พลังงานไฟฟาจากขยะมูลฝอย
วิชชา ชาครพิพัฒน
รองผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนา ฝายวิจัยและพัฒนา

บทคัดยอ
บทความนี้ จ ะกล า วถึ ง รู ป แบบหรื อ เทคโนโลยี ต า ง ๆ ที่
สามารถนํามาใชในการกําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งเปนขยะชุมชน (Municipal
Solid Waste) โดยมีผลพลอยไดในรูปแบบพลังงานไฟฟาซึ่งเปนการจัด
การกับขยะชุมชนใหเกิดประโยชนไดทั้งพลังงานที่สามารถนํากลับมาใช
ได ใหม (renewable energy) และผลพลอยได ในรู ป แบบอื่ น ๆ จากสิ่ งที่
หลาย ๆ คนมองวาเปน สิ่ง ที่ไ มเปน ประโยชน และความเกี่ย วเนื่อ งกับ
กฟน. ในขบวนการผลิ ต ไฟฟ าจากขยะชุ ม ชนนี้ โดยเนื้ อ หาจะกล า ว
เฉพาะขยะชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครและเทคโนโลยีการกําจัดขยะที่
มีผลพลอยไดในการผลิตพลังงานไฟฟากลับคืนมาเทานั้น

1. คํานํา
กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองหลวงของประเทศไทย และเปน
พื้นที่รับผิดชอบในการจําหนายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง (กฟน.)
เปนจังหวัดที่มีประชากรอยูอาศัยสูงที่สุดของประเทศไทย ซึ่งผลที่ตามมา
ก็คือปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแตละวันยอมมีมากที่สุดเชนกัน จากขอมูล
ของ กทม.พบวาปจจุบันขยะชุมชนในพื้นที่ของ กทม.มีป ริมาณวัน ละ
8,500 ตัน ขยะเหลานี้จะตองนํามากําจัดเพื่อไมใหเกิดเปนมลภาวะทั้งดาน
ความสกปรก กลิ่น น้ําเสีย ตามมา การจัดการขยะเหลานี้หากนํามาสู
ขบวนการกําจัดโดยสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดดวยยอมเกิดผลดีกวา
ที่จะปลอยทิ้งไปอยางสูญเปลา เนื่องจากปจจุบันสังคมโลกกําลังเขาสูยุค
ที่พลังงานมีราคาแพง ดังนั้นการศึกษาและเตรียมพรอมกับสิ่งใกลตัวนี้
ยอมเปนโอกาสอีกแนวทางหนึ่งที่ กฟน.จะพิจารณาดําเนินการดานพลังงาน
ทดแทนไดในอนาคต

2. องคประกอบของขยะชุมชนใน กทม.
ขยะชุมชนในแตละพื้นที่ยอมมีความแตกตางกันไปตามสภาพ
สังคมและความเปนอยูของชุมชนในแตละพื้นที่ เชน ตามชนบทที่พื้นที่
ส วนใหญ ทํ า เกษตรกรรม องค ป ระกอบของขยะชุ ม ชนส ว นใหญ จ ะ
ประกอบดวยผลิตผลเหลือใชจากการเกษตรเปนสวนใหญ สําหรับใน
เมืองใหญอยาง กทม.นั้น ขยะชุมชนประกอบดวยเศษอาหารเปนปริมาณ
เกือบ 50% นอกนั้นจะเปนองคประกอบอื่น ๆ ดังตารางที่ 1
องคประกอบขยะดังกลาวแยกเปนขยะที่เผาไหมไดประมาณ
98.7% และขยะประเภทเผาไหม ไม ได 1.3% โดยมี ค าความร อ นเฉลี่ ย
ประมาณ 5,500 kcal/kg ซึ่งคาความรอนนี้จะมีประโยชนในกรณีที่ใชวิธี
การกําจัดขยะโดยการเผาทําลายดวยความรอน

รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

กระดาษ
ผา
พลาสติก
โฟม
ไม, ชิ้นไม
เศษอาหาร เศษผัก ผลไม
เศษกระดูก เปลือกหอย
หนังและยาง
เหล็กและโลหะอื่น ๆ
แกว
หิน และกระเบื้อง
ขยะอันตราย
อื่น ๆ
รวม
Heating Value (kcal/kg)

รอยละของ
องคประกอบ
มูลฝอยสด (คาเฉลี่ย)
13.60
2.35
26.27
0.45
4.64
48.79
0.24
0.14
0.17
1.85
0.23
0.69
0.03
100.00
5500.23

ตารางที่ 1 องคประกอบขยะมูลฝอยสดที่สถานีขนถายมูลฝอย
ออนนุช [1]

3. เทคโนโลยีหลักในการกําจัดขยะที่สามารถผลิตพลังงาน
ไฟฟาจากขยะชุมชน
การกําจัดขยะชุมชนในปจจุบันมีอยูหลายวิธี แตที่มีใชใน
ประเทศไทย ไดแก การฝงกลบ การเผาทําลายดวยความรอน การหมัก
ทําปุย เทคโนโลยีหลักในการกําจัดขยะชุมชน และมีผลพลอยไดคือ
ไดพลังงานกลับมาในรูปของความรอนหรือกาซชีวภาพ ซึ่งสามารถ
นํามาสูการผลิตกระแสไฟฟานั้นมีหลายรูปแบบแตจัดเปนกลุมหลัก ๆ
ไดดังนี้
- การฝงกลบ (Landfill)
- การย อ ยส ลายแบ บ ไม ใช อ อกซิ เจน (Anaerobic
Digestion)
- การเผาทําลายดวยความรอน

ซึ่งแตละแบบมีขอดี-ขอเสีย ตนทุนการผลิต พลังงานไฟฟาที่ผลิตได และ
ผลกระทบสภาพแวดลอมแตกตางกัน ซึ่งแตละวิธีมีรายละเอียดดังลําดับ
ตอไปนี้

4. การผลิตพลังงานไฟฟาโดยใชกาซชีวภาพจากหลุมฝงกลบ
ขยะ (Landfill Gas to Energy)
เป น การกํ าจั ดขยะชุ มชนโดยการขุ ดหลุ มฝ งกลบขนาดใหญ
โดยมากจะตองมีความลึกตั้งแต 12 เมตรขึ้นไปแลวนําขยะมาทิ้งลงไป
โดยขยะจะถูกทับถมเปนชั้น ๆ อัดแนนจนเต็มพื้นที่และจะทําการปดทับ
ดวยดินกลบปากหลุม ทั้งนี้สวนที่เปนตัวหลุมขยะจะตองมีการปูทับดวย
แผนพลาสติก HDPE เพื่อปองกันไมใหน้ําชะขยะ (Leachate) ไหลออกสู
พื้นที่ใกลเคียงหรือลงสูดิน พรอมทั้งตองจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียตาง ๆ
ไมใหเกิดการทําลายสภาวะแวดลอมขางเคียง

4.1 หลักการทํางาน

(Global Warming) ในป จ จุ บั น ดั ง นั้ น การนํ า ก า ซมี เทนที่ ถู ก ปลด
ปลอยออกมาจากหลุมฝงกลบนี้มาใชจึงชวยลดปญหาการปลดปลอย
กาซเรือนกระจกนี้ และยังไดพ ลังงานทดแทนซึ่งเปนการลดการใช
เชื้อเพลิงฟอสซิลที่นับวันจะหมดไป

5. การผลิต พลังงานไฟฟ าโดยใชกาซชีวภาพจากระบบ
กําจัดขยะที่ใชเทคโนโลยียอยสลายแบบไมใชออกซิเจน
(Anaerobic Digestion)
การกํา จัด ขยะโดยวิธีนี้จ ะใชกับ ขยะที่เปน สารอิน ทรีย
เทานั้น เนื่องจากใชขบวนการยอยสลายทางชีวเคมีเชนเดียวกับการ
ยอยสลายของขยะอินทรียในบอฝงกลบ แตการยอยสลายจะถูกควบคุม
หรือจัดใหอยูในระบบป ดคือถังยอยสลาย ดังนั้น วิธีการกําจัดขยะ
แบบนี้จึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากที่สุด

5.1 หลักการทํางาน

ขยะที่เปนสารอินทรียที่อยูในหลุมฝงกลบจะเกิดการยอยสลาย
ตามธรรมชาติ ซึ่งเปนปฏิกริยายอยสลายทางชีวเคมีของขยะโดยจุลินทรีย
โดยชวงแรกจะเปนการยอยสลายแบบใชอากาศ จากนั้นจึงเปนการยอย
สลายแบบไมใชออกซิเจน (Anaerobic Digestion) ซึ่งขบวนการนี้จะทําให
ไดกาซมีเทน คารบอนไดออกไซด แอมโมเนีย คารบอนมอนอกไซด
ไฮโดรเจนซัลไฟด ไนโตรเจน โดยปริมาณของกาซชีวภาพนี้ประกอบดวย
กาซมีเทนมากกวา 50% จะสามารถนํามาเปนเชื้อเพลิงปอนเขาสูเครื่องยนต
กาซ (Gas Engine) ซึ่งนําไปขับเครื่องกําเนิดไฟฟาผลิตกระแสไฟฟาได
ทั้งนี้ มีการประเมิณ คราวๆวาจะเกิด กาซชีวภาพประมาณ 6-18 ลานลูก
บาศกเมตรตอป สําหรับปริมาณขยะในพื้นที่ 1-3 ลานตัน[2] ลักษณะของ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยโดยใชหลุมฝงกลบแสดงในรูปที่ 1

ขยะชุมชนที่จะเขาสูขบวนการกําจัดขยะโดยวิธีการยอย
สลายแบบไมใชออกซิเจนนี้จะตองเขาสูขบวนการคัดแยกขยะกอน
โดยคัดแยกเฉพาะขยะมูลฝอยอินทรีย และทําการลดขนาดโดยการบด
ตัดใหมีขนาดเหมาะสมพอที่จะสงเขาถังยอยสลาย ซึ่งเปนระบบปด
เพื่ อ ให ข ยะอิ น ทรี ย เกิ ด การย อ ยสลาย โดยจุ ลิ น ทรี ย ในสภาพที่ ไ ร
ออกซิเจน ผลพลอยไดจากการยอยสลายจะเกิดกาซชีวภาพ ซึ่งมีกาซ
มีเทนเปนองคประกอบประมาณ 50% และกาซชีวภาพนี้จะนําไปเปน
เชื้ อ เพลิ งให เครื่อ งยนต ก าซ (Gas Engine) ในการผลิ ต ไฟฟ าต อ ไป
โดยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งานไฟฟ า ต อ ตั น ขยะประมาณ 75-150
kWh/ton [2] ลักษณะของถังยอยสลายแบบไมใชออกซิเจนและถัง
เก็บกาซชีวภาพ แสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 1 ระบบกําจัดขยะแบบฝงกลบที่มีการผลิตพลังงานไฟฟา
จากกาซชีวภาพ [2]

รูปที่ 2 ถังยอยสลายแบบไมใชออกซิเจน และถังเก็บกาซชีวภาพ [2]

ตั ว อย า งการผลิ ต ไฟฟ า จากก า ซชี ว ภาพในเขต กทม.ใน
ปจจุบัน คือที่บอฝงกลบขยะราชาเทวะ ที่บางพลี ซึ่งมีพื้นที่ฝงกลบ 50 ไร
มีป ริมาณขยะ 4-5 ลานตั น ผลิตพลั งงานไฟฟ าได 1 MW และจําหน าย
กระแสไฟฟาที่ผลิตไดเขาสูระบบของ กฟน.ตั้งแตตนป 2549

4.2 ผลพลอยได
กาซมีเทนที่เกิดขึ้นจากหลุมฝงกลบนี้จัดเปนกาซเรือนกระจก
(Green House Gas) ประเภทหนึ่ ง ที่ ก อ ให เกิ ด ป ญ หาสภาวะโลกร อ น

5.2 ผลพลอยได
ผลพลอยไดจากขบวนการยอยสลายแบบไมใชออกซิเจน
นี้ ขยะอินทรียจะถูกเปลี่ยนสภาพเปนสารปรับสภาพดิน ซึ่งปริมาณ
จะลดลงเหลือประมาณ 30-40% ของมูลฝอยอินทรียที่เขาสูขบวนการ
สารปรับสภาพดินนี้สามารถนําไปใชเปนปุยสําหรับการเกษตรกรใน
การเพาะปลูกพืชตอไป

6. การผลิตพลังงานไฟฟาโดยใชความรอนจากการเผาทําลาย
ขยะ
การกําจัดขยะโดยการเผาทําลายดวยความรอนนี้ สามารถแบง
ยอยออกเปนหลายเทคโนโลยี ซึ่งแตละเทคโนโลยีจะมีวิธีการและตนทุน
แตกตางกันไปที่มีใชในปจจุบันไดแก
- incineration
- gasification และ pyrolysis
- plasma arc
ทั้งนี้เทคโนโลยี incineration เปนเทคโนโลยีที่นิยมใชกันมานาน
และใหผลคอนขางดี สวนเทคโนโลยี gasification และ pyrolysis เป น
เทคโนโลยีที่กําลังไดรับการพัฒนาขึ้นมา โดยมีขอดีในดานการกําจัด
มลภาวะที่เกิดจากการเผาไดดีกวา สําหรับ เทคโนโลยี plasma arc เปน
เทคโนโลยีที่ยังไมแพรหลายอยูในระหวางการพัฒนา
การกําจัดขยะโดยการเผาทําลายดวยความรอนนี้เปนวิธีการ
ที่จะทําใหไดพลังงานกลับคืนมาในรูปของความรอน ซึ่งสามารถนําไป
ผลิตกระแสไฟฟาไดมากกวาการกําจัดขยะแบบอื่น สิ่ งสําคัญ ที่จะตอง
พิจารณาเลือกใชการกําจัดขยะวิธีนี้คือ คาความรอนของขยะมูลฝอยที่จะ
สงเขาขบวนการเผา ซึ่งโดยทั่ วไปควรมีคาความรอนไม ต่ํากวา 2,150
kcal/kg หากคาความรอนของขยะต่ํากวานี้จะตองใชเงินลงทุนเพิ่มสูงขึ้น
[2] นอกจากนี้จะตองมีปริมาณขยะที่เผาไหมไดเปนสัดสวนที่สูงเพียงพอ
สําหรับรายละเอี ยดของแต ล ะเทคโนโลยีนั้ น จะเน น เฉพาะ
เทคโนโลยี incineration เทานั้น เนื่องจากมีรูปแบบเทคโนโลยีที่ไมซับซอน
มีการใชงานไดผลดีมานาน และในประเทศไทยมีการติดตั้งใชงานแลว
สองแหงคือ ที่จังหวัดภูเก็ต และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

6.1 เทคโนโลยี incineration
เทคโนโลยี incineration คือการเผาขยะในเตาเผาที่ไดออกแบบ
มาเปนพิเศษเพื่อใหเขากับคุณสมบัติของขยะชุมชน คือ ขยะมีความชื้นสูง
และมีคาความรอนไมแนนอน (แปรผันตามฤดูกาล) ขยะจะถูกเผาไหมโดย
ปอนอากาศเขาโดยตรง โรงเผาขยะที่ใชรูปแบบนี้จะสามารถแบงเปนสวน
หลัก ๆ 4 ระบบ คือ
1. ระบบรองรั บ ขยะ ซึ่ ง อาจมี ร ะบบคั ด แยกขยะที่ นํ า ไป
recycle ไดและสามารถคัดแยกขยะที่เปนอันตรายออก
2. ระบบเตาเผาขยะ มีหลายแบบแตที่นิ ยมใชแพรหลายใน
การเผาขยะชุมชน คือ แบบตะกรับที่เคลื่อนที่ได (moving
grate) ดังรูปที่ 3 ซึ่งสวนที่เผาขยะจะมีลักษณะเปนตะกรับ
ที่สามารถเคลื่อนที่ได และขยะจะถูกเผาไหมบนตะกรับนี้
โดยขณะที่เผาตะกรับจะเคลื่อนที่ลําเลียงขยะจากจุดเริ่มตน
ไปยังจุดปลายตะกรับซึ่งขยะจะถูกเผาไหมหมดเปนขี้เถา
ซึ่ ง จะตกลงไปในหลุ ม เก็ บ ขี้ เ ถ า อุ ณ หภู มิ ใ นเตาเผา
ประมาณ 800๐C
3. ระบบกําจัดของเสีย ของเสียที่เกิดจากการเผาไหม ไดแก
ขี้เถาซึ่งจะนําไปฝงกลบตอไป สวนของเสียอีกสวนหนึ่ง
ไดแกกาซที่เกิดจากการเผาไหมตาง ๆ ซึ่งมีสารที่ทําใหเกิด
มลภาวะที่เปนอันตรายปะปนอยูดวย เชน ซัลเฟอรไดออก
ไซด ไนโตรเจนไดออกไซด จึงตองมีระบบกําจัดสารเหลา

นี้ ให มี ค าอยูในมาตรฐานที่ กํ าหนดก อ นปล อยออกสู
บรรยากาศ
4. ระบบผลิตกระแสไฟฟ า โดยมากจะใช ระบบ boiler
ผลิตไอน้ํา ซึ่งความรอนที่ผลิตไอน้ํานี้ไดมาจากการเผา
ขยะและไอน้ํ า นี้ จ ะส ง ไปขั บ กั ง หั น ไอน้ํ า (steam
turbine) เพื่อเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาตอไป
ประสิทธิภาพพลังงานไฟฟาตอตันขยะของเทคโนโลยีนี้มีคาประมาณ
550-620 kWh/ton [1]

รูปที่ 3 เตาเผาแบบตะกรับเคลื่อนที่ได

6.2 เทคโนโลยี gasification และ pyrolysis
เปนเทคโนโลยี กําจัดขยะมูลฝอยโดยออกแบบเตาเผาใหมี
การเผาในสภาพที่อากาศนอย (ปริมาณออกซิเจนนอย) สําหรับระบบ
gasification และใหมีการเผาในที่ไมมีอากาศ สําหรับระบบ pyrolysis
อุณหภูมิที่เผาสูงประมาณ 1,200-1,400๐C ผลที่เกิดคือจะเกิดปฎิกริยา
กลั่นสลายทางเคมีของขยะไดกาซเชื้อเพลิง ซึ่งนําไปใชเปนพลังงาน
ในการขับกังหันกาซเพื่อผลิตกระแสไฟฟาตอไป โดยมีประสิทธิภาพ
พลังงานไฟฟาตอตันขยะประมาณ 600 kWh/ton ขึ้นไป ซึ่งใกลเคียง
กับเทคโนโลยี incineration [1]
เทคโนโลยีนี้จะตองมีการจัดการขยะที่จะสงเขาเตาเผากอน
โดยมีการบดตัดขยะให มีขนาดพอเหมาะ และขนาดของเตาเผาใน
ระบบนี้ เดิ ม จะมี ข นาดไม ใ หญ ม ากคื อ ไม เกิ น 300 ตั น ต อ วั น แต
ปจจุบันมีการพัฒนาใหดีและมีขนาดสูงขึ้นเปน 500 ตันตอวัน

6.3 เทคโนโลยีพลาสมาอารค (plasma arc)
เปนเทคโนโลยีดานพลังงานชั้นสูงใชกําจัดขยะมูลฝอยได
หลายลักษณะ โดยสราง plasma arc field ซึ่งมีอุณหภูมิสูงประมาณ
5,000-15,000๐C และป อ นขยะมู ล ฝอยเข า ไปใน plasma arc field
โดยตรง อุณ หภูมิสูงขนาดนี้จะสามารถแยกอะตอมของธาตุที่เปน
องคประกอบของขยะมูลฝอยออกได ทําใหขยะมูลฝอยถูกความรอน
เผาทําลายลงหมดทําใหสามารถลดปริมาณสารไดออกซินที่เกิดจาก
การเผาไหมลงได ความรอนที่ไดสามารถนําไปผลิตกระแสไฟฟาได
สวนหนึ่ง อยางไรก็ตามระบบนี้ในปจจุบันยังอยูในขั้นตอนของการศึกษา
วิจัยและพั ฒ นาปรับ ปรุงเทคโนโลยีใหมี ความเหมาะสม ปลอดภั ย
และความคุมทุนทางเศรษฐศาสตรอยู [2]

7. สรุป
ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นใน กทม.วันละประมาณ 8,500 ตัน
นั้น ป จจุบัน กทม.มีวิธีการจัดการคือนํามาหมักทําปุยโดยวิธี compost
ประมาณ 1,000 ตันตอวัน นอกนั้นจะสงไปฝงกลบยังบอฝงกลบขยะสอง
แหง คือ ที่อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม และที่อําเภอพนมสารคาม
จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา แต ก อ นหน า นี้ มี บ อ ฝ งกลบขยะที่ ตํ าบลราชาเทวะ
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการอีกแหงหนึ่ง แตปจจุบันไดปดไปแลว
เนื่องจากมีปญหาการรองเรียนจากชุมชนบริเวณใกลเคียง
เนื่องจากการกําจัดขยะของ กทม.ในปจจุบันเกือบทั้งหมดจะ
ใชระบบฝงกลบ ซึ่งขณะนี้บอฝงกลบราชาเทวะ และกําแพงแสน มีการ
ผลิตกระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นแลว แมวาวิธีกําจัดขยะโดยวิธี
ฝงกลบนี้จะเปนวิธีที่งายและตนทุนต่ํากวาวิธีอื่น แตในระยะยาวยอมเปน
การยากที่จะหาพื้นที่ ฝงกลบที่อยูบริเวณใกลเคียงกับ กทม. และปญหา
ด านสภาพแวดล อม เช น กลิ่ น เหม็ น หากไม สามารถควบคุ ม ให อยู ใ น
เกณฑที่ยอมรับไดแลวยอมถูกรองเรียนจากชุมชนที่อยูใกลเคียงได ดัง
นั้นการกําจัดขยะโดยเทคโนโลยีอื่น ๆ เชน ระบบ Anaerobic Digestion และ
ระบบเผาทําลายดวยความรอนยอมเปนสิ่งที่เปนไปไดในอนาคตอันใกล แม
วาปจจุบันจะมีตนทุนที่สูงกวาระบบฝงกลบก็ตามและในภาวะที่พลังงานมี
ราคาแพงเชนในปจจุบัน การผลิตพลังงานไฟฟาที่ไดจากระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยจะมีความเปนไปไดมากยิ่งขึ้น หากภาครัฐมีการชดเชยราคาคาไฟฟา
ที่ไดจากการกําจัดขยะ ซึ่งเปนประเภทหนึ่งของพลังงานหมุนเวียนใหสูงขึ้น
แลวยอมเปนการเรงใหการผลิตไฟฟาจากการกําจัดขยะมูลฝอยนี้เกิดเร็ว
ขึ้น ซึ่งยอมเปนอีกแนวทางหนึ่งที่ กฟน.ควรจะศึกษาเตรียมไว เพราะ
เปนสวนที่จะเขามาเกี่ยวของกับระบบไฟฟาของ กฟน.อยางหลีกเลี่ยงไมได
ไมวา กฟน.จะเขาไปรวมดําเนินการหรือไมก็ตาม
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