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สถำนกำรณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทยในปัจจุบันนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี	เนื่องจำกกำรขยำยตัวของควำมเป็นเมือง	กำร

เคลื่อนย้ำยของประชำกรจำกชนบทสู่เมือง	 และพฤติกรรมผู้บริโภคมีกำรเปลี่ยนแปลงในกำรใช้บริกำรสั่งอำหำรออนไลน์เพิ่ม

ขึ้น	อย่ำงไรก็ตำม	มีกำรคำดกำรณ์จำกธนำคำรโลกเกี่ยวกับปริมำณขยะในภูมิภำคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกว่ำ	ภำยในปี	

พ.ศ.	2593	จะมีปริมำณขยะในภูมิภำคนี้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	70	จำกปี	พ.ศ.	2559	ดังนั้น	ประเทศไทยจึงจ�ำเป็นต้องมีกำรวำงแผน

กำรจดักำรขยะอย่ำงมปีระสทิธิภำพทัง้ระบบ	รวมทัง้กำรพฒันำบคุลำกรในระดบัหน่วยปฏบิตังิำนเพือ่วำงแผนรับมอืกบัปริมำณ

ขยะทีเ่พิม่ข้ึน	โดยมุง่เน้นกำรจดักำรขยะตัง้แต่ต้นทำง	ได้แก่	กำรลดกำรเกดิขยะ	(Reduce)	กำรใช้ซ�ำ้	(Reuse)	และกำรรีไซเคลิ	

(Recycle)	ตำมล�ำดบั	และกำรพฒันำระบบก�ำจดัขยะทีเ่หมำะสมกบัสภำพพืน้ที	่สงัคม	รวมทัง้กำรไม่ก่อให้เกดิกำรเปลีย่นแปลง

สภำพภูมิอำกำศที่เกิดขึ้นจำกก๊ำซเรือนกระจกต่ำง	ๆ	เช่น	ก๊ำซมีเทน	ก๊ำซไนตรัสออกไซด์	ฯลฯ

กรมควบคมุมลพษิ	ในฐำนะทีไ่ด้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผูป้ระสำนงำนหลกัเพือ่รวบรวมข้อมลูจดัท�ำบญัชีก๊ำซเรือนกระจก

ในภำคของเสียของประเทศ	และจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศ	ปี	พ.ศ.	2564	-	2573	สำขำกำรจัดกำร

ของเสียชุมชน	จึงได้ร่วมกับองค์กรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของเยอรมัน	(GIZ)	ภำยใต้แผนงำนควำมร่วมมือไทย-เยอรมัน

ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	(Thai-German	Climate	Program:	TGCP)	ในโครงกำรกำรจัดกำรของเสียแบบผสม

ผสำนเพื่อลดก๊ำซเรือนกระจก	(TGCP-Waste)	 ได้จัดท�ำกำรศึกษำข้อเสนอแนะกำรคัดเลือกเทคโนโลยีกำรแปรรูปขยะเป็น

พลงังำน	โดยได้ผ่ำนกำรรับฟังควำมคดิเหน็และข้อเสนอแนะจำกผูเ้ช่ียวชำญในด้ำนกำรแปรรูปขยะเป็นพลงังำนในประเทศไทย

เมื่อเดือนพฤษภำคม	2564	ซึ่งข้อเสนอแนะเบื้องต้นในกำรคัดเลือกเทคโนโลยีกำรแปรรูปขยะเป็นพลังงำนฉบับนี้	ประกอบด้วย

เนื้อหำ	2	 ส่วนหลัก	 ได้แก่	 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรแปรรูปขยะเป็นพลังงำน	 และเครื่องมือที่ช่วยในกำรตัดสินใจคัดเลือก

เทคโนโลยกีำรแปรรูปขยะเป็นพลงังำนทีเ่หมำะสมกบับริบทกำรจดักำรขยะของพืน้ทีน้ั่น	ๆ 	ซึง่เทคโนโลยทีีผ่่ำนกำรคดัเลอืกจำก

เอกสำรฉบับน้ี	 จะใช้ประกอบเป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำเบื้องต้นเพื่อน�ำไปสู่กำรศึกษำรำยละเอียดต่ำง	 ๆ	 และสนับสนุนกำร

ตดัสนิใจของผูบ้ริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	กำรศกึษำควำมเหมำะสมของโครงกำรแปรรูป

ขยะเป็นพลังงำน	กำรศึกษำควำมคุ้มค่ำของกำรลงทุนเพื่อด�ำเนินงำน	รวมทั้งผลกระทบในด้ำนต่ำง	ๆ	ภำยใต้ค�ำปรึกษำของ

ผู้เช่ียวชำญเฉพำะด้ำน	 ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ	 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับน้ี	 จะสำมำรถใช้เป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำ

เทคโนโลยีกำรแปรรูปขยะเป็นพลังงำนที่เหมำะสม	 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ	

ภมูอิำกำศ	และสอดคลอ้งกบัทิศทำงกำรจดักำรของเสยีในระดับนำนำชำต	ิรวมทั้ง	ยงัมข้ีอมลูทีเ่ปน็ประโยชน์ในเอกสำรอ้ำงองิ

ส�ำหรับผูท้ีส่นใจค้นคว้ำข้อมลูเพิม่เตมิและต้องกำรท�ำควำมเข้ำใจกบัประเดน็น้ีอย่ำงลกึซึง้	เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อไปในอนำคต

	 	 	 	 	 	 	 		

กรมควบคุมมลพิษ
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ข้อเสนอแนะเบื้องต้น ในการคัดเลือกเทคโนโลยีการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน ข้อเสนอแนะเบื้องต้น ในการคัดเลือกเทคโนโลยีการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน6 7

Worldwide the amount of MSW is rising primarily as a result of changing consumption and production 
pattern, urbanization and consumerism. According to the ASIA Waste management Outlook, it is 
estimated that Asian cities alone will generate 1.8 billion tons of waste in 2025, compared to 0.28 
billion tons in 2012. 

At the same time in South-East Asia, 74 % of MSW is still disposed in landfills with a large number of 
those landfills not operating up to standard posing a threat to health and environment. 

Energy recovery from Municipal Solid Waste or Waste-to-Energy (WtE) can be a solution to the 
ever-growing challenge of waste management contributing to waste reduction and resource  
recovery and shifting an economic development from linear to circular economy. However, following 
the guiding principle of the 3-R approach (reduce-reuse-recycle), it is important to point out that waste 
material for WtE should only be residual waste left over after waste reduction, reuse and recycling is 
fully achieved. Only then WtE contributes to GHG emission mitigation by reducing methane emission 
from landfilling and replacing fossil fuel with renewable energy. 

In this context the Guide shall provide an orientation for decision making on how to manage residual 
waste in Thailand aiming at safety, environmental protection and GHG emissions reduction thus  
supporting Thailand’s commitment to the National Determined Contributions (NDC). 

Special focus  will be given to the role of WtE technologies and how each of them could contribute 
to the objective of an improved, climate friendly MSW management system without compromising 
the need for waste avoidance and reduction; and the social and ecological advantages of  
material recycling.

Jointly developed by the Pollution Control Department (PCD) and GIZ under the Thai German  
Climate Programme (TGCP) – Waste, it is hoped that this Guide is useful for a wide group of readers 
including political decision makers at national, regional and local levels as well as academics and 
researchers from universities and project managers from NGOs and companies but also to media 
and interested public concerned about the future of MSW management, resource efficiency,  
circular economy and the impact of waste on climate change in Thailand. 

Mr. Werner Kossmann
Director of Integrated Waste and Wastewater Management for GHG Reduction Project
Thai-German Climate Programme - Waste
Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

ปริมำณขยะมูลฝอยชุมชน	(MSW)	 ทั่วโลกที่ก�ำลังเพิ่มข้ึนอย่ำงรวดเร็ว	 ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำร

บริโภคและกำรผลิต	กำรขยำยตัวของเมืองและกำรบริโภค		ASIA	Waste	Management	Outlook	คำดกำรณ์ว่ำเมืองต่ำง	ๆ 	

ในเอเชียจะสร้ำงขยะรำว	1.8	พันล้ำนตันใน	พ.ศ.	2568	เทียบกับ	0.28	พันล้ำนตันใน	พ.ศ.	2555

	

ในเวลำเดียวกัน	ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ขยะมูลฝอยร้อยละ	74%	ยังคงได้รับกำรจัดกำรโดยใช้วิธีฝังกลบ	โดยที่บ่อฝังกลบ

จ�ำนวนมำกไม่ได้ด�ำเนินกำรตำมมำตรฐำนซึ่งเป็นอันตรำยต่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อม

	

กำรน�ำพลังงำนกลับมำใช้ใหม่จำกขยะมูลฝอยของเทศบำลหรือกำรแปลงของเสียเป็นพลังงำน	(WtE)	 เป็นหนึ่งในหนทำง	

ที่สำมำรถแก้ปัญหำควำมท้ำทำยที่เพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ 	 ของกำรจัดกำรขยะ	 และสำมำรถช่วยลดปริมำณของเสีย	 น�ำไปสู่กำรกู้คืน

ทรัพยำกรเพิม่เตมิ	และเปลีย่นกำรพฒันำทำงเศรษฐกิจจำกเศรษฐกจิเชิงเส้นตรงไปเป็นเศรษฐกจิหมนุเวยีน	อย่ำงไรกต็ำม	ตำม

หลักกำรชี้น�ำของแนวทำง	3-R	(ลด-ใช้ซ�้ำ-รีไซเคิล)	 สิ่งส�ำคัญคือต้องชี้ให้เห็นว่ำวัสดุเหลือใช้ส�ำหรับ	WtE	 ควรเป็นของเสียที่

เหลือหลังจำกกำรลดของเสีย	 กำรน�ำกลับมำใช้ใหม่	 และกำรรีไซเคิลเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่ำน้ัน	 หำกท�ำได้เช่นน้ีเท่ำน้ัน	WtE		

จงึจะมส่ีวนช่วยในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซมเีทนจำกกำรฝังกลบและแทนทีเ่ช้ือเพลงิฟอสซลิ

ด้วยพลังงำนหมุนเวียน

	

ในบริบทน้ี	คูม่อืน้ีจงึเป็นเสมอืนกำรปฐมนิเทศเบือ้งต้นส�ำหรับผูท้ีต้่องตดัสนิใจเร่ืองกำรจดักำร	ของเสยีทีต่กค้ำงในประเทศไทย

โดยมุ่งไปที่ควำมปลอดภัย	 กำรปกป้องสิ่งแวดล้อม	 และกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	 ซึ่งสนับสนุนควำมมุ่งมั่นของ

ประเทศไทย	ต่อกำรมีส่วนร่วมลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกตำมปริมำณที่ประเทศก�ำหนด	(NDC)

	

เอกสำรฉบบัน้ีให้ควำมส�ำคญัเป็นพเิศษกบับทบำทของเทคโนโลยขีอง	WtE	และวธีิทีแ่ต่ละเทคโนโลยมีส่ีวนช่วยให้เกดิกำรปรับปรุง

ระบบกำรจดักำรขยะมลูฝอยทีเ่ป็นมติรกบัสภำพภมูอิำกำศ	ทัง้น้ีต้องไม่ลดทอนควำมส�ำคญัของกำรหลกีเลีย่งกำรเกดิขยะ	กำร

ลดปริมำณขยะ	รวมไปถึงกำรรีไซเคิลวัสดุที่มีประโยชน์อย่ำงมำกต่อระบบนิเวศและสังคม

	

คูม่อืฉบบัน้ี	เป็นควำมร่วมมอืพฒันำเน้ือหำโดยกรมควบคมุมลพษิ	และ	องค์กรควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศของเยอรมนั	(GIZ)	

ในโครงกำรกำรจัดกำรขยะและน�้ำเสียชุมชน	ภำยใต้แผนงำนควำมร่วมมือไทย-เยอรมันด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	

(Thai-German	Climate	Programme	(TGCP)	-	Waste)	 เรำหวังว่ำคู่มือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้อ่ำนกลุ่มใหญ่		

รวมถึงผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจทำงกำรเมืองในระดับประเทศ	 ภูมิภำค	 และระดับท้องถิ่น	 ตลอดจนนักวิชำกำรและนักวิจัยจำก

มหำวทิยำลยัและผูจ้ดักำรโครงกำรจำกองค์กรพฒันำเอกชนและบริษทัต่ำงๆ	ตลอดจนสือ่มวลชนและผูส้นใจทัว่ไปทีส่นใจเกีย่ว

กับอนำคตของกำรจัดกำรขยะมูลฝอยในชุมชน	กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ	เศรษฐกิจหมุนเวียน	และผลกระทบของ

ขยะต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในประเทศไทย

แวร์เนอร์ คอสมันน์
ผู้อ�ำนวยกำรโครงกำรกำรจัดกำรของเสียแบบผสมผสำนเพื่อลดก๊ำซเรือนกระจก
แผนงำนควำมร่วมมือไทย-เยอรมันด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
องค์กรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของเยอรมัน	(GIZ)

Foreword ค�าน�า

. .



ข้อเสนอแนะเบื้องต้นในการคัดเลือก
เทคโนโลยีการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน

การแปรรูปขยะเป็นพลังงาน:
โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย
ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
อย่างเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
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ในอดีตกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน	 (MSWM)	 มักถูกจัดเป็นบริกำรสำธำรณะที่มีควำมส�ำคัญน้อยในองค์กรปกครอง	

ส่วนท้องถ่ิน	 เพรำะมีข้ันตอนยุ่งยำกและเป็นภำระหนัก	 ทว่ำในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำ	 กำรจัดกำรขยะมูลฝอยปรำกฏให้เห็น	

มำกข้ึนในวำระทำงกำรเมือง	 เน่ืองจำกปัญหำสุขภำพและสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มข้ึน	 รวมถึงควำมไม่พอใจของประชำชนจ�ำนวน	

มำกข้ึนที่ประสบปัญหำคุณภำพชีวิตตกต�่ำอันเป็นผลจำกกำรก�ำจัดขยะอย่ำงไม่เหมำะสม1	 กำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนจึง

กลำยเป็นบริกำรสำธำรณะที่ทวีควำมส�ำคัญทั้งในระดับท้องถิ่น	 ระดับชำติ	 และระดับโลก	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อผ่ำน	

ควำมสนใจของประชำชนและควำมสนใจทำงกำรเมืองในประเด็นเฉพำะต่ำง	ๆ 	 เช่น	 มลภำวะจำกพลำสติก	 ดังนั้นเป้ำหมำย

กำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ	(SDG)	และวำระใหม่แห่งกำรพัฒนำเมือง	(New	Urban	Agenda)	ภำยใต้โครงกำรตั้ง

ถิ่นฐำนมนุษย์แห่งสหประชำชำติ	(UN	Habitat)	จึงเรียกร้องให้ปรับปรุงแนวปฏิบัติในกำรจัดกำรขยะให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น2,3	

แม้ปัญหำส่วนใหญ่เป็นที่ทรำบกันดี	 และมีควำมพยำยำมแก้ไขเกิดข้ึนหลำยคร้ัง	 แต่ควำมซับซ้อนของปัญหำมักถูกประเมิน	

ต�่ำกว่ำที่เป็นจริง

ปัจจุบันผู้จัดกำรขยะและผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจไม่มีทำงเลือกอื่นนอกจำกแก้ปัญหำควำมท้ำทำยเหล่ำน้ี	 อย่ำงไรก็ตำม	 กำรเกิด

สังคมเมือง	(Urbanization)	และกำรพัฒนำเศรษฐกิจจะยิ่งเร่งให้เกิดกำรสร้ำงขยะมำกขึ้น	ทั้งยังส่งผลต่อลักษณะของขยะอยู่

ตลอดเวลำ	แม้มีปัจจัยนำนัปกำรที่เป็นต้นตอของปัญหำ แต่สาเหตุหลัก ๆ  ได้แก่
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บทน�าและบริบท

วิถีชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป:

กำรบริโภคอำหำรสะดวกซือ้และอำหำรสัง่กลบับ้ำน

เพิ่มข้ึน	 สร้ำงขยะจำกบรรจุภัณฑ์	 และขยะจำก	

เศษอำหำรเพิ่มขึ้นตำมไปด้วย

ความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นและกระแสบริโภคนิยม:

ชนช้ันกลำงที่เพ่ิมจ�ำนวนข้ึนมีก�ำลังมำกข้ึนในกำร

ใช้จ่ำยสินค้ำต่ำง	ๆ 	 ที่ไม่ใช่สินค้ำพื้นฐำน	 สินค้ำ	

ดังกล่ำวมักมีอำยุกำรใช้งำนสั้นและห่อหุ้มอย่ำง	

สิ้นเปลืองในบรรจุภัณฑ์ที่ท�ำจำกวัสดุที่น�ำกลับมำ

รีไซเคิลได้ยำกหรือรีไซเคิลไม่ได้	วัสดุเหล่ำนี้มักจะ

กลำยเป็นขยะที่ถูกทิ้งตำมที่สำธำรณะ

แนวโน้มแฟชั่น:	สินค้ำที่พบในตลำดส่วนใหญ่เป็น

สนิค้ำกระแสนิยม	เช่น	สิง่ทอ	อปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์	

และถูกใช้เพียงไม่กี่คร้ังหรือเพียงช่ัวเวลำสั้น ๆ	

สินค้ำเหล่ำน้ีมีอำยุกำรใช้งำนสั้นลงเร่ือย ๆ	 และ

ส่วนมำกถูกทิ้งอยู่ในสถำนที่ก�ำจัดขยะ

ประชากรที่เพิ่มข้ึนและความแออัดในพื้นที่อยู ่

อาศัย:	 ส่งผลให้ไม่มีพื้นที่หรือพื้นที่ไม่เพียงพอ

ส�ำหรับกำรท�ำปุ๋ยหมักจำกขยะอินทรีย์ในครัวเรือน	

หรือเก็บขยะที่คัดแยกเพ่ือรีไซเคิล	 ซึ่งขยะที่ไม่ได้

คัดแยกนั้นยำกต่อกำรรีไซเคิลหรือกำรหมักปุ๋ย	

กำรแก้ปัญหำที่เกิดจำกพัฒนำกำรเหล่ำน้ีจ�ำเป็นต้องอำศัยกำรวำงแผนและกระบวนกำรท�ำงำนที่ไม่หยุด

น่ิง	กำรจดักำรขยะทีเ่พิม่ปริมำณข้ึนให้มปีระสทิธิภำพไม่ใช่เร่ืองง่ำยเพรำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ส่วน

ใหญ่มักจะขำดแคลนงบประมำณ	 หรือขำดควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรและเทคนิคในกำรรับมือกับขยะที่	

เกิดข้ึน	 นอกจำกน้ีขยะมูลฝอยชุมชนยังเกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสภำพภูมิอำกำศ	 จึงควรเพิ่ม

ควำมใส่ใจต่อกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกตลอดกระบวนกำรจดักำรขยะ	ตัง้แต่กำรเกบ็รวบรวม	กำร

รีไซเคิล	 กำรน�ำกลับคืน	 ไปจนถึงกำรก�ำจัดข้ันสุดท้ำย	 ในช่วงผ่ำนมำ	 รัฐบำลรวมถึงผู้ก�ำหนดนโยบำย	

ตั้งใจที่จะเช่ือมโยงกำรปรับปรุงระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนเข้ำกับวัตถุประสงค์ที่ไม่เพียงเพื่อ	

พยำยำมลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	 แต่เพื่อน�ำพลังงำนจำกปริมำณควำมร้อนที่มีอยู่ในขยะกลับมำใช้	

ประโยชน์ด้วย	 เป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องเป็นกำรวำงแผนและด�ำเนินระบบกำร

จัดกำรขยะอยำ่งมีประสิทธิภำพ	 เพื่อเป็นหลักประกันควำมสะอำดให้เมือง	 ลดควำมเสี่ยงต่อปัญหำด้ำน

สุขภำพและสิ่งแวดล้อม	และช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก4
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1.1 
จากการก�าจัด
ขยะมูลฝอย
สู่การจัดการ
ทรัพยากรและ
เศรษฐกิจหมุนเวียน

Circular
Economy

ที่ผ่ำนมำประเทศไทยขยำยควำมเป็นเมืองอย่ำงรวดเร็วเช่นเดียวกับทุกประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	ประชำกรในเมืองเพิ่มขึ้นจำก	27	ล้ำนคนในปี	พ.ศ.	2493		เป็น	68	ล้ำน

คนในปี	 พ.ศ.	25625	 แม้ว่ำอัตรำกำรเพิ่มของประชำกรในภำพรวมจะลดลงสู่ระดับปำน

กลำง	 แต่บริเวณใจกลำงเมืองยังมีสภำพแออัดจำกกำรเคลื่อนย้ำยประชำกรจำกชนบท	

สู่เมือง	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2561	 เป็นต้นมำ	มีประชำกรจ�ำนวนกว่ำครึ่งอำศัยอยู่ในเขตเมือง6	

และแนวโน้มกำรขยำยตัวของเมืองนี้เองที่จะยิ่งเร่งอัตรำกำรสร้ำงขยะต่อคนให้เพิ่มขึ้น	

กรมควบคุมมลพิษรำยงำนสถำนกำรณ์ขยะของประเทศไทยในปีพ.ศ.	25637	ว่ำมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมำณ	27.35	ล้ำนตัน	

ซึ่งลดลงจำกปีก่อนร้อยละ	4	 คำดว่ำเป็นผลจำกมำตรกำรควบคุมปริมำณนักท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศในสถำนกำรณ	์

กำรแพร่ระบำดของโควิด-19		โดยมีขยะมูลฝอยถูกคัดแยกที่ต้นทำงและน�ำกลับมำใช้ประโยชน์ปริมำณ	11.93	ล้ำนตัน	ก�ำจัด

อย่ำงถูกต้อง	11.19	ล้ำนตัน	และก�ำจัดไม่ถูกต้องประมำณ	4.23	ล้ำนตัน	ทั้งนี้พบว่ำปริมำณขยะพลำสติกแบบใช้ครั้งเดียวเพิ่ม

ข้ึนโดยเฉพำะในเขตเมืองจำกกำรสั่งซื้อสินค้ำและอำหำรผ่ำนระบบออนไลน์	 นอกจำกน้ียังพบว่ำมีขยะอันตรำยจำกชุมชน

ประมำณ	658,651	ตัน	ส่วนใหญ่เป็นซำกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์	แบตเตอรี่	และถ่ำนไฟฉำย	โดยร้อยละ	

18.5	 ของปริมำณขยะอันตรำยถูกเก็บรวบรวมที่จุดรวบรวมในชุมชนหรือศูนย์รวบรวมระดับจังหวัด	 ก่อนน�ำไปจัดกำรอย่ำง	

ถูกต้อง	ขณะที่มูลฝอยติดเชื้อจำกชุมชนเกิดขึ้นประมำณ	47,962	ตัน	โดยร้อยละ	98.91	ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้อง	

คำดกำรณ์ว่ำภำยในปี	 พ.ศ.	2593	 จะมีกำรสร้ำงขยะจำกทุกภูมิภำคทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	70	 จำกปีละ	2.01	พันล้ำนตัน	

ในปี	 พ.ศ.	2559	 เป็นปีละ	3.40	 พันล้ำนตัน8,9	 ดังแสดงในรูปที่	1	 ประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกจะต้องเผชิญกับ	

ปริมำณขยะที่เพิ่มขึ้นสูงสุดและจ�ำเป็นต้องรับมือกับควำมท้ำทำยนี้

รูปที่ 1 การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะในแต่ละภูมิภาค [9]
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กำรแก้ปัญหำปริมำณขยะที่เพิ่มข้ึนรวมถึงปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมกับ

สภำพภูมิอำกำศซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวเน่ือง	 จ�ำเป็นต้องสร้ำงกำร

เปลี่ยนแปลงในระดับรำกฐำน	 ทั้งระบบจัดกำรขยะ	 รูปแบบเศรษฐกิจ

และกำรสร้ำงมลูค่ำ	ซึง่จ�ำเป็นต้องเปล่ียนผ่ำนจำกระบบเศรษฐกิจ

แบบเส้นตรงในปัจจุบัน	 คือ	 “ผลิต-บริโภค-ก�ำจัด”	 ไปเป็น

ระบบเศรษฐกิจที่ใช้รูปแบบหมุนเวียนทดแทน	กำรเปลี่ยนแปลง
ไปสู ่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนน้ีต้องอำศัยกำรปรับเปลี่ยนตลอด	

วฏัจกัรชีวิตของผลติภณัฑ์	ตัง้แต่กำรออกแบบกำรผลติ	กำรซ่อมท�ำใหม่		

(refurbishment)	 ไปจนถึงกำรสร้ำงตลำดส�ำหรับวัตถุดิบที่ได้จำกขยะ	

และกำรเลิกใช้สำรอันตรำย	 กำรจัดกำรขยะเป็นหน่ึงในประเด็นหลักที่

จ�ำเป็นต้องปรับปรุง	 ประเด็นน้ีหมำยรวมถึงกำรเพ่ิมกำรป้องกันไม่ให้	

เกิดขยะ	กำรใช้ซ�้ำ	กำรรีไซเคิล	และกำรน�ำพลังงำนจำกขยะกลับมำใช้

อย่ำงมีประสิทธิภำพในกรณีที่ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงกำรสร้ำงขยะหรือไม่

สำมำรถรีไซเคิลได้10

เศรษฐกิจหมุนเวียน	 เป็นแนวทำงที่ได้รับควำมนิยมในกำรบรรลุ

วัตถุประสงค ์ข ้ำงต ้น	 และเป ็นแนวคิดแบบองค ์รวมที่ เป ิดให ้	

มีกำรสร้ำงมูลค่ำใหม่ได้อย่ำงยั่งยืนตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์		

หลักกำรของเศรษฐกิจหมุนเวียนยังเปิดโอกำสให้แก้ปัญหำกำรจัดกำร

ขยะและวิกฤติสภำพภูมิอำกำศด้วยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

ตลอดห่วงโซ ่กำรผลิต	 โดยรักษำพลังงำนสะสมของสินค้ำและ	

ผลิตภัณฑ์ไว้	ขณะเดียวกันวัสดุต่ำง	ๆ 	จะหมุนเวียนอยู่ในวงจรนี้ให้นำน

ที่สุดเท ่ำที่ เป ็นไปได้	 เพื่อลดกำรจัดหำวัตถุดิบที่ มีอยู ่จ�ำกัด11,12

รูปที่	2	 แสดงแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและบทบำทส�ำคัญของวิธีกำร

จัดกำรขยะที่อยู่ในวงจรนี้	
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รูปที่ 2 ขยะเป็นแหล่งทรัพยากรและการจัดการขยะเป็นส่วนประกอบส�าคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน [12] 
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1.2 
ปริมาณขยะและ
องค์ประกอบของ
ขยะเป็นตัวก�าหนด
ทางเลือกใน
การจัดการขยะ

ปริมำณกำรสร้ำงขยะมูลฝอยชุมชนต่อคนและองค์ประกอบของขยะข้ึนอยู่กับหลำยปัจจัย	

เช่น	ระดบัรำยได	้ลกัษณะที่อยูอ่ำศยั	รปูแบบกำรบรโิภค	ล�ำดับชัน้ทำงสังคมและเศรษฐกจิ	

นอกจำกน้ีองค์ประกอบและปริมำณของขยะมูลฝอยชุมชนยังเปลี่ยนแปลงไปตำมฤดูกำล	

ต�ำแหน่งที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์	หรือกำรท่องเที่ยวที่ผันผวน	แม้ว่ำกำรสร้ำงขยะมูลฝอยชุมชน

ต่อคนและองค์ประกอบของขยะในแต่ละพืน้ทีจ่ะแตกต่ำงกนัมำก	แต่สำมำรถสรุปได้ว่ำขยะ

อนิทรย์ียงัคงเป็นองค์ประกอบหลกัของขยะในเกอืบทกุประเทศในทวปีเอเชีย	แอฟริกำ	และ

ละตินอเมริกำ1	(รูปที่	3)

รูปที่ 3 องค์ประกอบและปริมาณการสร้างขยะมูลฝอยต่อคน (กก./คน/ปี) ในหลายเมืองทั่วโลก13

กำรประเมนิองค์ประกอบของขยะในปัจจบุนัและอนำคตกบัอตัรำกำรสร้ำงขยะต่อวนัอย่ำงแม่นย�ำเป็นเร่ืองส�ำคญัเพรำะเป็นสอง

ปัจจยัหลกัในกำรก�ำหนดขนำดและประเภทของยำนพำหนะทีใ่ช้จดัเกบ็ขยะ	จ�ำนวนแรงงำนคน	รูปแบบทำงกำรเงนิและรูปแบบ

ทำงองค์กรที่จะน�ำมำใช้	รวมถึงกำรออกแบบและก�ำหนดขนำดของทำงเลือกในกำรจัดกำรขยะ

นอกจำกทรำบข้อมูลในปัจจุบันแล้ว	ยังจ�ำเป็นต้องคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงปริมำณและองค์ประกอบของขยะในช่วง	10	ถึง	

20	ปีข้ำงหน้ำด้วย	ซึ่งอำจเป็นประโยชน์หำกสำมำรถจ�ำแนกกำรคำดกำรณ์ออกเป็นอย่ำงน้อย	2	กรณี	ได้แก่	

โดยทั่วไประบบจัดกำรขยะส่วนที่เหลือซึ่งด�ำเนินกำรโดย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(ระดับที่สอง)	จะประกอบด้วย	

กำรเก็บขยะทีแ่หล่งขยะหรือจดุรวบรวม	กำรขนส่ง	กำรบ�ำบดั		

(กำรหมักปุ๋ย	กำรรีไซเคิล	และกำรแปรรูปขยะเป็นพลังงำน)	

และกำรก�ำจัดข้ันสุดท้ำย	 ในเมืองขนำดกลำงหรือเมืองที่

ประชำกรไม่หนำแน่นมำก	พบว่ำอัตรำส่วนของขยะอินทรีย์

อำจสูงถึงร้อยละ	65	ขยะส่วนที่เหลือประกอบด้วยพลำสติก	

เหล็ก	 แก้ว	 หรือกระดำษ	 และวัสดุเฉื่อย	 เช่น	 ทรำย		

ส่วนใหญ่วัสดุที่สำมำรถน�ำกลับมำรีไซเคิลได้ซึ่งมีมูลค่ำจะ

คัดแยกออกไปโดยภำคส่วนที่ไม่เป็นทำงกำร	วัสดุที่เหลืออยู่

จึงมักมีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจต�่ำ	 ขยะเหล่ำน้ีมีควำมช้ืนสูง	

และมีค่ำควำมร้อนต�่ำเกินกว่ำจะน�ำมำใช้เป็นเช้ือเพลิงขยะ		

(Refuse	Derived	Fuel	 –	RDF)	 แต่เหมำะส�ำหรับกำร	

หมักปุ๋ย	 หรือย่อยสลำยแบบไม่ใช้ออกซิเจนในกระบวนกำร	

ย่อยสลำยทำงชีวภำพ

ขยะที่เกิดในเมืองที่มีควำมหนำแน่นของประชำกรสูงและมี

เศรษฐกิจมั่งคั่ง	 รวมถึงใช้วิถีชีวิตที่พึ่งพำกำรจับจ่ำยอำหำร

สะดวกซื้อและสินค้ำอุปโภคบริโภคจะมีสัดส่วนของขยะ

อินทรีย์ลดลง	(อยู่ในช่วงร้อยละ	30-50)	แต่สิ่งที่มีอัตรำส่วน

เพิ่มข้ึนอย่ำงเห็นได้ชัดคือวัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์	 เช่น	

กระดำษ	พลำสตกิหรือโฟม	(สงูถงึร้อยละ	25)	โลหะและแก้ว	

(ร้อยละ	10-20)	และสินค้ำอุปโภคที่อำยุกำรใช้งำนสั้น	เช่น	

สิ่งทอ	ของเล่นหรือแบตเตอรี่	(สูงถึงร้อยละ	15)	โดยสัดส่วน

ที่เหลือร้อยละ	 10-15	 ประกอบด้วยวัสดุเฉื่อย	 (inert		

material)8	ขยะเหล่ำนี้มีปริมำณควำมชื้นต�่ำ	ประกอบด้วย

วัสดุปริมำณมำกที่มีศักยภำพในกำรรีไซเคิลและกำรเตรียม

ผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ	รวมทั้งกำรท�ำปุ๋ยหมักหรือย่อยสลำย	

ขยะอินทรีย์

อย่ำงไรก็ตำม	 เน่ืองจำกงบประมำณที่ไม่เพียงพอและ	

ข้อจ�ำกดัทำงเทคโนโลยหีรือกำรขำดประสบกำรณ์ในกำรน�ำ

ขยะกลับมำใช้ใหม่	กำรฝังกลบ	(ทั้งแบบที่ไม่มีกำรควบคุม

และแบบถกูสขุลกัษณะ)	จงึยงัคงเป็นทำงเลอืกในกำรก�ำจดั

ข้ันสุดท้ำยส�ำหรับขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกเก็บรวบรวมจำก

พืน้ทีเ่มอืงในประเทศก�ำลงัพฒันำหลำยแห่งทว่ำการฝังกลบ

ไม่ถือเป็นทางเลือกที่ทันสมัยอีกต่อไป	เพรำะส่งผลกระทบ

เชิงลบระยะยำวต่อสิ่งแวดล้อม	 เช่น	ดิน	น�้ำ	และอำกำศ	

ทัง้ยงัเป็นตวักำรส�ำคญัในกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	แม้จะ

มีตัวอย่ำงที่ดีของกำรจัดกำรฝังกลบแบบถูกสุขลักษณะซึ่ง

ช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมได้มำก	 แต่กำร

ค้นหำพ้ืนที่ฝังกลบแบบถูกสุขลักษณะมักถูกประชำชน

คัดค้ำน	 และพื้นที่ฝังกลบแห่งใหม่มักอยู่ไกลจำกตัวเมือง

หรือศูนย์กลำงของเมืองเน่ืองจำกปัญหำที่ดินขำดแคลน	

ควำมขัดแย้งเร่ืองกำรใช้พืน้ที	่และรำคำทีด่นิทีเ่พิม่ขึน้อย่ำง

รวดเร็ว1,15	 กำรบ�ำบัดและก�ำจัดขยะที่เหมำะสมกลำยเป็น

ปัญหำท้ำทำยยิ่งข้ึนส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลำยแห่ง	การจดัการขยะรูปแบบใหม่จงึเป็นสิง่ทีข่าดไม่ได้

และมีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องส่งเสริมการลดขยะ  

เพิ่มการรีไซเคิล และการน�าพลังงานกลับมาใช้ประโยชน์10
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องค�ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชน

ในประเทศก�ำลังพัฒนำและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หลำยแห่ง	 กำรจัดกำรขยะแบ่งเป็นสองระดับที่ค่อนข้ำงอิสระจำกกัน	

ระดับแรกคือกำรเก็บรวบรวมและกำรจัดกำรวัสดุจำกขยะรีไซเคิลที่มำจำกบ้ำนเรือน	ร้ำนค้ำ	และสถำนประกอบกำรในชุมชน	

โดยภำคส่วนทีอ่ยูน่อกระบบหรือไม่เป็นทำงกำร	(informal	sector)	ซึง่เกดิขึน้ก่อนทีจ่ะส่งวสัดเุหล่ำน้ันเข้ำสูร่ะบบกำรเกบ็รวบรวม

และกำรบ�ำบัดที่เป็นทำงกำร	 วัสดุที่รีไซเคิลได้ดังกล่ำวไม่ได้นับรวมเป็นส่วนหน่ึงของกำรไหลของวัสดุของเสีย	 (Waste		

Material	 Flow)	 ซึ่งครอบคลุมในเอกสำรฉบับน้ี	 แม้บำงคนอำจมองว่ำวัสดุรีไซเคิลเหล่ำน้ันมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและ	

บำงส่วนมีค่ำควำมร้อนสูง	แต่ขอแนะน�ำให้ยอมรับกิจกรรมของภำคส่วนที่ไม่เป็นทำงกำร	และแสวงหำควำมร่วมมือแทนที่จะ

แข่งขันกนั	เพรำะนอกเหนอืจำกประเดน็ทำงเศรษฐกจิและสิง่แวดล้อมแล้ว	ยงัมมีติทิำงสงัคมซึง่ต้องใส่ใจเช่นกนั	ผูรี้ไซเคลิและ

ผูเ้กบ็ขยะทีไ่ม่เป็นทำงกำรเป็นส่วนหน่ึงของระบบกำรจดักำรขยะ	และงำนศกึษำหลำยช้ินพสิจูน์แล้วว่ำภำคส่วนทีไ่ม่เป็นทำงกำร

มีบทบำทส�ำคัญในระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน14

1.
มีกำรสร้ำงขยะเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเน่ืองเหมือน

ในอดีต	(สถำนกำรณ์เหมือนปกติคือปริมำณ

ขยะที่ส่งไปก�ำจัดเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง)

2.
มีพัฒนำกำรที่ดีขึ้น	คือมีกำรให้ควำมส�ำคัญ

แก่กำรหลีกเลี่ยงกำรสร้ำงขยะ	 กำรรีไซเคิล	

และกำรน�ำกลับมำใช้ใหม่	(recovery)
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1.3 
เกี่ยวกับ
เอกสารฉบับนี้

เอกสำรฉบับน้ีอธิบำยว่ำระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยแบบบูรณำกำรในประเทศไทยควร

เป็นอย่ำงไร	 และแนวทำงกำรจัดกำรขยะที่ดีช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้อย่ำงไร	

ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเจตจ�ำนงในกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรมีส่วนร่วมที่ประเทศ

ก�ำหนด	(NDC)

เอกสำรฉบับน้ีจัดท�ำข้ึนเพื่อเผยแพร่สู่ผู้อ่ำนในวงกว้ำง	 ได้แก่	 ผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจทำงกำรเมืองทุกระดับ	(ระดับชำติ	 จังหวัด	

และท้องถ่ิน)	 สถำบันคลังสมอง	 และองค์กรพัฒนำเอกชน	 รวมถึงสื่อมวลชนและสำธำรณชนที่สนใจเกี่ยวกับอนำคตของ	

กำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน	 กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 เศรษฐกิจหมุนเวียน	 และผลกระทบของขยะต่อ	

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในบริบทของประเทศไทย

เอกสารฉบับนี้ให้ความส�าคัญเป็นพิเศษแก่บทบาทของเทคโนโลยีหลายแบบ 
ที่ใช้แปรรูปขยะเป็นพลังงาน โดยอธิบายว่าเทคโนโลยีแต่ละประเภทจะช่วยปรับปรุง
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศได้อย่างไร  
รวมถงึเสนอแนวทางเบือ้งต้นในการคัดเลอืกเทคโนโลยีการแปรรูปขยะเป็นพลงังาน
ที่เหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขในพื้นที่

เอกสำรฉบบัน้ีอ้ำงถงึขยะมลูฝอยชุมชนทกุรูปแบบทีเ่กดิข้ึน	จดัเก็บ	ขนส่งและก�ำจดัภำยในขอบเขตควำมรับผดิชอบขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งครอบคลุมขยะในครัวเรือนและขยะที่มีลักษณะและองค์ประกอบคล้ำยกับขยะครัวเรือน	 ดังน้ัน		

ขยะทำงกำรแพทย์	ขยะทำงกำรเกษตร	ขยะก่อสร้ำงและร้ือถอน	หรือขยะจำกกระบวนกำรทำงอตุสำหกรรม	จงึไม่น�ำมำพจิำรณำ

ในเอกสำรฉบับนี้

บทน�า: ภาพรวมของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ความส�าคัญของการจัดการขยะมูลฝอยและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ศักยภำพของกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน

ในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

โดยมุ่งเน้นกำรแบ่งล�ำดับควำมส�ำคัญ

ของกำรจัดกำรขยะ

และกำรใช้เครื่องมือที่เหมำะสม

บทบาทที่เป็นไปได้ของโรงงานแปรรูปขยะ
เป็นพลังงานในระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนแบบบูรณาการ	ในส่วนนี้จะพิจำรณำถึงข้อ
จ�ำกัด	ควำมเสี่ยงและโอกำสส�ำหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	ซึ่งในบทสุดท้ำยมีรำยงำนสรุปภำพรวม

สถำนะปัจจุบันของกำรแปรรูปขยะเป็นพลังงำน

ในยุโรป

บทสรุป พิจารณาหลักการพื้นฐาน
และเสนอค�าแนะน�าต่าง ๆ

รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เกณฑ์ในกำรคัดเลือก

เทคโนโลยีที่เหมำะสมที่สุด		

เอกสารฉบับนี้
แบ่งออกเป็น
4 ส่วน ได้แก่

1
2
3
4
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เดมิทคีวำมพยำยำมในกำรรับมอืกบัวกิฤตสภำพภูมอิำกำศมุง่เน้นไปทีก่ำรเปลีย่นผ่ำนสูพ่ลงังำนหมนุเวยีนผนวกกบักำรปรับปรุง

ประสทิธภิำพกำรใช้พลงังำน	แต่เมือ่ไม่นำนมำน้ี	เร่ิมเข้ำใจกนัว่ำภำคกำรจดักำรขยะจะมศีกัยภำพมำกในกำรช่วยลดกำรปล่อย

ก๊ำซเรือนกระจก	หำกด�ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงในบำงเรื่อง16		

ดังที่ได้กล่ำวไว้ในส่วนที่	1	ว่ำกำรปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเส้นตรงแบบ	“ผลิต-บริโภค-ก�ำจัด”	ไปสู่กำรจัดกำรขยะในกรอบ

แนวคิดระยะยำวของเศรษฐกิจหมุนเวียนน้ันส�ำคัญอย่ำงยิ่ง	 แนวทำงดังกล่ำวให้ควำมส�ำคัญสูงสุดแก่กำรป้องกันกำรเกิดขยะ

และกำรน�ำขยะกลบัมำใช้ใหม่	ทัง้ยงัช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสิง่แวดล้อมและสภำพภูมอิำกำศซึง่เกดิจำกขยะส่วนทีไ่ม่สำมำรถ

รีไซเคิลได้	 ในบทนี้จะอธิบำยภำพรวมของวิธีกำรที่ภำคส่วนกำรจัดกำรขยะใช้ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในขั้นตอนต่ำง	ๆ	

ของกำรจัดกำรขยะ	ดังแสดงในรูปภำพด้ำนล่ำง

2
ความส�าคัญของการจัดการขยะมูลฝอย
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รูปที่ 4 กระบวนการหลักของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่สัมพันธ์กับเส้นทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจก17

2.1 
ผลกระทบของ
การจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน
ต่อการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก

คณะกรรมกำรระหว่ำงรัฐบำลว่ำด้วยกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ	(IPCC)	ประเมนิ

ว่ำกำรจดักำรขยะมลูฝอยก่อให้เกดิก๊ำซเรือนกระจกประมำณร้อยละ	3	ของกำรปล่อย

ก๊ำซเรือนกระจกทั่วโลกในปี	พ.ศ.	2553		[18]	ซึ่งส่วนใหญ่มีสำเหตุจำกกำรปล่อยก๊ำซ

มีเทนจำกสถำนที่ฝังกลบ	 อย่ำงไรก็ตำม	 รำยงำนของโครงกำรสิ่งแวดล้อมแห่ง

สหประชำชำติ	(UNEP)	ปี	พ.ศ.	2562	ระบุว่ำกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอย

จะช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทัว่โลกได้รำวร้อยละ	10-15	นอกจำกนี	้มำตรกำร

ที่เหมำะสมในกำรป้องกันกำรเกิดขยะอำจช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได	้

มำกถึงร้อยละ	201	

กำรใช้ซ�้ำ	กำรรีไซเคิล	และกำรน�ำพลังงำนกลับมำใช้ประโยชน์	(เช่น	กำรเผำตรงในเตำเผำและกำรเผำเชื้อเพลิงจำกขยะร่วม

ในกระบวนกำรทำงอตุสำหกรรม)	ล้วนเป็นมำตรกำรทีม่ส่ีวนส�ำคญัในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อม	อย่ำงไรกต็ำม	

กำรฝังกลบขยะโดยไม่จัดกำรก๊ำซมีเทนอย่ำงเหมำะสมยังคงเป็นตัวกำรส�ำคัญที่สุดในกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำค	

กำรจัดกำรขยะ

ผลกำรศึกษำสรุปได้ว่ำบ่อฝังกลบและสถำนที่เทกองขยะเป็นแหล่งปล่อยก๊ำซมีเทน	(CH4)	 จำกกิจกรรมมนุษย์แหล่งใหญ่ที่สุด

เป็นอันดับสำมของโลก	 คิดเป็นร้อยละ	11	 ของก๊ำซมีเทนที่ถูกปล่อยออกมำทั้งหมด	 ซึ่งก๊ำซมีเทนมีศักยภำพในกำรก่อภำวะ

เรือนกระจกสูงกว่ำก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ถึง	28	เท่ำ18,19	หำกสถำนกำรณ์ยังไม่ดีขึ้น	กำรฝังกลบจะก่อให้เกิดกำรปล่อยก๊ำซ

เรือนกระจกจำกกิจกรรมมนุษย์ถึงร้อยละ	8-10	 ภำยในปี	 พ.ศ.	2568	[15]	 แม้แต่ในพืน้ทีท่ีใ่ช้ระบบตรวจจบัก๊ำซจำกบ่อฝังกลบ	

และเผำหรือใช้ก๊ำซมีเทนที่กักเก็บไว้	กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกก็ยังคงอยู่ในระดับสูง	เพรำะในทำงเทคนิคสำมำรถกักเก็บก๊ำซ

ได้เพียงบำงส่วน	(มักจะน้อยกว่ำร้อยละ	50)	ตัวอย่ำงที่ชัดเจนของผลกระทบจำกกำรฝังกลบต่อกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกคือ

ที่เยอรมนี	ในปี	พ.ศ.	2533	มีกำรตัดสินใจยกเลิกกำรฝังกลบขยะที่มีส่วนประกอบของอินทรีย์วัตถุและขยะส่วนที่สำมำรถเผำ

ได้	หลังจำกเยอรมนีมีกำรปรับปรุงกำรจัดกำรขยะมูลฝอยแล้ว	พบว่ำช่วยลดก๊ำซเรือนกระจกได้ทั้งหมดถึงร้อยละ	24	ในช่วงป	ี

พ.ศ.	2533	ถึง	2549	แม้ว่ำเยอรมนีจะมีมำตรฐำนกำรควบคุมก๊ำซในบ่อฝังกลบที่เข้มงวดตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2533	แล้วก็ตำม20,21

ดังน้ันกำรปิดบ่อฝังกลบที่ยังใช้งำนอยู่อย่ำงเป็นข้ันเป็นตอน	 และกำรยกเลิกกำรก�ำจัดขยะข้ันสุดท้ำยโดยกำรฝังกลบจึงกลำย

เป็นข้อควรพิจำรณำที่ส�ำคัญส�ำหรับทุกประเทศทั่วโลก22

การปลดปล�อย
ก�าซเรือนกระจก

การฝ�งกลบ

การปลดปล�อย
ก�าซเรือนกระจก

กระบวนการ
บำบัด

การนำวัสดุ
กลับคืน

มาใช�ประโยชน�

การปลดปล�อย
ก�าซเรือนกระจก

การปลดปล�อย
ก�าซเรือนกระจก

การชดเชย
ปลดปล�อย

ก�าซเรือนกระจก
ในด�านพลังงาน

การชดเชย
ปลดปล�อย

ก�าซเรือนกระจก
ในด�านพลังงาน

การชดเชย
ปลดปล�อย

ก�าซเรือนกระจก
ในด�านพลังงาน
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2.2 
ล�าดับความส�าคัญ
ของการจัดการขยะ
และการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

กำรจัดกำรขยะตำมล�ำดับควำมส�ำคัญ	(Waste	management	hierarchy)	ซึ่งเป็น

แนวทำงให้ประเทศและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จดัล�ำดบัควำมส�ำคญัของทรัพยำกร

กับควำมพยำยำมในกำรจัดกำรขยะอย่ำงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและบรรเทำกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	 เป็นแนวคิดที่ได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ23

ตัวอย่ำงเช่น	 กำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของกำรจัดกำรขยะเป็นรำกฐำนส�ำคัญของ

นโยบำยและกฎข้อบังคับเกี่ยวกับกำรขยะของสหภำพยุโรป	

และถือเป็นกญุแจส�ำคญัในกำรเปลีย่นผ่ำนสูร่ะบบเศรษฐกจิหมนุเวยีน	จดุประสงค์หลกัของกำรจดัล�ำดบันีค้อืเพือ่ก�ำหนดล�ำดบั

ควำมส�ำคัญในกำรลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม	 และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพสูงสุดใน	

กำรป้องกันกำรเกิดขยะและกำรจัดกำรขยะ	 หำกน�ำแนวคิดมำใช้อย่ำงเหมำะสม	 จะช่วยป้องกันกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก		

ลดมลภำวะ	 ประหยัดพลังงำน	 อนุรักษ์ทรัพยำกร	 ส่งเสริมกำรสร้ำงงำน	 และกระตุ้นกำรพัฒนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตร	

ต่อสิ่งแวดล้อม	 ภำยใต้ข้อจ�ำกัดด้ำนงบประมำณ	 กิจกรรมด้านการจัดการขยะของเมืองควรเน้นการป้องกันการเกิดขยะและ 

ลดการเกิดขยะเป็นล�าดับแรก

เอกสำรฉบับน้ี	 เน้นบริบทที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดล�ำดับข้ันของขยะ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นควำมสัมพันธ์ของกำร	

ลดกำรเกิดขยะ	 กำรน�ำวัสดุกลับมำใช้ใหม่	 กำรน�ำพลังงำนกลับมำใช้ใหม่	 และกำรฝังกลบในบริบทของกำรเปลี่ยนแปลง	

สภำพภูมิอำกำศ

1
การลดขยะหรือการป้องกนัไม่ให้เกดิ

ขยะ (Reduction or prevention)		

คื อท ำ งออกที่ พึ ง ป ร ะส งค ์ ที่ สุ ด	

หมำยควำมว่ำ	 มำตรกำรดังกล่ำวจะ

น�ำมำใช้ตั้งแต่ข้ันตอนกำรออกแบบ	

กำรผลิตหรือกำรใช้	 ก่อนที่วัสดุหรือ

ผลติภณัฑ์นัน้จะกลำยเป็นขยะ	กำรลด

กำรเกิดขยะยังช ่วยลดต้นทุนกำร	

เก็บขยะและกำรบ�ำบัดด้วย

4
การน�ากลับคืนมาใช ้ประโยชน ์  

(Recovery)	หมำยถงึ	กระบวนกำรใด

ก็ตำมที่มีจุดประสงค์เพื่อน�ำขยะมำ

เป็นแหล่งทรัพยำกรที่มีประโยชน์โดย

ใช้แทนวสัดอุืน่	รวมถงึกำรน�ำพลงังำน

จำกขยะมำใช้อย่ำงมปีระสทิธิภำพโดย

ผ่ำนกระบวนกำรทำงควำมร้อน

2
การใช ้ซ�้ า (Re-use)	 หมำยถึง

กระบวนกำรใดก็ตำมทีท่�ำให้ผลติภัณฑ์	

หรือช้ินส่วนน�ำกลับมำใช้ได้อีกโดย

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติวัสดุ

ของผลิตภัณฑ์	ซึ่งอำจมีวัตถุประสงค์

เช ่นเดิมหรือวัตถุประสงค์อื่นตำม	

ควำมต้องกำรของผู้ใช้

5
การก�าจัดขยะ (Disposal)	 เป็นทำง

เลือกที่ไม่พึงประสงค์ที่สุด	 กำรก�ำจัด

แบบควบคุม	(กำรเผำขยะในเตำเผำ

โดยไม่น�ำพลังงำนกลับมำใช ้หรือ	

น�ำกลับมำใช้อย่ำงจ�ำกัด	 และกำร	

ฝังกลบอย่ำงถกูหลกัสขุำภิบำล)	ควรใช้	

ส�ำหรับขยะที่เหลือจำกกำรจัดกำร	

ตำม	4	ขั้นตอนที่กล่ำวมำแล้วเท่ำนั้น		

ส ่วนกำรก�ำจัดที่ ไม ่ มีกำรควบคุม		

(กำรเทกอง	 และกำรเผำในพื้น	

ที่โล่ง)	 สร้ำงภัยคุกคำมอย่ำงมำกต่อ	

สิ่งแวดล้อมและสุขอนำมัย	 จึงควร

ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น

3
การรีไซเคิลหรือการแปรรูปใช้ใหม่ 

(Recycling)	 หมำยถึง	 กระบวนกำร

น�ำขยะกลบัเข้ำสูก่ระบวนกำรผลติใหม่

เพื่อสร้ำงผลิตภัณฑ์	 วัสดุ	 หรือสำร		

ไม่ว่ำจะเพือ่วตัถปุระสงค์เดมิ	(closed-

loop)	 หรือวัตถุประสงค์อื่น	(open-

loop)	 กำรหมักปุ ๋ยและกำรย ่อย	

ขยะอินทรีย์ให้กลำยเป็นปุ ๋ย	 โดย	

ไม่ใช้ออกซิเจน	นับว่ำเป็นกำรรีไซเคิล

เช่นกัน	

การจัดล�าดับความส�าคัญของการจัดการขยะตามกรอบการจัดการขยะของยุโรป23

ก�าหนดไว้โดยสังเขปดังนี้:
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รูปที่ 5 ล�าดับความส�าคัญของการจัดการขยะ23 

สิ่งส�ำคัญที่ต้องเน้นย�้ำคือเมื่อพิจำรณำในประเด็นสภำพภูมิอำกำศ	 ล�ำดับข้ันของกำรจัดกำรขยะก็สะท้อนถึงทำงออก	

ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่พึงประสงค์จำกมำกไปน้อยเช่นกัน	 กำรก�ำจัดในหลุมฝังกลบหรือกำรเผำขยะโดยไม่น�ำพลังงำนที่ได้มำใช	้	

เป็นทำงเลือกที่แทบไม่ช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	ในทำงตรงข้ำม	กำรป้องกันกำรสร้ำงขยะ	กำรใช้ซ�้ำ	และกำรน�ำกลับ

มำใช้ใหม่เป็นมำตรกำรที่มีศักยภำพสูงในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

เมื่อพิจำรณำหลักกำรข้ำงต้นพบว่ำสอดคล้องกับมำตรกำรหลำยข้อของประเทศไทยในกำรจัดกำรปัญหำขยะมูลฝอยชุมชน		

เช่น	มำตรกำรลดกำรใช้พลำสติกครั้งเดียว	และลดกำรใช้บรรจุภัณฑ์พลำสติก	เป็นต้น	ซึ่งมุ่งเน้นที่กำรลดกำรเกิดขยะตั้งแต่

ต้นทำงให้ได้มำกที่สุดเสียก่อน	 จำกนั้นในขั้นตอนจัดกำรขยะกลำงทำงและปลำยทำงจึงเน้นไปที่กำรคัดแยกขยะเพื่อน�ำส่วนที่

สำมำรถรีไซเคิลได้เข้ำสู่กระบวนกำรรีไซเคิล	 ไม่ว่ำเป็นกำรรีไซเคลิขยะอนิทรีย์	 พลำสติก	 โลหะ	 แก้ว	 ส�ำหรับขยะทีไ่ม่สำมำรถ

รีไซเคลิได้แต่มคีณุสมบติัเหมำะสม	 เช่น	 มีค่ำควำมร้อนสูง	 ควำมชื้นต�่ำ	 และไม่มีขยะอันตรำยปะปน	 สำมำรถน�ำไปผลิตเป็น	

เชื้อเพลิงขยะ	(RDF)	 เพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้	ทั้งนี้	ผู้อ่ำนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชื้อเพลิงขยะได้

จำกประกำศกรมควบคุมมลพิษ24	เรื่องคุณสมบัติเบื้องต้นที่เหมำะสมส�ำหรับเชื้อเพลิงขยะจำกขยะมูลฝอยชุมชน	

รูปที่ 6 การวิเคราะห์การไหลของวัสดุอย่างง่าย26

2.3 
การวิเคราะห์การไหลของ
วัสดุและการประเมิน
วัฏจักรชีวิตขอผลิตภัณฑ์: 
เคร่ืองมือที่มีประโยชน์
ในการก�าหนดการด�าเนิน
การจัดการขยะ

กำรวิเครำะห์กำรไหลของวัสดุ	 (MFA)	 ร่วมกับกำรประเมินวัฏจักรชีวิตของ

ผลิตภัณฑ์	 (LCA)	 จะช่วยให้เข้ำใจระบบกำรจัดกำรขยะได้อย่ำงถ่องแท	้	

LCA	 เป็นวิธีกำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมและภูมิอำกำศใน	

ทุกช่วงของวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้น	ๆ 	รวมทั้งกระบวนกำรหรือบริกำร	

ส่วนผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของกำรจัดกำรขยะจะประเมินจำกกำร

จัดกำรวัสดุเหลือใช้	 กำรประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ต้องอำศัย	

รำยละเอียดเก่ียวกับสมดุลพลังงำนของวัสดุเหลือใช้เมื่อน�ำกลับมำใช้

ประโยชน์ใหม่	หรือน�ำไปบ�ำบัดในโรงงำนแปรรูปขยะเป็นพลังงำนหรือทิ้งใน

บ่อฝังกลบ	เพื่อน�ำมำค�ำนวณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก25	

กำรวิเครำะห์กำรไหลของวัสดุอย่ำงละเอียดเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจถ่องแท้เก่ียวกับปริมำณและคุณภำพ	

ของวัสดุเหลือใช้ชนิดต่ำง	ๆ 	ในปัจจุบันและอนำคต	แผนภูมิเส้นทำงกำรไหลของวัสดุอย่ำงง่ำยแสดงอยู่ในรูปที่	6

ระบบกำรจัดกำรขยะแต่ละแบบต่ำงมีลักษณะเฉพำะตัว	และเงื่อนไขของพื้นที่แต่ละแห่งอำจแตกต่ำงกันมำก	กำรน�ำวัสดุกลับ

มำใช้ใหม่จะประสบผลเมื่อมีตลำดรองรับวัตถุดิบทดแทนจำกกระบวนกำรรีไซเคิล	(secondary	raw	material)	และต้นทุนใน

กำรผลิตวัตถุดิบทดแทนที่ได้คุณภำพสอดคล้องกับรำคำรับซื้อ	 ในทำงตรงข้ำม	 อำจมีค�ำถำมเกิดข้ึนว่ำหำกในอนำคตอันใกล้

องค์ประกอบของขยะเปลีย่นแปลงไปอย่ำงมนัียส�ำคญัเน่ืองจำกสดัส่วนกระดำษทีล่ดลงจำกกำรพฒันำสิง่พมิพ์ดจิทิลั	กำรลงทนุ

ในโรงงำนเผำขยะทีใ่ช้ต้นทนุสงูจะคุม้ทนุกับพลงังำนทีไ่ด้กลบัมำหรือไม่	กำรประเมนิวัฏจกัรชีวติของผลติภณัฑ์	(LCA)	ร่วมกบั

กำรวิเครำะห์กำรไหลของวัสดุ	 (MFA)	 จะช่วยให้ผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจพบค�ำตอบที่โปร่งใสชัดเจนและสำมำรถวำงแผนใน

สถำนกำรณ์หลำกหลำยรปูแบบ26	นอกจำกน้ี	LCA	ยงัช่วยขยำยมมุมองทีก่ว้ำงไกลกว่ำประเดน็หลกัเร่ืองกำรจดักำรขยะมลูฝอย

ชุมชน	ซึง่นบัว่ำส�ำคญัเพรำะกำรจดักำรขยะมกัส่งผลกระทบต่อระบบต่ำง	ๆ 	ทีอ่ยูโ่ดยรอบ	มำกกว่ำภำยในบริเวณทีม่กีำรจดักำร

เสียอีก24	ระบบพลังงำนที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนำคต	(กำรใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก	หรือแนวโน้มกำรใช้พลังงำนหมุนเวียน)	

เป็นปัจจัยส�ำคัญมำกเม่ือประเมินกำรรีไซเคิลและโรงงำนแปรรูปขยะเป็นพลังงำนเพรำะเป็นตัวก�ำหนดปริมำณพลังงำนที่ได้	

กลับคืนมำ	

ปริมาณ
ขยะมูลฝอย

ชุมชน

19,627

โรงงานคัดแยก
60.0%
11,772

วัสดุรีไซเคิล
51.3%
10,059

เศษวัสดุ
ที่รีไซเคิล

ไม�ได�

1,713

เศษวัสดุ
ที่รีไซเคิล

ไม�ได�

184

โรงงานแปรรูป
เชื้อเพลิงขยะ

(RDF)

852

การเผาใน
เตาเผาขยะ
32.8%
6,441

เชื้อเพลิงขยะ
(RDF)
3.0%
588

อัตราการ
รีไซเคิลจริง
49.9%
9,765

184

บ�อฝ�งกลบ
23.1%

4,534การฝ�งกลบ
โดยตรง

2,887

การเผาตรง 4,968

1,474 240

1,224

การรีไซเคิลวัสดุ
46.9%
9,207

หน�วย : พันตัน

การลดการเกิดขยะ

การเตรียมการสำหรับการใช�ซ้ำ

การรีไซเคิล

การนำกลับคืนมาใช�ประโยชน�

การกำจัดทิ้ง

01

02

03

04

05
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ส�ำหรับระบบกำรจดักำรขยะมลูฝอยเชิงบรูณำกำร	กำรพจิำรณำวธีิทีม่ปีระสทิธภิำพสงูสดุในกำรจดักำรขยะส่วนทีรี่ไซเคลิไม่ได้

นั้น	เป็นเรื่องส�ำคัญไม่แพ้กัน	เมื่อวิธีกำรก�ำจัดขัน้สุดท้ำยค่อย	ๆ 	เลิกใช้ไป	กำรผนวกโรงงำนแปรรูปขยะเป็นพลังงำนเข้ำมำเป็น

ส่วนหนึ่งของระบบจึงทวีควำมส�ำคัญยิ่งข้ึน	 วัตถุประสงค์ของการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไม่ใช่เพียงเพื่อบ�าบัดขยะด้วยวิธีที่ 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศเท่านั้น แต่ยังเป็นการน�าพลังงานที่อยู่ในขยะกลับมาใช้ประโยชน์ด้วย	

กำรแปรรูปขยะเป็นพลงังำนหมำยถึงเทคโนโลยแีบบต่ำง	ๆ 	ทีบ่�ำบดัขยะโดยน�ำพลงังำนกลบัมำใช้ประโยชน์ในรูปของควำมร้อน	

ไฟฟ้ำ	หรือเช้ือเพลงิทำงเลอืก	เช่น	ก๊ำซชีวภำพ	ค�ำว่ำ	“การแปรรูปขยะเป็นพลงังาน”	มขีอบเขตกว้ำงมำก	ครอบคลมุเทคโนโลยี

ทีห่ลำกหลำยทัง้ในแง่ขนำดและควำมซบัซ้อน	ซึง่อำจรวมถงึกำรรวบรวมก๊ำซมเีทนจำกบ่อฝังกลบขยะ	กำรบ�ำบดัทำงควำมร้อน

ด้วยเตำเผำขนำดใหญ่	กำรเผำร่วมเชื้อเพลิงจำกขยะ	(RDF)	ในโรงปูนซีเมนต์	กระบวนกำรก๊ำซสิฟิเคชั่น	เช่น	ไพโรไลซิส	หรือ	

กำรผลติก๊ำซมเีทนจำกขยะอนิทรีย์ในถงัหมกัแบบไม่ใช้ออกซเิจน	(โรงผลติก๊ำซชีวภำพ)	เอกสำรน้ีกล่ำวถงึเทคโนโลยทีีม่ศีกัยภำพ

ในกำรแปรรปูขยะเป็นพลงังำนส�ำหรับประเทศไทยในปัจจบุนัและอนำคต	ซึง่สำมำรถด�ำเนินกำรโดยโรงงำนขนำดใหญ่ในระดบั

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(ขนำดส�ำหรับสำธำรณูปโภค)	เทคโนโลยีดังกล่ำวได้แก่

3
บทบาทของโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงาน
ในระบบการจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการ

รวมถึงกำรผสมผสำนเทคโนโลยีหลำยรูปแบบเข้ำด้วยกัน	(เช่น	กำรบ�ำบัดทำงกล-ชีวภำพ	หรือ	MBT)	เทคโนโลยีเหล่ำนี้ใช้กับ

ขยะต่ำงประเภทกนั	ทัง้ยงัมหีน้ำทีแ่ละคณุลกัษณะต่ำงกัน	(รูปที	่7)	ต�ำแหน่งของเทคโนโลยต่ีำง	ๆ 	ในรูปเป็นไปตำมเส้นทำงกำร

ไหลของวัสดุจำกขยะชุมชน	ไม่ได้เรียงตำมล�ำดับควำมส�ำคัญแต่อย่ำงใด

ในส่วนน้ีจะพจิำรณำควำมเสีย่งและโอกำสทีอ่งค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต้องเผชิญและน�ำเสนอหลักเกณฑ์ในกำรเลือก

หรือไม่เลือกเทคโนโลยีบำงประเภท

กำรรับมือกับประเด็นเร่ืองกำรแปรรูปขยะเป็นพลังงำน	

หมำยถึงกำรเผชิญควำมยุ ่ งยำกซับซ ้อนที่ เพิ่ม ข้ึนใน

สถำนกำรณ์กำรจัดกำรขยะที่ถือว่ำยุ่งยำกอยู่แล้ว

รูปที่ 7 ภาพรวมของเส้นทางการไหลของวัสดุจากขยะชุมชนและต�าแหน่งที่เป็นไปได้ของโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงาน

ในระบบการจัดการเชิงบูรณาการ27

1
การรวบรวม
ก๊าซชีวภาพ

จากบ่อฝังกลบ

2
การเผา

ในเตาเผาขยะ

3
การเผาร่วม

ในอุตสาหกรรม

4
ก๊าซสิฟิเคชั่น/

ไพโรไลซิส

5
การย่อยสลาย 

แบบไม่ใช้
ออกซิเจน

ขยะมูลฝอย
จากบ�านเรือนหรือ

จุดรวบรวม

การคัดแยกขยะ
ที่แหล�งกำเนิด

การเก็บรวบรวม
แบบแยกประเภท
ของขยะรีไซเคิล
และขยะอันตราย

• การคัดแยก
• การบำบัดทางกล
• การบำบัด
  ทางชีวภาพ

การเก็บรวมรวม
ขยะมูลฝอย
แบบรวมกัน

การฝ�งกลบ การรวบรวมก�าซจากบ�อฝ�งกลบ

การเผาในเตาเผาขยะ

การเผาร�วม
ในอุตสาหกรรม

การฝ�งกลบขยะ
ส�วนที่เหลือ

อย�างถูกหลักสุขาภิบาล
การฝ�งกลบ

การรีไซเคิล

การย�อยสลายแบบ
ไม�ใช�ออกซิเจน

การหมักปุ�ย
การบำบัดเพิ่มเติม

ไพโรไลซิสและ
ก�าซสิฟิเคชั่น

ไม�แนะนำ

เชื้อเพลิงขยะ (RDF)

ของเสียเฉพาะ

วัสดุที่ไม�ย�อยสลาย

พลาสติก กระดาษ
โลหะ ฯลฯ

ขยะอินทรีย�

ขยะอันตราย

ต้องไม่ลดทอนควำมส�ำคัญ
การแปรรูปขยะเป็นพลังงาน

ของการหลีกเลี่ยงการ สร้างขยะ
 และ การรีไซเคิลวัสดุ

,,
,,
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3.1
ความเช่ือเกี่ยวกับ
การแปรรูปขยะ
เป็นพลังงาน

โรงงำนแปรรูปขยะเป็นพลังงำนและกำรน�ำพลังงำนจำกขยะมูลฝอยกลับมำใช้

ประโยชน์มบีทบำทในเศรษฐกจิหมนุเวยีนเมือ่น�ำไปใช้กับขยะทีรี่ไซเคลิไม่ได้และขยะ

อันตรำย	โดยยังคงปฏิบัติตำมมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและค�ำนึงถึงมิติทำงสังคม	

อย่ำงไรก็ตำม	กำรอภิปรำยเรื่องนี้อำจมีอคติและไม่โปร่งใส

จึงจ�าเป็นต้องตระหนักถึงความเชื่อที่มักเข้าใจผิด
กันเป็นประจ�า เรื่องการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน27 

สถำนกำรณ์จริงนั้นซับซ้อนกว่ำมำก	และกำรแปรรูปขยะเป็นพลังงำนต้องอำศัยกำร

วำงแผน	กำรก่อสร้ำง	และกำรเดินระบบอย่ำงมืออำชีพ	อย่ำงไรก็ตำม	โชคไม่ดีนัก

ทีผู่จ้ดัหำเทคโนโลยอีำจขำดประสบกำรณ์เกีย่วกบัสภำพเงือ่นไขของประเทศทีจ่ะใช้

เทคโนโลย	ีผูม้อี�ำนำจตดัสนิใจต้องตระหนกัว่ำวตัถปุระสงค์หลกัทีส่�ำคญัของผูจ้ดัหำ

เทคโนโลยีคือกำร	“ขำย”	สินค้ำ	ไม่ใช่กำรแก้ปัญหำในประเทศ

แม้แต่ในยโุรปซึง่ค่ำควำมร้อนของขยะและรำคำพลงังำนสงูมำก	รำยได้จำกกำรขำย

พลังงำน	(ในรูปของควำมร้อน	ก๊ำซ	และไฟฟ้ำ)	ที่ไม่ได้รับกำรอุดหนุน	อำจเพียงพอ

ส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินระบบแต่ไม่มีทำงครอบคลุมต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยใน	

กำรลงทุนทั้งหมด

การแปรรูปขยะเป็นพลังงานเป็นวิธีง่ายๆ 
ในการแก้ปัญหาขยะทั้งหมดในเมือง

โรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานสามารถรับมือ
กับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างครอบคลุมโดยอาศัย 
เพียงรายได้จากการขายพลังงานที่ผลิตได้ 

ความเชื่อที่ 3

ความเชื่อที่ 2

ความเชื่อที่ 5

ความเชื่อที่ 4

ความเชื่อที่ 1

ในควำมเป็นจริง	 พลังงำนจำกขยะมูลฝอยชุมชนสำมำรถใช้ผลิตพลังงำนได้เพียง

ส่วนน้อยเมื่อเทียบกับควำมต้องกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำของเมือง	 (ส่วนใหญ่ไม่ถึง	

ร้อยละ	5)	กำรใช้ประโยชน์โดยตรงจำกควำมร้อน	(กำรเผำ)	หรือก๊ำซ	(โรงผลิตก๊ำซ

ชีวภำพ)	เป็นวิธีที่มีประสิทธิภำพสูงสุด	แต่ยังไม่แพร่หลำยในประเทศก�ำลังพัฒนำ

ในควำมเป็นจริง	 กำรแปรรูปขยะเป็นพลังงำนไม่ใช่

รูปแบบธุรกิจที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้เพียงพอกับ

ต้นทุน	 แม้รำยได้จำกกำรขำยพลังงำนช่วยรองรับ	

ค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนของต้นทนุกำรบ�ำบดัทำงควำมร้อน	

แต่ยังต้องพึ่งพำค่ำก�ำจัดขยะหน้ำเตำหรือรำยได	้

รูปแบบอื่นเพื่อให้เพียงพอกับค่ำใช้จ ่ำยทั้งหมด		

ในทุกประเทศ	กำรจัดกำรขยะมูลฝอยถือเป็นต้นทุน

และไม่ใช่ธุรกจิทีจ่ะสร้ำงก�ำไรโดยอำศยัเพยีงกำรขำย

พลงังำน	เช้ือเพลงิขยะ	(RDF)	และวสัดรีุไซเคลิทีร่ำคำ

ตลำด	ณ	ปัจจุบัน

แม้ควำมร่วมมอืระหว่ำงภำครัฐและเอกชน	(PPP)	อำจเป็นทำงเลอืกทีม่บีทบำทส�ำคญัในกำรดงึดดูเงนิ

ทุนที่จ�ำเป็น	 แต่ปัจจุบันบริษัทข้ำมชำติที่มีประสบกำรณ์เหล่ำนี้ยังลังเลที่จะลงทุนในโครงกำรแปรรูป

ขยะเปน็พลังงำนในประเทศก�ำลังพัฒนำและประเทศเกิดใหม่	เพรำะมีควำมเสี่ยงสูงทัง้ด้ำนกฎหมำย	

กำรเงิน	 และช่ือเสียง	 นอกจำกน้ีโครงกำรของภำคเอกชนต้องน่ำเช่ือถือและม่ันใจว่ำจะท�ำก�ำไรได	้	

เมื่อค�ำนวณอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนเทียบกับควำมเสี่ยงแล้วจึงอำจไม่คุ้มค่ำที่จะลงทุน

ความเช่ือเหล่านี้ ยังคงถูกหยิบยกมากล่าวถึงอยู ่เสมอและเป็น
อุปสรรคขัดขวางการหารือบนพื้นฐานของข้อมูล เอกสารฉบับน้ี
ต้องการปรับความรู้ความเข้าใจของผู ้มีอ�านาจตัดสินใจเพื่อให้
จัดการกับประเด็นข้างต้นได้ตรงตามความเป็นจริง

เม่ือเดินระบบโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานแล้ว 
จะสามารถตอบสนองความต้องการใช้พลังงาน 
ส่วนใหญ่ของเมือง

คุณสามารถเปลี่ยนขยะให้เป็น
ทองได้ แม้แต่ขยะท่ีไม่ถกูคดัแยก
ก็สามารถน�าไปขายเป็นก�าไร
เพื่อใช้ ในการน�าพลังงานและ
วัสดุกลับมาใช้ประโยชน์

บริษัทข้ามชาติท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณ์ต่างรอคอยท่ี
จะมาลงทุนและเดินระบบโรงงานขนาดใหญ่ท่ีผลิตพลังงาน
จากขยะในประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศเกิดใหม่ โดย
ยอมรับความเสี่ยงเอง
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3.2
การแปรรูปขยะ 
เป็นพลังงาน:
โอกาสและความเสี่ยง
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ควำมกงัวลทีเ่พิม่ข้ึนเร่ืองทรัพยำกรธรรมชำตทิีล่ดลง	ผลกระทบจำกกำรจดักำรขยะ

อย่ำงไม่เหมำะสมต่อภำวะโลกร้อน	และกำรขำดแคลนพลังงำน	กระตุ้นให้เกิดกำร

หำรือเกีย่วกบัทรัพยำกรจำกขยะโดยเฉพำะแนวคดิเร่ืองกำรแปรรูปขยะเป็นพลงังำน	

ผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจระดับประเทศและระดับท้องถิ่นอำจถูกชักจูงด้วยค�ำสัญญำจำก

ผูจั้ดหำเทคโนโลยว่ีำโรงผลติพลงังำนจำกขยะของพวกเขำจะช่วยแก้ปัญหำกำรก�ำจดั

ขยะ	 สร้ำงโอกำสทำงธุรกิจที่ท�ำก�ำไร	 ช่วยเพิ่มกำรผลิตพลังงำนและลดกำรปล่อย

ก๊ำซเรือนกระจก	 กำรแปรรูปขยะเป็นพลังงำนจึงดูเหมือนเป็นแนวทำงแก้ปัญหำที่

น่ำสนใจในตอนแรก	อย่ำงไรก็ตำม	หำกไม่มีกำรประเมินอย่ำงเหมำะสม	โรงผลิต

พลังงำนจำกขยะอำจกลำยเป็นควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง

ในเชิงเทคนิคและกำรเงิน	ไม่เฉพำะในช่วงแรกแต่อำจกินเวลำนำนหลำยทศวรรษ

ในประเทศก�ำลังพัฒนำ	กำรเผำร่วมเชื้อเพลิงขยะ	(RDF)	 ในเตำปูนซีเมนต์ที่ทันสมัย28	 และกำรรวบรวมก๊ำซจำกหลุมฝังกลบ

แบบถกูหลกัสขุำภิบำลเป็นวิธีกำรทีใ่ช้ได้ผลด	ีแม้กำรย่อยสลำยแบบไม่ใช้ออกซเิจนถอืเป็นแหล่งน�ำพลงังำนกลบัมำใช้ประโยชน์

ที่มีศักยภำพสูง	 แต่กำรคัดแยกขยะอินทรีย์ออกที่ต้นทำงและน�ำกำกที่เหลือจำกกำรย่อยสลำยมำใช้คืออุปสรรคใหญ่ของ

เทคโนโลยีน้ี	 เพรำะผู้รับซื้อกำกที่เหลือจำกกำรย่อยสลำยไปใช้ประโยชน์มีจ�ำนวนจ�ำกัด	 และผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภำพ29

จนถึงทุกวันนี้	จึงแทบไม่มีระบบขนำดใหญ่ที่ประสบผลในกำรย่อยสลำยแบบไม่ใช้ออกซิเจน	โดยใช้ขยะอินทรีย์ที่แยกจำกขยะ

ชุมชนเป็นวัตถดุบิ	ทัง้ยงัมเีตำเผำขยะจ�ำนวนน้อยมำกทีเ่ดนิระบบได้อย่ำงต่อเน่ืองในกลุม่ประเทศเศรษฐกจิเกิดใหม่	เทคโนโลยี

ทำงเลือก	 เช่น	 ไพโรไลซิสและก๊ำซสิฟิเคช่ันไม่เคยก้ำวข้ำมระดับทดลองสำธิตไปได้เมื่อใช้ขยะชุมชนเป็นวัตถุดิบ	(แม้แต่ใน

ประเทศพัฒนำแล้ว)

สภำพเงื่อนไขในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่แตกต่ำงอย่ำงมำกจำกกลุ่มที่พัฒนำและประสบควำมส�ำเร็จในโครงกำรผลิต

พลังงำนจำกขยะทั้งในยุโรป	อเมริกำเหนือ	ญี่ปุ่น	และจีน	ซึ่งเป็นพื้นที่ที่นับวันจะยิ่งพบโรงงำนแปรรูปขยะเป็นพลังงำนขนำด

ใหญ่ระดับสำธำรณูปโภคได้ทั่วไป	กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพียงอย่ำงเดียวมักจะไม่ประสบควำมส�ำเร็จ	เพรำะยังขำดปัจจัยอื่น

ที่จ�ำเป็น	 โดยเฉพำะงบประมำณ	องค์ประกอบของวัตถุดิบที่ป้อน	และคุณภำพกับขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรและ

เดินระบบโรงงำน

อย่ำงไรก็ตำม	เทคโนโลยกีำรแปรรูปขยะเป็นพลงังำนสำมำรถปรับปรุงแก้ไขกำรจดักำรขยะในเมอืงทัว่โลกทีข่ยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว	

แต่กำรด�ำเนินกำรนั้นซับซ้อนและอย่ำงน้อยต้องค�ำนึงถึงเงื่อนไขเฉพำะดังต่อไปนี้26

ค่าความร้อนของขยะ 
ที่ต�่ากว่าในประเทศพัฒนาแล้ว

เนื่องจากมีความช้ืนสูง
(มีองค์ประกอบอินทรีย์สูง) 
และมีองค์ประกอบของขยะ 

ที่ไม่ย่อยสลาย
เช่น เถ้า และขยะจาก 
การก่อสร้างรื้อถอน

รูปแบบธุรกิจ
และการด�าเนินงาน

รวมถึงความสามารถ
ในการบริหาร

ที่ไม่ประสบความส�าเร็จ

การละเลยประเด็น
เร่ืองชีวิตความเป็นอยู่

ของผู้ด้อยโอกาส
และผู้ ใช้แรงงานนอกระบบ
ซ่ึงต้องพึ่งพาขยะรีไซเคิล 

ที่ปะปนอยู่ ในขยะอื่น ๆ

การเปลี่ยนแปลง
ตามฤดูกาล

มีผลอย่างมากต่อ
องค์ประกอบของขยะ
(รูปแบบการบริโภค

ที่เปลี่ยนแปลง
ในช่วงเทศกาล หรือพืชผล

ที่ออกตามฤดูกาล)

ขาดความรู้
เร่ืองการเดินระบบ
และการดูแลรักษา

โรงผลิตพลังงานจากขยะ 

ขาดการติดตามตรวจสอบ
และการบังคับใช้มาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงน�าไปสู่
ปัญหาสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและการประท้วง
โดยชุมชนที่อยู่รอบโรงงาน

การไม่คัดแยกขยะ
ที่แหล่งก�าเนิด
ซ่ึงการแยกขยะ

เป็นเงื่อนไขเบ้ืองต้น
ในการย่อยสลาย

แบบไม่ ใช้ออกซิเจน

ต้นทุนและค่าเดินระบบสูง
ซ่ึงไม่สามารถคืนทุนได้จาก

เพียงค่าธรรมเนียม
การจัดการขยะท่ีเก็บใน
ปัจจุบันและรายได้จาก

การขายพลังงาน



ข้อเสนอแนะเบื้องต้น ในการคัดเลือกเทคโนโลยีการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน ข้อเสนอแนะเบื้องต้น ในการคัดเลือกเทคโนโลยีการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน32 33

3.3
เงื่อนไขเบื้องต้น
ส�าหรับโรงแปรรูปขยะ
เป็นพลังงาน

ก่อนตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีกำรแปรรูปขยะเป็นพลังงำนใด	ๆ 	 ก็ตำม	 จะต้อง

ประเมินบริบทในพื้นที่กับปริมำณและลักษณะของขยะทั้งในปัจจุบันและอนำคต

อย่ำงละเอยีดเสยีก่อน	หวัข้อต่ำง	ๆ 	ในส่วนน้ีจะประเมนิสถำนกำรณ์ทีเ่ป็นอยู	่อธิบำย

ข้อก�ำหนดทำงเทคนิคและกำรเดินระบบ	สภำพเงื่อนไขเบื้องต้นที่จ�ำเป็น	และกล่ำว

ถึงภำพรวมของกรอบเงื่อนไขด้ำนสิ่งแวดล้อม	กฎหมำย	และเศรษฐกิจ

3.3.1 คุณลักษณะของมูลฝอยชุมชน 
ดงัทีไ่ด้กล่ำวไว้ในส่วนที	่1.2	ว่ำคณุลกัษณะของขยะคอืตวัก�ำหนดระบบกำรจดักำรขยะทีเ่หมำะสมส�ำหรับเมอืงน้ัน	ๆ	หลกักำรนี	้

ยังใช้ได้กับกำรเลือกเทคโนโลยีกำรแปรรูปขยะเป็นพลังงำนตำมคุณลักษณะของขยะ

เมือ่ขยะอนิทรีย์ซึง่มคีวำมช้ืนสงูมสัีดส่วนมำก	ถงัหมกัแบบไม่ใช้ออกซเิจนทีน่�ำก๊ำซชีวภำพกลบัมำใช้ประโยชน์อำจเป็นทำงเลอืก

ที่เหมำะสมหำกเก็บขยะแบบแยกประเภทที่ต้นทำง	 ขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ที่คัดแยกออกมำอำจน�ำไปแปลงเป็นเช้ือเพลิง	RDF		

และใช้ในโรงปูนซีเมนต์เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงจำกฟอสซิล	ซึ่งแนวทำงนี้จะมีประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนสูงเพรำะเป็น	

กำรน�ำเช้ือเพลิง	RDF	 ไปเผำร่วมและใช้พลังงำนควำมร้อนที่เกิดข้ึนโดยตรง	 หำกเปรียบเทียบจะพบว่ำกำรน�ำเช้ือเพลิง	RDF		

ไปเผำในเตำเผำเพื่อน�ำควำมร้อนที่ได้ไปผลิตกระแสไฟฟ้ำน้ันมีประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนที่ต�่ำกว่ำเพรำะสูญเสียพลังงำน	

ควำมร้อนในกระบวนกำร	 ส�ำหรับขยะที่ไม่ได้คัดแยกและก�ำจัดในบ่อฝังกลบแบบสุขำภิบำล	 กำรรวบรวมก๊ำซจำกบ่อฝังกลบ

อำจเป็นตัวเลือกแรกในกำรปรับปรุงสถำนกำรณ์ให้ดีข้ึน	 ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับปริมำณขยะมูลฝอยที่เข้ำบ่อฝังกลบต่อวันและลักษณะ

โครงสร้ำงของบ่อฝังกลบ

3.3.2 กรอบกฎหมายและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
กำรจัดกำรขยะโดยทั่วไปและโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรแปรรูปขยะเป็นพลังงำนจะต้องอยู่ภำยใต้กรอบกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่	

น�ำมำบังคับใช้อย่ำงมีประสิทธิผล	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่ำจะเป็นเจ้ำหน้ำที่รัฐ	ผู้สร้ำงขยะ	บริษัทผู้รับบ�ำบัดก�ำจัด	ประชำชน	

ฯลฯ	จะต้องทรำบบทบำท	หน้ำทีแ่ละสทิธขิองตนเอง	กำรมกีฎหมำย	ระเบยีบ	และมกีำรบงัคบัใช้ทำงกฎหมำยสำมำรถก�ำหนด

กรอบกำรด�ำเนินงำนทีเ่หมำะสมเพือ่ให้เกดิกำรจดักำรขยะมลูฝอยอย่ำงประสทิธิภำพ	ควำมชอบธรรมของกำรจดักำรขยะมลูฝอย

ในพื้นที่ก็ขึ้นอยู่กับกฎหมำยเหล่ำนี้ด้วย	นอกจำกนี้	มำตรฐำนกำรระบำยมลพิษและข้อก�ำหนดด้ำนสิ่งแวดล้อมต่ำง	ๆ	ส�ำหรับ

กำรแปรรูปขยะเป็นพลังงำนต้องยึดหลักกฎหมำยและอำศัยกำรควบคุมอย่ำงสม�่ำเสมอโดยเจ้ำหน้ำที่รัฐที่มีคุณสมบัติและ	

ควำมพร้อมกฎหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อมและกฎหมำยที่เกี่ยวกับขยะในระดับประเทศควรเป็นตัวก�ำหนดวัตถุประสงค์และ	

กฎพื้นฐำนของกำรด�ำเนินกำรผลิตพลังงำนจำกขยะมูลฝอยชุมชน	ซึ่งรวมถึงหลักกำรควบคุมกำรระบำยมลพิษด้วย	ประเด็นที่

ควรก�ำกับดูแลเป็นกำรเฉพำะมีดังนี้27

การวางแผนและการจัดจ้าง:	 โดยทั่วไปจะน�ำมำตรฐำนระดับชำติมำพิจำรณำเม่ือมีกำรวำงแผนกำรสร้ำง

สำธำรณูปโภคใหม่	อย่ำงไรก็ตำม	เมื่อไตร่ตรองทำงเลือกของกำรแปรรูปขยะเป็นพลังงำนแล้ว	เห็นควรให้น�ำ

มำตรฐำนกำรระบำยมลพิษและควำมปลอดภัยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสำกลมำใช้ในกระบวนกำรจัดจ้ำง		

เพื่อลดควำมเสี่ยงของผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจ

ข้อผูกมัดของผู้เดินระบบ:	กฎหมำยควรก�ำหนดว่ำกำรก่อสร้ำงและเดินระบบโรงงำนแปรรูปขยะเป็นพลังงำน

ต้องเป็นไปตำมหลักกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและอยู่ภำยใต้กำรควบคุมกำรปล่อยมลพิษและ/หรือ

กฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรขยะ

ข้อก�าหนดเบือ้งต้นส�าหรับการให้อนุญาต:	ในกรณีทัว่ไป	กฎหมำยควรบงัคบัให้ผูเ้ดนิระบบของโรงงำนรับรอง

ว่ำกำรก่อสร้ำงและเดนิระบบดงักล่ำวจะไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิง่แวดล้อมหรือสร้ำงอนัตรำยอืน่	ๆ 	รวมถึง

ผลเสียและเหตุเดือดร้อนร�ำคำญที่มีนัยส�ำคัญต่อสำธำรณะและชุมชนใกล้เคียง

มาตรฐานความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม:	ระดบักำรปล่อยมลพษิและข้อบงัคบัด้ำนควำมปลอดภัยจะต้องถูก

ควบคุมและบังคับใช้ตำมมำตรฐำนที่อิงอยู่กับกฎหมำย	 ค่ำสูงสุดของกำรปล่อยมลพิษที่บังคับใช้กับโรงงำน

ผลติพลงังำนจำกขยะ	ควรสอดคล้องกบัมำตรฐำนซึง่เป็นทีย่อมรับและใช้ในระดบัสำกล	กำรน�ำมำตรฐำนด้ำน

สิ่งแวดล้อมที่ต�่ำและไม่เพียงพอมำประยุกต์ใช้จะเป็นภัยต่อสุขภำพประชำชนและต้นทุนสิ่งแวดล้อม	

การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม:	กำรติดตำมตรวจสอบเป็นควำมรับผิดชอบหลักของ

หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจและเป็นอิสระ	 กฎหมำยระดับประเทศควรก�ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศและท�ำให้แน่ใจว่ำคุณภำพ

อำกำศในบริเวณใกล้เคียงโครงกำรเป็นไปตำมมำตรฐำน	

มีข้อควรระวังเป็นพิเศษเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีผิดวัตถุประสงค  ์
เพ่ือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การน�า 
ขยะที่ คุณสมบัติไม่เหมาะสมมาเป็นสารป้อนเข ้าโรงไฟฟ้าที่ผลิต 
กระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ือหลีกเลี่ยงการน�าขยะไปเผาใน 
เตาเผาขยะซึ่งมีมาตรฐานการระบายมลพิษที่สูงกว่า

เมื่อจะพิจารณาการแปรรูปขยะเป ็น
พลังงานให ้ เป ็นทางเลือก เพื่อช ่วย 
ส่งเสริมระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน เราไม่สามารถมองว่าการแปรรูป
ขยะเป็นพลังงานคือเทคโนโลยีทางเลือก
เด่ียวๆ แต่ต้องสอดรับกับแนวคิดการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนเชิงบูรณาการ 
ซึ่งต้องให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรก  
แ ก ่ ก า ร รีไ ซ เ คิ ล วั ส ดุ แ ล ะ ห ลี ก เ ลี่ ย ง 
การสร้างขยะ



ข้อเสนอแนะเบื้องต้น ในการคัดเลือกเทคโนโลยีการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน ข้อเสนอแนะเบื้องต้น ในการคัดเลือกเทคโนโลยีการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน34 35

3.3.3 ประเด็นเรื่องการเงินและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
         โรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงาน

โครงกำรแปรรูปขยะเป็นพลังงำนมักจะใช้เงินทุนสูงหรืออย่ำงน้อยก็เพิ่มข้ึนจำกปกติ	 ไม่ใช่เพื่อกระบวนกำรบ�ำบัดขยะเท่ำน้ัน	

แต่เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรเดินระบบ	(อุบัติเหตุ	อัคคีภัย	กำรระเบิด	ฯลฯ)	ด้วย	นอกจำกนี้ต้นทุนกำรเดินระบบและบ�ำรุง

รักษำ	(O&M)	โรงผลิตพลังงำนจำกขยะยังสูงกว่ำบ่อฝังกลบแบบสุขำภิบำลมำก	กำรจัดหำเงินทุนและรำยได้ที่มั่นคงถำวรเป็น

หัวใจของระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนที่ท�ำงำนได้ดี	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องแน่ใจว่ำปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด

ด้ำนกำรเงนิและเชือ่ถือได้	เน่ืองจำกกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรก�ำจดัขยะเพยีงอย่ำงเดยีวย่อมไม่เพยีงพอ	จงึจ�ำเป็นต้องพจิำรณำ

และหำโอกำสสร้ำงรำยได้อืน่	ๆ 	เพ่ิมเติม	แบบแผนทำงกำรเงินทีก่�ำหนดมำอย่ำงดมีกัจะต้องอำศยักำรส่งเสริมกำรผลติพลงังำน

จำกขยะ	อย่ำงไรกต็ำม	แบบแผนเหล่ำน้ันต้องไม่ขัดกบัแผนกำรอืน่	ๆ 	เช่น	กำรเลีย่งกำรเกดิขยะ	หรือกำรปรับปรุงประสทิธิภำพ

กำรใช้พลังงำน26	

3.3.4 ประเด็นเรื่องสภาพภูมิอากาศของโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงาน

โรงงำนแปรรูปขยะเป็นพลังงำนจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกมำกที่สุดเมื่อโรงงำนอยู่ใกล้กับผู้ใช้

พลังงำน	และเมื่อน�ำพลังงำนที่ผลิตได้ไปใช้โดยสูญเสียประสิทธิภำพน้อยที่สุด	กำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจะลดลงได้มำก

ที่สุดเมื่อพลังงำนจำกของเสียที่บ�ำบัดมำจำกขยะที่ไม่ใช่ฟอสซิล	(CO
2
-neutral)	 และใช้ทดแทนแหล่งพลังงำนฟอสซิล	 เช่น	

กำรใช้ก๊ำซมีเทนจำกกำรย่อยสลำยแบบไม่ใช้ออกซิเจนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำหรือใช้เป็นตัวกลำงส่งต่อพลังงำน	(เช่น	กำรป้อน

ก๊ำซชีวภำพเข้ำไปในระบบท่อก๊ำซรวมส่วนกลำงหรือท่อที่กระจำยออกไป	กำรใช้ก๊ำซเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์/รถโดยสำร	หรือ

เพื่อกำรท�ำควำมร้อน/ควำมเย็น)	

ส�ำหรับเตำเผำขยะ	 วิธีที่มีประสิทธิภำพสูงสุดคือกำรใช้ควำมร้อนที่เกิดข้ึนโดยตรงและอยู่ใกล้เตำ	 กำรส่งควำมร้อนผ่ำนทำง	

ท่อระยะไกลหรือกำรเปลี่ยนควำมร้อนไปเป็นกระแสไฟฟ้ำจะท�ำให้เกิดกำรสูญเสียประสิทธิภำพอย่ำงมำก	ดังนั้นกำรวิเครำะห์

ควำมต้องกำรด้ำนพลังงำนอย่ำงเหมำะสมของบริเวณที่ติดกับโรงแปรรูปขยะเป็นพลังงำนจึงเป็นเร่ืองจ�ำเป็นเพื่อบ่งช้ี	

สถำนที่ตั้งที่เหมำะสมที่สุดส�ำหรับโรงงำนแปรรูปขยะเป็นพลังงำนในขั้นตอนกำรวำงแผน25

นอกจำกนี้	 เรำต้องพิจำรณำแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้ำที่ใช้ในเมืองทั้งในปัจจุบันและอนำคต	หำกไฟฟ้ำที่ใช้อยู่ผลิตจำกพลังงำน

หมุนเวียนเป็นหลักอยู่แล้ว	กำรน�ำไฟฟ้ำจำกขยะไปทดแทนอำจเป็นที่น่ำกังขำหรือถึงขั้นส่งผลเสีย

3.4
พัฒนาการล่าสุด
ของการแปรรูปขยะ
เป็นพลังงาน
ในสหภาพยุโรป

ในทวีปยุโรป	 โดยเฉพำะยุโรปตะวันตก	 กำรจัดกำรขยะเป็นกระบวนกำรที่ผ่ำนกำร

ปฏิรูปส�ำคญัมำตลอดสำมทศวรรษ	กำรฝังกลบค่อย	ๆ 	ปรับเปลีย่นไปเป็นกำรรีไซเคลิ

กับกำรน�ำพลังงำนกลับมำใช้ประโยชน์30	 และเมื่อไม่นำนมำน้ีก็มีกำรจัดกำรขยะเชิง

บูรณำกำรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจหมุนเวียน	นอกจำกนี้	เพื่อที่จะสนับสนุนกำร

เปลี่ยนผ่ำนไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนมำกขึ้น	คณะกรรมำธิกำรสหภำพยุโรปจึงออกกฎ

ระเบียบหลำยข้อซึ่งจะแปลงไปเป็นกฎหมำยระดับชำติของประเทศสมำชิก23

สหภำพยุโรป	(EU)	มีประสบกำรณ์ยำวนำนในกำรพัฒนำและบังคับใช้นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรขยะ	กรอบนโยบำยด้ำนขยะของ

สหภำพยุโรปได้รับกำรปฏิรูปเม่ือปี	 พ.ศ.	2561	 เพ่ือให้เข้ำสู่เส้นทำงหมุนเวียนมำกข้ึน	 นโยบำยน้ีอิงอยู่กับหลักกำรทั่วไป	

วัตถุประสงค์	 และเคร่ืองมือเฉพำะ	 กฎหมำยเกี่ยวกับขยะของสหภำพยุโรปก�ำหนดให้สมำชิกแต่ละประเทศพัฒนำแผนกำร

จัดกำรขยะครบวงจรและด�ำเนินกำรให้ได้ตำมเป้ำหมำยภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด	(โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรรีไซเคิลขยะ	

บำงประเภทและกำรลดปริมำณขยะที่จะถูกฝังกลบ)	 เครื่องมือใหม่	 ๆ	 เช่น	 กำรออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	(Eco-Design)		

กำรขยำยขอบเขตควำมรับผิดชอบของผู้ผลิต	(Extended	Producer	Responsibility:	EPR)	หรือระบบมัดจ�ำคืนเงินล้วนน�ำมำ

ใช้เพื่อส่งเสริมกำรลดปริมำณขยะ	กระตุ้นกำรรีไซเคิลแบบหมุนเวียน	(close-loop	recycling)	และลดขยะพลำสติก	

ในปี	 พ.ศ.	2560	 คณะกรรมำธิกำรสหภำพยุโรปแถลงว่ำกระบวนกำรแปรรูปขยะเป็นพลังงำนครอบคลุมวิธีกำรบ�ำบัดขยะ	

ที่แตกต่ำงหลำกหลำย10	 ตัวอย่ำงเช่น	 กระบวนกำรย่อยสลำยแบบไม่ใช้ออกซิเจน	 ซึ่งให้ผลผลิตเป็นก๊ำซชีวภำพและกำก	

ที่เหลือจำกกำรย่อยที่สำมำรถใช้เป็นสำรบ�ำรุงดินหรือปุ๋ย	 ได้รับกำรยอมรับตำมกฎหมำยด้ำนขยะของสหภำพยุโรปว่ำเป็น	

กระบวนกำรรีไซเคิลที่พึงประสงค์	 ในทำงกลับกัน	 กำรเผำขยะโดยน�ำพลังงำนกลับมำใช้ประโยชน์อย่ำงจ�ำกัดถือว่ำเป็นกำร

ก�ำจัดขั้นสุดท้ำย	สหภำพยุโรปส่งเสริมให้ประเทศสมำชิกพิจำรณำให้ควำมส�ำคัญมำกขึ้นแก่กระบวนกำร	เช่น	กำรคัดแยกขยะ

แบบอัตโนมัติ	 และกำรย่อยขยะที่ย่อยสลำยทำงชีวภำพแบบไม่ใช้ออกซิเจน	 อันเป็นกำรผสมผสำนกำรรีไซเคิลเข้ำกับกำรน�ำ

พลังงำนกลับมำใช้ประโยชน์	 ซึ่งสอดคล้องกับกฎ	Landfill	Directive	 ที่ก�ำหนดให้ลดกำรก�ำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีฝังกลบ		

โดยเฉพำะขยะที่ย่อยสลำยทำงชีวภำพ	 ในทำงตรงกันข้ำม	 บทบำทของกำรเผำขยะต้องถูกจ�ำกัดเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อ	

กำรเพิ่มอัตรำกำรรีไซเคิลและกำรใช้ซ�้ำ	และเพื่อเลี่ยงก�ำลังกำรผลิตที่มำกเกินต้องกำรในกำรบ�ำบัดเศษขยะที่เหลือ	เทคโนโลยี

ในปัจจุบันไม่อ�ำนวยให้เกิดกำรใช้ซ�้ำหรือรีไซเคิลขยะทุกประเภท	 ท�ำให้กำรเผำขยะโดยน�ำพลังงำนกลับมำใช้ประโยชน์มักจะ

เป็นทำงเลือกที่นิยมกัน	 อย่ำงไรก็ตำม	 กำรเผำวิธีนี้ต้องค�ำนึงถึงล�ำดับควำมส�ำคัญของกำรจัดกำรขยะและค่ำมำตรฐำนกำร

ระบำยมลพิษที่ก�ำหนดโดยระเบียบว่ำด้วยกำรระบำยมลพิษจำกอุตสำหกรรม	 เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม	ในทำง

กลับกัน	 กำรพัฒนำเศรษฐกิจหมุนเวียนให้มำกขึ้นจะช่วยลดขยะเศษอำหำรและขยะที่รีไซเคิลไม่ได้	 ท�ำให้โรงงำนแปรรูปขยะ

เป็นพลังงำนมีก�ำลังกำรผลิตมำกเกินต้องกำรในอีกไม่กี่ปีข้ำงหน้ำ	ผลที่ตำมมำคือไม่มีแผนกำรสร้ำงเตำเผำใหม่	ๆ 	ในประเทศ

เยอรมนีในขณะนี้32,33

เมื่อวันที่	11	มีนำคม	2563	คณะกรรมำธิกำรสหภำพยุโรปเห็นชอบอนุมัติแผนปฏิบัติกำรเศรษฐกิจหมุนเวียนฉบับใหม่อันเป็น

หนึ่งในองค์ประกอบหลักของแผนกำรปฏิรูปสีเขียว	(European	Green	Deal)	ซึ่งเป็นวำระใหม่เพื่อกำรพัฒนำยุโรปอย่ำงยั่งยืน	

[34]	แผนปฏิบัติกำรฉบับใหม่นี้ประกำศควำมริเริ่มในเรื่องวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์	โดยพุ่งเป้ำไปที่กำรออกแบบ	กำรส่งเสริม

กระบวนกำรเศรษฐกิจหมุนเวียน	กำรสนับสนุนกำรบริโภคที่ยั่งยืน	และกำรพยำยำมท�ำให้แน่ใจว่ำทรัพยำกรที่ใช้จะหมุนเวียน

อยู่ในเศรษฐกิจของสหภำพยุโรปนำนที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้	 ภำยใต้แผนกำรนี้	 โรงงำนแปรรูปขยะเป็นพลังงำนทำงควำมร้อน

ถือเป็นทำงเลือกมำกกว่ำจะเป็นข้อบังคับ	 เหตุผลหลักของจุดยืนดังกล่ำวคือกำรคำดว่ำขยะมูลฝอยรวมที่เป็นวัตถุดิบส�ำหรับ

กระบวนกำรแปรรูปขยะเป็นพลังงำนจะลดลง	อันเป็นผลจำกข้อบังคับเรื่องกำรเก็บขยะแยกประเภทและเป้ำหมำยกำรรีไซเคิล

อนัแน่วแน่ของสหภำพยโุรป	ดงัน้ันจงึแนะน�ำให้ประเทศสมำชิกค่อย	ๆ 	ยตุกิำรสนับสนุนให้ประชำชนน�ำพลงังำนจำกขยะมลูฝอย

รวมกลับมำใช้ประโยชน์]
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ล�าดับความส�าคัญของการจัดการขยะ	ซึ่งจัดล�ำดับทำงเลือกของกำรจัดกำรขยะ

ตำมควำมยั่งยืนและให้ความส�าคัญสูงสุดแก่การป้องกันไม่ให้เกิดขยะและ 

การรีไซเคิลน้ันถือเป็นวิธีที่พึงประสงค์ในการด�าเนินระบบการจัดการขยะใน

ปัจจุบันและในอนาคตให้เหมาะสม

นโยบำยสนับสนุนกำรปรับกระบวนทัศนจ์ำกกำรจัดกำรวัสดุเชิงเส้นตรง	(ผลิต-

บริโภค-ก�ำจัด)	ไปเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน

โรงงำนแปรรูปขยะเป็นพลังงำนแบบใดก็ตำม	 เป็นองค์ประกอบหน่ึงของระบบ

การจดัการขยะเชิงบรูณาการอย่างยัง่ยนื	ซึง่เป็นประโยชน์ต่อสขุภำพขอประชำชน		

ควำมสะอำดของเมือง	 กำรปกป้องสิ่งแวดล้อม	 และกำรลดกำรปลดปล่อย	

ก๊ำซเรือนกระจก	 องค์ประกอบที่ต่ำงกันของระบบต้องสนับสนุนเกื้อกูลกันและ	

ไม่แก่งแย่งแข่งขันกันเอง

4
เสาหลักของนโยบายการแปรรูปขยะเป ็น
พลังงาน ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการเลือก
โรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงาน

4.1
เสาหลักของนโยบาย
การแปรรูปขยะเป็น
พลังงาน

นโยบำยกำรแปรรูปขยะเป็นพลงังำนของประเทศไทยตัง้อยูบ่นเสำหลกัสำมประกำร

ดังต่อไปนี้

•

•

•

เม่ือกำรจัดกำรมูลฝอยชุมชนซับซ้อนข้ึนและต้องตอบสนองควำมคำดหวังและ	

ข้อก�ำหนดที่หลำกหลำย	ควำมท้ำทำยคือกำรน�ำเทคโนโลยีต่ำง	ๆ 	มำผสมผสำน	

เพือ่ให้เกดิประสทิธิภำพและประสทิธิผลมำกทีส่ดุ	เมือ่ด�ำเนินกำรออกแบบระบบ

ดงักล่ำว	เงือ่นไขในพืน้ทีใ่นแง่คณุลกัษณะของขยะ	ขีดควำมสำมำรถของบคุลำกร

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และงบประมำณ	 จะต้องน�ำมำพิจำรณำและ

ประเมินอย่ำงละเอียด

สถำนกำรณ์ทำงกฎหมำยและเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่น�ำมำใช้ต้องสนับสนุนกำร

จดัล�ำดบัควำมส�ำคญัของกำรจดักำรขยะและรับประกนัได้ว่ำมำตรฐำนกำรปล่อย

มลพิษของโรงงำนแปรรูปขยะเป็นพลังงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล

ขยะมูลฝอยชุมชนที่ทิ้งปนกันซึ่งมีองค์ประกอบอินทรีย์สูง	 จะมีค่ำควำมร้อนต�่ำ

และมักไม่เหมำะส�ำหรับกำรเผำตรง	 ควำมไม่เป็นเน้ือเดียวกันของขยะที่ไม่ได้

แยกประเภทน้ันสร้ำงข้อจ�ำกัดในกำรย่อยสลำยสำรอินเทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจน

ในถังหมัก	 กำรคัดแยกที่แหล่งก�ำเนิดรวมถึงกำรเก็บขนแบบแยกจึงควรเป็น

เงื่อนไขเบื้องต้นที่ท�ำให้โรงงำนแปรรูปขยะเป็นพลังงำนเดินระบบได้ส�ำเร็จ

เพิ่มประสิทธิภำพกำรรีไซเคิลและกำรน�ำพลังงำนกลับมำใช้ประโยชน์ตำมหลัก

กำรวเิครำะห์กำรไหลของวัสด	ุ(MFA)	และกำรประเมนิวฏัจกัรชีวติของวสัด	ุ(LCA)

กำรน�ำวัสดุที่ได้จำกกำรรีไซเคิลป้อนกลับเข้ำสู่วงจรเศรษฐกิจ	เป็นขั้นตอนที่ต้อง

ได้รับกำรสนับสนุนเพรำะจะช่วยลดกำรใช้พลังงำนในช่วงวัฏจักรชีวิตของวัสดุ

และลดพลังงำนที่ใช้มำกในกำรท�ำเหมืองแร่	 อย่ำงไรก็ตำม	 ต้องประเมินว่ำ	

ผลกระทบเชิงลบที่อำจเกิดขึ้นนั้นขัดกับหลักกำรนี้หรือไม่

ในแง่ภูมอิำกำศ	กำรแปรรูปขยะเป็นพลงังำนอำจเป็นทำงเลอืกทีเ่ป็นไปได้ส�ำหรับ

จัดกำรกับปริมำณขยะที่เพิ่มข้ึนในอีกไม่กี่ปีข้ำงหน้ำหำกเป็นไปตำมมำตรฐำน

ด้ำนสิ่งแวดล้อม	 อย่ำงไรก็ดี	 ประเด็นด้ำนสังคมต้องได้รับกำรพิจำรณำอย่ำง

รอบคอบเช่นกัน	 เน่ืองจำกกำรยอมรับจำกภำคประชำสังคมเป็นหนึ่งในปัจจัย

ส�ำคัญของกำรด�ำเนินกำรแปรรูปขยะเป็นพลังงำนอย่ำงยั่งยืน	ทั้งนี้วัตถุประสงค์

หลักของกำรจัดกำรขยะในปัจจุบันไม่ใช่เพื่อกำรผลิตไฟฟ้ำ	 แต่เพื่อน�ำพลังงำน

กลับมำใช้ประโยชน์	 โดยเฉพำะจำกขยะที่รีไซเคิลไม่ได้หรือเมื่อกำรรีไซเคิล	

ไม่เปน็ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมหรอืสภำพภมูอิำกำศซึง่ในกรณีนีก้ำรแปรรปูขยะ

เป็นพลังงำนจะมีบทบำทส�ำคัญมำก

บ่อฝังกลบขยะเป็นตวักำรส�ำคญัในกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	ดงัน้ันต้องยตุิ

กำรก�ำจัดขยะด้วยวิธีเทกองแบบไม่มีกำรควบคุม	 แล้วใช้กำรฝังกลบแบบถูก	

หลักสุขำภิบำลแทน	 และวำงแผนด�ำเนินกำรเพื่อไม่ให้มีกำรฝังกลบขยะอินทรีย	์

ที่ยังไม่ผ่ำนกำรปรับเสถียร	

กำรเลือกเทคโนโลยีกำรแปรรปูขยะเปน็พลังงำนที่เหมำะสมที่สุดเพื่อน�ำพลังงำน

กลบัมำใช้ประโยชน์ต้องสอดคล้องกบัเป้ำหมำยในกำรลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือน

กระจกโดยท�ำให้โรงงำนมีประสิทธิภำพสูงสุด	(ผลิตพลังงำนออกมำให้ได้มำก

ที่สุด)	และใช้พลังงำนที่ผลิตได้ให้คุ้มค่ำที่สุดเมื่อใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล

4.2
ข้อสรุป
เร่ืองการวางแผน 
และ/หรือ ยกระดับ
ระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน

เมื่อวำงแผนที่จะพัฒนำหรือปรับปรุงระบบกำรจัดกำรมูลฝอยชุมชน	 ควรต้อง

พิจำรณำข้อสรุปดังต่อไปนี้

•

•

•

•

•

•

•

•
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แนวคิดที่มีประสิทธิภำพด้ำนกำรเงิน	 สังคม	 และเทคนิคซึ่งช่วยให้รำยรับเพียง

พอกับต้นทุนกำรเดินระบบของโรงงำนแปรรูปขยะเป็นพลังงำน	 และกำรจัดกำร

เชิงองค์กรที่เหมำะสม	 คือคุณสมบัติเบื้องต้นและหัวใจส�ำคัญของระบบจัดกำร

ขยะมูลฝอยชุมชนเชิงบูรณำกำรต่ำง	ๆ	ที่อย่ำงยั่งยืน

ภำคกำรรีไซเคิลที่ไม่เป็นทำงกำรหรือกึ่งทำงกำร	 ซึ่งเป็นผู้รวบรวมวัสดุรีไซเคิล

ก่อนจะส่งเข้ำสู่ระบบรีไซเคิลที่เป็นทำงกำร	 เป็นภำคส่วนทำงธุรกิจที่ส�ำคัญและ

ประสบควำมส�ำเร็จ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต่ำง	ๆ 	ควรให้ควำมร่วมมอืและ

ไม่พยำยำมผันวัสดุรไีซเคิลเหล่ำนัน้เข้ำสูร่ะบบที่เปน็ทำงกำรโดยไมพ่ัฒนำระบบ

ใหม่ที่ร่วมกันสร้ำงขึ้นและเป็นที่ยอมรับ

เคร่ืองมอืค�ำนวณกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสำมำรถหำได้ทัว่ไปและต้องน�ำ

มำใช้ประเมินปริมำณกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกระบบปัจจุบัน	 เพื่อหำ

แนวทำงพัฒนำระบบ	 เช่นกำรผนวกเทคโนโลยีกำรแปรรูปขยะเป็นพลังงำนเข้ำ

กับระบบเดิม

•

•

•

1. ความเป็นไปได้ทางเทคนิค:	 ซึ่งรวมถึงทักษะและขีดควำมสำมำรถที่จ�ำเป็นต่อ

กำรสร้ำงและเดนิระบบโรงงำนแปรรูปขยะเป็นพลงังำน	และควำมเข้ำใจเร่ืองปริมำณ

และคุณภำพของขยะที่จะบ�ำบัด

2. ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมาย:	ปัจจยัด้ำนน้ีประกอบด้วยต้นทนุ

และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิระบบโรงงำน	รวมถงึแหล่งรำยได้ทีม่อียู	่(เช่น	ค่ำก�ำจดัขยะ	

เงินอุดหนุน	 รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยพลังงำนที่ผลิตได้)	 ทั้งน้ีต้องพิจำรณำว่ำ

เทคโนโลยีที่ใช้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดทำงกฎหมำยหรือไม่

3. ความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการ:	 คือกำรพิจำรณำประสบกำรณ์ที่มีอยู่แล้ว

และขีดควำมสำมำรถของบคุลำกรในกำรเดนิระบบอนัซบัซ้อน	ทัง้นีต้้องค�ำนึงว่ำได้

น�ำบทบำทของภำคเอกชน	(รวมถึงภำคส่วนนอกระบบ)	และควำมคำดหวังของผู้ที่

จะได้รับประโยชน์	(ประชำชน)	มำพิจำรณำร่วมกันอย่ำงเพียงพอหรือไม่

โครงกำรแปรรูปขยะเป็นพลังงำนใด	ๆ	ก็ตำมเป็นงำนที่ซับซ้อนและควรอำศัยกำร

ประเมินควำมเป็นไปได้ที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุม	

4.3
ข้อเสนอแนะในการ
เลือกกระบวนการ
ของเทคโนโลยีการ
แปรรูปขยะเป็น
พลังงาน

ไม่ว่ำจะใช้เทคโนโลยกีำรบ�ำบดัประเภทใดในกำรจดักำรมลูฝอยชุมชน	ประสทิธิผล

และควำมยั่งยืนของระบบข้ึนอยู ่กับหลำยปัจจัยส�ำคัญและเง่ือนไขตำมบริบท		

โดยรวมแล้ว	ควำมส�ำเร็จของเทคโนโลยกีำรแปรรูปขยะเป็นพลงังำนข้ึนอยูก่บัปัจจยั

หลักสำมประกำรที่ควรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ	ได้แก่

ตารางช่วยตัดสินใจน�าเสนอแนวคิดเบื้องต้นเก่ียวกับความเหมาะสม 
ของเทคโนโลยีที่มีศักยภาพส�าหรับบริบทเฉพาะและประเด็นต่างๆ  
ที่ผู ้มีอ�านาจตัดสินใจควรใช ้ประกอบการหารือกับผู ้ เชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้านและผู้จัดหาเทคโนโลยีในเชิงลึกต่อไป

ตารางต่อไปนี้สรุปกรอบเงื่อนไขทั่วไปที่เหมาะกับเทคโนโลยี 5 ชนิด
ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ 

ตำรำงมีวัตถุประสงค์สำมประกำร	ได้แก่

ตำรำงจัดท�ำข้ึนบนสมมติฐำนว่ำโครงกำรแปรรูปขยะเป็นพลังงำนเหล่ำน้ีไม่ขัดต่อกฎหมำยและกฎระเบียบทั้งในด้ำนผังเมือง	

สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม	สำมำรถเข้ำถึงงบประมำณและสำธำรณูปโภคพื้นฐำนและได้รับกำรยอมรับจำกชุมชน	มีตัวแปรที่

เลือกมำทั้งสิ้น	10	ตัว	ผู้อ่ำนควรประเมินสภำพเงื่อนไขในพื้นที่ตำมทำงเลือกที่แสดงในตำรำงแนวตั้งจำกด้ำนบน	(มีระบบกำร

จัดกำรที่ดี-หมำยเลข	1)	 ไปด้ำนล่ำง	(มีระบบกำรจัดกำรที่ไม่ดี-หมำยเลข	4)	ควำมเหมำะสมของเทคโนโลยีกำรแปรรูปขยะ

เป็นพลังงำนทั้งห้ำจะแสดงด้วยสีที่แตกต่ำงกันตำมแต่ละสภำพเงื่อนไขในตำรำงแนวนอน

สีของช่องในตารางบ่งบอกสภาพความเหมาะสมของเทคโนโลยีกับสภาพเงื่อนไขที่เป็นอยู่ดังนี้ 

เพื่อน�าเสนอภาพรวม
ของเงื่อนไขเบื้องต้นในกำร

ก่อสร้ำงและเดินระบบเทคโนโลยี

กำรแปรรูปขยะเป็นพลังงำน

1
เพื่อเปรียบเทียบความเหมาะสม

ของเทคโนโลยีกำรแปรรูปขยะ

เป็นพลังงำนที่นิยมกันทั้ง	5	ประเภท

ในสภำพเงื่อนไขที่แตกต่ำงกัน

2
เพื่อให้เห็นแนวโน้มเบื้องต้น

ว่ำเทคโนโลยีที่ประสงค์นั้นจะน�ำมำใช้ได้

จริงหรือไม่	ต้องปรับปรุงระบบ

กำรจัดกำรขยะโดยรวมเพิ่มเติมหรือไม่	

หรือเทคโนโลยีนั้นเหมำะสมกับ

เงื่อนไขที่เป็นอยู่หรือไม่

3

เทคโนโลยีเหมาะสม
กับสภำพเงื่อนไข

ที่เป็นอยู่

เทคโนโลยีอาจเหมาะสม
แต่ต้องด�ำเนินกำรปรับปรุง
หรือตรวจสอบเพิ่มเติม

เทคโนโลยีไม่เหมาะสม
กับสภำพเงื่อนไข

ที่เป็นอยู่

เขียว เหลือง แดง
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หลังจำกประเมินตัวแปรที่เลือกมำทั้ง	10	ตัวแล้ว	ผู้อ่ำนจะเห็นภำพรวมควำมเหมำะสมของแต่ละเทคโนโลยีต่อสภำพเงื่อนไข

ในพื้นที่	ในเบื้องต้นจ�ำนวนช่องสีแดง	เหลือง	เขียว	ในแต่ละเทคโนโลยีสำมำรถตีควำมได้ดังนี้:	

ผลรวมทั้งตาราง

• มีสีเขียว 8 ช่องขึ้นไป
• ช่องอื่นๆ เป็นสีเหลือง

• มีสีเขียวน้อยกว่า 8 ช่อง
• ช่องอื่นๆ เป็นสีเหลือง

• มีสีแดง 1 ช่องขึ้นไป

โดยหลักการแล้ว 
เทคโนโลยีนี้ใช้งานได้ 

มีความเหมาะสม

เทคโนโลยีอาจมีความ
เหมาะสม แต่สภาพเงื่อนไข

ที่มีอยู่ยังไม่เอื้อต่อการ
น�ามาใช้งาน 

ผู้มีอ�านาจตัดสินใจควร
ประเมินสภาพเงื่อนไขที่เป็นอยู่

ให้ละเอียดยิ่งขึ้นก่อนจะเริ่ม
โครงการแปรรูปขยะเป็น

พลังงานหรือให้ความส�าคัญ
แก่เทคโนโลยีอื่นที่มีช่องสีเขียว

มากกว่านี้

ตกเกณฑ์
ยังขาดความพร้อมอย่างมาก

ที่จะใช้เทคโนโลยีนี้ 
สภาพเงื่อนไขในช่องสีแดง

ทั้งหมดต้องได้รับการปรับปรุง
แก้ไขก่อนจะเริ่มโครงการ

ส�าหรับเทคโนโลยีนี้ 
หรือมิฉะนั้นต้องเลือก

เทคโนโลยีอื่นที่อยู่เฉพาะใน
ช่องสีเหลืองและเขียวเท่านั้น

การ
เผาตรง
ในเตาเผา

การเผา
ร่วมใน

อุตสาหกรรม

การย่อยสลาย
แบบไม่ใช้
ออกซิเจน

การรวบรวม
ก๊าซจากบ่อ
ฝังกลบ

ไพโรไลซิส
และ

ก๊าซสิฟิเคชั่น

ขาดการเก็บขนขยะ การ
รีไซเคลิ และการก�าจดัอย่าง
เป็นระบบ

มีการเก็บขนขยะอย่างเป็น
ระบบและการก�าจัดในบ่อ
ฝังกลบ แต่ไม่มีการคัดแยก
ขยะเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์

มีการเก็บขนขยะอย่างเป็น
ระบบ และส ่งขยะบาง
ประเภท (เช่น ยางรถยนต์ 
ขยะรีไซเคิล และชีวมวล) 
เข้าสู ่กระบวนการรีไซเคิล
และการหมักปุ๋ย

มี ระบบการจัดการขยะ
มูลฝอยที่ทันสมัยซึ่งจัดการ
ตามประเภทของขยะที่มีอยู่ 
(เช่น ชีวมวล ขยะอันตราย 
ขยะรีไซเคิล) 

สภาพเงื่อนไข

ตัวแปรที่ 1
ระดับของการจัดการขยะในภาพรวม

4

3

2

1

หากต้องการให้มีช่องสีเขียวมากขึ้นในเทคโนโลยีที่ประสงค์ จ�าเป็นต้อง
ด�าเนินมาตรการปรับปรุงสภาพเงื่อนไขในพื้นที่ โดยพิจารณาตัวแปรที่
ท�าให้เทคโนโลยีนัน้ยังคงเป็นสแีดงหรือสเีหลือง การปรบัปรุงดงักล่าวต้อง
ส่งผลให้เกิดการขยับสภาพเงื่อนไขในพื้นที ่จากระบบการจดัการที่ไม่ดไีป
สู่ระบบการจัดการที่ดีขึ้น หรือ จากสภาพที่ไม่เหมาะสมไปสู่สภาพที ่
เหมาะสม กล่าวคือ การขยับสภาพเงื่อนไขในพ้ืนที ่จากด้านล่างขึ้นไปด้าน
บนในตาราง หรือ ในทิศทางจาก ข้อ 4 ไป ข้อ 1 นั่นเอง

? x
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การ
เผาตรง
ในเตาเผา

การเผา
ร่วมใน

อุตสาหกรรม

การย่อยสลาย
แบบไม่ใช้
ออกซิเจน

การรวบรวม
ก๊าซจากบ่อ
ฝังกลบ

ไพโรไลซิส
และ

ก๊าซสิฟิเคชั่น

ค่าความร้อนของขยะมลูฝอย
ต�่ากว่า 7 เมกะจูล/กิโลกรัม 
(MJ/kg) มีสัดส่วนของกลุ่ม
อนินทรีย์สูง (เช่น เถ้า และ
ทราย)

ขยะมูลฝอยมีขยะอันตราย
และขยะที่ ไม ่ย ่อยสลาย
ปะปนอยู่เป็นจ�านวนมาก

ค ่ าความร ้ อนของขยะ
มูลฝอยต�่ากว่า 7 เมกะจูล/
กิโลกรัม (MJ/kg) มีองค์
ประกอบส่วนที่เป็นอินทรีย์
และค่าความช้ืนโดยเฉลีย่สงู 
เช่น ขยะอาหาร 

ขยะมูลฝอยมักจะมีขยะ
อันตรายและขยะที่ไม่ย่อย
สลายปะปนอยู่บ้าง

ค ่ าคว ามร ้ อนของขยะ
มลูฝอยโดยเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 
7 ถึง 8 เมกะจูล/กิโลกรัม 
(MJ/kg) มีองค์ประกอบ
ส่วนที่ เป ็นอินทรีย ์ที่มีค ่า
ความร้อนสูง เช่น แกลบ ขี้
เลื่อย เศษไม้ 

ขยะมูลฝอยหรือขยะที่เก็บ
แยกตามประเภทมีขยะ
อันตรายและขยะที่ไม่ย่อย
สลาย เช่น เศษปูน เศษหิน 
โฟม ปะปนอยู่เล็กน้อย

ค ่ าคว ามร ้ อนของขยะ
มูลฝอยโดยเฉลี่ยสูงกว่า 8 
เมกะจูล/กิโลกรัม (MJ/kg) 
มีองค์ประกอบส่วนที่เป็น
อินทรีย์ที่มีค่าความร้อนสูง 
เช่น แกลบ ขี้เลื่อย เศษไม้

ส่วนที่เป็นอินทรีย์และไม่ใช่
อินทรีย์ ได้รับการแยกเก็บ
และขยะอนัตรายกบัขยะช้ิน
ใหญ่ทีย่่อยสลายไม่ได้ได้รับ
การแยกบ�าบัด

สภาพเงื่อนไข

ตัวแปรที่ 3
ค่าความร้อนของขยะมูลฝอยส�าหรับกระบวนการ
ทางความร้อน และองค์ประกอบส่วนที่เป็นอินทรีย์ 

ตัวแปรที่ 2
องค์ประกอบของขยะ

44

33

22

11

การ
เผาตรง
ในเตาเผา

การเผา
ร่วมใน

อุตสาหกรรม

การย่อยสลาย
แบบไม่ใช้
ออกซิเจน

การรวบรวม
ก๊าซจากบ่อ
ฝังกลบ

ไพโรไลซิส
และ

ก๊าซสิฟิเคชั่น
สภาพเงื่อนไข
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4

3

2

1

มีสัดส่วนขยะที่เหมาะสม
ปริมาณต�า่กว่า 30 ตันต่อวัน

มีสัดส่วนขยะที่เหมาะสม
ปริมาณ 30 ถึง 150 ตันต่อ
วัน

มีสัดส่วนขยะที่เหมาะสม
ปริมาณมากกว่า 150 ถึง 450 
ตันต่อวัน

มีสัดส่วนขยะที่เหมาะสม
ปริมาณมากกว่า 450 ตันต่อ
วัน

ตัวแปรที่ 4
 ปริมาณขยะที่เหมาะสม

ส�าหรับป้อนเข้าโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงาน  

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ต่างไม่มีประสบการณ์ใน
การเดนิระบบโรงงานแปรรูป
ขยะเป็นพลังงาน 

ผู ้ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง ภ า ค รั ฐ มี
ประสบการณ ์ด ้ านการ
แปรรูปขยะเป ็นพลังงาน
จ� า กั ด แ ล ะ ก า ร จั ด ห า
บุคลากรในประเทศที่ มี
คุณสมบัติเพียงพอเป็นเร่ือง
ยากส�าหรับทั้งภาครัฐและ
เอกชน

ภาครัฐหรือภาคเอกชนมี
ประสบการณ์แต่ต้องเสริม
สร้างขีดความสามารถใน
ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร โ ร ง
แปรรูปขยะเป ็นพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาครัฐและภาคเอกชนมี
ประสบการณ์ในการเดิน
ระบบโรงก�าจัดขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้ความ
ร่วมมือกัน

ตัวแปรที่ 5
การเดินระบบโรงก�าจัดขยะ

อย่างมีประสิทธิภาพ

4

3

2

1

การ
เผาตรง
ในเตาเผา

การเผา
ร่วมใน

อุตสาหกรรม

การย่อยสลาย
แบบไม่ใช้
ออกซิเจน

การรวบรวม
ก๊าซจากบ่อ
ฝังกลบ

ไพโรไลซิส
และ

ก๊าซสิฟิเคชั่น
สภาพเงื่อนไข

การ
เผาตรง
ในเตาเผา

การเผา
ร่วมใน

อุตสาหกรรม

การย่อยสลาย
แบบไม่ใช้
ออกซิเจน

การรวบรวม
ก๊าซจากบ่อ
ฝังกลบ

ไพโรไลซิส
และ

ก๊าซสิฟิเคชั่น
สภาพเงื่อนไข
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4

3

2

1

ระยะทางเพิ่มข้ึนมากกว่า 
100 กม. 

ระยะเวลาขนส ่งเพิ่ม ข้ึน
มากกว่า 1 ชัว่โมง และระยะ
ทางเพิ่มขึ้น 50-100 กม. 

ระยะเวลาขนส่งเพิ่มข้ึนไม่
เกิน 1 ชั่วโมง และระยะทาง
เพิ่มขึ้นไม่เกิน 50 กม.

ระยะเวลาและระยะทาง
แทบไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อ
เ ที ย บ กั บ ส ถ า น ก า รณ ์
ปัจจุบัน 

ตัวแปรที่ 6
ระยะเวลาและระยะทางที่เพิ่มขึ้นในการขนขยะมูลฝอย

จากจุดรวบรวมขยะหรือสถานีขนถ่ายไปยังโรงงานแปรรูป
ขยะเป็นพลังงาน (พิจารณาการขนส่งเที่ยวเดียว)

ไม่มีตลาดรองรับของเสียที่
เหลือจากกระบวนการ และ
ไม่สามารถก�าจัดของเสียที่
เหลือจากกระบวนการได้
อย่างปลอดภัย 

ไม่มีตลาดรองรับของเสียที่
เหลือจากกระบวนการ และ
การก�าจัดอย่างปลอดภัย
ต้องอาศัยการขนส่งระยะ
ทางไกล

ไม่มีตลาดรองรับของเสียที่
เหลือจากกระบวนการ แต่
สามารถก�าจัดของเสียที่
เ หลื อจากกระบวนการ
ทัง้หมดได้อย่างปลอดภยัใน
บ ่ อ ฝ ั ง ก ลบ แบบมี ก า ร
ควบคุมที่อยู่ใกล้กับโรงงาน

มีตลาดรองรับของเสียที่
เหลือจากกระบวนการ และ
สามารถก� าจั ดของ เสี ย
อันตรายที่เหลือจากระบวน
การได้อย่างปลอดภัยในบ่อ
ฝังกลบแบบมีการควบคุมที่
อยู ่ใกล้กับโรงงานแปรรูป
ขยะเป็นพลังงาน

ตัวแปรที่ 7
ช่องทางการจ�าหน่าย และ/หรือ

การก�าจัดของเสียที่เหลือจากกระบวนการ 

4

3

2

1

การ
เผาตรง
ในเตาเผา

การเผา
ร่วมใน

อุตสาหกรรม

การย่อยสลาย
แบบไม่ใช้
ออกซิเจน

การรวบรวม
ก๊าซจากบ่อ
ฝังกลบ

ไพโรไลซิส
และ

ก๊าซสิฟิเคชั่น
สภาพเงื่อนไข

การ
เผาตรง
ในเตาเผา

การเผา
ร่วมใน

อุตสาหกรรม

การย่อยสลาย
แบบไม่ใช้
ออกซิเจน

การรวบรวม
ก๊าซจากบ่อ
ฝังกลบ

ไพโรไลซิส
และ

ก๊าซสิฟิเคชั่น
สภาพเงื่อนไข

5 km.

10 km.
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กรอบกฎหมายปัจจุบันไม่
ยอมให้มกีารแปรรูปขยะเป็น
พลงังานทางความร้อน หรือ
มี สั ญญ าณบ ่ ง ช้ี ว ่ า ไ ม ่
สามารถบงัคบัให้ปฏบิติัตาม
มาตรฐานการระบายมลพิษ
ที่เหมาะสม

ไม่มีกรอบกฎหมายระดับ
ชาตด้ิานการแปรรูปขยะเป็น
พลังงาน หรือมีเพียงบาง
ส่วน แต่ยังมั่นใจได้ว่ามีการ
น�ามาตรฐานระดับสากลมา
ใช้ในโครงการเฉพาะ

มีกรอบกฎหมายระดับชาติ
ด ้านการแปรรูปขยะเป็น
พลงังาน มคีวามตระหนักถึง
ปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมาย
การออกกฎหมายลูก และ
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

มีกรอบกฎหมายที่กว ้าง
ขวางและครอบคลุมการ
แปรรูปขยะเป็นพลังงานทุก
ประเภท มีการบังคับใช้
กฎหมาย ยุทธศาสตร์การ
จดัการขยะมลูฝอยแห่งชาติ
มี เ น้ือหาครอบคลุมการ
แปรรูปขยะเป็นพลังงาน

ตัวแปรที่ 8
กรอบกฎหมายและข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม

ส�าหรับการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน 

4 4

3 3

2 2

1 1

โดยปกติรายได้ไม่เพียงพอ
กับค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ขยะมูลฝอย

โดยปกตริายได้ไม่ค่อยเพยีง
พอกับค่าใช้จ่ายในการเก็บ
รวบรวมและก� า จัดขยะ
มูลฝอย

โดยปกติมีรายได้เพียงพอ
กับค ่าใช ้จ ่ายในการเก็บ
รวบรวมและก� า จัดขยะ
มลูฝอย แต่อาจเกดิความยุง่
ยากหากมค่ีาใช้จ่ายเพิม่เติม
ในการแปร รูปขยะ เป ็น
พลังงาน 

โดยปกติมีรายได้เพียงพอ
กับค ่าใช ้จ ่ายในการเก็บ
รวบรวมและก� า จัดขยะ
มูลฝอย และสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินได้อย่างเพียงพอ
หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใน
การแปรรูปขยะเป็นพลงังาน 

ตัวแปรที่ 9
การจัดหารายได้ส�าหรับ

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
การ

เผาตรง
ในเตาเผา

การเผา
ร่วมใน

อุตสาหกรรม

การย่อยสลาย
แบบไม่ใช้
ออกซิเจน

การรวบรวม
ก๊าซจากบ่อ
ฝังกลบ

ไพโรไลซิส
และ

ก๊าซสิฟิเคชั่น
สภาพเงื่อนไข

การ
เผาตรง
ในเตาเผา

การเผา
ร่วมใน

อุตสาหกรรม

การย่อยสลาย
แบบไม่ใช้
ออกซิเจน

การรวบรวม
ก๊าซจากบ่อ
ฝังกลบ

ไพโรไลซิส
และ

ก๊าซสิฟิเคชั่น
สภาพเงื่อนไข
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การ
เผาตรง
ในเตาเผา

เขียว 3
เหลือง 6

แดง 1
ผลลัพธ์

การเผา
ร่วมใน

อุตสาหกรรม

เขียว 8 
เหลือง 2 

แดง 0 

การย่อยสลาย
แบบไม่ใช้
ออกซิเจน

เขียว 6 
เหลือง 3 

แดง 1 

เทคโนโลยกีารแปรรูปขยะเป็นพลงังาน

การรวบรวม
ก๊าซจากบ่อ
ฝังกลบ

เขียว 8 
เหลือง 2 

แดง 0 

ไพโรไลซิส
และ

ก๊าซสิฟิเคชั่น

เขียว 0 
เหลือง 8 

แดง 2 

โรงงานแปรรูปขยะเป ็น
พลังงาน หรือโรงงานผลิต
เชื้อเพลิงขยะ (RDF) ตั้งอยู่
ในพืน้ทีท่ีไ่ม่ค่อยเช่ือมต่อกบั
ผู้ใช้พลังงาน

โรงงานแปรรูปขยะเป ็น
พลังงาน หรือโรงงานผลิต
เชื้อเพลิงขยะ (RDF) ตั้งอยู่
ใกล้กับสายส่งไฟฟ้าขนาด
ใหญ่

โรงงานแปรรูปขยะเป ็น
พลังงาน หรือโรงงานผลิต
เชื้อเพลิงขยะ (RDF) ตั้งอยู่
ใกล้กับเขตอุตสาหกรรมที่มี
ความต้องการใช้ความร้อน
พอสมควร มีโครงสร้างพื้น
ฐานด ้านการขนส ่งและ
พลังงานรองรับ

โรงงานแปรรูปขยะเป ็น
พลังงาน หรือโรงงานผลิต
เชื้อเพลิงขยะ (RDF) ตั้งอยู่
ใกล้กับเขตอุตสาหกรรมที่มี
ความต้องการใช้พลังงาน 
และความร้อน หรือก๊าซ มี
โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ขนส่งและพลังงานรองรับ 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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1

3

2

1

3

2

1

3

2

ตัวแปร สภาพเงื่อนไข
ที่เลือก

ตัวแปรที่ 10
การเข้าถึงผู้ที่จะใช้พลังงานจากการแปรรูป

ขยะเป็นพลังงาน

4

3

2

1

ตำรำงข้ำงต้นคือแบบประเมินเบื้องต้นที่โปร่งใสซึ่งช่วยพิจำรณำทำงเลือกที่เป็นไปได้ในกำรแปรรูปขยะเป็นพลังงำนในอนำคต

อันใกล้		ตำรำงแสดงภำพรวมของสภำพเงื่อนไขเบื้องต้นที่จ�ำเป็นในพื้นที่เป้ำหมำยของโครงกำรแปรรูปขยะเป็นพลังงำน	ด้ำน

ล่ำงคือตัวอย่ำงของกำรน�ำตำรำงไปใช้	โดยก�ำหนดสภำพเงื่อนไขเบื้องต้นของโครงกำรเป็นกรณีศึกษำ	ทั้งนี้สภำพเงื่อนไขเบื้อง

ต้นของโครงกำรต้องได้รับกำรประเมินและจับคู่กับสภำพเงื่อนไขในแนวตั้งในตำรำงของตัวแปรแต่ละตัว	ตัวอย่ำงเช่น

•	ตัวแปรที่ 1 – ระดับของการจัดการขยะในภาพรวม:	มีกำรเก็บขนขยะอย่ำงเป็นระบบ	โดยน�ำขยะบำงส่วนไปรีไซเคิลหรือ	

	 หมักปุ๋ย	ดังนั้นสภำพเงื่อนไขที่เหมำะที่สุดคือสภำพเงื่อนไขที่สอง	(เป็นเลข	2	ในตำรำงข้ำงล่ำง)

•	ตัวแปรที่ 2 – องค์ประกอบของขยะ:	 ขยะอินทรีย์และขยะที่ไม่ใช่อินทรีย์เก็บแยกประเภทกัน	 ขยะอันตรำยและขยะ	

	 ชิ้นใหญ่บ�ำบัดแยกกัน	ดังนั้นสภำพเงื่อนไขที่เหมำะที่สุดคือสภำพเงื่อนไขที่หนึ่ง	(เป็นเลข	1	ในตำรำงข้ำงล่ำง)

•	วิธีกำรแบบเดียวกันนี้จะใช้กับตัวแปรที่เหลือจนครบทั้ง	10	ตัว

กำรประเมนิเบือ้งต้นน้ีแสดงให้เหน็ว่ำการเผาร่วมในอตุสาหกรรมและการรวบรวมก๊าซจากบ่อฝังกลบ เป็นเทคโนโลยกีำรแปรรูป

ขยะเป็นพลังงำนที่ใช้งำนได้ภำยใต้สภำพเงื่อนไขของโครงกำร	

โปรดเข้ำใจว่ำตัวแปรทั้ง	10	 ตัวที่เลือกมำเป็นตัวแปรทั่ว	ๆ	 ไป	 ในกรณีที่ตัวแปรเหล่ำนี้ไม่เหมำะกับสภำพเงื่อนไขหรือบริบท	

ของเมือง	ผู้อ่ำนควรขยำยตำรำงด้วยกำรเพิ่มตัวแปรหำกเห็นว่ำเป็นประโยชน์

อย่างไรก็ตาม จ�าเป็นต้องท�าการประเมินให้ครอบคลุมกว่านี้ก่อนการตัดสินใจ

การ
เผาตรง
ในเตาเผา

การเผา
ร่วมใน

อุตสาหกรรม

การย่อยสลาย
แบบไม่ใช้
ออกซิเจน

การรวบรวม
ก๊าซจากบ่อ
ฝังกลบ

ไพโรไลซิส
และ

ก๊าซสิฟิเคชั่น
สภาพเงื่อนไข
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