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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบของสารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟที่มีตอการใหความรอนที่อุณหภูมิต่ํา
ของขยะชุมชุนอัดแทงที่มีความชื้นสูง โดยศึกษาผลของตัวแปรตาง ๆ ไดแก ชนิดของสารดูดกลืนคลื่น
ไมโครเวฟ (ผงถานจากฟางขาว ซังขาวโพด กะลาปาลม และชานออย) กําลังของคลื่นไมโครเวฟ (500800 วัตต) และระยะเวลาการใหความรอน (4-12 นาที) ที่มีตอมวลที่เหลืออยูและอุณหภูมิ ตอผลการ
วิเคราะหแบบประมาณตอผลการวิเคราะหแบบแยกธาตุ และตอค าความรอนของตัวอยางขยะชุมชน
อัดแทง ที่ผานการใหค วามรอนที่ อุณหภูมิ ต่ํา ผลการศึกษาพบว า ตั วอยางขยะชุ มชนอัด แท งที่เ ติม สาร
ดูด กลื นคลื่นไมโครเวฟที่ เ ปนผงถานจากชานออยมีม วลที่เ หลื ออยู ลดลงมากที่สุ ด โดยลดลงมากกว า
ตัวอยางที่เติมผงถานจากฟางขาว กะลาปาลม และซังขาวโพด ตามลําดับ รวมทั้งมีอุณหภูมิหลังการให
ความรอนสู งที่สุด นอกจากนี้ ยังพบว าการเพิ่ม เวลาของการใหความรอนสงผลให มวลที่เ หลืออยูของ
ตัวอยางมีคาลดลงแตอุณหภูมขิ องตัวอยางมีคาเพิ่มขึ้น การเติมสารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟ การเพิ่มกําลัง
ของคลื่นไมโครเวฟและการเพิ่ มเวลาการใหความรอนสงผลใหปริมาณความชื้นและสารระเหยไดของ
ตัวอยางลดลง ขณะที่การเติมสารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟและการเพิ่มเวลาการใหความรอนมีผลนอยมาก
ตอปริมาณคารบอนคงตัวในตัวอยางหลังการใหความรอน สําหรับผลการวิเคราะหแบบแยกธาตุ พบวา
สัด สวนของคารบ อนในตัวอย างเพิ่ มขึ้ นหลัง การให ความรอน แต สัด สวนของออกซิ เจนลดลง ขณะที่
สัดสวนของไฮโดรเจนคอนขางคงที่ เมื่อเทียบกับสัดสวนของธาตุเหลานี้ตอนเริ่มตน และพบวาคาความ
รอนของตัวอยางหลังการใหความรอนมีแนวโนมสูงขึ้น
คําสําคัญ: การใหความรอนที่อุณหภูมิต่ํา สารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟ ขยะชุมชนอัดแทง คลื่นไมโครเวฟ
Abstract
The purpose of this research was to study the effects of microwave absorbers
on the torrefaction of highly-moist municipal solid waste (MSW) pellets. The effects of
the type of agricultural residue used as the microwave absorber (char from rice straw,
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from corncob, from palm shell, and from bagasse), the microwave power (500-800 W),
and the torrefaction time (4-12 min) on the remaining mass, temperature, proximate
and ultimate analyses, as well as the heating value of the torrefied MSW pellets were
investigated. The results from the experiments revealed that the addition of char from
bagasse yielded the lowest remaining mass and, the highest temperature of the
torrefied MSW pellets. The addition of microwave absorber, also increases in microwave
power and torrefaction time caused the remaining amounts of moisture and volatile
matter in the torrefied MSW pellets to decrease. However, the addition of microwave
absorber and an increase in torrefaction time had an insignificant effect on the
remaining amount of fixed carbon in the torrefied MSW pellets. For the ultimate
analysis, it was found that, after being heated by microwave irradiation, the amount of
carbon in the torrefied MSW pellets increased, but the amount of oxygen decreased,
while the amount of hydrogen was relatively constant, when comparing to their initial
values. The heating values of the MSW pellets were found to increase after being
torrefied.
Keywords: torrefaction, microwave absorber, municipal solid waste (MSW) pellets,
microwave irradiation
บทนํา
ป ญ หาขยะถื อเป น ป ญ หาสํ าคั ญ ป ญ หาหนึ่ ง ของประเทศไทย โดยปริ ม าณขยะมี แ นวโน ม
เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมีสาเหตุมาจากจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของเขตเมือง และพฤติกรรม
การอุ ปโภคบริโภคของประชาชนที่ เปลี่ยนไป รวมถึ งเทคโนโลยีตาง ๆ ที่พัฒนาขึ้นอยางต อเนื่อง (ธงชัย ,
2559) สาเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการมีสถานที่กําจัดขยะที่ไมเพียงพอตอปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น
จากข อมู ล ของกรมควบคุ ม มลพิ ษ (กรมควบคุ ม มลพิ ษ , 2559) พบวาในป พ.ศ. 2558 มี ปริ มาณขยะ
ทั้งหมดประมาณ 29 ลานตัน โดยในจํานวนนีเ้ ปนขยะที่ถูกนําไปกําจัดอยางถูกตอง 22 ลานตัน อีกประมาณ
7 ล านตัน ถูกกํ าจัดอยางผิ ดวิธี เชน เผากลางแจง หรือลักลอบทิ้งในพื้นที่ รกราง เป นตน ดวยเหตุนี้จึง
จําเปนตองหาวิธีการกําจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ
ปจจุบันเทคโนโลยีเตาเผาขยะ (waste incinerator) เปนเทคโนโลยีที่สามารถลดปริมาณขยะ
ได ถึง รอยละ 70-80 สามารถกํ าจั ดขยะที่มี องคป ระกอบที่ หลากหลายได และใช เวลาในการกํ าจั ด ที่
รวดเร็ว (เพชรดา และคณะ, 2557) นอกจากนี้ พลังงานที่ไดจากเตาเผาขยะยังสามารถนําไปใชผลิ ต
ไฟฟาได อีกทั้งสวนที่เหลือจากการเผาไหมขยะก็สามารถนําไปแปรรูปเปนวัสดุกอสรางไดอีกดวย (สุรงค,
2557) อยางไรก็ตามขยะชุมชนมักมีความชื้นสูง (ธเรศ, 2553) หากนําไปเผาไหมในเตาเผาทันที จะทําให
ต องสู ญ เสี ย พลั ง งานส วนหนึ่ ง ไปกั บ การระเหยความชื้ นหรื อน้ํ าออกจากขยะชุ ม ชน ทํ า ให อุณหภู มิ
ในการเผาไหม ไ ม สู ง มากนั ก ส ง ผลให เ กิ ด การเผาไหม ที่ ไ ม ส มบู ร ณ จนเกิ ด สารประกอบ dioxin ขึ้ น
ซึ่งสารประกอบ dioxin เปนสารประกอบอินทรียที่มีพิษสูง สามารถตกคางในสิ่งแวดลอมไดนาน ทําให
สะสมในรางกายของสิ่งมีชีวิตไดในปริมาณมาก กอใหเกิดโทษตอรางกาย อีกทั้งยังเปนสารกอมะเร็งหรือ
เนื้องอกในอวัยวะตาง ๆ อีกดวย (Baird & Cann, 2008) ดังนั้นจึงจําเปนตองปรับปรุงคุณสมบัติของ
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ขยะชุ มชน โดยกําจัด ความชื้นในขยะชุมชนเสีย กอน นอกจากนี้กอนที่จะนําขยะชุมชนไปเผาไหมใ น
เตาเผาควรทําการอัดแทงขยะชุมชนเสียกอน เพื่อเพิ่มความหนาแนนพลังงาน (energy density) ใหกับ
ขยะชุมชน ซึ่งจะทําใหขยะชุมชนสามารถจัดเก็บและขนสงไดงาย ทั้งนีเ้ กณฑที่จะนําขยะชุมชนมาทําเปน
ขยะอั ด แทง คื อ ขยะชุ ม ชนควรมี ค าความร อนอยู ใ นช วง 6-7 MJ/kg และต องไม ต่ํากว า 4 MJ/kg
(Vesilind et al., 2002)
จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมา พบวากระบวนการใหความรอนที่อุณหภูมิต่ํา (torrefaction)
สามารถนํามาใชเพื่อปรับปรุงคุณภาพของขยะชุมชน (ลดความชื้นและสารระเหยได (บางสวน) ออกจาก
ขยะชุ นชน) กอนนํ าไปเผาไหมใ นเตาเผาได โดยกระบวนการนี้ เป นการใหค วามรอนแก ขยะชุ มชนที่
อุณหภูมิประมาณ 200-300 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศที่ปราศจากออกซิเจน (Van der Stelt et al.,
2011) ทั้งนี้ โดยทั่วไปแลวเทคนิคการใหความรอนของกระบวนการใหความรอนที่อุณหภูมิต่ําเปนการให
ความรอนแบบดั้งเดิม (conventional heating) โดยเปนการใหความรอนโดยการแปลงพลังงานไฟฟา
ให เ ป น พลั ง งานความร อ นด ว ยการใช เ ตาเผาอุ ณ หภู มิ สู ง (muffle furnace) หรื อ เตาอบลมร อ น
(hot oven) ซึ่งวิธีการนี้ใชเวลาในการใหความรอนที่นาน กวาวัตถุจะไดรับความรอนอยางทั่วถึง ทําให
ตองใชพลังงานสูงในการใหความรอน (เพชรดา และคณะ, 2557) ดังนั้น จึงมีความพยายามหาวิธีการให
ความรอนที่ใชพลังงานต่ํา ซึ่งหนึ่งในเทคนิคการใหความรอนที่ใชพลังงานต่ํา คือ การใหความรอนโดยใช
คลื่นไมโครเวฟ (microwave irradiation) เนื่องจากคลื่นไมโครเวฟเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่สูง
สามารถทําใหโมเลกุลของน้ําภายในตัวอยางเกิดการสั่นสะเทือน กอใหเกิดเปนความรอนที่ใชระเหยน้ํา
ออกจากตัวอยางได (จินตนา และไชยวัฒน, 2547) และเมื่อเปรียบเทียบกันระหวางการใหความรอน
แบบดั้งเดิมกับการใหความรอนโดยใชคลื่นไมโครเวฟ พบวาการใหความรอนแบบดั้งเดิมใชเวลาในการ
ระเหยความชื้นออกจากตัวอยางนานกวาการใหความรอนโดยใชคลื่นไมโครเวฟ ดังแสดงในงานวิจัยของ
Siritheerasas et al. (2015a) และ Arshanitsa et al. (2016)
อยางไรก็ตาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใหความรอนโดยใชคลื่นไมโครเวฟ ควรมีการเติม
สารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟ เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของระบบใหสูงขึ้น (Budarin et al., 2011) ทั้งนี้จาก
งานวิจัยของ Zuo et al. (2011) และ Liu et al. (2011) ซึ่งมีการใช silicon carbide (SiC) และ
carbon black เปนสารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟ ตามลําดับ พบวาการเติมสารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟเขา
ไปในระบบ ทํ าใหอุณหภูมิของระบบเพิ่มสูง ขึ้น จนสงผลใหประสิทธิภาพการใหความร อนโดยใชคลื่ น
ไมโครเวฟเพิ่มขึ้น อนึ่งสารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟที่ทําจากวัสดุสังเคราะหเชนนี้มีราคาแพง ทําใหมีความ
พยายามในการหาวัสดุราคาถูกมาทําเปนสารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟ โดยจากงานวิจัยของ Siritheerasas
et al. (2015b) พบว าผงถ าน (char) สามารถใช เปนสารดูด กลืนคลื่นไมโครเวฟได ซึ่งผงถานที่ใชใ น
งานวิจัยดังกลาวมีลักษณะคลายกับผงถานที่ไดจากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร ประกอบกับประเทศไทย
เปนประเทศเกษตรกรรม ซึ่งผลพลอยไดที่สําคัญที่นอกเหนือไปจากผลผลิตทางการเกษตรคือวัสดุเหลือ
ทิ้งจากการเกษตร เชน ขี้เลื่อย ฟางขาว แกลบ ชานออย กะลาปาลม และซังขาวโพด เปนตน ดังนั้นจึงมี
แนวคิดที่จะนําผงถานจากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรเหลานีม้ าใชเปนสารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟ
จากการศึ กษางานวิ จัย ที่ ผ านมา พบว ามี ง านวิ จัย จํ านวนน อยที่ ศึ กษาเกี่ ย วกั บ ผลของสาร
ดู ด กลื นคลื่ น ไมโครเวฟที่ ทํ าจากวั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง จากการเกษตรที่ ส ง ผลต อคุ ณสมบั ติ ข องขยะชุ ม ชน
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดศึกษาผลกระทบของสารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟที่ไดจากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร
ที่มีตอคุณสมบัติของขยะชุมชนอัดแทงหลังการใหความรอนที่อุณหภูมิต่ําดวยคลื่นไมโครเวฟ โดยตัวแปร
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ที่ศึกษา ไดแก ชนิดของสารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟ (ผงถานของวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร) กําลังของ
คลื่นไมโครเวฟ และระยะเวลาการใหความรอน ที่มีตอมวลที่เหลืออยู อุณหภูมิ ผลการวิเคราะหแบบ
ประมาณ (proximate analysis) ผลการวิเคราะหแบบแยกธาตุ (ultimate analysis) และคาความรอน
(heating value) ของขยะชุมชุนอัดแทงหลังการใหความรอนที่อุณหภูมิต่ํา อนึ่งงานวิจัยนีไ้ ดทําการศึกษา
ในเชิงเทคนิคเทานั้น คือศึกษาผลกระทบของตัวแปรตาง ๆ ดังที่ไดกลาวขางตนที่มีตอคุณสมบัติของขยะ
ชุมชนอัดแทงที่ได สวนการศึกษาในเชิงสิ่งแวดลอมและในเชิงผลตอสุขภาพของมนุษย เชน การปลอย
กาซมลพิษหรือกาซเรือนกระจกในระหวางการใหความรอนแกขยะชุมชนอัดแทง หรือเชิงเศรษฐศาสตร
เชน การศึกษาความคุมคาของการใชคลื่นไมโครเวฟในการใหความรอนแกขยะชุมชนไมอยูในขอบเขต
ของงานวิจัยนี้
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ตัวอยางขยะชุมชนอัดแทงที่ใชในงานวิจัย
งานวิจัยนี้ใชตัวอยางขยะชุมชนอัดแทงจําลอง (model municipal solid waste; MSW)
แทนการใช ขยะชุ มชนจริง เนื่องจากหากใช ขยะชุ มชนจริง จะไม ส ามารถควบคุม องคป ระกอบต าง ๆ
ใหคงที่ได ซึ่งอาจสงผลใหผ ลการทดลองมีความคลาดเคลื่อนได ทั้ งนี้ขยะชุมชนอัดแทงจําลองที่ ใชใ น
งานวิจัยนีป้ ระกอบดวย กระดาษรอยละ 40 เศษขี้เลื่อยรอยละ 30 เศษซังขาวโพดรอยละ 20 พลาสติก
รอยละ 10 (อัตราสวนดังกลาวมาจากอัตราสวนของสวนที่เผาไหมไดในขยะชุมชนจริง) โดยตัวอยางขยะ
ชุมชนอัดแทงที่ใชในงานวิจัยนีม้ ีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 1.501.70 เซนติเมตร และมีน้ําหนักตอแทงประมาณ 1 กรัม ผลการวิเคราะหแบบประมาณ ผลการวิเคราะห
แบบแยกธาตุ และคาความรอน ของตัวอยางขยะชุมชนอัดแทงที่ใชในงานวิจัยนี้เปนไปดังตารางที่ 1
2. ขั้นตอนการทดลอง
งานวิจัยนี้มีขั้นตอนการทดลอง ดังนี้
2.1 วิเคราะหขยะชุมชนอัดแทงกอนการใหความรอน ซึ่งประกอบดวย
2.1.1 การวิ เ คราะห แ บบประมาณ อั นได แ ก การวิ เ คราะห ห าปริ ม าณความชื้ น
(moisture) ตามมาตรฐาน ASTM D3173 (พิจารณาจากมวลที่สูญเสียไป เมื่อนําตัวอยางไปอบในเตา
อบลมรอนที่อุณหภู มิ 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง) การวิ เคราะหหาปริม าณสารระเหยได
(volatile matter; VM) ตามมาตรฐาน ASTM D3175 (พิจารณาจากมวลที่สูญเสียไป เมื่อนําตัวอยางไป
ใหความรอนโดยใชเตาเผาอุณหภูมิสูง ในสภาวะที่ไมมีออกซิเจนที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส เปนเวลา
7 นาที) การวิเคราะหหาปริมาณเถา (ash) ตามมาตรฐาน ASTM D3174 (พิจารณามวลที่เหลืออยูเมื่อ
นํ า ตั ว อย างไปเผาไหม โ ดยใช เ ตาอุ ณหภู มิ สู ง ที่ 750 องศาเซลเซี ย ส เป นเวลา 3 ชั่ ว โมง) และการ
คํานวณหาปริม าณคาร บอนคงตัว (fixed carbon; FC) ตามมาตรฐาน ASTM D3172 (คํานวณจาก
ความแตกตางระหวาง 100 และรอยละของความชื้น+สารระเหย+เถา) การวิเคราะหแบบแยกธาตุตาม
มาตรฐาน ASTM D3176 โดยใช CHN elemental analyser
2.1.2 การวิ เ คราะห ค าความร อน ตามมาตรฐาน ASTM D2105 โดยใช bomb
calorimeter
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2.2 เตรียมตัวอยางขยะชุมชนอัดแทง โดยการตัดตัวอยางใหมีขนาดใกลเคียงกัน (ความ
ยาวประมาณ 1.50-1.70 เซนติ เ มตร) และมีน้ําหนั กประมาณ 1 กรัม แล วใส ตัวอยางขยะชุ ม ชนใน
porcelain crucible
2.3 เติ ม น้ํ า ลงในตั ว อย า งขยะชุ ม ชนอั ด แท ง เพื่ อ ปรั บ ให มี ค วามชื้ น เริ่ ม ต น เป น
รอยละ 40 (โดยมวลของตัวอยางขยะชุมชนอัดแทง)
2.4 เติ มสารดู ดกลื นคลื่นไมโครเวฟ (ที่ เป นผงถ านจากวัส ดุเ หลือทิ้ งจากการเกษตรอั น
ไดแก ผงถานจากฟางขาว ซังขาวโพด กะลาปาลม และชานออย) ในปริมาณรอยละ 40 (โดยมวลของ
ตัวอยางขยะชุมชนอัดแทง) ลงใน crucible ที่บรรจุตัวอยางขยะชุมชนอัดแทงในขอ 2.3)
2.5 นําตั วอยางขยะชุ มชนอัด แท งที่ มีค วามชื้น และปริม าณสารดูด กลื นคลื่นไมโครเวฟ
ตามที่กําหนด (ซึ่งปดฝาแลว เพื่อปองกันไมใหอากาศเขาไปใน crucible) ใสในเตาไมโครเวฟ และเปดเตา
ไมโครเวฟใหทํางาน โดยใชกําลัง 500, 650 และ 800 วัตต และใชเวลาของการใหความรอน 4, 8 และ
12 นาที
2.6 เมื่อถึงเวลาที่กําหนด (ในชวง 4-12 นาที) ใหปดเตาไมโครเวฟ แลววัดอุณหภูมิของ
ตัวอยางใน crucible ทันที โดยใช infrared pyrometer
2.7 นําตัวอยางออกจากเตาไมโครเวฟ และนําไปเก็บไวใน desiccator รอใหเย็นแลวจึง
ชั่งน้ําหนักหลังการใหความรอน บันทึกคาน้ําหนักที่ได
2.8 นําตัวอยางไปวิเคราะหแบบประมาณ แบบแยกธาตุ และคาความรอน เชนเดียวกับ
ขอ 2.1.1-2.1.2
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหตัวอยางขยะชุมชนอัดแทง
ผลการวิเคราะหแบบประมาณ ของตัวอยางขยะชุมชนอัดแทงกอนการใหความรอนแสดง
ในตารางที่ 1 ซึ่งพบวาตัวอยางขยะชุมชนอัดแทงมีสวนที่เผาไหมไดประมาณ รอยละ 90 โดยแบงเปน
สารระเหยไดประมาณรอยละ 75 และคารบอน คงตัวประมาณรอยละ 15 มีสวนที่เผาไหมไมไดประมาณ
รอยละ 10 โดยแบงเปนความชื้น ประมาณรอยละ 5-6 และเถาประมาณรอยละ 3-4 และมีคาความรอน
เทากับ 17.38 MJ/kg ซึ่งพบวาใกลเคียงกับคาความรอนของถานหินลิกไนต (Miller, 2011) ที่มีคาความ
รอนในชวง 9-19 MJ/kg และใกลเคียงกับคาความรอนของขยะชุมชนในงานวิจัยของ Patumsawad &
Cliffe (2002) และงานวิจัยของสุภกิณห (2545) ที่มีคาความรอนประมาณ 15-16 และ 19 MJ/kg
ตามลํ าดั บ รวมทั้ ง มี ค าความร อนสู ง มากพอที่ จะนํ ามาทํ าเป นขยะอั ด แท ง (เมื่ อเที ยบกั บ เกณฑ ที่ ไ ด
กลาวถึงในบทนํา)
ผลการวิเคราะหแบบแยกธาตุ (ultimate analysis) ของตัวอยางขยะชุมชนอัดแทงกอน
การใหความรอนเปนไปดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งพบวาตัวอยางมีองคประกอบสวนใหญเปนธาตุออกซิเจน
(O) ประมาณรอยละ 49-50 รองลงมาคือ ธาตุคารบอน (C) ประมาณรอยละ 44 และธาตุไฮโดรเจน (H)
ประมาณรอยละ 5-6
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ตารางที่ 1 ผลการวิ เ คราะห แ บบประมาณ ผลการวิ เ คราะห แ บบแยกธาตุ และค าความร อนของ
ตัวอยางขยะชุมชนอัดแทงที่ใชในงานวิจัย (กอนการใหความรอน)
รายการวิเคราะห
การวิเคราะหแบบประมาณ (wt.%)
ความชื้น (moisture)
สารระเหยได (VM)
เถา (ash)
คารบอนคงตัว (FC)
การวิเคราะหแบบแยกธาตุ (wt.%)
คารบอน (C)
ไฮโดรเจน (H)
ออกซิเจน (O)
คาความรอน (MJ/kg)

ผลการวิเคราะห
5.51
76.23
3.39
14.87
44.48
5.67
49.83
17.38

2. มวลที่เ หลืออยูแ ละอุณหภู มิของตั วอยางขยะชุมชนอัดแทงที่ผานการใหความรอนที่
อุณหภูมิต่ําดวยคลื่นไมโครเวฟ

ภาพที่ 1 มวลที่เหลืออยูและอุณหภูมิของตัวอยางขยะชุมชนอัดแทงหลังการใหความรอนที่อุณหภูมิต่ํา
ดวยคลื่นไมโครเวฟกําลัง 500 วัตต ที่ระยะเวลาตาง ๆ สําหรับตัวอยางที่เติมสารดูดกลืนคลื่น
ไมโครเวฟชนิดตาง ๆ
ผลการวิเคราะหผ ลของชนิด ของสารดู ดกลื นคลื่นไมโครเวฟ ไดแก ผงถานจากฟางขาว
ซังขาวโพด กะลาปาลม และชานออย ที่มีตอมวลที่เหลืออยูและอุณหภูมิของตัวอยางขยะชุมชนอัดแทง
หลังการใหความรอนที่อุณหภูมิต่ําดวยคลื่นไมโครเวฟ แสดงไดดังภาพที่ 1 ซึ่งเปนตัวอยางที่มีการเติม
ผงถาน (หรือสารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟ) มีมวลที่เหลืออยูต่ํากวาตัวอยางที่ไมไดเติมผงถาน และพบวา
ตัวอยางที่เติ มผงถานที่ทําจากชานออยมีแนวโนมของการลดลงของมวลมากกวาตัวอยางที่เติมผงถาน
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จากฟางขาว กะลาปาล ม และซั ง ขาวโพด ตามลํ าดับ ซึ่ง สอดคลองกับ ผลของอุ ณหภู มิ (ดั งแสดงใน
ภาพที่ 1 เชนเดียวกัน) ที่แสดงวาตัวอยางที่เติมผงถานที่ทําจากชานออยมีอุณหภูมิที่สูงกวาตัวอยางที่เติม
ผงถ านจากฟางข าว กะลาปาล ม ซั ง ข า วโพด และตั วอย า งที่ ไ ม ไ ด เ ติ ม สารดู ด กลื น คลื่ นไมโครเวฟ
ตามลําดับ
3. ผลการวิเคราะหแ บบประมาณของตัวอยางขยะชุมชนอัดแทงหลังการใหความรอนที่
อุณหภูมิต่ําดวยคลื่นไมโครเวฟ
เมื่ อทํ าการวิเคราะห ปริมาณความชื้นของตั วอย างขยะชุมชนอั ดแท ง (ที่มี ความชื้นเริ่มต น
รอยละ 40) หลังการใหความรอนที่อุณหภูมิต่ําดวยคลื่นไมโครเวฟกําลัง 500-800 วั ตต ที่เวลาตาง ๆ
ในชวง 4-12 นาที พบวาเปนไปดังแสดงในภาพที่ 2 พบวาที่กําลังไมโครเวฟ 800 วัตต ปริมาณความชื้น
ของตัวอยางลดลงเปน 0 หรือไมมีความชื้นหลงเหลืออยู ตั้งแตนาทีที่ 4 ขณะที่กําลังไมโครเวฟ 650 และ
500 วัตต ความชื้นลดลงเปน 0 ที่นาทีที่ 8

ภาพที่ 2 ปริมาณความชื้นของตัวอยางขยะชุมชนอัดแทงหลังการใหความรอนที่อุณหภูมิต่ําดวยคลื่น
ไมโครเวฟกําลัง 500-800 วัตต ที่ระยะเวลา 4-12 นาที
เมื่อพิจารณาผลของสารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟที่มีตอปริมาณความชื้นในตัวอยางขยะชุม
ชุมชนอัดแทงที่ผานการใหความรอนที่อุณหภูมิต่ําดวยคลื่นไมโครเวฟ พบวาเปนไป ดังแสดงในภาพที่ 3
ซึ่งพบวาเมื่อมีการเติมสารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟ จะทําใหความชื้น ในตัวอยางขยะชุมชนอัดแทงลดลง
ไดเร็วกวาตัวอยางที่ไมไดเติมสารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟและเมื่อพิจารณาสวนที่เผาไหมไดของตัวอยาง
ขยะชุมชนอัดแทง ซึ่งไดแก สารระเหยได และคารบอนคงตัว ของตัวอยางขยะชุมชนหลังการใหความ
รอนที่อุณหภูมิต่ําดวยคลื่นไมโครเวฟกําลัง 500 วัตต ที่ระยะเวลาการใหความรอน 4-12 นาที พบวา
เปนไปดังภาพที่ 4-6
ตัวอยางที่เติมสารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟมีปริมาณสารระเหย ไดลดลงมากกวาและเร็วกวา
ตัวอย างที่ไ มไ ดเ ติม สารดู ดกลืนคลื่ นไมโครเวฟ และการเติ มสารดูด กลื นคลื่นไมโครเวฟที่เ ปน ผงถาน
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จากชานอ อยสง ผลใหป ริม าณสารระเหยไดล ดลงมากและเร็ วที่ สุด รองลงมาคื อ ผงถ านจากฟางขาว
กะลาปาลม และซังขาวโพด ตามลํ าดับ ดังภาพที่ 4 และจากภาพที่ 5 ซึ่งแสดงผลของกํ าลังของคลื่ น
ไมโครเวฟที่มีตอปริมาณสารระเหยไดที่ เหลืออยูหลั งการใหความรอน พบวาเมื่ อเพิ่ม กําลัง ไมโครเวฟ
สงผลใหปริมาณสารระเหยไดมีแนวโนมลดลง

ภาพที่ 3 ปริมาณความชื้นของตัวอยางขยะชุมชนอัดแทงหลังการใหความรอนที่อุณหภูมิต่ําดวยคลื่น
ไมโครเวฟกํ าลัง 500 วัต ตที่ร ะยะเวลา 4-12 นาที สําหรับ ตัวอยางที่เติ มสารดูด กลืนคลื่ น
ไมโครเวฟชนิดตาง ๆ

ภาพที่ 4 ปริมาณสารระเหยไดของตัวอยางขยะชุมชนอัดแทงหลังการใหความรอนที่อุณหภูมิต่ําดวย
คลื่นไมโครเวฟกําลัง 500 วัตต ที่ระยะเวลา 4-12 นาที สําหรับตัวอยางที่เติมสารดูดกลืน
คลื่นไมโครเวฟชนิดตาง ๆ
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ภาพที่ 5 ปริมาณสารระเหยไดของตัวอยางขยะชุมชนอัดแทงหลังการใหความรอนที่อุณหภูมิต่ําดวย
คลื่นไมโครเวฟกําลัง 500-800 วัตต ที่ระยะเวลา 4-12 นาที

ภาพที่ 6 ปริมาณคารบอนคงตัวของตัวอยางขยะชุมชนอัดแทงหลังการใหความรอนที่อุณหภูมิต่ําดวย
คลื่นไมโครเวฟกําลัง 500 วัต ต ที่ระยะเวลา 4-12 นาที สํ าหรับตัวอยางที่ เติมสารดูดกลื น
คลื่นไมโครเวฟชนิดตาง ๆ
4. ผลการวิเคราะหแ บบแยกธาตุของตัวอยางขยะชุมชนอั ดแทงหลัง การใหความรอนที่
อุณหภูมิต่ําดวยคลื่นไมโครเวฟ
เมื่ อวิ เ คราะห ตั วอย างขยะชุ ม ชนอั ด แท ง หลั ง การให ค วามร อนที่ อุณหภู มิ ต่ํ า ด ว ยคลื่ น
ไมโครเวฟกําลัง 500 วัตต ที่ระยะเวลา 12 นาที ของตัวอยางที่เติมและไมเติมสารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟ
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แบบแยกธาตุ ซึ่งประกอบดวย คารบอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) เทียบกับตัวอยางกอน
การใหความรอน พบวาเปนไปดังภาพที่ 7 ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวอยางหลังการใหความรอนมีสัดสวนของ
ธาตุคารบอนเพิ่มขึ้น โดยตัวอยางที่เติมผงถานจากชานออยมีสัดสวนของธาตุคารบอนสูงที่สุด (ประมาณ
รอยละ 54.80) รองลงมาคือ ตัวอยางที่เติมผงถานจากฟางขาว กะลาปาลม และซังขาวโพด ซึ่งมีสัดสวน
ของธาตุคารบอนประมาณรอยละ 54.50, 53.50 และ 53.00 ตามลําดับ
ขณะที่ สัดส วนของธาตุออกซิเ จนในตัวอยางขยะอัดแท งหลั งการให ความรอนมีแนวโน ม
ลดลง เมื่อเทียบกับสัดสวนของธาตุออกซิเจนในตัวอยางกอนการใหความรอน โดยพบวาการเติมผงถาน
หรือสารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟมีผลทําใหตัวอยางมี สัดสวนของธาตุออกซิเจนลดลงมากกวาตัวอยางที่
ไมไดเติมผงถาน นอกจากนีย้ ังพบวาการเติมผงถานจากชานออยสงผลใหสัดสวนของธาตุออกซิเจนลดลง
มากที่สุด (เหลือปริมาณออกซิเจนนอยที่สุด) รองลงมาคือ ตัวอยางที่เติมผงถานจากฟางขาว กะลาปาลม
และซังขาวโพด ตามลําดับ

ภาพที่ 7 ผลการวิ เ คราะห แ บบแยกธาตุ ข องตั ว อย า งขยะชุ ม ชนอั ด แท ง หลั ง การให ค วามร อ น
ที่อุณหภูมิต่ําดวยคลื่นไมโครเวฟกําลัง 500 วัตต ที่ระยะเวลา 12 นาที สําหรับตัวอยางที่เติม
สารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟชนิดตาง ๆ
อนึ่งพบวาสัดสวนของธาตุไฮโดรเจนกอนและหลังการใหความรอนมีคาไมแตกตางกันมาก
นัก และพบวาการเติมหรือไมเติมผงถานและชนิดของผงถานมีผลนอยมากตอสัดสวนของธาตุไฮโดรเจน
ในตัวอยางหลังการใหความรอน
5. คาความรอนของตัวอยางขยะชุมชนอัดแทงหลังการใหความรอนที่อุณหภูมิต่ําดวยคลื่น
ไมโครเวฟ
ค า ความร อนของตั ว อย างขยะชุ ม ชนอั ด แท ง หลั ง การให ค วามร อนที่ อุ ณหภู มิ ต่ํ า ด ว ย
คลื่นไมโครเวฟกําลัง 500 วัตต ที่ระยะเวลา 4-12 นาที ซึ่งพบวาคาความรอนของตัวอยางขยะชุมชนอัด
แทงหลังการใหความรอนเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาของการใหความรอน ทําใหคาความรอนของตัวอยาง
ขยะชุมชนอัดแทงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาความรอนของตัวอยางขยะชุมชนกอน การใหความ
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รอน (ซึ่งมีคาอยูที่ 17.38 MJ/kg) โดยสามารถเพิ่มไดสูงสุดถึง 26.00 MJ/kg หรือประมาณ 1.50 เทา
ซึ่ ง พบว ามี ค าใกล เ คี ย งกั บ ค าความร อนของขยะชุ ม ชนที่ ผ านการให ค วามร อน แล วในงานวิ จัย ของ
Arter (2008) ที่มีคาประมาณ 23-28 MJ/kg และพบวามีคาความรอนที่ใกลเคียงกับคาความรอนของ
ถ านหิ น บิ ทู มิ นั ส (bituminous) ที่ มี ค าประมาณ 17-23 MJ/kg (Gaur, 1998) ทั้ ง นี้ ถ านหิ นบิ ทู มิ นั ส
มีศักดิ์ (rank) สูงกวา หรือมีคุณสมบัติที่ดีกวาถานหินลิกไนต ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 คาความร อนของตั วอย างขยะชุ ม อัด แท ง ชนหลั ง การให ค วามร อนที่ อุณหภู มิ ต่ํ า ด วยคลื่ น
ไมโครเวฟกําลั ง 500 วัตต ที่ ระยะเวลา 4-12 นาที สําหรั บตัวอยางที่เติม สารดูดกลืนคลื่ น
ไมโครเวฟชนิดตาง ๆ
อภิปรายผล
1. อภิปรายผลการวิจัยในภาพรวม
จากผลการทดลองทั้งหมดที่แสดงในสวนของผลการวิจัย พบวาการเติมสารดูดกลืนคลื่น
ไมโครเวฟที่เป นผงถานจากวั สดุเหลือทิ้ งจากการเกษตร ส งผลใหอุณหภูมิข องการให ความรอนสูงขึ้ น
(เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอยางที่ไมไดเติมสารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟ) (ดังภาพที่ 1) แสดงใหเห็นวาผงถาน
ที่ไดจากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรมีคุณสมบัติเปนสารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟได จึงทําใหอุณหภูมิของ
การให ค วามร อนมี ค า สู ง ขึ้ น สามารถขั บ องค ป ระกอบต าง ๆ อั นได แ ก ความชื้ นและสารระเหยได
(บางสวน) ออกจากตัวอยางขยะชุมชนไดมากกวาตัวอยางที่ไมไดเติมผงถาน
เมื่อพิจารณาเฉพาะในสวนของความชื้นที่เหลืออยูหลังการใหความรอน พบวาการใหความ
รอนดวยคลื่นไมโครเวฟที่กําลังของคลื่นไมโครเวฟในชวง 500-800 วัตต สามารถขับความชื้นออกจาก
ตัวอยาง (ที่มีความชื้นเริ่มตนรอยละ 40) ไดภายในระยะเวลา 8 นาที ดังแสดงในภาพที่ 2 ซึ่งรวดเร็วกวา
การให ความรอนด วยวิธีการดั้ง เดิมที่ ใชเตาอบลมรอนแกตัวอย างขยะชุมชนในลักษณะเดียวกั นและมี
ความชื้นเริ่มตนเทากัน จากงานวิจัยของ Siritheerasas et al. (2015a) ที่ตองใชเวลาในการขับความชื้น
ออกจากตัวอยางนานถึง 25 นาที ที่เปนเชนนี้เพราะวาการใชคลื่นไมโครเวฟเปนการสงคลื่นเขาไปใน
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ตัวอยางเพื่อไปทําใหโมเลกุลของน้ํา (หรือความชื้น) ภายในตัวอยางเกิดการสั่นจนเกิดเปนพลังงานความ
รอนที่ใชขับความชื้นออกจากตั วอยาง ขณะที่ การใหความร อนดวยวิธีการดั้งเดิม (ที่ใช เตาอบลมรอน)
เปนการใหความรอนจากภายนอก (ดวยกลไกการพาความรอนเปนหลัก) ทํ าใหตองใชเวลาที่นานกว า
ความรอนจากภายนอกจะเขาไปทําใหอุณหภูมิของน้ําภายในตั วอยางสูงขึ้นจนเกิดการระเหยออกจาก
ตัวอยาง (จินตนา และไชยวัฒน, 2547) ทั้งนี้การเพิ่มกําลั งของคลื่นไมโครเวฟสงผลใหสามารถขั บ
ความชื้นออกจากตัวอยางไดรวดเร็วขึ้น (ดังภาพที่ 2 เชนเดียวกัน) ซึ่งนาจะเนื่องมาจากการเพิ่มกําลัง
ของคลื่นไมโครเวฟ สงผลใหโมเลกุลของน้ําภายในตัวอยางขยะชุมชนอัดแทงเกิดการสั่นมากขึ้น จนทําให
มีอุณหภูมิสูงขึ้น สามารถขับความชื้นออกมาในเวลาที่รวดเร็วขึ้น และเมื่อพิจารณาปริมาณสารระเหยได
ที่เหลืออยู ดังภาพที่ 5 ก็จะมีแนวโนมไปในทางเดียวกัน นั่นคือการเพิ่มกําลังของคลื่นไมโครเวฟสงผลให
สามารถขับสารระเหยไดออกจากตัวอยางไดมากขึ้นและรวดเร็วขึ้น ซึ่งก็สามารถอธิบายไดดวยเหตุผล
เดียวกันกับที่ไดอธิบายไปแลวในกรณีของการขับความชื้นออกจากตัวอยาง
ในแงของผลของชนิด ของสารดูด กลืนคลื่นไมโครเวฟที่ เป นผงถานจากวัสดุ เหลื อทิ้ง จาก
การเกษตรที่ มีตอปริมาณความชื้นและสารระเหยไดที่ เหลืออยูหลั งการใหความรอน พบวาตัวอยางที่
เติมผงถานจากชานออยมีแนวโนมของการลดลงของมวลโดยรวม ความชื้น และสารระเหยไดมากกวา
ตัวอยางที่เติ มผงถานจากฟางข าว กะลาปาลม และซัง ขาวโพด ตามลํ าดั บ ดั งภาพที่ 1 (สําหรับ มวล
โดยรวม) ภาพที่ 3 (สํ าหรั บ ความชื้ น ) และภาพที่ 4 (สํ า หรั บ สารระเหยได ) ซึ่ ง ที่ เ ป นเช น นี้ นาจะ
เนื่องมาจากการที่ผงถานของชานออยมีปริมาณของ SiO2 ซึ่งเปนสารประกอบของ Si สูงที่สุด ขณะที่
ปริมาณของ SiO2 ในผงถานของวัสดุเ หลือทิ้งจากการเกษตรอื่น ๆ ก็มี ปริม าณ SiO2 ที่ลดหลั่นกันไป
ดังแสดงในตารางที่ 2 (จากงานวิจัยของนิโรจน และสําเริง, 2555) ซึ่งสารประกอบของ Si ไดถูกใชเปน
สารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟที่ใชในงานวิจัยตาง ๆ เชน งานวิจัยของ Zuo et al. (2011) ซึ่งใช SiC เปน
สารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟ ดังที่ไดกลาวถึงในสวนบทนํา เปนตน
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของเถาที่ไดจากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร
สารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟ
ชานออย
ฟางขาว
ซังขาวโพด
กะลาปาลม
ที่มา นิโรจน และสําเริง, (2555)

SiO2
76.80
72.30
66.41
63.30

Al2O3
4.40
0.10
5.97
1.40

Fe2O3
8.04
0.30
3.97
1.40

CaO
5.44
2.10
11.53
7.60

MgO
0.94
2.10
2.02
3.90

SO3
3.28
1.10
1.01
0.20

Na2O
0.50
2.70
0.36
0.10

K2O
5.06
11.8
5.64
6.90

ดั ง นั้ น แนวทางในการเลื อ กวั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง จากการเกษตรมาทํ า เป น สารดู ด กลื น คลื่ น
ไมโครเวฟ นอกจากจะต องมี ร าคาถู ก หาได ง าย และมี สั ด ส วนของถ า น (คาร บ อนคงตั ว และเถ า )
ในปริ มาณสู ง (เนื่องจากสารดูด กลืนคลื่นไมโครเวฟที่ ทําจากวัส ดุเหลื อทิ้งจากการเกษตรใชในรู ปของ
ผงถาน) แลว ยังตองคํานึงถึงปริมาณของสารประกอบ Si ที่มีอยูในวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรดวย
อนึ่งเนื่องจากการใหความรอนที่อุณหภูมิต่ํา มีอุณหภูมิที่ไมสูงพอที่จะไปขับคารบอนคงตัว
ออกจากตัวอย างได (ดัง ภาพที่ 6) และจากการที่ คารบ อนคงตัว ซึ่ งเปนส วนที่ใ หค วามร อนหลั กของ
เชื้อเพลิงแข็ง (Miller, 2011) มีปริมาณคงที่ ขณะที่ความชื้นและสารระเหยได (บางสวน) ถูกขับออก
จากตัวอยาง จึงทําใหสัดสวนของคารบอนคงตัวเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหคาความรอนของตัวอยางขยะชุมชน
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อัด แทง ที่ ผานการให ค วามร อนที่ อุณหภูมิ ต่ํ ามีแ นวโน มเพิ่ มสู ง ขึ้ น (ดัง ภาพที่ 8) นอกจากนี้เ นื่ องจาก
คาร บ อนคงตั ว มี ธ าตุ ค าร บ อนเป น องค ป ระกอบหลั ก (Miller, 2011) ขณะที่ ส ารระเหยได มี ธ าตุ
ออกซิเจนเปนองคประกอบหลัก (Miller, 2011) ดังนั้นในเมื่อสารระเหยได (บางสวน) ถูกขับออกจาก
ตัวอยาง ขณะที่คารบอนคงตัวมีปริมาณคงที่ สัดสวนของธาตุออกซิเจนในตัวอยางขยะชุมชนอัดแทงที่
ผานการใหความรอนที่อุณหภูมิต่ําจึงมีแนวโนมลดลง ขณะที่ธาตุคารบอนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น (ดังภาพที่ 7)
2. แนวทางการพัฒนางานวิจัยในอนาคต
จากผลการศึกษาที่ไดจากงานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาสามารถนําคลื่นไมโครเวฟที่มีการเติม
สารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟที่เปนวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร มาใชในการใหความรอนที่อุณหภูมิต่ํา หรือ
กระบวนการแกขยะชุมชน เพื่อปรับปรุงคุณภาพของขยะชุมชนใหดีขึ้น และมีความเหมาะสมที่จะนําไป
เผาไหมในเตาเผาขยะตอไปได โดยสิ่งที่พบจากงานวิจัยนี้ คือ ตัวอยางขยะชุมชนอัดแทงที่ผานการให
ความรอนโดยใชคลื่นไมโครเวฟ มีความชื้นลดลง มีสัดสวนของคารบอนตัว (และธาตุคารบอน) ซึ่งเปน
สวนทีใ่ หความรอนหลักเพิ่มขึ้น และมีคาความรอนสูงขึ้น จนเทียบไดกับถานหินบิทูมินัส
อยางไรก็ตาม จากที่ไดกลาวมาขางตนวางานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาผลของสารดูดกลืนคลื่น
ไมโครเวฟที่มีคุณสมบัติของขยะชุมชนอัดแทงที่ผานการใหความรอนที่อุณหภูมิต่ํา ในเชิงเทคนิคเทานั้น
นั่นคื อ ศึ กษาผลกระทบของตัวแปรตาง ๆ ที่มีต อคุ ณสมบัติข องของขยะชุ มชนอัดแทงก อนการนํ าไป
เผาไหม ยังขาดการศึกษาในขั้นตอนการเผาไหมขยะชุมชนอัดแทงที่ไดจากการใหความรอน ดังนั้นจึงควร
มีการศึกษาการเผาไหมขยะชุมชนที่ผานการใหความรอนที่อุณหภูมิต่ําแลว (ซึ่งมีการกําจัดความชื้นและ
สารระเหยได (บางสวน) ออกจากตัวอยาง) ในแงของการปลอยสารมลพิษออกสูสิ่งแวดลอม และในแง
ของปริมาณของสารมลพิษที่ปลอยออกมาในระหวางการเผาไหมที่มผี ลตอสุขภาพของมนุษย
อนึ่ง ในแงของการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของขยะชุมชนอัดแทงดวยกระบวนการให
ความร อ นที่ อุณหภู มิ ต่ํ าโดยใช ค ลื่ นไมโครเวฟในเชิ ง เศรษฐศาสตร หนึ่ ง ในผู วิจั ย ของงานวิ จัย นี้ ไ ด
ทํ าการศึ กษาเรื่ องนี้ ใ นเชิ ง เศรษฐศาสตร (ร วมกั บ การศึ กษาในเชิ ง เทคนิ ค และเชิ ง สิ่ ง แวดล อ ม) ไว
(Puangniyom et al., 2016)
สรุปผลการวิจัย
จากผลการทดลองที่ไดทั้งหมด สามารถสรุปได ดังนี้
1. การเติ ม สารดู ด กลื น คลื่ นไมโครเวฟลงไปในตั ว อย างขยะชุ ม ชนอั ด แท ง ส ง ผลให ม วล
ที่เหลืออยูของตัวอยางลดลงมากกวาตัวอยางที่ไมไดเติมสารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟ
2. การเติ มผงถ าน (สารดูด กลืนคลื่ นไมโครเวฟ) ที่ทํ าจากชานออยสงผลใหมีการลดลงของ
มวลที่เหลืออยูของตัวอยางมากกวาการเติมสารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟชนิดอื่น ๆ
3. มวลที่เหลืออยูของตัวอยางขยะชุมอัดแทงมีคาลดลง ขณะที่อุณหภูมิของตัวอยางขยะชุม
อัดแทงมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาของการใหความรอนเพิ่มขึ้น
4. การเติมผงถานหรือสารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟลงไปในตัวอยางขยะชุมชนอัดแทงการเพิ่ม
กําลังของคลื่นไมโครเวฟ และการเพิ่มเวลาการใหความรอน สงผลใหปริมาณความชื้นและสารระเหยได
ในตัวอยางมีแนวโนมลดลง
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5. การเติมสารดูดกลืนคลื่ นไมโครเวฟลงไปในตัวอย างขยะชุม ชนอัด แทงและการเพิ่ม เวลา
การใหความรอนไมสงผลใหปริมาณคารบอนคงตัวเปลี่ยนไปมากนัก โดยพบวาปริมาณคารบอนคงตัวมี
คาคอนขางคงที่ เมื่อเทียบกับปริมาณของคารบอนคงตัวเริ่มตน
6. สัดสวนของธาตุคารบอนในตัวอยางหลังการใหความรอนที่อุณหภูมิต่ํามีคาเพิ่มขึ้น สัดสวน
ของธาตุออกซิเจนมีคาลดลง ขณะทีส่ ัดสวนของธาตุไฮโดรเจนมีคาคอนขางคงที่
7. การเติมสารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟสงผลใหสัดสวนของธาตุคารบอนหลังการใหความรอนมี
คาเพิ่ม ขึ้น แตสัด สวนของธาตุ ออกซิ เจนมี คาลดลง เมื่ อเที ยบกับ ตัวอย างที่ ไม ได เติ มสารดู ดกลืนคลื่ น
ไมโครเวฟ อนึ่ง การเติมหรือไมเติมสารดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟมีผลนอยมากตอสัดสวนของธาตุไฮโดรเจน
หลังการใหความรอน
8. คาความรอนของตัวอยางขยะชุมชนอัดแทงหลังการใหความรอนที่อุณหภูมิต่ํามีแนวโนม
เพิ่มขึ้น โดยสามารถเพิ่มขึ้น (จาก 17.38 MJ/kg) ไดสูงสุดถึงประมาณ 26 MJ/kg ซึ่งมีคาใกลเคียงกับคา
ความรอนของถานหินบิทูมินัส
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