กดิเป็นขอ้มลูเชงิ
วศิวกรรมในการวเิคราะห์ ชี้แนะแนวทางในการปรบัปรุงเตาเผาและ
กรรมวธิกีารเผาให้สามารถปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
นอกจากนัน้แลว้การพฒันาการจดัการขยะกเ็ป็นสิง่สาํคญัเพราะการนํา
ขยะมาใช้เป็นพลงังาน เทคโนโลยเีพยีงอย่างเดียวไม่สามารถทําได ้
เทคโนโลยตี่างๆทีนํ่ามาใชใ้นการผลติเป็นพลงังานตอ้งการวตัถุดบิหรอื
ขยะทีม่กีารคดัแยกในลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัออกไป การนํามาเผาเพื่อ
ผลิตพลังงานความร้อนก็ต้องการขยะที่สามารถเผาไหม้ได้และมี
ความชืน้ตํ่า การหมกัเพือ่ใหเ้กดิก๊าซเชือ้เพลงิตอ้งใชข้ยะทีส่ามารถย่อย
สลายได้เช่นเศษผกัเศษอาหาร การคดัแยกขยะทีต่้นทางกเ็ป็นวธิกีาร
หน่ึงที่จะช่วยลดปรมิาณขยะ และเป็นวธิทีี่สามารถแยกขยะไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพมากที่สุด  ซึ่งต้องอาศยัการมสี่วนร่วมของชุมชนจงึจะ
สามารถปฏบิตัไิด ้ตอ้งหาแนวทางทีจ่ะทาํใหชุ้มชนเหน็ความสาํคญัของ
ขยะ และนําไปสูก่ระบวนการคดัแยก  
 
2. การจดัการขยะโดยอาศยัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การแก้ไขปญัหาขยะต้องอาศยัการมสี่วนร่วมของชุมชนใน
การแก้ไขปญัหา บางแห่งประชาชนแก้ไขปญัหากนัเองโดยจดัตัง้เป็น
วสิาหกิจชุมชนเพื่อมาบรหิารจดัการขยะอย่างเช่น ตําบลท่าสุดเป็น
ตําบลที่อยู่ระว่างทางไปอําเภอแม่สาย ห่างจากตัวเมืองเชียงราย
ประมาณ 20 กโิลเมตร เป็นสถานทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
การขยายตวัของชุมชนอย่างรวดเรว็ภายหลงัจากการตัง้มหาวทิยาลยั
แม่ฟ้าหลวง ทําให้เกิดปญัหาสิง่แวดล้อมตามมา เพราะมขียะจํานวน
มากที่ต้องทําการกําจดั ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสุดยงัไม่มี
มาตรการมารองรบัปญัหาขยะ ทําให้มขียะถูกทิ้งตามที่ต่างๆจํานวน
มากทัง้ในแม่น้ําลําคลอง ในป่า และพื้นที่ว่างเปล่า ส่งกลิ่นเหม็น มี
แมลงวนั และหนูพรอ้มทัง้สตัวท์ีเ่ป็นพาหะนําโรคอื่นๆคุย้เขีย่บรเิวณที่
ทิง้ขยะ ชมรมรกัสะอาดปราศจากมลพษิตําบลท่าสุด จงึไดม้กีารระดม
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ความคดิรว่มกนัเพือ่หาแนวทางทีถู่กตอ้งในการกําจดัขยะมลูฝอยใหถู้ก
จุด กําหนดนโยบาย วางแผนสรา้งจติสํานึกต่อเยาวชน โดยไดด้ําเนิน
กจิกรรมในการทําความสะอาดในวาระต่างๆ สร้างเครอืข่ายกบัทุกๆ
ชุมชน รว่มกนัฟ้ืนฟู และปรบัปรุงสภาพแมน้ํ่าลําคลอง ทีถู่กทาํลายดว้ย
ขยะมูลฝอยใหก้ลบัมาสู่สภาพดงัเดมิ ต่อมาไดเ้สนอโครงการวสิาหกจิ
ชุมชนเขา้มาจดัการแกไ้ขปญัหาขยะแก่องคก์ารบรหิารสว่นตําบลท่าสุด 
เพื่อดําเนินกจิกรรมในการหาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม ทนัสมยั มาใชใ้น
การดาํเนินการแกไ้ขปญัหาขยะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่1 เตาเผาขยะแบบไมใชพ่ลงังานทีว่สิาหกจิชุมชนตําบลทา่สดุ 
 

เตาเผาขยะแบบไม่ใชพ้ลงังานของบรษิทั ซงัเคยีวเฟอรเ์นส จาํกดั 
[1] ถูกเลอืกใหนํ้ามาใชใ้นกระบวนการกําจดัขยะ เพราะตน้ทุนในการ
ดาํเนินงานตํ่า ไมม่หีวัเผา พดัลม หรอืไฟฟ้ามาใชใ้นการเผา โดยใชข้ยะ
ซึ่งสามารถเผาไหมใ้ห้ความรอ้นได้เป็นเชื้อเพลงิภายในตวั ระบายไอ
เสยีออกปล่องควนัโดยอาศยัความแตกต่างของอุณหภูมภิายในเตากบั
ภายนอกเตา หรอื Natural Draft โดยทาํการเผากําจดัทุกวนัไมใ่หม้ขียะ
ตกคา้ง มกีารคดัแยกขยะบางสว่นทีส่ามารถนําไปรไีซเคลิได ้เช่น แกว้ 
กระดาษ พลาสตกิ โลหะ เมื่อแยกเสรจ็แล้วจงึป้อนเขา้สู่เตาเผา เหลอื
เพยีงเถา้ถ่านเทา้นัน้ทีจ่ะนําไปเททิง้ ถมทีด่นิบรเิวณรอบๆโรงเผาขยะ  

หน่วยงานราชการทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรงในการกําจดั
ขยะคอื เทศบาลตาํบลตน้เปา อาํเภอสนักําแพง จงัหวดัเชยีงใหม ่กําจดั
ขยะโดยให้เอกชนรบัเหมาไปทําการฝงักลบนอกพื้นที่เทศบาล ซึ่งมี
ค่าใชจ้า่ยต่อปีถงึ 4 ลา้น 8 แสนบาท จงึอยากจะลดค่าใชจ้า่ยในสว่นน้ี
เพื่อทีจ่ะนําเงนิทีล่ดไดม้าพฒันาชุมชนในดา้นอื่นๆ จงึขอความร่วมมอื
กบัคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จดัโครงการรณรงค์ลดคดัแยกขยะเพื่อลดปรมิาณ
มูลฝอยจากครวัเรือน มีการประชุมร่วมกับตัวแทนหมู่บ้าน เพื่อหา
แนวทางในการลดปรมิาณขยะ จดัใหต้วัแทนหมู่บา้นไปทรรศนะศกึษา
ชุมชนทีม่กีารบรหิารจดัการขยะทีด่ ีทีอ่าํเภอบา้นโฮง่ จงัหวดัลําพนู เช่น
โครงการทาํปุ๋ ยหมกัจากเศษวชัพชืบา้นดอยกอ้ม โครงการธนาคารขยะ
รไีซเคลิที่โรงเรยีนธรีการท์บา้นโฮ่ง เพื่อใหเ้กดิแนวทางในการบรหิาร
จดัการขยะ จากนัน้เมื่อมมีตเิหน็ชอบจาก คณะตวัแทนผูนํ้าหมูบ่า้น จงึ
เริ่มเข้าไปให้ความรู้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตําบลต้นเปา 
จํานวน 10 หมู่บ้าน โดยมวีทิยากร จากมหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้และผูป้ระกอบการคา้ของเก่า มาร่วมใหค้วามรูก้บั

ประชนชนในการชี้ให้เหน็ถงึประโยชน์ของขยะ มูลค่า และการทําปุ๋ ย
จากขยะเศษอาหาร หลังจากนัน้ก็ดําเนินการจดัให้มกีารซื้อขยะที่ร ี
ไซเคลิไดจ้ากชุมชน โดยผูป้ระกอบการคา้ของเก่าจะเขา้มารบัซือ้ขยะที่
ประชาชนคดัแยกแลว้เดอืนละครัง้  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่2 ชาวบา้นตาํบลตน้เปานําขยะรไีซเคลิมาขายใหก้บัผูป้ระกอบการ

คา้ของเก่าทีจ่ะเขา้มารบัซือ้เดอืนละครัง้ตามสถานทีน่ดัหมาย 
 

วธิกีารนี้นอกจากจะสามารถลดปรมิาณขยะมลูฝอยทีจ่ะตอ้งกําจดั
แลว้ ยงัเป็นการสรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชนดว้ย หากนําขอ้มลูองคป์ระกอบ
ของขยะจากชุมชนที่มขีนาดไม่เกนิ 50 ตนัต่อวนั ของกรมพฒันา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน [2] มาลองจัดการอย่างมี
ประสทิธภิาพจะทําใหท้ราบว่า สุดทา้ยแล้วจะเหลอืขยะทีจ่ะต้องนําไป
ฝงักลบเพยีง 2.37 % เทา่นัน้เอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 แผนผงัการจดัการขยะระดบัชมุชน 

 
 
 
 
 

ขยะจากครวัเรอืน 

ขยะรไีซเคลิ 32.77% เศษอาหาร 57.18% 

ตลาดนดั
คา้ของเก่า 

โรงหมกัปุ๋ ย 
อนิทรยี ์

ขยะกาํจดั 10.05% 

ขยะเผาได ้
ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ 

9.02% 

ขยะทีเ่ผา
ไมไ่ด ้ขยะ
อนัตราย 
1.03% 

พลงังาน เถา้ถ่าน 
1.34% 

ฝงักลบ 
2.37% 

โรงงาน 
รไีซเคลิ 

เกษตรกร 

 

 



 

22                                                                          รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 1 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.การประเมินสมรรถนะเตาเผาขยะท่ีวิสาหกิจชมุชนท่าสดุ 
 เพือ่ใหเ้กดิขอ้มลูเชงิวศิวกรรมในการพฒันาระบบการกาํจดัของ
วสิาหกจิชุมชนทา่สดุ จงึทาํการตดิตัง้อุปกณ์และทดลองดงัน้ี 

3.1 ทําการตดิตัง้อุปกรณ์วดัอุณหภูม ิThermocouple type K 
ทัง้หมด 8 จุด ไดแ้ก่ หอ้งเผาไหม ้โคนปล่องระบายไอเสยี สิง่แวดลอ้ม 
ประตูเตา ผนังด้านขา้ง ผนังด้านบน ผวิโคนปล่องระบายไอเสยี และ
ผนงัดา้นหลงั ต่อพวงเขา้กบัเครือ่งแปลงสญัญาณ 8 Chanel Thermo 
Couple Input “ADAM 4018” เพือ่บนัทกึขอ้มลูลงในคอมพวิเตอรด์ว้ย
โปรแกรม Lab View และตดิตัง้อุปกรณ์เพื่อวดัก๊าซมลพษิ Portable 
Flue Gas Analyzer “Testo 350 XL” เพือ่ดดูตวัอย่างก๊าซไอเสยีจาก
โคนปล่องระบายไอเสยี     

3.2 ทําการทดสอบประสทิธภิาพเตาเผาขยะเบือ้งตน้ โดยทาํการ
หาอตัราการเผากําจดัที่ใช้งานอยู่จรงิ อุณหภูมสิ่วนต่างๆของเผาเผา
และปรมิาณก๊าซมลพษิที่เกิดขึ้นจากการเผากําจดัขยะ โดยใช้ขยะที่
เกดิขึน้จรงิในชุมชนทดลองเผาจนแลว้เสรจ็ตามการทาํงานปกต ิ

3.3 จดัเตรยีมขยะทีม่อีตัราสว่นผสมระหวา่งขยะเปียกต่อขยะแหง้
ในสดัสว่นโดยน้ําหนกัทีแ่ตกต่างกนัไดแ้ก่ 0:100 20:80 40:60 50:50 
และ 60:40 อย่างละ 200 กโิลกรมั โดยใชข้ยะทีเ่กบ็ไดจ้ากชุมชนมาคดั
แยกเพื่อใช้ในการทดลอง  ทําโรงตากแห้งขยะโดยใช้พลังงาน
แสงอาทติยอ์บขยะทีเ่ปียกฝนใหแ้หง้โดยไมต่อ้งใชเ้ชือ้เพลงิและไฟฟ้า 

3.4 ทําการทดลองเผาขยะทีม่อีตัราส่วนผสมต่างๆ ทดลองวนัละ
ครัง้ โดยเริม่จากอตัราสว่น 0:100 20:80 40:60 50:50 และ 60:40 
ตามลําดบั ควบคุมการเผาไหมโ้ดยการป้อนขยะใหอุ้ณหภูมภิายในเตา
อยู่สูงเพียงพอที่จะทําให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด โดยไม่ป้อนขยะน้อย
เกนิไปเพราะจะทําใหเ้ตาสูญเสยีกําลงัหรอืมากเกนิไปจนทําใหเ้ตาดบั
พร้อมทําการวดัและบันทึก อุณหภูมิ ปริมาณก๊าซไอเสีย พร้อมทัง้
สงัเกตความทบึแสงของควนั 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่4 โรงตากขยะพลงังานแสงอาทติยท์ีว่สิาหกจิชุมชนตาํบลทา่สดุ 

 
4.ผลการทดลองและอภิปรายผล 

4.1ผลการทดลองเผาขยะเพือ่หาอตัราการป้อนขยะทีเ่ตาเผา
สามารถทาํไดจ้รงิในปจัจบุนั 

การเผาขยะของเทศบาลตําบลท่าสุด อําเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงราย 
โดยทาํการชัง่น้ําหนกัและเผากําจดัเป็นระยะเวลา 5 ชัง่โมง ผลของการ
ตรวจวดัเป็นดงัน้ี ช่วงเวลา 8.30 น ถงึ 10.30 น ของวนัที ่27 เมษายน 
พ.ศ. 2551 เผาขยะไดจ้าํนวน 307 กโิลกรมัช่วงเวลา 10.30 ถงึ 12.30 
น ของวนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2551 เผาขยะไดจ้าํนวน 243 กโิลกรมั
อตัราการเผาขยะเฉลีย่ คอื 137.5 กโิลกรมัต่อชัว่โมง เตาเผาขยะจะมี
ประสทิธภิาพดใีนการควบคุมปรมิาณก๊าซไอเสยีเมื่อสามารถควบคุม
อุณหภูมก๊ิาซไอเสยีใหส้งูกวา่ 500 องศาเซลเซยีส การตรวจวดัปรมิาณ
ความรอ้นทีส่ญูเสยีจากผนงัเตาจะทาํการเผาขยะต่อเน่ืองไปจนอุณหภูมิ
เตาเผาขยะบรเิวณผนงัเตาสว่นต่างๆเริม่คงที ่ไมม่กีารเพิม่อุณหภูมขิึน้
ไปอกี สามารถตรวจวดัอุณหภมูเิตาเผาขยะในสว่นต่างๆของผนงัเตาได ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่5 อุณหภมูสิว่นต่างๆของเตาเผาขยะทีว่สิาหกจิชุมชนตาํบลทา่สดุ 
 

สามารถคํานวณความรอ้นทีส่ญูเสยีจากผนังเตาจากการพา
ความรอ้นของอากาศแบบ free convection โดยความรอ้นทีส่ญูเสยี
โดยรวมมคี่าเท่ากบั 5,193.30 วตัต์ (W) แบ่งเป็นความรอ้นทีส่ญูเสยี
ผา่นผนงัดา้นขา้งเตาเผาทัง้สองขา้ง 1,372.8 วตัต์ (W) ความรอ้นที่
สญูเสยีผา่นผนังดา้นบน 1848.97 วตัต ์(W) ความรอ้นทีส่ญูเสยีผา่น
ผนังด้านหลงั 423.44 วตัต์ ความรอ้นทีสู่ญเสยีผ่านประตูป้อนขยะ 
1245.27 วตัต ์ (W) และความรอ้นทีส่ญูเสยี ผา่นผนงัดา้นหน้า 302.82  
วตัต ์(W) 
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อณุ
หภ

มูิ 
(o C)

หอ้งเผาไหม้

ก๊าซไอเสยี

สิง่แวดลอ้ม

ประตู

ผนงัดา้นขา้ง

ผนงัดา้นหน้า

ผวิปล่องไอเสยี

ผนงัดา้นหลงั

  หมูบ่า้น พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  

หมูท่ี ่ ในเขตตาํบล 2550 2550 2551 

  ตน้เปา ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) 

1 ตน้เปา 5,212 5,567 4,821 

2 หนองโคง้ 9,933 14,000 7,634 

3 บอ่สรา้ง 7,914 3,710 584 

4 บวกเป็ด 2,365 1,122 1,553 

5 สนัพระเจา้งาม 744 3,200 2,363 

6 ตน้ผึง้ 3,880 5,670 5,500 

7 สนัมะฮกฟ้า 2,630 4,497 3,123 

8 สนัปา่คา่ 3,622 3,847 1,776 

9 แมโ่ฮม 3,798 3,150 8,677 

10 สนัชา้งมกู 1,548 2,560 3,161 

รวม 41,646 47,323 39,192 

ตารางที ่1 จาํนวนเงนิของการซือ้ขายขยะรไีซเคลิทีต่าํบลตน้เปา 
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4.2 ผลประเมนิสมรรถนะดา้นปรมิาณในการเผากําจดั จะขึน้อยู่กบั
สดัส่วนระหว่างขยะแห้งกบัขยะเปียก ขยะที่ไม่มสี่วนผสมของอาหาร 
เศษผกัและผลไม ้จะสามารถเผากําจดัไดส้งูสุด 183 กโิลกรมัต่อชัว่โมง 
และจะลดน้อยถอยลงเมือ่มปีรมิาณของขยะเปียกเพิม่มากขึน้ จนขยะที่
มีส่วนผสมของเปียกเกินครึ่ง ก็จะไม่สามารถเผากําจัดได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่6 ความสามารถในการเผากาํจดัขยะทีว่สิาหกจิชุมชนตาํบลทา่สดุ 
 

4.3 ผลประเมนิสมรรถนะดา้นปรมิาณความรอ้น 
 อุณหภมูสิองจดุใหญ่ๆทีม่คีวามสาํคญัในการเผากําจดัขยะคอื 

อุณหภูมหิอ้งเผาไหมแ้ละอุณหภูมก๊ิาซไอเสยี ซึง่เตาเผาขยะจะสามารถ
เผากําจดัขยะได้ดีต้องมีการควบคุมอุณหภูมิห้องเผาไหม้ให้อยู่สูง
ตลอดเวลา จะทําให้การเผาไหม้สมบูรณ์ เกิดมลพิษน้อย และผลิต
ปรมิาณความรอ้นจากก๊าซไอเสยีทีนํ่าไปใชป้ระโยชน์ไดส้งู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่7 อุณหภมูเิฉลีย่ของก๊าซไอเสยีและหอ้งเผาไหมท้ีว่สิาหกจิชุมชน

ตาํบลทา่สดุ 
 
4.4 การคาํนวณปรมิาณความรอ้นทีส่ามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได ้

สามารถนําปรมิาณความรอ้นทีว่ดัไดจ้ากโคนปล่องระบายก๊าซไอเสยีมา
ใชใ้นการคาํนวณ รว่มกบัความเรว็ของก๊าซไอเสยีทีป่ล่อง แต่การระบาย
ของก๊าซไอเสยีทีป่ล่องระบายไอเสยีเป็นแบบ Natural Draft โดยอาศยั
อุณหภูมทิีแ่ตกต่างระหว่างอากาศภายนอกกบัอุณหภูมภิายในเตาเผา
ขยะ ทําให้ความหนาแน่นของอากาศในเตาเผาขยะน้อยกว่าความ
หนาแน่นของอากาศภายนอกอากาศลอยจึงตัวออกไปได้ ซึ่งความ
หนาแน่นของอากาศจะน้อยหากไม่มคีวามเรว็เพยีงพอ ก็ไม่สามารถ
สรา้งความดนัแตกต่างใหก้บัเครือ่งมอืวดั ทีจ่ะคาํนวณปรมิาณความเรว็

ออกมาได ้ดงันัน้ความเรว็ของก๊าซไอเสยีทีไ่หลผอ่นปล่องไอเสยีจะใชว้ธิี
คํานวณโดยใช้หลกัการออกแบบของปล่องระบายไอเสียที่เป็นแบบ 
Natural Draft [3] โดยนําอุณหภูมเิฉลีย่ของก๊าซไอเสยีกบัอุณหภูมิ
สิง่แวดลอ้มทีว่ดัได ้ประกอบกบัขนาด ความสงูของปล่องระบายไอเสยี 
และตําแหน่งทางเขา้ของอากาศ มาใชใ้นการคํานวณเพื่อหาความเรว็
และอตัราการไหลของอากาศ กําลงังานความร้อนสูงสุดที่ผลิตได้คือ 
519.06 กโิลวตัตจ์ากการเผาขยะทีค่ดัแยกขยะทีม่คีวามชืน้ออกไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูที ่8 ปรมิาณความรอ้นของเตาเผาขยะทีว่สิาหกจิชุมชนตาํบลทา่สดุ 
 

4.5 ผลการประเมนิประสทิธภิาพการเผาไหม ้
 เตาเผาขยะชุมชนสามารถตรวจสอบประสทิธภิาพการเผาไหมไ้ด้
ด้วยการวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซคาร์บอนมอน
ออกไซดท์ีเ่กดิขึน้ในแต่ละครัง้ทีท่าํการสุม่เกบ็ตวัอยา่ง โดยจะทาํการสุม่
ตวัอย่างเมื่อการเผาไหมข้ยะมกีารเผาไหมไ้ดด้ ีอุณหภูมเิพิม่ขึน้สูงสุด
ของการป้อนขยะแต่ละชุดที่ทําการบรรจุ ประสทิธภิาพการเผาไหม้ที่
ตรวจสอบได ้สงูสุดอยู่ที ่99.95 % เน่ืองจากมปีรมิาณคารบ์อนมอน
ออกไซดน้์อยมาเมือ่เทยีบกบัปรมิาณคารบ์อนไดออกไซด ์เพราะอากาศ
ทีป้่อนเขา้ไปนัน้จะมากกว่าปรมิาณความต้องการ โดยจะมอีอกซเิจน
หลงเหลอือยู่ในปรมิาณมากเพราะถูกใชไ้ปไม่ถงึ 10 % จากทีม่อียู่ใน
อากาศถงึ 21 % แต่เมือ่ปรมิาณสว่นผสมของขยะเปียกเพิม่ขึน้ไปเป็น 
40 % กลบัทําให้ประสทิธภิาพการเผาไหมเ้พิม่ขึน้เช่นเดยีวกบั
อุณหภมูหิอ้งเผาไหมท้ีส่งูขึน้และกจ็ะลดตํ่าลงไปอกีครัง้เมือ่เพิม่ปรมิาณ
ขยะเปียกเขา้ไปอกี 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

รปูที ่9 ประสทิธภิาพการเผาไหมข้องเตาเผาขยะทีว่สิาหกจิชุมชน 
ตาํบลทา่สดุ 
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สาเหตุที่ทําให้ประสิทธิภาพและอุณหภูมิการเผาไหม้สูงขึ้นมา
หลงัจากเพิม่สดัสว่นของขยะเปียกไป 40 % เน่ืองจากขยะทีม่สีว่นผสม
ของเปลอืกผลไมท้ี่มคีวามหนา เมื่อความชื้นหมดไปจะมลีกัษณะเป็น
ถ่านสะสมอยู่ในห้องเผาไหม้ ทําให้อุณหภูมไิม่ตกลงมาก แต่ถ้าขยะ
เปียกมากเกนิกวา่นี้กจ็ะอบขยะใหแ้หง้ไมท่นั อุณหภมูหิอ้งเผาไหมจ้ะไม่
สูง แต่กบัขยะทีแ่หง้มากๆ การเผาไหมจ้ะเหมอืนน้ํามนั คอื ขยะหมด
อุณหภมูกิจ็ะตกอยา่งรวดเรว็และกจ็ะขึน้อยา่งรวดเรว็เมือ่เตมิขยะเขา้ไป 
แต่พอเพิม่ขยะเปียกเขา้ไปในสดัสว่น 20 % อุณหภูมจิะเพิม่ชา้ขึน้และ
ต้องมกีารพลกิกองบ่อย ทําให้สูญเสยีกําลงัในการเปิดฝาเตา แต่ไม่มี
ปรมิาณถ่านสะสมเพยีงพอเท่าสดัส่วนของขยะเปียก 40 % ทีจ่ะเลี้ยง
อุณหภูมใินหอ้งเผาไหมไ้ดด้กีว่าเมื่อเปิดฝาเตา แต่การทีม่ปีรมิาณขยะ
เปียกมากกท็าํใหเ้ตมิขยะไดน้้อยลง   

4.6 ผลการประเมนิปรมิาณก๊าซมลพษิ 
ปรมิาณมลภาวะทีเ่กดิขึน้จากเตาเผาขยะสว่นใหญ่จะมาจาก

การเผาไหม้ ซึ่งมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิง่แวดลอ้มกําหนดไว ้[4] ไดแ้ก่ ปรมิาณก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน
(NOx) ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด(์HCL) 
ปรมิาณฝุน่ ความทบึแสงและสารประกอบไดออกซนิ เน่ืองจากขอ้จาํกดั
ในด้านอุปกรณ์วดัจงึทําให้สามารถตรวจสอบได้เพยีงค่าออกไซด์ของ
ไนโตรเจน ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์และความทบึแสง ซึง่จากการสุ่ม
ตรวจวดัพบว่า ปรมิาณก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน(NOx) จะมคี่าอยู่
ระหว่าง 100 – 200 ppm และมคี่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) 
สงูสุด 15 ppm ในการเผาตวัอย่างขยะทีม่อีตัราสว่นผสมระหวา่งขยะ
เปียกต่อขยะแหง้เป็น 50:50 ซึ่งตรวจพบเพยีงครัง้เดยีวจากการสุ่ม
ตวัอย่าง 22 ครัง้ ปรมิาณความทบึแสงอยู่ที ่0-5% ซึง่ค่าทัง้หมดทีท่ํา
การวดัได้ตํ่ากว่าค่ามาตรฐานที่กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละ
สิง่แวดลอ้มกาํหนดไว ้
 

ตารางที ่2 ปรมิาณก๊าซมลพษิทีม่ากทีส่ดุในหน่วย ppm  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เมื่อนําปรมิาณก๊าซคารบ์อนมอนออกไซด ์ (CO) และก๊าซ

ไนโตรเจนออกไซด ์ (NO) มาเปรยีบเทยีบกบัอุณหภูมก๊ิาซไอเสยีพบวา่ 
ปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซดม์แีนวโน้มลดลงเมื่ออุณหภูมขิองก๊าซ
ไอเสยีสงูขึน้ โดยทีอุ่ณหภูมติัง้แต่ 600 องศาเซลเซยีส ขึน้ไปปรมิาณ
ก๊าซคารบ์อนมอนออกไซดท์ีต่รวจวดัสว่นใหญ่จะตํ่ากวา่ 100 ppm โดย
มคี่าสงูสุดอยู่ที ่400 ppm ส่วนปรมิาณก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน 
(NOx) มแีนวโน้มจะสงูขึน้ทีอุ่ณหภูมสิงูมากกว่าอุณหภูมติํ่า แต่จะไม่
แตกต่างกนัอยา่งเดน่ชดั คา่โดยสว่นใหญ่จะอยูใ่นชว่ง 100 – 200 ppm 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รปูที ่10 ปรมิาณ CO และ NO เทยีบกบัอุณหภมูก๊ิาซไอเสยี 
 

5.สรปุผลการทดลอง 
 เทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในการกําจัดขยะล้วนแล้วแต่ต้องผ่าน
กระบวนการจดัการทีด่ ีจงึจะมปีระสทิธภิาพสงู ขยะทีท่ําการคดัแยกให้
เหลือเพยีงขยะแห้งสามารถเผากําจดัได้ 184 กิโลกรมัต่อชัว่โมง 
อุณหภูมก๊ิาซไอเสยีเฉลีย่ 691 องศาเซลเซยีส สามารถผลติกําลงังาน
ความรอ้นจากก๊าซไอเสยีได ้519.06 กโิลวตัต์ แต่ถา้หากไม่มกีารคดั
แยกเหมอืนอย่างเช่นการเผากําจดัแบบปกติ จะสามารถเผากําจดัได้
เพยีง 137.5 กโิลกรมัต่อชัว่โมงเท่านัน้ อุณหภูมก๊ิาซไอเสยีเฉลีย่เหลอื
เพยีง 512 องศาเซลเซยีส เตาเผาขยะต้องทําการคดัแยกขยะที่ไม่
สามารถเผาไหมไ้ด้และขยะที่มคีวามชื้นสูงออกไปจงึจะทําให้เกดิการ
เผาไหมอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ มอุีณหภูมไิมต่ํ่ากว่า 600 องศาเซลเซยีส 
ทาํใหป้รมิาณมลพษิน้อย อกีทัง้ยงัเพิม่สมรรถนะใหเ้ตาเผาสามารถเผา
กําจดัไดม้ากขึน้ทําใหล้ดเวลาการทํางานและเงนิลงทุน ขยะเปียกเช่น
เศษผกั เศษอาหาร สามารถแยกออกมาทําปุ๋ ยหมกัได้ เป็นการเพิม่
มูลค่าให้กับขยะและลดการใช้ปุ๋ ยเคมีเพื่อเป็นการลดต้นทุนให้กับ
เกษตรกรในทอ้งถิน่ นอกจากนัน้แลว้ยงัมปีรมิาณความรอ้นทิง้จากก๊าซ
ไอเสยีซึง่สามารถจะนําไปใชป้ระโยชน์ได ้ซึง่จะดําเนินการพฒันาไปใน
การนํามาใช้ประโยชน์อย่างจรงิจงั แต่การคดัแยะขยะที่ปลายทาง มี
ประสิทธิภาพไม่มากนัก ยังมีขวดแก้ว และโลหะหลงเหลือเข้าสู่
กระบวนการเผา การคดัแยกขยะทีม่ปีระสทิธภิาพทีสุ่ดตอ้งคดัแยกทีต่น้
ทาง โดยอาศยัการมสี่วนร่วมของชุมชนในการจดัการขยะ ไมว่่าจะเป็น
โครงการรบัซื้อขยะรีไซเคิล ธนาคารขยะ จนกระทัง้การจดัตัง้เป็น
วสิาหกจิชุมชนเพื่อการจดัการอย่างมรีายได้ ขยะเป็นทรพัยากรอย่าง
หน่ึงไม่แตกต่างจากน้ํามนัดบิ ถ้านํามาแยกก็จะนําไปใช้ประโยชน์ได้
หลากหลาย โดยเริม่จารการการเขา้ไปให้ความรูก้บัชุนชนเป็นอนัดบั
แรก ใหท้ราบถงึประโยชน์ต่างๆของขยะ การนําเสนอราคาขยะรไีซเคลิ
และแหล่งรบัซื้อ ไปเยี่ยมชมชุมชนที่มกีารจดัการขยะที่ดีสามารถทํา
สําเรจ็ไดจ้รงิ เพื่อสรา้งภาพแห่งความสําเรจ็ใหก้บัทุกๆคน จากนัน้สิง่
สาํคญัทีส่ดุคอืการลงมอืปฏบิตัใิหเ้หน็ผลและปฏบิตัอิยา่งต่อเน่ืองจนกวา่
จะสาํเรจ็  
 
6.กิตติกรรมประกาศ 
 การประเมนิสมรรถนะเตาเผาขยะและการจดัการขยะชุมชนคง
เกดิขึน้ไมไ่ดห้ากไม่ไดห้ากไม่ไดร้บัความร่วมมอืจากวสิาหกจิชุมชนท่า

เปียก:แหง้ CO NO NO2 NOx SO2 

0:100 64 134 0 134 0 

20:80 400 200 0 200 0 

40:60 675 198 0 198 0 

50:50 756 178 0 178 15 

60:40 1089 127 0 127 0 
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สุด ที่เอื้อเฟือเตาเผาขยะในการทดสอบ คณะผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที่
เทศบาลตําบลต้นเปาที่มคีวามพยายามในการรเิริม่แก้ไขปญัหาขยะ 
โดยเปิดโอกาสให ้คณะวศิวกรรมศาสตรม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขา้ไป
ใหค้วามรูแ้ก่ชุมชนในการบรหิารจดัการขยะ ศนูยค์วามเป็นเลศิแหง่ชาติ
ด้านการจัดการสิ่ง แวดล้อมและของ เสียอันตราย  เครือข่าย
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ทีเ่อือ้เฟ้ือเครื่องมอืวดัก๊าซมลพษิ เพื่อใชใ้นการ
ทดสอบสมรรถนะของเตาเผา และผู้ประกอบการค้าของเก่าคําไบรี
ไซเคิลที่ให้เข้ามาร่วมให้ความรู้เรื่องราคาขยะรไีซเคิลชนิดต่างๆแก่
ชุมชนตาํบลตน้เปา พรอ้มรบัซือ้ขยะรไีซเคลิจากผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
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