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การกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชน

เพ่ือผลติพลงังาน

ดร.เชาวน์  นกอยู่
Chao Nokyoo, Ph.D.
• Director of Inland Water Quality Division,
• Water Quality Management Bureau,
• Pollution Control Department, Thailand

การเสวนา เร่ือง “การผลิตไฟฟ้าจากขยะ ทําได้อย่างไร” 

วนัจนัทร์ท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชมุ อาคาร ว.ส.ท. ซอยรามคําแหง 39 

จดัโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์



ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน 

– กล่ินเหม็น    – นํา้เสีย                       
– แมลงวัน       – สกปรก                 
– เชือ้โรค        – ควัน                         
– ฝุ่น              – ฯลฯ
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องค์ประกอบขยะมูลฝอยชุมชน
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y = 3560Ln(x) + 30792
R2 = 0.9883
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ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทีเ่กดิขึน้ระหว่างปี 2536 ถงึ ปี 2550

สถานการณ์และนโยบายการจัดการมลูฝอยของประเทศไทย โดย ดร.เชาวน์  นกอยู่ 25 พ.ค.2554
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การคาดการณ์ปริมาณขยะมลูฝอยระหว่างปี 2551 ถึง ปี 2565

ปี พ.ศ. ปรมิาณมลูฝอย
(ตนัตอ่วนั) ปี พ.ศ. ปรมิาณมลูฝอย

(ตนัตอ่วนั)
2551 40,662.42 2559 42,105.87

2552 40,878.24 2560 42,251.20

2553 41,081.72 2561 42,390.82

2554 41,274.20 2562 42,525.18

2555 41,456.81 2563 42,654.65

2556 41,630.50 2564 42,779.57

2557 41,796.11 2565 42,900.26

2558 41,954.36

สถานการณ์และนโยบายการจัดการมลูฝอยของประเทศไทย โดย ดร.เชาวน์  นกอยู่ 25 พ.ค.2554



ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน

• จากการสํารวจโดยแบบสํารวจและการลงพืน้ท่ีในภาคสนามพบวา่ในปี

2559 ขยะมลูฝอยชมุชนเกิดขึน้ในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทัว่ประเทศ 

7,777 แหง่ ประมาณ 27.06 ล้านตนั หรือ 74,130 ตนัต่อวนั 

• อตัราการเกิดขยะมลูฝอยตอ่คนเพิ่มขึน้จาก 1.13 เป็น 1.14 กิโลกรัมตอ่

คนตอ่วนั

• สดัสว่นของขยะมลูฝอยท่ีเกิดขึน้ ในกรุงเทพมหานคร 4.21 ล้านตนั (ร้อย

ละ 16) ในเทศบาลและเมืองพทัยา 11.16 ล้านตนั (ร้อยละ 41) และใน

องคก์ารบรหิารสว่นตําบล 11.69 ล้านตนั (ร้อยละ 43) 

• จงัหวดัท่ีปริมาณขยะมลฝูอยชมุชนเกิดขึน้ตอ่วนัสงูสดุ 5 อนัดบัแรก ได้แก่ 

กรุงเทพมหานคร ชลบรีุ นครราชสีมา สมทุรปราการ และขอนแก่น
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Compost

Solid Waste
Heat/Electricity

Digestion

Incineration
Sanitary Landfill

Non-combustible/
Non-digestable

RDF

Wastewater Treatment Plant

Residue

Reuse/recycling

“3Rs”

การจดัการขยะมูลฝอยทีเ่น้นการแปรรูปเป็นพลงังานทดแทน

สถานการณ์และนโยบายการจัดการมลูฝอยของประเทศไทย โดย ดร.เชาวน์  นกอยู่ 25 พ.ค.2554

Wastewater

Wastewater
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แนวโน้มการเปลีย่นของเสียเป็นพลงังาน

• ในหลายๆ ประเทศมีการสร้างโรงงานเปลีย่น
ของเสียเป็นพลงังานเพ่ือต้องการใช้
ประโยชน์พลงังานจากขยะมูลฝอย โดยมี
โรงงานเปลีย่นของเสียเป็นพลงังานมากกว่า 
600 แห่ง ใน 35 ประเทศ 

• การใชโ้รงงานเปล่ียนของเสียเป็น
พลงังานของบางประเทศในเอเชียและ
ยโุรปมีการเติบโต ในบางส่วนเกิดจาก
การท่ีมีพื้นท่ีวา่งเหลือนอ้ย รวมทั้งมี
แหล่งทรัพยากรพลงังานไม่มาก

สถานการณ์และนโยบายการจัดการมลูฝอยของประเทศไทย โดย ดร.เชาวน์  นกอยู่ 25 พ.ค.2554

กราฟแสดง 5 ประเทศอนัดบัสูงสุดท่ีมีการ

เผาขยะเพ่ือเปลีย่นให้เป็นพลงังาน        
สําหรับประเทศเดนมาร์คมกีารเผาเพ่ือเปลีย่น
ของเสียเป็นพลงังานถึงร้อยละ 54
ในขณะทีส่หรัฐอเมริกามกีารเผาขยะเพ่ือ
เปลีย่นของเสียเป็นพลงังานร้อยละ 14



10

บริหารจดัการขยะมูลฝอยทีเ่น้นการแปรรูปเป็นพลงังานทดแทน

• Waste-to-Energy (WtE) or Energy-from-Waste (EfW) 
refers to any waste treatment that creates energy in 
the form of electricity or heat from a waste source. 

• Such technologies reduce or eliminate waste that 
otherwise would be transferred to a "greenhouse gas" 
emitting landfill. 

• WtE is a form of energy recovery. 
• Most WtE processes produce electricity directly 

through combustion, or produce a combustible fuel 
commodity, such as methane, methanol, ethanol or 
synthetic fuels. (From Wikipedia)

• การดําเนินการอะไรก็ได้ท่ีเปล่ียนของเสียให้เป็นพลงังาน โดยท่ีพลงังานนีจ้ะเรียกว่า
พลงังานทดแทน (Remewable Energy) เช่น ก๊าซชีวภาพ เอทานอล ความ
ร้อน กระแสไฟฟา้ นํา้มนัเชือ้เพลิง เชือ้เพลงิจากขยะ เป็นต้น

สถานการณ์และนโยบายการจัดการมลูฝอยของประเทศไทย โดย ดร.เชาวน์  นกอยู่ 25 พ.ค.2554

Presenter
Presentation Notes
ในส่วนของเทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอยนั้น จะเน้นในส่วนของการจัดการแบบผสมผสานที่สามารถใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยที่ขยะมูลฝอยในส่วนที่สามารถรีไซเคิลได้ จะถูกนำมารีไซเคิลหรือผ่านกระบวนการ 3Rs เพื่อให้เกิดการลด การใช้ซ้ำ และการรีไซเคิล ทั้งนี้เพื่อให้ขยะมูลฝอยที่เข้าสู่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยมีปริมาณลดน้อยลง ขยะบางส่วนที่เป็นขยะอินทรีย์ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ อาจจะผ่านกระบวนการหมักแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic digestion) เพื่อให้เกิดแก็สชีวภาพ (Biogas) และนำแก็สดังกล่าวใช้ประโยชน์ได้ และสามารถนำ Compost ซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งจากกระบวนการใช้เป็นสารบำรุงดิน (Soil Conditioner) ได้อีกทางหนึ่ง ขยะมูลฝอยบางประเภทที่มีค่าความร้อน (Calorific Value) สูง (เช่นพลาสติก) อาจจะนำไปเข้าสู่เตาเผาขยะมูลฝอย เพื่อผลิตความร้อนสำหรับขายต่อให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือนำไปเดินระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบเตาเผาเองได้ในกรณีที่ไม่ใช้เตาเผาขยะมูลฝอย อาจนำขยะมูลฝอยบางประเภท ที่มีค่าความร้อนสูง เช่น ถุงพลาสติก นำไปแปรรูปให้เป็นแท่งเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel: RDF) สำหรับเป็นวัตถุดิบในการใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงงานปูนซีเมนต์ได้ส่วนขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถกำจัดได้โดยวิธีอื่นจะนำไปกำจัดที่สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ซี่งวิธีการนี้จะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ Landfill และยังสามารถช่วยยืดอายุการใช้งาน landfill ได้นานออกไปอีก

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_solid_waste_treatment_technologies
http://en.wikipedia.org/wiki/Electricity
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat
http://en.wikipedia.org/wiki/Waste_types
http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas
http://en.wikipedia.org/wiki/Landfill
http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_recovery
http://en.wikipedia.org/wiki/Methane
http://en.wikipedia.org/wiki/Methanol
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol
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Why is waste-to-energy renewable?

• For more than twenty years, waste-to-energy 
has been recognized as a source of 
renewable energy under existing law.  

• Waste-to-energy is a “clean, reliable, 
renewable source of energy,” according to 
the U.S. EPA.

สถานการณ์และนโยบายการจัดการมลูฝอยของประเทศไทย โดย ดร.เชาวน์  นกอยู่ 25 พ.ค.2554



การกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลติพลงังาน

วตัถุประสงค์

1. เพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาจากขยะมูลฝอย   

– กลิน่เหม็น  – นํา้เสีย  – เช้ือโรค  – แมลงวนั – ฝุ่น

2. เพ่ือแปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็นพลงังานทดแทน  

– การผลติกระแสไฟฟ้า

ประโยชน์ที่จะได้รับ

   -  ได้กระแสไฟฟ้าทีผ่ลติได้จากโครงการ

   -   คุณภาพส่ิงแวดล้อมดขีึน้
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ไฟฟ้า

การฝังกลบขีเ้ถ้า

ขีเ้ถ้า

ขยะมลูฝอย

การขนส่งขยะ 

นํา้เสีย
การบาํบัดนํา้เสีย

บ้านเรอืน

ชมุชน

ตักขยะ เตาเผา ผลิตไฟฟ้า

กระบวนการจัดการและการเผาขยะเพ่ือผลติกระแสไฟฟ้า

นํา้เสีย

15

เตาเผาขยะผลติไฟฟ้า
(Incinerator)

การเกบ็

รวบรวมขยะ



ระบบการเผาขยะ (Incineration)

ขยะมูลฝอยชุมชน

วัสดุรีไซเคลิ เช่น เหล็ก บ่อฝังกลบขีเ้ถ้า

ขีเ้ถ้าหนัก

ขีเ้ถ้าลอย

อากาศ

การเผาไหม้

ก๊าซร้อน

ไอนํา้

หม้อต้มนํา้

การจัดการ

ขีเ้ถ้าลอย

ปล่องระบาย

อากาศ

กังหันไอนํา้

ความร้อน/

กระแสไฟฟ้า

เตาเผา

ขยะ

ขยะ

การบาํบัดไอเสีย

รถขยะ

ไอเสีย

16

ชมุชน



เตาเผาขยะ (Incinerator)
• เตาเผาขยะเป็นวธีิการกาํจดัขยะอีกวธีิหน่ึง เม่ือไม่มีสถานท่ีฝังกลบเพียงพอ เน่ืองจากการเผาขยะจะช่วย

ลดปริมาตรขยะลงอยา่งมาก ทาํใหป้ริมาณขยะท่ีส่งเขา้เตาเผาเหลือเป็นข้ีเถา้ประมาณไม่เกิน 10% (โดย

ปริมาตร) หรือประมาณ 25-30% (โดยนํ้าหนกั) ซ่ึงข้ีเถา้ท่ีไดจ้ะถูกนาํไปฝังกลบอยา่งถูกวธีิหรือใชผ้ลิต

เป็นวสัดุก่อสร้างต่อไป นอกจากน้ีในบางพื้นท่ีท่ีมีปริมาณขยะอยูม่าก สามารถท่ีจะนาํพลงังานความร้อน

ท่ีไดจ้ากการเผาขยะมาใชใ้นการผลิตไอนํ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้

• การใชเ้ตาเผาในการกาํจดัขยะมูลฝอยเป็นการลงทุนท่ีสูงในระยะแรก ไม่เฉพาะกบัตวัเตาเผาเท่านั้นแต่ท่ี

สาํคญัจะตอ้งมีระบบบาํบดัอากาศเสียท่ีมีประสิทธิภาพสูง เพราะการเผาขยะมูลฝอยท่ีมีส่วนประกอบ

หลากหลายและมีสดัส่วนไม่คงท่ีอาจก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศได ้เทคโนโลยน้ีีนิยมในทวปียโุรปและ

ประเทศญ่ีปุ่น ส่วนประเทศไทยมีเตาเผาขยะมูลฝอยและระบบผลิตไฟฟ้าจากมูลฝอยท่ีจงัหวดัภูเกต็และ 

กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีถา้มีการออกแบบและติดตั้งท่ีถูกตอ้ง เตาเผาขยะกส็ามารถทาํงานไดโ้ดยไม่ก่อ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนใกลเ้คียงแต่อยา่งใด

• การออกแบบตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบและคุณสมบติัของขยะซ่ึงไม่เหมือนชีวมวลทัว่ไป เช่น มี

ความชืน้สูง มีความหลากหลายไม่สมํ่าเสมอของคุณสมบติั (Non-homogeneous) และมีค่าความร้อนตํา่ 

รวมถึงการเผาสารอนัตรายท่ีหลุดลอดจากการคดัแยก เช่น ถ่านไฟฉาย และแบตเตอร่ี ทาํใหต้อ้งติดตั้ง

อุปกรณ์บาํบดัก๊าซท้ิงเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงข้ีเถา้ตอ้งนาํไปฝังกลบอยา่งถูกหลกัวชิาการ การกาํจดัขยะ

โดยการเผาจึงมีค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างและการดาํเนินงานค่อนขา้งสูงกวา่วธีิอ่ืนๆ 17



เตาเผาชนิดตะกรับ (Stoker-Fired Incinerator)

• เตาเผาชนิดตะกรับ เป็นเตาเผาท่ีใชห้ลกัการในการเผาไหมท่ี้ใหอ้ากาศเกินพอ โดย

อุณหภูมิภายในเตาประมาณ 850-1,200 องศาเซลเซียส เป็นรูปแบบท่ีนิยมใชก้นัมาก เหมาะ

สาํหรับใช้กับขยะมลูฝอยท่ีมปีริมาณมากประมาณ 150 ตันต่อวนัขึน้ไป 

• การทาํงานเร่ิมจากรถเกบ็ขนขยะมูลฝอยมาถ่ายเทลงบ่อรับขยะมูลฝอย 

• จากนั้นเครนหรือกา้มปูทาํหนา้ท่ีในการตกัและป้อนขยะมูลฝอยเขา้สู่ช่องเตาเผาดว้ยแรง

โนม้ถ่วง ซ่ึงมีตะกรับอยูเ่พ่ือทาํหนา้ท่ีเคล่ือนขยะใหผ้สมกนั และกระจายตลอดทัว่เตาเผา

ทาํใหก้ารเผาไหมข้ยะมูลฝอยเป็นไปไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

• ความร้อนท่ีไดส้ามารถนาํกลบัมาเป็นพลงังานและนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

• ส่วนเถา้ท่ีไดจ้ากการเผาไหมแ้บ่งเป็น 2 ส่วน คือ เถา้หนกั คือเถา้ท่ีเหลืออยูก่บัเตาเผา 

(Bottom ash) และเถา้ลอย (Fly ash) โดยเถา้หนกัจะถูกลาํเลียงไปยงับ่อรับเถา้ ส่วนเถา้

ลอยจะปนไปกบัอากาศเสียเขา้สู่ระบบบาํบดัอากาศ ซ่ึงนิยมใชชุ้ดถุงกรอง (Bag Filter) 

หรือเคร่ืองดกัจบัฝุ่ นแบบไฟฟ้าสถิตย ์(Electrostatic Precipitator) ก่อนท่ีจะระบายออกสู่

บรรยากาศ 18



ห้องรับขยะ

โรงกาํจดัขยะมลูฝอยเทศบาลนครภเูกต็

 350-370 ตัน/วัน

 เผา 250 ตัน/วัน เถ้า 50 ตัน/วัน

ผลิตไฟฟ้า 2.5  MW

สถานีช่ัง

การตกัขยะ

คัดแยก 100 ตัน/วัน
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มลพษิทีเ่กดิจากการเผาไหม้ขยะมูลฝอยและการป้องกนั

• มลพษิทางอากาศ มวลสารท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหมข้ยะมูลฝอยชุมชน ประกอบดว้ย 

ฝุ่ น และก๊าซหลายชนิด ซ่ึงตอ้งมีการนาํมาบาํบดัก่อนระบายออกสู่บรรยากาศภายนอก 

ก๊าซท่ีเกิดข้ึนน้ีบางชนิดสามารถควบคุมไดจ้ากการเผาไหม ้ในขณะท่ีบางชนิดตอ้งใช้

สารเคมีในการกาํจดั ข้ึนอยูก่บัประเภทมลสารท่ีเกิดข้ึนน้ีประกอบดว้ย ฝุ่ น 

(Particulate), ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx), ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), 

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), โลหะ, ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl), ไดออกซินและฟูราน 

(Dioxins และ Furans) (มาตรฐานคุณภาพอากาศเสียจากปล่องเตาเผาขยะมูลฝอย) 

• การกาํจดัฝุ่ นท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหม ้สามารถใชอุ้ปกรณ์ดกัจบัฝุ่ นซ่ึงมีประสิทธิภาพ

ในการดกัจบัฝุ่ น 99% ข้ึนอยูก่บัประเภทและหลกัการทาํงาน เช่น เคร่ืองดักจับฝุ่ น

แบบไฟฟ้าสถิตย์, ถงุกรอง, ไซโคลน ฯลฯ โดยการเลือกใชอุ้ปกรณ์แต่ละชนิดข้ึนอยู่

กบัขนาดของฝุ่ นท่ีเกิดข้ึน เงินลงทุน ค่าดาํเนินงานและบาํรุงรักษาท่ีเหมาะสมเป็นตน้ 

รายละเอียดแสดงในตารางต่อไปน้ี

20
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สารมลพษิ หน่วย

เตาเผามูลฝอยทีม่กีาํลงัการ

เผาไหม้ ในการกาํจดัมูลฝอย

ตั้งแต่ 1 ตนั แต่ไม่เกนิ 50 

ตนัต่อวนั

เตาเผามูลฝอยทีม่กีาํลงัการเผา

ไหม้ ในการกาํจดัมูลฝอยเกนิ

กว่า 50 ตนัต่อวนั

วธีิตรวจวดั

1.ปริมาณฝุ่ นละออง (TSP) มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ไม่เกิน 320 ไม่เกิน 70 Determination of Particulate Matter Emissions from Stationary Sources

2. ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) ส่วนในลา้นส่วน ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 30

Determination of Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources หรือ 

Determination of Sulfur Acid Mist and Sulfur Dioxide Emissions from Stationary 

Sources

3. ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน 

(NOx as NO2 )
ส่วนในลา้นส่วน ไม่เกิน 250 ไม่เกิน 180 Determination of Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources

4. ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด ์(HCl) ส่วนในลา้นส่วน ไม่เกิน 80 ไม่เกิน 25 Determination of Hydrogen Chloride Emissions from Stationary Sources

5. สารปรอท (Hg) มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ไม่เกิน 0.05 ไม่เกิน 0.05 Determination of Metals Emissions from Stationary Sources

6. สารแคดเม่ียม (Cd) มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ไม่เกิน 0.5 ไม่เกิน 0.05 Determination of Metals Emissions from Stationary Sources

7. สารตะกัว่ (Pb) มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ไม่เกิน 1.5 ไม่เกิน 0.5 Determination of Metals Emissions from Stationary Sources

8. ค่าสารประกอบไดออกซิน 

(PCDD/PCDFs )

นาโนกรัมต่อลูกบาศก ์เมตร

คาํนวณผลในรูปของ หน่วย

ความเขม้ขน้ เทียบเคียงความ

เป็นพิษต่อ มนุษย ์(PCDD/Fs as 

Toxic Equivalent ; I-TEQ)

ไม่เกิน 0.5 ไม่เกิน 0.1 Determination of Polychlorinated Dibenzofurans from Stationary Sources

9. ค่าความทึบแสง (Opacity) ร้อยละ ไม่เกิน 10 ไม่เกิน 10

ดว้ยแผนภูมิเขม่าควนัของริงเกิลมานนท์ั้งน้ีแบบบนัทึกผลการตรวจวดัค่าความทึบแสง 

และแบบสรุปผลการตรวจวดัค่าความทึบแสงจากปล่องปล่อยท้ิงอากาศเสียของเตาเผามูล

ฝอย รวมทั้ง ลกัษณะและหน่วยวดัค่าความทึบแสงของแผนภูมิเขม่าควนัของริงเกิลมานน์

มาตรฐานควบคมุการปลอ่ยทิง้อากาศเสยีจากเตาเผามูลฝอย

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 87 ง ราชกิจจานุเบกษา 16 กรกฎาคม 2553



ประเภทอุปกรณ์ดกัจับฝุ่น

ขนาดฝุ่นที่

สามารถ

ดกัจบัได้ 

(Micron)

ประสิทธิภาพ

การดกัจบัฝุ่น

(%)

เงนิลงทุน O&M

เคร่ืองดกัจบัฝุ่ นไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator) 20 ~ 0.05 90 ~ 99.5 สูง ตํ่า - ปานกลาง

ถุงกรอง (Bag Filter) 20 ~ 0.1 90 ~ 99 ปานกลาง ปานกลาง - สูง

ไซโคลน (Cyclone) 100 ~ 3 75 ~ 85 ปานกลาง ปานกลาง

เคร่ืองดกัจบัฝุ่ นแบบใชแ้รงโนม้ถ่วง (Gravitational Dust 

Collector)
1000 ~ 50 40 ~ 60 ตํ่า ตํ่า

เคร่ืองดกัจบัฝุ่ นแบบใชแ้รงเฉ่ือย (Inertia Dust Collector) 100 ~ 10 50 ~ 70 ตํ่า ตํ่า
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• สาํหรับการกาํจัดก๊าซพิษต่างๆ และไดออกซินและฟูราน มีวิธีการในการ

บาํบดัซ่ึงจะทาํใหก้ารปล่อยสารไดออกซินลดลงมาตํ่ากวา่ระดบัมาตรฐาน

ส่ิงแวดลอ้มได ้ประกอบดว้ย

1) การควบคุมการเผาไหมใ้หมี้การเผาไหม้ท่ีสมบูรณ์ และควบคุมให้มอุีณหภูมิการ

เผาไหม้สูงกว่า 850 องศาเซลเซียส อยา่งนอ้ย 2 วินาที

2) การบาํบดัแบบแหง้ โดยการพ่นอนุภาคสารเคมีในรูปของแขง็ เข้าไปทาํปฏิกิริยา

กับก๊าซเสีย เช่น Calcium carbonate, Calcium hidroxide, Calcium oxide, 

Megnesium oxide, Calcium megnesium bicarbonate เพ่ือใหก๊้าซพิษหรือก๊าซกรด 

เปล่ียนรูปไปเป็นสารท่ีเป็นกลาง

3) การบาํบดัแบบแหง้ โดยการพ่นสารละลายด่างเขา้ไปทาํปฏิกิริยาเช่นเดียวกบัขอ้

(2) 

4) การฉีดแอมโมเนียเพ่ือลดออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) 

5) การใชห้อดูดซบัซ่ึงมี Activated Carbon หรือพ่น Activated Carbon เพ่ือใช้ในการ

ดูดซับไดออกซินและฟูราน ในขั้นตอนสุดทา้ยของระบบ 23



– มลพษิจากนํา้เสีย นํ้ าเสียท่ีเกิดจากการเผาไหมข้ยะมูลฝอยดว้ยการใชเ้ตาเผา มา

จากหลายแหล่ง ไดแ้ก่ นํ้ าเสียจากบ่อรับขยะ (นํ้ าชะขยะ) นํ้ าเสียจากอุปกรณ์ 

Scrubber นํ้าเสียจากการแยกเถา้ออกจากอากาศเสีย นํ้ าเสียจากการลา้งพ้ืน นํ้าเสีย

จากการลา้งรถเกบ็ขนขยะ จะตอ้งถูกรวบรวมและบาํบดัใหผ้า่นคุณภาพ

มาตรฐานนํ้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรม โดยสามารถใชว้ธีิบาํบดันํ้าเสียแบบไร้

อากาศ อนัจะทาํใหไ้ดก๊้าซชีวภาพเพิ่มเติมได้

– มลพษิจากกลิน่ กล่ินท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุดมาจากบ่อรับขยะมูลฝอย ซ่ึงโดยปกติแลว้

บ่อรับขยะน้ีจะสร้างในอาคารท่ีเป็นระบบปิด มีการป้องกนัการร่ัวไหลของกล่ิน

ท่ีเกิดจากขยะมูลฝอยออกไปสู่ภายนอก โดยมีการติดต้ังเคร่ืองระบายอากาศ เพ่ือ

ใช้ระบายอากาศท่ีมกีล่ินเหมน็เข้าไปในเตาเผา และกาํจัดกล่ินโดยการเผาไหม้
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Flue gas treatment system

25

Takuma makes possible stable, low-excess-air combustion while limiting generation of dioxins 
and other emissions with advanced combustion systems such as flue gas recirculation 
systems, which return flue gasses from the filter-type dust collector outlet to the 
incinerator, and advanced automatic combustion systems, which use a laser O2 analyzer.



• In addition to particulate matter and reaction products, fly ash collected by the filter-type dust 
collector contains slaked lime, some of which remains in an unreacted state. Takuma has developed a 
fly ash recirculation system that makes effective use of unreacted agents, which were simply 
disposed of in the past, by reintroducing fly ash containing this unreacted slaked lime into the filter-
type dust collector inlet.
This technology reduces both the amount of slaked lime used by the plant and the volume of waste 
requiring final disposal.

• High-efficiency dry flue gas treatment system
Takuma has also developed a high-efficiency dry flue gas treatment system that uses sodium 
chemicals. By dramatically improving the rate at which acidic gasses can be eliminated, this system 
allows operators to minimize steam used for purposes other than power generation and to increase 
power generation by steam turbines. 26



• A circulation fan is used to send hot air to the denitrification tower.
27
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