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งานเสวนา "ทางเลือก ทางรอด โรงไฟฟ้าขยะ" วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้ องประชุมจีระ บุญมาก ชัน้ 3 อาคารสยาม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
จัดโดย คณะบริ หารพัฒนาสิ่งแวดล้ อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
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ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน
– กลิ่นเหม็น
– แมลงวัน
– เชือ้ โรค
– ฝุ่ น

– นํา้ เสีย
– สกปรก
– ควัน
– ฯลฯ
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ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทีเ่ กิดขึน้ ระหว่ างปี 2536 ถึง ปี 2550
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การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยระหว่างปี 2551 ถึง ปี 2565
ปี พ.ศ.

ปริมาณมูลฝอย
(ตันต่อวัน)

ปี พ.ศ.

ปริมาณมูลฝอย
(ตันต่อวัน)

2551

40,662.42

2559

42,105.87

2552

40,878.24

2560

42,251.20

2553

41,081.72

2561

42,390.82

2554

41,274.20

2562

42,525.18

2555

41,456.81

2563

42,654.65

2556

41,630.50

2564

42,779.57

2557

41,796.11

2565

42,900.26

2558

41,954.36
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ปริมาณขยะมูลฝอยชุ มชน
• จากการสํารวจโดยแบบสํารวจและการลงพื ้นที่ในภาคสนามพบว่าในปี
2559 ขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ ้นในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทัว่ ประเทศ
7,777 แห่ง ประมาณ 27.06 ล้ านตัน หรื อ 74,130 ตันต่อวัน
• อัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนเพิ่มขึ ้นจาก 1.13 เป็ น 1.14 กิ โลกรัมต่อ
คนต่อวัน
• สัดส่วนของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ ้น
– กรุงเทพมหานคร 4.21 ล้ านตัน (ร้ อยละ 16)
– เทศบาลและเมืองพัทยา 11.16 ล้ านตัน (ร้ อยละ 41)
– องคก์ารบรหิารส่วนตําบล 11.69 ล้ านตัน (ร้ อยละ 43)

• จังหวัดที่ปริมาณขยะมลูฝอยชุมชนเกิดขึ ้นต่อวันสูงสุด 5 อันดับแรก ได้ แก่
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครราชสีมา สมุทรปราการ และขอนแก่น 7

การกําจัดขยะโดยการแปรรู ปเป็ นพลังงาน
• Waste-to-Energy (WtE) or Energy-from-Waste (EfW)
refers to any waste treatment that creates energy in
the form of electricity or heat from a waste source.
• Such technologies reduce or eliminate waste that
otherwise would be transferred to a "greenhouse gas"
emitting landfill.
• WtE is a form of energy recovery.
• Most WtE processes produce electricity directly
through combustion, or produce a combustible fuel
commodity, such as methane, methanol, ethanol or
synthetic fuels. (From Wikipedia)
• การดําเนินการอะไรก็ได้ ที่เปลี่ยนของเสียให้ เป็ นพลังงาน โดยที่พลังงานนี ้จะเรี ยกว่า
พลังงานทดแทน (Remewable Energy) เช่น ก๊ าซชีวภาพ เอทานอล ความ
ร้ อน กระแสไฟฟ้า นํ ้ามันเชื ้อเพลิง เชื ้อเพลิงจากขยะ เป็ นต้ น
สถานการณ์ และนโยบายการจัดการมูลฝอยของประเทศไทย โดย ดร.เชาวน์ นกอยู่ 25 พ.ค.2554
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Why is waste-to-energy renewable?

• For more than twenty years, waste-to-energy
has been recognized as a source of
renewable energy under existing law.
• Waste-to-energy is a “clean, reliable,
renewable source of energy,” according to
the U.S. EPA.

สถานการณ์ และนโยบายการจัดการมูลฝอยของประเทศไทย โดย ดร.เชาวน์ นกอยู่ 25 พ.ค.2554
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การกําจัดขยะโดยการแปรรู ปเป็ นพลังงาน
Reuse/recycling

Compost

“3Rs”

Digestion

Residue

RDF

Solid Waste

Heat/Electricity

Non-combustible/
Non-digestable

Wastewater

Incineration
Sanitary Landfill

Wastewater

Wastewater Treatment Plant
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Combustion Types
• Incineration (energy recovery through
complete oxidation)
– Mass Burn
– Refuse Derived Fuel

• Pyrolysis
• Gasification
• Plasma arc (advanced thermal
conversion)

แนวโน้ มการเปลีย่ นของเสี ยเป็ นพลังงาน
• ในหลายๆ ประเทศมีการสร้ างโรงงานเปลีย่ น
ของเสี ยเป็ นพลังงานเพื่อต้ องการใช้
ประโยชน์ พลังงานจากขยะมูลฝอย โดยมี
โรงงานเปลีย่ นของเสี ยเป็ นพลังงานมากกว่ า
600 แห่ ง ใน 35 ประเทศ

• การใช้โรงงานเปลี่ยนของเสี ยเป็ น
กราฟแสดง 5 ประเทศอันดับสู งสุ ดที่มีการ พลังงานของบางประเทศในเอเชียและ
เผาขยะเพื่อเปลีย่ นให้ เป็ นพลังงาน
ยุโรปมีการเติบโต ในบางส่ วนเกิดจาก
สํ าหรับประเทศเดนมาร์ คมีการเผาเพื่อเปลีย่ น การที่มีพ้นื ที่วา่ งเหลือน้อย รวมทั้งมี
ของเสี ยเป็ นพลังงานถึงร้ อยละ 54
แหล่งทรัพยากรพลังงานไม่มาก

ในขณะทีส่ หรัฐอเมริกามีการเผาขยะเพื่อ
เปลีย่ นของเสี ยเป็ นพลังงานร้ อยละ 14

สถานการณ์ และนโยบายการจัดการมูลฝอยของประเทศไทย โดย ดร.เชาวน์ นกอยู่ 25 พ.ค.2554
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International Perspective
• Europe
EU Landfill Directive
65% reduction in landfilling of biodegradable Municipal Solid Waste
Currently over 400 Waste-to-Energy Facilities
2008 study estimated an additional 100 new facilities by 2012
• China
Target 30% Waste-to-Energy by 2030
Preferential feed-in electricity tariff
• Kyoto Protocol
Recognizes Waste-to-Energy as an eligible offset in CDM protocol
• Davos Report—The World Economic Forum
Identifies eight emerging clean energy sectors including wind, solar
and Waste-to-Energy.

การกําจัดขยะโดยการแปรรูปเป็ นพลังงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจากขยะมูลฝอย

– กลิน
่ เหม็น – นํา้ เสี ย – เชื้ อโรค – แมลงวัน – ฝุ่ น

2. เพื่อแปรรูปขยะมูลฝอยให้ เป็ นพลังงานทดแทน
– การผลิตกระแสไฟฟ้ า

ประโยชน์ ที่จะได้ รับ
– ได้ กระแสไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้จากโครงการ
– คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขนึ้
15
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Burning Wastes
• Mass burn
incineration
• Air pollution
• Waste to energy

เตาเผาขยะ (Incinerator)
• เตาเผาขยะเป็ นวิธีการกําจัดขยะอีกวิธีหนึ่ง เมื่อไม่มีสถานที่ฝังกลบเพียงพอ เนื่องจากการเผาขยะจะช่วย
ลดปริ มาตรขยะลงอย่างมาก ทําให้ปริ มาณขยะที่ส่งเข้าเตาเผาเหลือเป็ นขี้เถ้าประมาณไม่เกิน 10% (โดย
ปริ มาตร) หรื อประมาณ 25-30% (โดยนํ้าหนัก) ซึ่ งขี้เถ้าที่ได้จะถูกนําไปฝังกลบอย่างถูกวิธีหรื อใช้ผลิต
เป็ นวัสดุก่อสร้างต่อไป นอกจากนี้ในบางพื้นที่ที่มีปริ มาณขยะอยูม่ าก สามารถที่จะนําพลังงานความร้อน
ที่ได้จากการเผาขยะมาใช้ในการผลิตไอนํ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้
• การใช้เตาเผาในการกําจัดขยะมูลฝอยเป็ นการลงทุนที่สูงในระยะแรก ไม่เฉพาะกับตัวเตาเผาเท่านั้นแต่ที่
สําคัญจะต้องมีระบบบําบัดอากาศเสี ยที่มีประสิ ทธิภาพสู ง เพราะการเผาขยะมูลฝอยที่มีส่วนประกอบ
หลากหลายและมีสดั ส่ วนไม่คงที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศได้ เทคโนโลยีน้ ีนิยมในทวีปยุโรปและ
ประเทศญี่ปุ่น ส่ วนประเทศไทยมีเตาเผาขยะมูลฝอยและระบบผลิตไฟฟ้าจากมูลฝอยที่จงั หวัดภูเก็ตและ
กรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ถา้ มีการออกแบบและติดตั้งที่ถูกต้อง เตาเผาขยะก็สามารถทํางานได้โดยไม่ก่อ
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียงแต่อย่างใด
• การออกแบบต้องคํานึงถึงองค์ประกอบและคุณสมบัติของขยะซึ่งไม่เหมือนชีวมวลทัว่ ไป เช่น มี
ความชื น้ สูง มีความหลากหลายไม่สมํ่าเสมอของคุณสมบัติ (Non-homogeneous) และมีค่าความร้ อนตํา่
รวมถึงการเผาสารอันตรายที่หลุดลอดจากการคัดแยก เช่น ถ่านไฟฉาย และแบตเตอรี่ ทําให้ตอ้ งติดตั้ง
อุปกรณ์บาํ บัดก๊าซทิ้งเป็ นกรณี พิเศษ รวมถึงขี้เถ้าต้องนําไปฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ การกําจัดขยะ
19
โดยการเผาจึงมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและการดําเนินงานค่อนข้างสู งกว่าวิธีอื่นๆ

เตาเผาชนิดตะกรับ (Stoker-Fired Incinerator)

• เตาเผาชนิดตะกรับ เป็ นเตาเผาที่ใช้หลักการในการเผาไหม้ที่ให้อากาศเกินพอ โดย

อุณหภูมิภายในเตาประมาณ 850-1,200 องศาเซลเซี ยส เป็ นรู ปแบบที่นิยมใช้กนั มาก เหมาะ
สําหรับใช้ กับขยะมูลฝอยที่มปี ริ มาณมากประมาณ 150 ตันต่ อวันขึน้ ไป
• การทํางานเริ่ มจากรถเก็บขนขยะมูลฝอยมาถ่ายเทลงบ่อรับขยะมูลฝอย
• จากนั้นเครนหรื อก้ามปูทาํ หน้าที่ในการตักและป้อนขยะมูลฝอยเข้าสู่ ช่องเตาเผาด้วยแรง
โน้มถ่วง ซึ่ งมีตะกรับอยูเ่ พื่อทําหน้าที่เคลื่อนขยะให้ผสมกัน และกระจายตลอดทัว่ เตาเผา
ทําให้การเผาไหม้ขยะมูลฝอยเป็ นไปได้อย่างทัว่ ถึง
• ความร้อนที่ได้สามารถนํากลับมาเป็ นพลังงานและนําไปใช้ประโยชน์ได้
• ส่ วนเถ้าที่ได้จากการเผาไหม้แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ เถ้าหนัก คือเถ้าที่เหลืออยูก่ บั เตาเผา
(Bottom ash) และเถ้าลอย (Fly ash) โดยเถ้าหนักจะถูกลําเลียงไปยังบ่อรับเถ้า ส่ วนเถ้า
ลอยจะปนไปกับอากาศเสี ยเข้าสู่ ระบบบําบัดอากาศ ซึ่ งนิยมใช้ชุดถุงกรอง (Bag Filter)
หรื อเครื่ องดักจับฝุ่ นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator) ก่อนที่จะระบายออกสู่
20
บรรยากาศ

กระบวนการจัดการและการเผาขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ า
เตาเผาขยะ (Incinerator)
ชุมชน
บ้านเรือน

การเก็บ
รวบรวมขยะ

ไฟฟ้ า

การขนส่ งขยะ
ขยะมูลฝอย

ตักขยะ

นํา้ เสีย

การบําบัดนํา้ เสีย

เตาเผา

ผลิตไฟฟ้ า

ขีเ้ ถ้ า

นํา้ เสีย

การฝั งกลบขีเ้ ถ้ า
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ระบบการเผาขยะ (Incineration)

ความร้ อน/
กระแสไฟฟ้ า

อากาศ

ชุมชน

การเผาไหม้

รถขยะ

ขยะ เตาเผา

ไอนํา้
การบําบัดไอเสีย

ไอเสีย

ก๊ าซร้ อน

ขยะมูลฝอยชุมชน

กังหันไอนํา้

หม้ อต้ มนํา้

ขยะ
ขีเ้ ถ้ าลอย
ขีเ้ ถ้ าหนัก

วัสดุรีไซเคิล เช่ น เหล็ก

บ่ อฝั งกลบขีเ้ ถ้ า

ปล่ องระบาย
อากาศ
การจัดการ
ขีเ้ ถ้ าลอย
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มลพิษทีเ่ กิดจากการเผาไหม้ ขยะมูลฝอยและการป้ องกัน
• มลพิษทางอากาศ มวลสารที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ขยะมูลฝอยชุมชน ประกอบด้วย
ฝุ่ น และก๊าซหลายชนิ ด ซึ่ งต้องมีการนํามาบําบัดก่อนระบายออกสู่ บรรยากาศภายนอก
ก๊าซที่เกิดขึ้นนี้บางชนิดสามารถควบคุมได้จากการเผาไหม้ ในขณะที่บางชนิดต้องใช้
สารเคมีในการกําจัด ขึ้นอยูก่ บั ประเภทมลสารที่เกิดขึ้นนี้ประกอบด้วย ฝุ่ น
(Particulate), ออกไซด์ ของไนโตรเจน (NOx), ซั ลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2),
คาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO), โลหะ, ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl), ไดออกซิ นและฟูราน
(Dioxins และ Furans) (มาตรฐานคุณภาพอากาศเสี ยจากปล่องเตาเผาขยะมูลฝอย)
• การกําจัดฝุ่ นที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ สามารถใช้อุปกรณ์ดกั จับฝุ่ นซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการดักจับฝุ่ น 99% ขึ้นอยูก่ บั ประเภทและหลักการทํางาน เช่น เครื่ องดักจับฝุ่ น
แบบไฟฟ้าสถิตย์ , ถุงกรอง, ไซโคลน ฯลฯ โดยการเลือกใช้อุปกรณ์แต่ละชนิ ดขึ้นอยู่
กับขนาดของฝุ่ นที่เกิดขึ้น เงินลงทุน ค่าดําเนินงานและบํารุ งรักษาที่เหมาะสมเป็ นต้น
รายละเอียดแสดงในตารางต่อไปนี้
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มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย
สารมลพิษ

1.ปริ มาณฝุ่ นละออง (TSP)

หน่ วย

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

เตาเผามูลฝอยทีม่ กี าํ ลังการ
เตาเผามูลฝอยทีม่ กี าํ ลังการเผา
เผาไหม้ ในการกําจัดมูลฝอย
ไหม้ ในการกําจัดมูลฝอยเกิน
ตั้งแต่ 1 ตัน แต่ ไม่ เกิน 50
กว่ า 50 ตันต่ อวัน
ตันต่ อวัน
ไม่เกิน 320

วิธีตรวจวัด

ไม่เกิน 70

Determination of Particulate Matter Emissions from Stationary Sources

2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ส่วนในล้านส่ วน

ไม่เกิน 30

ไม่เกิน 30

Determination of Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources หรื อ
Determination of Sulfur Acid Mist and Sulfur Dioxide Emissions from Stationary
Sources

3. ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
ส่วนในล้านส่วน
(NOx as NO2 )

ไม่เกิน 250

ไม่เกิน 180

Determination of Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources

4. ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ส่ วนในล้านส่วน

ไม่เกิน 80

ไม่เกิน 25

Determination of Hydrogen Chloride Emissions from Stationary Sources

5. สารปรอท (Hg)

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ไม่เกิน 0.05

ไม่เกิน 0.05

Determination of Metals Emissions from Stationary Sources

6. สารแคดเมี่ยม (Cd)

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ไม่เกิน 0.5

ไม่เกิน 0.05

Determination of Metals Emissions from Stationary Sources

7. สารตะกัว่ (Pb)

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ไม่เกิน 1.5

ไม่เกิน 0.5

Determination of Metals Emissions from Stationary Sources

8. ค่าสารประกอบไดออกซิน
(PCDD/PCDFs )

นาโนกรัมต่อลูกบาศก์ เมตร
คํานวณผลในรู ปของ หน่วย
ความเข้มข้น เทียบเคียงความ
เป็ นพิษต่อ มนุษย์ (PCDD/Fs as
Toxic Equivalent ; I-TEQ)

ไม่เกิน 0.5

ไม่เกิน 0.1

Determination of Polychlorinated Dibenzofurans from Stationary Sources

ไม่เกิน 10

ด้วยแผนภูมิเขม่าควันของริ งเกิลมานน์ท้ งั นี้ แบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง
และแบบสรุ ปผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสี ยของเตาเผามูล
ฝอย รวมทั้ง ลักษณะและหน่วยวัดค่าความทึบแสงของแผนภูมิเขม่าควันของริ งเกิลมานน์

9. ค่าความทึบแสง (Opacity)

ร้อยละ

ไม่เกิน 10

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสี ยจากเตาเผามูลฝอย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 87 ง ราชกิจจานุเบกษา 16 กรกฎาคม 2553
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ขนาดฝุ่ นที่
สามารถ
ดักจับได้
(Micron)

ประสิ ทธิภาพ
การดักจับฝุ่ น
(%)

เงินลงทุน

O&M

เครื่ องดักจับฝุ่ นไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator)

20 ~ 0.05

90 ~ 99.5

สูง

ตํ่า - ปานกลาง

ถุงกรอง (Bag Filter)

20 ~ 0.1

90 ~ 99

ปานกลาง

ปานกลาง - สูง

ไซโคลน (Cyclone)

100 ~ 3

75 ~ 85

ปานกลาง

ปานกลาง

เครื่ องดักจับฝุ่ นแบบใช้แรงโน้มถ่วง (Gravitational Dust
Collector)

1000 ~ 50

40 ~ 60

ตํ่า

ตํ่า

เครื่ องดักจับฝุ่ นแบบใช้แรงเฉื่อย (Inertia Dust Collector)

100 ~ 10

50 ~ 70

ตํ่า

ตํ่า

ประเภทอุปกรณ์ ดกั จับฝุ่ น
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• สําหรับการกําจัดก๊ าซพิษต่ างๆ และไดออกซิ นและฟูราน มีวิธีการในการ
บําบัดซึ่งจะทําให้การปล่อยสารไดออกซินลดลงมาตํ่ากว่าระดับมาตรฐาน
สิ่ งแวดล้อมได้ ประกอบด้วย
1) การควบคุมการเผาไหม้ให้มีการเผาไหม้ ที่สมบูรณ์ และควบคุมให้ มอี ุณหภูมิการ
เผาไหม้ สูงกว่ า 850 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 2 วินาที
2) การบําบัดแบบแห้ง โดยการพ่ นอนุภาคสารเคมีในรู ปของแข็ง เข้ าไปทําปฏิ กิริยา
กับก๊ าซเสี ย เช่น Calcium carbonate, Calcium hidroxide, Calcium oxide,
Megnesium oxide หรื อ Calcium megnesium bicarbonate เพื่อให้ ก๊าซพิษหรื อไอ
กรด เปลีย่ นรู ปไปเป็ นสสารที่เป็ นกลาง
3) การบําบัดแบบแห้ง โดยการพ่ นสารละลายด่ างเข้าไปทําปฏิกิริยาเช่นเดียวกับข้อ
(2)
4) การฉี ดแอมโมเนียเพื่อลดออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)
5) การใช้หอดูดซับซึ่ งมี Activated Carbon หรื อ พ่ น Activated Carbon เพื่อใช้ ในการ
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ดูดซับไดออกซิ นและฟูราน ในขั้นตอนสุ ดท้ายของระบบ

– มลพิษจากนํา้ เสี ย นํ้าเสี ยที่เกิดจากการเผาไหม้ขยะมูลฝอยด้วยการใช้
เตาเผา มาจากหลายแหล่ง ได้แก่ นํ้าเสี ยจากบ่อรับขยะ (นํ้าชะขยะ) นํ้าเสี ย
จากอุปกรณ์ Scrubber นํ้าเสี ยจากการแยกเถ้าออกจากอากาศเสี ย นํ้าเสี ย
จากการล้างพื้น นํ้าเสี ยจากการล้างรถเก็บขนขยะ จะต้ องถูกรวบรวมและ
บําบัดให้ ผ่านคุณภาพมาตรฐานนํา้ ทิง้ จากโรงงานอุตสาหกรม โดย
สามารถใช้วิธีบาํ บัดนํ้าเสี ยแบบไร้อากาศ อันจะทําให้ได้ก๊าซชีวภาพ
เพิม่ เติมได้
– มลพิษจากกลิน่ กลิ่นที่เกิดขึ้นมากที่สุดมาจากบ่อรับขยะมูลฝอย ซึ่งโดย
ปกติแล้วบ่อรับขยะนี้ จะสร้ างในอาคารที่เป็ นระบบปิ ด มีการป้องกันการ
รั่วไหลของกลิ่นที่เกิดจากขยะมูลฝอยออกไปสู่ ภายนอก หรื อ ทําให้ เป็ น
Negative Pressureโดยมีการติดตั้งเครื่ องระบายอากาศ เพื่อให้ ระบาย
อากาศที่มกี ลิ่นเหม็นเข้ าไปในเตาเผา และกําจัดกลิ่นโดยการเผาไหม้
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Incinerator, Not a Power Plant

“a waste-to-energy plant is
designed to manage solid
waste... the electricity output is
a secondary function”

Ted Michaels, President, Energy Recovery Council, March
18, 2013 testimony before Washington, DC City Council
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