รายงานสรุปการศึกษาดูงานระบบเตาเผาชยะมูลฝอย ขนาด 300 ตัน/วัน
ณ ศูนยจัดการขยะมูลฝอยหนองแขม กรุงเทพมหานคร
นางสาวภัทรภร ศรีชํานิ
นายสุพจิต สุขกันตะ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
1. ที่มา
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ
ปจจุบัน กทม. มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเฉลี่ยประมาณ 10,000 ตันตอวัน และเปนปริมาณขยะ
มูลฝอยที่ตองกําจัด ประมาณ 9,000 - 9,700 ตันตอวัน โดยในการจัดการขยะมูลฝอยของ กทม. ใชวิธีการ
ฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล รอยละ 88 และนําไปหมักทําปุย รอยละ 12 ซึ่งในการฝงกลบขยะมูลฝอย
นั้น เปนการดําเนินงานนนอกเขตพื้นที่ กทม. โดยมีศูนยจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 3 แหง คือ ศูนยจัดการ
ขยะมูลฝอยหนองแขม ศูนยจัดการขยะมูลฝอยสายไหม และศูนยจัดการขยะมูลฝอย ออนนุช ซึ่งแตละที่จะมี
ขีดความสามารถในการรองรับ ขยะ มูลฝอยที่แตกตางกันตามขนาด และ พื้นที่ ซึ่ง แตละ แหง ก็ใชวิธีใน
การจัดการขยะมูลฝอยแตกตางกันดวย
ศูนยจัดการขยะมูลฝอยหนองแขม มีพื้นที่ประมาณ 300 ไร มีขยะมูลฝอยถูกสงไปเฉลี่ย
3,600 ตันตอวัน ศูนยฯ ดังกลาว เปนสถานีขนถาย (Transfer Station) คือ เปนสถานที่พัก /รับขยะมูลฝอย
กอนสงตอไปยังสถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอย จังหวัดนครปฐม
ศูนยจัดการขยะมูลฝอยสายไหม มีพื้นที่ประมาณ 50 ไร มีขยะมูลฝอยถูกสงไปเฉลี่ย
2,200 ตันตอวัน ศูนยฯ ดังกลาว เปนสถานีขนถาย (Transfer Station) เชนเดียวกับศูนยฯ หนองแขม และ
สงตอขยะมูลฝอยไปฝงกลบที่สถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอย จังหวัดนครปฐม เชนเดียวกัน
ศูนยจั ดการขยะมูลฝอยออนนุช มีพื้นที่ประมาณ 500 ไร มีขยะมูลฝอยถูกสงไปเฉลี่ย
4,200 ตันตอวัน ศูนยฯ ดังกลาวจะแตกตางจาก 2 ศูนยฯ คือ เปนทั้งสถานที่ขนถายและกําจัดขยะมูลฝอยใน
จุดเดียวกัน โดยใชวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยดวยวิธีการทําปุยหมัก (Composting) ซึ่งทําใหลดปริมาณขยะ
มูลฝอยไดประมาณ 1,000 ตันตอวัน ขยะมูลฝอยสวนที่เหลืออีก 3,200 ตันตอวัน จะทําการบีบอัดและหอ
ขยะมูลฝอยใหเปนกอน (Wrapping) เพื่อลดขนาดขยะมูลฝอยลงใหเหลือขนาดเล็กที่สุด รวมทั้งเปน
การปองกันปญหาเรื่องกลิ่นและน้ําชะขยะมูลฝอยในระหวางการขนสง อีกดวย โดยกอนขยะมูลฝอยดังกลาว
จะถูกนําไปฝงกลบที่สถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอย จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปจจุบัน กทม. พยายามเพิ่มศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยให
ลดลงเหลือนอยที่สุด กอนจะนําไปฝงกลบนอกเชตพื้นที่ กทม . โดยที่ศูนยฯ ออนนุช กําลัง เรง จัดทําระบบ
ปุยหมัก (Composting) เพิ่มเติมอีก 600 ตันตอวัน เนื่องจากเปนศูนยฯ ที่มีพื้นที่มากพอที่จะทําระบบ
ดังกลาวได สวนศูนยฯ หนองแขม มีพื้นที่จํากัดจึงเลือกวิธีการสรางเตาเผาขยะมูลฝอย ในการกําจัด ขยะ
มูลฝอย ที่ไมกอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอม และสามารถไดประโยชนจากการเผาขยะมูลฝอยกลับคืนมาใน
รูปของพลังงานไฟฟา

2. ขอมูลทั่วไป
บริษัทซีแอนดจี เอ็นไวรอนแมนทอล โปรเทคชั่น (ประเทศไทย ) จํากัด หรือ C&G เปนบริษัท
ที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนอยางเปนทางการ ที่ไดรับคัดเลือกจาก กทม . ลงนามสัญญาจางใหเปน
ผูลงทุนกอสรางและเดินระบบเตาเผาขยะมูลฝอย ขนาด 300 - 500 ตันตอวัน โดยระบบเตาเผาขยะมูลฝอย
ดังกลาว ตั้งอยูบนพื้นที่ขนาด 30 ไร ในพื้นที่ศูนยจัดการขยะมูลฝอยหนองแขม โดยใชระบบ Build
Operate & Transfer หรือ BOT (กอสราง-ดําเนินการ-ถายโอน) โดยบริษัทฯ จะเปนผูกอสราง ติดตั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ รวมทั้งบริหารจัดการระบบเตาเผาขยะมูลฝอย เปนระยะเวลา 20 ป เมื่อ
สิ้นสุดสัญญา ทรัพยสินตาง ๆ จะมอบใหกับ กทม. ดําเนินการบริหารจัดการตอไป
วันที่ลงนามสัญญา :
9 กรกฎาคม 2555
มูลคาโครงการ :
960 ลานบาท
ระยะเวลาในการกอสราง : 700 วัน
วันที่สงมอบโครงการ :
30 ตุลาคม 2558
ผูรับเหมาโครงการ :
บริษัทซีแอนดจี เอ็นไวรอนแมนทอล โปรเทคชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด
กทม. ดําเนินการจางที่ปรึกษา บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จํากัด
เปนผูทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental Examination : IEE)
การประเมินมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิง่ แวดลอมและความปลอดภัย (EAS) และ
การรับฟงความคิดของประชาชน โดยใชระยะเวลาในการดําเนินการ
90 วัน ซึ่งแลวเสร็จ เมื่อวั นที่
21 กันยายน 2555 โดยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ .ศ. 2548 ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา หนองแขม และบางแค พบวา
สวนใหญ มากกวา รอยละ 80 เห็นดวยกับโครงการฯ

ภาพที่ 1 พื้นที่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)
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3. กระบวนการทํางานภายในโรงงานเตาเผาขยะมูลฝอย
1) เมื่อรถเก็บขนขยะมูลฝอยมาถึงโ ครงการ รถเก็บขนขยะมูลฝอยจะผานเครื่องชั่งน้ําหนักอัตโนมัติ
ซึ่งควบคุมโดยคอมพิวเตอร หลังจากนั้นรถฯ จะขึ้นไปเทขยะมูลฝอยลงในบอพักขยะมูลฝอยแบบปด
ที่สามารถรองรับขยะมูลฝอยไดประมาณ 10,000 ตัน สามารถเก็บกักขยะมูลฝอยไวไดนานถึง 15
วัน โดยขยะมูลฝอยที่เขาสูบอพัก จะมีความชื้น ประมาณ 60% และเครนปอนขยะมูลฝอย จะคอย
พลิกกลับและคลุกเคลาขยะมูลฝอยในบอพักขยะมูลฝอ ย ประมาณ 3 – 5 วัน จนมีความชื้นเหลือ
ประมาณ 35% จะตักขยะมูลฝอยดังกลาว ปอนเขาสูเตาเผาขยะมูลฝอย แบบแผงตระกรับ (Stoker
Type) ที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 850 - 1,100 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 2 ทางเขาจากถนนสูเตาเผาขยะมูลฝอย

ภาพที่ 3 ทางเขา – ออก สูอาคารบอพักขยะมูลฝอย
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2) บอพักขยะมูลฝอยแบบปด ภายในจะมีทอรวบรวมกาซ มีเทนที่เกิดจากการหมักยอยสลายของขยะ
มูลฝอย ซึ่งกาซดังกลาวจะถูกสูบไปเปนตัวชวยเผาไหมในเตาเผาขยะมูลฝอย และ บอพักขยะมูลฝอย
จะวางตัวในลักษณะเอียงประมาณ 15 องศา ทําให น้ําชะขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ไหลลงสูบอรวบรวม
น้ําชะขยะมูลฝอย ที่ติดตั้งไวใตบอพักขยะมูลฝอย ลึกลงไปประมาณ 8.5 เมตร กอนที่น้ําชะขยะ
มูลฝอยดังกลาวจะถูกสูบออกไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย ภายในโครงการ
3) ขยะมูลฝอย จะถูกปอนเขาสู เตาเผาขยะมูลฝอย ทุก 1 ชั่วโมง โดยภายในเ ตาเผา จะมีแผนตระกรับ
ที่พลิกตัว กลับไปมาได ทําใหขยะมูลฝอยในเตาเผา มีการพลิกตัวตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อรวมกับ
กาซมีเทนที่ถูกสูบจากบอ พักขยะ มูลฝอย จะทําให ขยะมูลฝอยถูกเผาไหมอยางมีประสิทธิภาพ
ที่อุณหภูมิไมต่ํากวา 850 องศาเซลเซียส เพื่อปองกันไมใหเกิดกาซไดออกซิน
4) ผลพลอยไดจากการเผาไหมกําจัดขยะมูลฝอยแลว ความรอนทีไ่ ดจะถูกนําไปผานหมอไอน้ําหมุนเวียน
ตมน้ําจนเกิดเปนไอน้ําป อนเขาสูชุดเครื่องกําเนิดไฟฟา ไปปนเปนกระแสไฟฟา ซึ่งออกแบบไวให
สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดถึง 9.8 เมกะวัตต เพื่อรองรับการขยายงานหรือปริมาณขยะมูลฝอย
ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
5) สําหรับของเสียที่เหลือจากการเผาไหม มีทั้งหมด 5 สวน คือ
• เถาหนัก เปนสวนที่เหลือจากการเผาไหม (Inert) ประมาณ 10-20% โดยเถาหนักเหลานี้จะถูก
นําไปฝงกลบหรือแปรรูปเปนวัสดุกอสราง เชน อิฐบลอก หรือ วัสดุเทถนน
• เถาลอย เปนสวนที่ดักไดจากระบบดักฝุน โดยเถาลอยจะถูกรวบรวมไมใหฟุงกระจายออกสู
ภายนอก และจะถูกนําไปตรวจสอบและกําจัดตามขอกําหนดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตอไป
• กาซเสี ย ทีเ่ กิดจากกระบวนการทั้งหมด จะถูกสงผานอุปกรณบําบัดอากาศประสิทธิภาพสูง
ที่สามารถบําบัดสารอันตราย เชน สารกรด สารโลหะหนัก และสารไดออกซิน โดยหอบําบัด
อากาศ จะฉีดพนน้ําปูนขาว ในปริมาณที่เหมาะสม ทําใหเกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับสารกรดในไอเสีย
กลายเปนสารใหมที่ปราศ จากอันตราย สําหรับสารโลหะหนัก และสารไดออกซิน ที่อาจเกิดขึ้น
จะมีระบบบําบัดอากาศ โดยการฉีดพนแอคทีฟคารบอน ( Active carbon) ไปดักจับสารโลหะหนัก
ที่อยูในรูปกาซ ตลอดจนสารอันตรายอื่น ๆ ที่เกาะมากับฝุนละออง
• ฝุนละออง จะใชถุงกรองฝุน (Bag filter) ประสิทธิภาพสูง ในการดักจับฝุนละออง กอนปลอยสู
ชั้นบรรยากาศตอไป
• น้ําเสีย ที่เกิดจากกระบวนการทั้งหมด จะผานกระบวนการบําบัดน้ําเสีย แบบ Membrane Bio
Reactor (MBR) และ Reverse Osmosis (RO) เพื่อใหสามารถนํากลับมาใชใหม ในโครงการฯ
โดยไมมีการปลอยทิ้งออกมาภายนอก
• กลิ่นเหม็น เนื่องจากเตาเผาขยะมูลฝอยจะมีเครื่องสูบอากาศในบอ พักขยะมูลฝอย เขาสูเตาเผา
ขยะมูลฝอย ทําใหภายในบอพักขยะมูลฝอยมีความดันต่ํากวาภายนอก ดังนั้นอากาศจากภายนอก
จะไหลเขาสูภายใน ทําใหไมมีกลิ่นเหม็นรั่วออกไป แมวาอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ ในโรงงาน
หยุดทํางาน แตระบบดูดกลิ่นดวยความดันจะยังทํางานอยางอิสระ รวมทั้งมีการปดคลุมสวนตาง ๆ
ที่อาจจะสงกลิ่นอยางมิดชิด ทําใหบริเวณโรงงานปราศจากกลิ่นเหม็น และไมสงกลิ่นรบกวน
ชุมชนโดยรอบ
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ภาพที่ 4 อาคาร Substation สงผานกระแสไฟฟา

ภาพที่ 5 อาคารบําบัดน้ําเสียแบบ MBR และ RO
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6) ขอมูลคุณภาพอากาศจากปลองของเตาเผาขยะมูลฝอย จะถูกสงผานเขาสู ระบบ ตรวจสอบคุณภาพ
อากาศ จากปลองแบบอัตโนมัติอยางตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems :
ชนิดของ
CEMS) โดยระบบดังกลาว ใชในการเฝาระวังปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ ที่จะเกิดขึ้น
สารมลพิษที่จะตองทําการตรวจวัด ไดแก PM, SO 2 , CO, Nox, CO 2 , O 2 , VOC และสารมลพิษอื่นๆ
ที่จําเปน และขอมูลดังกลาวจะถูกเชื่อมตอสงไปยังระบบกลางของ กทม. นอกจากนี้แลว โครงการฯ
มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ (Monitor) จํานวน 5 จุด จุดที่ 1 ที่เตาเผาขยะมูลฝอย จุดที่
2 และ 3 อยูในทิศเหนือลม และ จุดที่ 4 และ 5 อยูในทิศใตลม โดยขอมูลดังกลาว จะมีการรายงาน
ใหกับ กทม. ทราบ ตามระยะเวลาที่กําหนด
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ภาพที่ 6 ปลองของเตาเผาขยะมูลฝอย ความสูง 80 เมตร
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4. สรุปขอมูลเตาเผาขยะมูลฝอย
ขนาดของเตาเผาขยะมูลฝอย
ระบบเตาเผาขยะมูลฝอย ณ ศูนยจัดการขยะมูลฝอยหนองแขม เปนเตาเผาขยะมูลฝอย ขนาด
300 - 500 ตันตอวัน แบบแผงตระกรับ (Stoker Type) โดยมีอุณหภูมิในหองเผาขยะมูลฝอย ไมต่ํากวา
850 องศาเซลเซียส เตาเผาขยะมูลฝอย มีจํานวน 2 เตา สามารถเผาไหมขยะมูลฝอยได 10 ตัน ตอ
1 ชั่วโมง ตอ 1 เตา โดยในแตละวันจะเผาไหมขยะมูลฝอย150 ตัน ตอ 1 วัน ตอ 1 เตา รวมเปน 300 ตันตอวัน
การทํางานของเตาเผาขยะมูลฝอย
การทํางานของระบบเตาเผาขยะมูลฝอย จะเดินระบบทํางาน ประมาณ 80,000 ชั่วโมงตอป โดยจะ
หยุดเดินระบบเพื่อบํารุงรักษาเตาเผา แบงเปน 2 รอบ คือ รอบใหญ ใชเวลา 30 วัน และ รอบเล็ก ใชเวลา
0.5 วัน
การผลิตกระแสไฟฟา
ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟาของเตาเผาขยะมูลฝอย จะสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดประมาณ
วันละ 8 เมกะวัตต (MW) ซึ่งในการผลิตไฟฟานี้ บริษัทฯ จะไดรับคาไฟฟาสวนเพิ่ม หรือ Adder ในอัตรา
3.50 บาทตอหนวย เปนระยะเวลา 7 ป จากการไฟฟานครหลวง (กฟน.) คิดเปนเงินกวา 9 แสนบาทตอวัน
โดยกระแสไฟฟาที่ผลิตได 80% จะขายให กับการไฟฟานครหลวง และสวนที่เหลือ 20% จะใชภายในโรงงาน
เตาเผาขยะมูลฝอย

ภาพที่ 7 กระบวนการทํางานของเตาเผาขยะมูลฝอย
7

การบริหารจัดการ
กทม. จะตองจายคาจางใหกับบริษัทฯ ในการกําจัดขยะมูลฝอย ในอัตรา 970 บาทตอตันตอวัน
ระยะเวลาในการดําเนินการ 20 ป นับจากวันที่เริ่มตนเดินระบบ เปนวงเงินรวม 2,173,808,500 บาท
การคํานวณคากําจัดขยะมูลฝอย จํานวน
970 บาท คํานวณจาก คาเครื่องจักร คาติดตั้งอุปกรณ
คากอสราง ดอกเบี้ย และคาใชจายอื่น ๆ เชน คาบํารุงรักษาระบบ คาติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
และโดยเฉพาะคาภาษีสังคม เพื่อใชในการบํารุง ดูแลรักษาชุมชนโดยรอบ เนื่องจากโครงการฯ ตั้งอยูในพื้นที่
กทม. ทําใหตันทุนในการกําจัด ขยะมูลฝอย สูง เมื่อเทียบกับเตาเผาขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต
คากําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 520 บาท และเตาเผาขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ คากําจัดขยะ
มูลฝอย จํานวน 290 บาท
การตรวจสอบคุณภาพอากาศ
มีการตั้งจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ (Monitor) จํานวน 5 จุด จุดที่ 1 ที่เตาเผาขยะมูลฝอย
จุดที่ 2 ทิศเหนือลม ระยะหางจากเตาเผาขยะมูลฝอย 2.5 กิโลเตร จุดที่ 3 ทิศเหนือลม ระยะหางจากเตาเผา
ขยะมูลฝอย 5 กิโลเตร จุดที่ 4 ทิศใตลม ระยะหางจากเตาเผาขยะมูลฝอย 2.5 กิโลเตร และ จุดที่ 5 ทิศใตลม
ระยะหางจากเตาเผาขยะมูลฝอย 5 กิโลเตร รวมทั้งที่ปลองของเตาเผาขยะมูลฝอย ที่มีการติดตั้งระบบ
CEMS (Continuous Emission Monitoring Systems) โดยจะทําการ Monitor ทุก 6 เดือน
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ความสัมพันธของชุมชน
ดําเนินการจัดตั้งกองทุน /มูลนิธิ เพื่อชาวบานในชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ สมทบเงินเขาสูกองทุนปละ
1,000,000 บาท และมีการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมและ สิ่งแวดลอม (Corporate Social
Responsibility : CSR) กับชาวบานโดยรอบ เชน การบริจาคเตียงไฟฟา 25 เตียง ใหกับโรงพยาบาล
หลวงพอทวีศักดิ์ รวมทั้งมีการสงผล ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (Monitor) ใหชุมชนโดยรอบเตาเผาขยะ
มูลฝอยไดรับทราบ
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ภาพที่ 8 การกอสรางระบบเตาเผาขยะมูลฝอย ณ ศูนยจัดการขยะมูลฝอยหนองแขม
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