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Abstract 
This article presents the concept of waste management and clean energy production by promoting 

innovative waste management using Biodry system to improve the quality of Refuse Derived Fuel (RDF) 
through the mechanical and biological waste treatment (MBT). Biodry technology is applied to waste after 
the MBT process will increase the waste heat value, lower the waste moisture content and reduce the time 
for waste degradation. RDF prototype system is developed using unique biodry technology combined with 
the solar energy powered supply to the air pump to feed air to manage municipal waste for medium-sized 
local government organizations. Community waste will be converted into RDFs. Moreover, it can be used as 
a fuel for renewable energy in the form of electricity or heat, which will be an alternative to help reduce 
environmental problems in waste. The prototype system was installed at Tha Manao Subdistrict 
Administrative Organization, Chaibadan District, Lopburi Province.  As a result of the research, it was found 
that the developed Biodry system was like an aerator. It has the potential to effectively be used to condition 
fresh waste achieving higher heat value and lower humidity. The oxidative degradation process generates 
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heat, which, when tested with new waste, heats up to 49 degrees Celsius, which helps to drain excess 
moisture from the waste and increase the heat value until the internal waste dries. When the waste dries, 
the surface contaminated with soil or the putty coating will be removed. The process could increase the 
heating value in 30 days which is a short amount of time compared to the conventional drying method.  The 
energy from solar cells is the power source for the aeration system. The waste can be reconditioned to a 
heat value of more than 5,000 kcal/kg and less than 30% humidity. These wastes are suitable quality fuels 
for use in the heat or general industry. The biodry process provided added value from the waste 
management and sustainability in the natural environment and landscape as well as increase the community 
economy. 
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บทคัดยอ 
บทความนี้นำเสนอแนวคิดการบริหารจัดการขยะและการผลิตพลังงานสะอาด โดยการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม

ของการบริหารจัดการขยะที่ใชระบบ Biodry ในการปรับปรุงคุณภาพขยะเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel: RDF) ที่ผานระบบ
บำบัดเชิงกลชีวภาพ (Mechanical and Biological Waste Treatment: MBT) ซึ่งจะทำใหคาความรอนเพิ่มขึ้นและความช้ืน
ของขยะลดลง และลดระยะเวลาในการยอยสลายขยะ การพัฒนาระบบตนแบบตูผลิต RDF โดยใชเทคโนโลยีไบโอดรายรวมกับ
แหลงจายพลังงานใหกับปมลมเพื่อปอนอากาศโดยใชเซลลแสงอาทิตยเพื่อจัดการขยะชุมชนสำหรับองคการบริหารสวนทองถ่ิน
ขนาดกลางจะเปนการนำขยะชุมชนมาแปรรูปเปน RDF และสามารถนำไปเปนเชื้อเพลิงดานพลังงานทดแทนทั้งในรูปของไฟฟา
หรือความรอนซึ่งจะเปนทางเลือกหนึ่งที่จะชวยลดปญหาการจัดการสิ่งแวดลอมในเรื่องของขยะ โดยระบบตนแบบไดดำเนินการ
ติดต้ังท่ี องคการบริหารสวนตำบลทามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จากผลของการศึกษาวิจัยพบวา ระบบ Biodry ที่ถูกพัฒนามี
ลักษณะเปนตูเติมอากาศมีศักยภาพที่จะนำมาใชในการปรับสภาพขยะสด ใหมีคาความรอนสูงขึ้นและความชื้นลดลงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยผลจากกระบวนการยอยสลายแบบใชออกซิเจนเกิดความรอนซึ่งเมื่อนำมาทดลองกับขยะสด มีความรอนสูงถึง 
49 องศาเซลเซียส โดยความรอนนี้จะชวยในการระบายความชื้นสวนเกินออกจากขยะ และเพิ่มคาความรอนจนขยะภายในแหง
เมื่อขยะมีความแหงจะทำใหพื้นผิวที่มีการปนเปอนจากดินหรือสารเคลือบฉาบหลุดออกไป สามารถทำใหคาความรอนสูงขึ้นใน
ระยะเวลา 30 วัน เปนระยะเวลาอันสั้น และใชพลังงานจากเซลลแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานใหกับระบบเติมอากาศ สามารถ
ปรับสภาพขยะใหมีคาความรอนมากกวา 5,000 kcal/kg และความชื้นนอยกวา 30% ขยะเหลานี้จะเปนเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ
เหมาะสมตอการนำไปใชในอุตสาหกรรมความรอนหรืออุตสาหกรรมทั่วไปได สงผลใหเกิดมูลคาเพ่ิมของชุมชนจากการจัดการขยะ
และเกิดความยั่งยืนในสวนของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและภูมิทัศน การจัดการขยะอยางถูกสุขลักษณะ และเศรษฐกิจของ
ชุมชน 

คำสำคัญ: เมืองย่ังยืน เมืองอัจฉริยะ การจัดการขยะ ขยะชุมชน Biodry มูลคาเพ่ิม 



42

บทนำ 
ปจจุบันเมืองทั่วโลกประสบปญหาและความทาทายในเรื่องตาง ๆ เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปญหา

เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสงผลใหภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จำเปนตองแกปญหาและพัฒนาเมืองเพ่ือความย่ังยืน นำไปสู
ผลลัพธที่สำคัญ เชน ความสามารถในการยืดหยุนรับการเปลี่ยนแปลง (Resilience) การพึ่งพาตนเอง (Self-reliance) และ
ประโยชนตอเมืองอ่ืน (Positive Externality) บทความน้ีนำเสนอแนวคิดการบริหารจัดการขยะและการผลติพลงังานสะอาด ซึ่ง
เปนปจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญตอกระบวนการพัฒนาไปสูเมืองที่ยั ่งยืน โดยการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมของการบริหาร
จัดการขยะที่ใชระบบ Biodry ในการปรับปรุงคุณภาพขยะเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) ที่ผานระบบบำบัดเชงิกล
ชีวภาพ (Mechanical and Biological Waste Treatment : MBT) 

ปญหาการจัดการขยะในเมืองและเขตเทศบาลตาง ๆ ของประเทศไทย เปนปญหาสิ่งแวดลอม ท่ีรุนแรงและสะสมมา
ชานาน ในปจจุบันประเทศไทยมีขยะเกิดข้ึนวันละ 44,000 ตัน หรือปละ 16 ลานตัน ใชวิธีเทกองกลางแจงทำใหมีหลายพื้นที่มี
ปญหาทั้งในดานทัศนียภาพ กลิ่น น้ำเสียและแหลง เพาะพันธุแมลงวัน จนทำใหประชาชนตอตานการดำเนินงานฝงกลบของ
เทศบาล ทำใหตองปดตัวลง ไปในหลายพื้นที่ ปจจุบันปญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทยกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น และมี
ปริมาณขยะเกาสะสมถึง 28 ลานตัน [1]  โดยมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นตออยางตอเนื่อง  ขยะเหลานี้มี ศักยภาพที่จะผลิต เชื้อเพลิง
จากขยะ (RDF) แตดวยลักษณะของขยะในประเทศไทย ไมมีการคัดแยก และปนเปอน  สงผลใหขยะมีความชื้นเฉลี่ย 55.89% 
[2] กระบวนการเชิงกลชีวภาพเปนอีก กระบวนการเชิงกลท่ีถูกนำมาใชในการยอยอินทรียวัตถุท่ีอยูในขยะมูลฝอย ประกอบดวย
กรรมวิธี พื้นฐานคือ กระบวนการเชิงกล คือการคลุกเคาขยะ เขาดวยกัน  เพื่อเตรียมขยะใหพรอมกอนการนำไปสูกระบวนการ
ทางชีวภาพ  หลังจากเมื่อขยะผานกระบวนการเชิงกลในการคลุกเคลากันดีแลว ข้ันตอนที่สองคือกระบวนการทางชีวภาพ  โดย
นำขยะมาตั้งกองหมักอยูกับที่โดยจัดใหมีการถายเท อากาศตามธรรมชาติดวยกรรมวิธีเฉพาะ เปนระยะเวลาประมาณ 9 เดือน
[3] ขยะที่ผานกระบวนการเชิงกลชีวภาพ (MBT)  เปนขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพที่สามารถนำมาผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ  ระบบ
MBT เปนระบบขนาดใหญตั้งระบบอยูกลางแจง ใชระยะเวลานาน  เมื่อกระบวนการสิ้นสุด ความชื้นสูงและคาความรอนจงึต่ำ
เน่อืงจากประเทศไทยมีปญหาฝนตก ยากตอการควบคุม ดังน้ัน ถาสามารถลดการปนเปอนและความช้ืนออกไปไดขยะเหลาน้ีจะ
เปนเชื่อเพลิงที่มีคุณภาพเหมาะสมตอ การนำไปใชในอุตสาหกรรมความรอนหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกทั้งยังสามารถแกไข
ปญหาขยะสะสมที่ มีปริมาณมากและมีอัตราการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง การผลิตภัณฑเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived
Fuel, RDF) เปนการปรับปรุง และแปลงสภาพของขยะมูลฝอย ใหเปนเช้ือเพลิงแข็งที่มีคุณสมบัติใน ดานคาความรอน (Heating
Value) ความชื้น ขนาดและความหนาแนน เหมาะสมในการใชเปน เชื้อเพลิงปอน และมีองคประกอบทั้งทางเคมีและกายภาพ
สม่ำเสมอ คุณลักษณะทั่วไปของเช้ือเพลิง ขยะ ประกอบดวยปลอดเช้ือโรคจากการอบดวยความรอน ลดความเสี่ยงตอการสัมผสั
เชื้อโรค ไมมีกลิ่น มีขนาดเหมาะสมตอการปอนเตาเผา-หมอไอน้ำ (เสนผานศูนยกลาง 15-30 มิลลิเมตร ความ ยาว 30-150
มิลลิเมตร)  มีความหนาแนนมากกวา ขยะมูลฝอยและชีวมวลทั่วไป (450-600 kg/m3) เหมาะสมตอการจัดเก็บ และขนสง  มี
คาความรอนสูงเทียบเทากับชีวมวล (~ 13-18 MJ/kg) และมี ความชื้นต่ำ (~ 5-10%) ลดปญหามลภาวะจากการเผาไหม เชน
NOx และไดออกซินและฟูราน ซึ่ง เปนทางเลือกที่นาสนใจในการแกปญหาการบริหารจัดการขยะของประเทศไทย โดยลดการ
ฝงกลบให นอยลง แตเพิ่มอัตราการน ากลับมาใชใหมใหมากขึ้น เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนถานหิน โดยในปจจุบันการผลิต
RDF เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนในอุตสาหกรรมตาง ๆ ยังมีนอยมาก เนื่องจากยังขาดขอมูลการใช งานและความตองการของ
ผูใชในแตละอุตสาหกรรมทั้งในดานคุณภาพคุณลักษณะ และราคา ตลอดจน ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมยังไมมีการรวบรวมขอมูล
แหลงวัตถุดิบที่มีศักยภาพ ที่สามารถนำขยะมาผลิตเปน ผลิตภัณฑเช้ือเพลิงจากขยะได กอปรกับปจจุบันปญหาขยะชุมชนก็เปน
ปญหาที่หนวยงานและภาคสวน ที่เก่ียวของจำเปนตองเขามามีสวนรวมในการแกไข  เพ่ือลดปญหาทองถ่ินการตอตาน บางครั้ง
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อาจมี สุนัขคุยเขี่ยสงกลิ่นเหม็นเปนปญหาสิ่งแวดลอมภายในชุมชน สงผลปญหาตอสุขภาพของคนภายใน ชุมชนตามอีกดวย 
หากไมมีการจัดการที่ดีและเปนระบบจะสงผลกระทบทั้งในภาคเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและสุขอนามัยของประชาชน Biodry เปน
เทคนิคการอบแหงโดยใชกระบวนการยอยสลาย ของจุลินทรีย แบคทีเรีย และเช้ือรา เพ่ือลดความช้ืนของขยะอินทรียหรือขยะ
มูลฝอยชุมชน (MSW)  [4]  วัตถุประสงค ในการที่จะนำระบบ Biodry มาใชคือ เพิ่มคาความรอนของขยะ  ซึ่งอาศัยกิจกรรม 
ของการยอยสลายของจุลินทรียโดยธรรมชาติในขยะที่ใชกระบวนการใชออกซิเจนและคายความรอนออกมา  อินทรียวัตถุที่ผสม
อยูในขยะมูลฝอยชุมชน  จะถูกยอยสลาย จะเหลือขยะพลาสติก และอื่นๆ ที่ไมยอยสลายโดยจุลินทรียที่อยูในขยะโดยธรรมชาติ 
เริ่มมีการศึกษากระบวนการ Biodry เพ่ือเพิ่มคา ความรอนและลดความช้ืน ใหกับกากตะกอนน้ำเสียและเย่ือกระดาษ [5] และ 
ไดมีการนำมาใชในกับ ขยะอินทรียที ่มีการคัดแยกจากขยะมูลฝอยชุมชน เพื ่อนำไปใชเปนปุ ย [6, 7] พบวาขยะที ่ผ าน 
กระบวนการ Biodry จากความชื้น 73.0% เปน 48.3% [8]  โดยอาศัยการควบคุมการปลอยความชื้น อุณหภูมิ อัตราการให
อากาศที่เหมาะสมตอกระบวนการยอยสลายแบบใชอากาศของจุลินทรีย [9] [10]  ในอุตสาหกรรมที่ใชความรอน เชน ใน
ปูนซีเมนตตองการเช้ือเพลิงจากขยะ ถึง 40 %  เช้ือเพลิง จากขยะจะตอง มีคาความรอนขั้นต่ำ (LHV) 4,685 kcal/kg ความช้ืน 
12%, คลอรีน 0.6% และ 0.2% สารประกอบกำมะถัน ตามลำดับ นอกจากน้ีระดับของโลหะหนักเชนแคดเมียมโครเมียมปรอท 
และตะกั่วไมเกินมาตรฐานของสหภาพยุโรป [11] จากการทดสอบ Biodry กับขยะมูลฝอย ใน reactor ขนาด 50 กิโลกรัม 
พบวา สามารถลดความช้ืนจาก 66.5% เปน 24.1% และคาความรอน เพ่ิมขึ้นจาก 1,210 kcal/kg  เปน 3,420 kcal/kg  [12] 
แนวคิดการนำระบบ Biodry มาใชในการปรับปรุงคุณภาพขยะเชื้อเพลิงที่ผานระบบ MBT   เนื่องจากในประเทศไทยขยะมูล
ฝอยไมมีการคัดแยกทำใหมีการปะปนกันของขยะแหงขยะสดและขยะ พลาสติกในขณะที่มีปริมาณฝนตกมาก  สงผลใหขยะที่
ผานกระบวนการ MBT ที่สะสมกอนนำไปใชใน การผลิต RDF  มีคาความรอนต่ำและความช้ืนสูง สงผลใหตองใชระยะเวลานาน 
9  เดือน ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยรับซื้อขยะเพื่อไปเปนพลังงาน โดยพิจารณาจากความรอนและ ความชื้นท่ี
สงผลตอราคาขยะที่ได การนำเทคโนโลยีไบโอดราย มาใชกับขยะหลังผานกระบวนการ MBT จะทำใหคาความรอนเพิ่มขึ้นและ
ความชื้นของขยะลดลง และลดระยะเวลาในการยอยสลายขยะ ซึ่งหัวใจทั้งหมดอยูที่การควบคุมปริมาณและเวลาในการให
อากาศซึ่งถือเปนหัวใจของระบบดังกลาว  จากการพัฒนาระบบดังกลาวสามารถเพิ่มคาความรอนและความชื้นไดตามความ
ตองการของ ภาคอุตสาหกรรม อันสงผลใหเกิดการนำขยะที่มีการสะสมตามแหลงฝงกลบตาง ๆ นำมาปรับสภาพให เปน
พลังงานทดแทนตอไป จึงมีการมุงเนนในการใช Biodry เพื่อปรับปรุงคุณภาพขยะที่ผานจาก กระบวนการ MBT เพื่อแกปญหา
คาความรอน ความช้ืน และลดเวลาในการยอยสลายขยะ  เพ่ือใหได RDF เพื่อใหมีคาความรอน ≥5,000 kcal/kg และความช้ืน 
≤30%  เปนไปตามความตองการของ ภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะสงผลตอการลดปญหาขยะของประเทศไทยได การพัฒนาระบบ
ตนแบบตูผลิต RDF โดยใชเทคโนโลยีไบโอดราย รวมกับแหลงจายพลังงานใหกับปมลมเพื่อปอนอากาศโดยใชเซลล แสงอาทิตย
เพ่ือจัดการขยะชุมชน สำหรับองคการบริหารสวนทองถ่ินขนาดกลางจะเปนการนำ ขยะ ชุมชนมาแปรรูปเปน RDF และสามารถ
นำไปเปนเช้ือเพลิงดานพลังงานทดแทนทั้งในรูปของไฟฟาหรือความ รอนซึ่งจะเปนทางเลือกหน่ึงท่ีจะชวยลดปญหาการจัดการ
สิ่งแวดลอมในเรื่องของขยะตอไป 
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วิธีการวิจัย 
แนวคิดการนำระบบ Biodry มาใชในการปรับปรุงคุณภาพขยะเช้ือเพลิงท่ีผานระบบ MBT เน่ืองจากในประเทศไทย

ขยะมูลฝอยไมมีการคัดแยกทำใหมีการปะปนกันของขยะแหงขยะสดและขยะ พลาสติกในขณะที่มีปริมาณฝนตกมาก  สงผลให
ขยะที่ผานกระบวนการ MBT ที่สะสมกอนนำไปใชในการผลิต RDF  มีคาความรอนต่ำและความชื้นสูง สงผลใหตองใชระยะ
เวลานาน 9 เดือน ในขณะที่ ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยรับซื้อขยะเพื่อไปเปนพลังงาน โดยพิจารณาจากความรอนและ 
ความชื้นที่สงผลตอราคาขยะที่ได การนำเทคโนโลยี Biodry มาใชกับขยะหลังผานกระบวนการ MBT จะทำใหคาความรอน
เพ่ิมขึ้นและความช้ืนของขยะลดลง และลดระยะเวลาในการยอยสลายขยะ ซึ่ง หัวใจทั้งหมดอยูท่ีการควบคุมปริมาณและเวลาใน
การใหอากาศซึ่งถือเปนหัวใจของระบบดังกลาว  จากการพัฒนาระบบดังกลาวสามารถเพิ่มคาความรอนและความชื้นไดตาม
ความตองการของ ภาคอุตสาหกรรม อันสงผลใหเกิดการนำขยะที่มีการสะสมตามแหลงฝงกลบตางๆ นำมาปรับสภาพให เปน
พลังงานทดแทนตอไป จึงมีการมุงเนนในการใช Biodry เพ่ือปรับปรุงคณุภาพขยะที่ผานจา กระบวนการ MBT เพ่ือแกปญหาคา
ความรอน ความชื้น และลดเวลาในการยอยสลายขยะ  เพื่อใหได RDF เพื่อใหมีคาความรอน ≥5,000 kcal/kg และความช้ืน 
≤30%  เปนไปตามความตองการของ ภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะสงผลตอการลดปญหาขยะของประเทศไทยได การพัฒนาระบบ
ตนแบบตูผลิต RDF โดยใชเทคโนโลยีไบโอดราย รวมกับแหลงจายพลังงานใหกับปมลมเพื่อปอนอากาศโดยใชเซลล แสงอาทิตย
เพื่อจัดการขยะชุมชนสำหรับองคการบริหารสวนทองถิ่นขนาดกลางจะเปนการนำขยะ ชุมชนมาแปรรูปเปน RDF และสามารถ
นำไปเปนเชื้อเพลิงดานพลังงานทดแทนทั้งในรูปของไฟฟาหรือความรอนซึ่งจะเปนทางเลือกหนึ่งที่จะชวยลดปญหาการจดัการ
สิ่งแวดลอมในเรื่องของขยะตอไป  

ในการดำเนินงานกิจกรรมไดวางแผนการดำเนินงานวิจัยดังนี้ 
1. พัฒนาและออกแบบระบบตนแบบตูผลิต RDF โดยใชเทคโนโลยีไบโอดรายเพื่อจัดการขยะชุมชน
2. สรางระบบฯ และทดสอบสมรรถนะระบบตนแบบฯ และ ทดสอบคาความรอนของเช้ือเพลิงเช้ือเพลิงกอนและหลัง

กระบวนการเขาตูผลิต RDF 
3. วิเคราะหผลการดำเนินการวิจัย และปรับปรุงและปรับแกระบบตนแบบฯ ใหมีความสมบูรณ
4. เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

สถานที่ทำการทดลองและเก็บขอมูลวิทยาลัยพลังงานทดแทน และในพื้นที่เปาหมายองคการบริหารสวน ตำบลทา
มะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ภาพกิจกรรมการดำเนินการเก็บขอมูลในการจัดการขยะเปน RDF โดยใชระบบไบโอดราย (Bioidry) รวมกับ

แหลงจายพลังงานใหกับปมลมเพ่ือปอนอากาศโดยใชเซลลแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงาน 

ภาพท่ี 1 กิจกรรมในการเก็บขอมูลสำหรับการวิจัยภาคสนาม 
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ภาพท่ี 2 กิจกรรมในการเก็บขอมูลสำหรับการวิจัยภาคสนาม (ตอ) 

ผลการทดสอบระบบตู Bio-drying  ในการปรับสภาพขยะเพื ่อเปน RDF  ขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนคร
พิษณุโลก เปนขยะสดที่ผานกระบวนการเชิงกลดวยเครื่อง Homogenization เปนเวลา 45 นาที เพื่อฉีกถุงขยะและคลุกเคลา
ขยะ จากผลการวิเคราะห ทางหองปฏิบัติการจะพบวา ขยะเหลาน้ีมีความช้ืนสูง มีคาความช้ืนกอนเขาระบบ 53.5% (มาตรฐาน
แหง)   และมีคาความรอนกอนเขาระบบ 2,541 kcal/kg   นำเอาขยะใสเขาระบบ Biodry ในปริมาณ 1,469 กิโลกรัม โดย
องคประกอบขยะของท่ีเขาระบบน้ันแสดงดัง ในตารางท่ี 1
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 ตารางท่ี 1  แสดงสัดสวนองคประกอบขยะสดกอนและหลังจาก ระบบ Biodry

ซึ่งจากผลการทดลองน้ีจะ เห็นวาน้ำหนักของขยะเริ่มทดลอง 1,469 กิโลกรัม หลังจาก 30 วัน คาความรอนเพิ่มข้ึน
และความช้ืนลดลง จากน้ำหนักสุดทาย พบวาน้ำหนักเหลือเพียง 842  กิโลกรัมสูญเสียน้ำหนักไป 627 กิโลกรัม  คิดเปน 43% 
แสดงใหเห็นวาปริมาณน้ำหนักที่หายไปจะเปนน้ำ หรือความช้ืน ดังตารางที่ 2  

 ตารางท่ี 2 แสดง คา LHV % ความช้ืน  และ น้ำหนักมวล ของระบบ Biodry ตามระยะเวลา 

ในกระบวนการ Biodry อุณหภูมิเปนสิ่งบงชี้ถึงการทำงานของระบบ  ซึ่งอุณหภูมิของขยะ ที่นำมาทำการทดลองมี
อุณหภูมิ 28.25 ºC และคอยเพิ่มขึ้น ในชวง 2-3 วันแรก เน่ืองจากจุลินทรีย ปรับสภาพเขาสูกระบวนการหมักแบบใชออกซิเจน 
โดยอุณหภูมิภายในระบบในกองจะคอยสูงข้ึนจะ สูงถึง 45-49 ºC โดยที่อุณหภูมิภายนอกอยูที่ 32-34 ºC และจะคงท่ีจนเกือบ
เทากับอุณหภูมิภายนอก ดังภาพที่ 3 
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ภาพท่ี 3 แสดงอุณหภูมภิายในระบบ Biodry เปรียบเทียบกับภายนอกระบบ 

สรุปผลการวิจัย 
จากการทดลองสรุปไดดังนี้ ระบบ Biodry ที่ถูกพัฒนามีลักษณะเปนตูเติมอากาศมี ศักยภาพที่จะนำมาใชในการ

ปรับสภาพขยะสด ใหมีคาความรอนสูงข้ึนและความช้ืนลดลงไดอยางมี ประสิทธิภาพ  โดยผลจากกระบวนการยอยสลายแบบใช
ออกซิเจน เกิดความรอนซึ่งเมื่อนำมาทดลอง กับขยะสด  มีความรอนสูงถึง 49 องศาเซลเซียส โดยความรอนนี้จะชวยในการ
ระบายความชื้น สวนเกินออกจากขยะ และเพิ่มคาความรอนใหกับกอง Biodry จนขยะภายในแหง เมื่อขยะมีความ แหงจะทำ
ใหพื้นผิวที่มีการปนเปอนจากดินหรือสารเคลือบฉาบหลุดออกไป สามารถทำใหคาความรอนสูงขึ้น ในระยะเวลา 30 วันเปน
ระยะเวลาอันสั้น  และใชพลังงานจากแผงเซลลแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานใหกับระบบเติมอากาศสามารถปรบัสภาพขยะมคีา
ความรอนมากกวา 5,000 kcal/kg และ ความชื้นนอยกวา 30% และจากการทดสอบในระบบตนแบบขยะมีคาความรอน 
7,890 kcal/kg ที่ความช้ืน 10.43% ขยะเหลาน้ี จะเปนเช่ือเพลิงท่ีมีคุณภาพเหมาะสมตอการนำไปใชในอุตสาหกรรมความรอน
หรืออุตสาหกรรมทั่วไปได 

กิตติกรรมประกาศ 
คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ที่ไดทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับโครงการแผน

งานวิจัย การจัดการตนเองดวยพลังงานทดแทน และมีโครงการวิจัยยอยทั้งหมด 4 โครงการประกอบดวย (1) โครงการพัฒนา
ระบบตนแบบตูผลิต RDF โดยใชเทคโนโลยี ไบโอดรายเพ่ือจัดการขยะชุมชน (2) การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำ มันพืชที่ใชแลวโดย
ใชตัวเรงปฏิกิริยารวมกับถานกัมมันตจากชีวมวล (3) การเพิ่มคุณภาพแกสชีวภาพโดยกระบวนการดูดซับทางเคมีในระบบผลิต
แกส ชีวภาพเพ่ือใชชุมชน (4) การประยุกตใชมอเตอรไฟฟาเหน่ียวนำแบบกรงกระรอกสำหรับ ผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพเหลือ
ใช  คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน ผูอำนวยการแผนงานวิจัย ขอขอบพระคุณ 
เทศบาลนครพิษณุโลก และ นายกองคการบริหารสวนตำบลทามะนาว  อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
ที่ใหความอนุเคราะหสถานที่และอำนวยความสะดวกสำหรับทดสอบวิจัย รวมถึง ชุมชนเปาหมายตางๆ ที่มีความเก่ียวของ  
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