เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF)
โดย... นายสัญชัย ชนะสงคราม
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

1. บทนํา
เป นที่ ทราบกันดี แลว วาการจัดการ
ขยะนั้นนับวันจะมีปญหายุงยากมากขึ้น เริ่ม
ตั้ ง แต ป ริ ม าณขยะที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง มี ส าเหตุ ม า
จากจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และลักษณะ
การใช ชี วิ ต ประจํ า วั น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ก อ ให เ กิ ด ปริ ม าณของเหลื อ ทิ้ ง เป น จํ า นวน
มากโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในเมื อ งและชุ ม ชน
ข น า ด ใ ห ญ ป ร ะ ก อ บ กั บ ลั ก ษ ณ ะ ห รื อ
องคประกอบของขยะก็เปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญและลักษณะวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน
แนวทางหลักในการจัดการขยะที่ดําเนินการมาตั้งแตอดีต คือการฝงกลบ ไมวาจะโดยถูกสุขลักษณะ
การฝงกลบ หรือการกองทิ้งกลางแจง แตเนื่องจากทั้งปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น และลักษณะองคประกอบของ
ขยะที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหการจัดการขยะโดยวิธีการฝงกลบแบบเดิมๆ ไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน
เนื่ องจากไมสามารถฝงกลบขยะได ทันในเวลาที่กําหนด รวมทั้งมีการปนเปอนของของเสียที่มากเกินกว า
ธรรมชาติจะบําบัดไดทัน จึงสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมโดยรอบอยางรุนแรง ประกอบกับปญหาการหาพื้นที่
ที่จะนําขยะมาฝงกลบทําไดคอนขางยาก เนื่องจากที่ดินที่มีราคาแพงและไดรับการตอตานจากประชาชนในพื้นที่
วิธีการฝงกลบจึงอาจไมใชวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีที่สุดในปจจุบัน
ดังนั้นการจัดการขยะที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การลดปริมาณการเกิดขยะ การใชช้ํา
การแยกประเภทขยะ ณ แหลงกําเนิด รวมทั้งการแยกประเภทขยะเพื่อที่จะนํากลับไปใชประโยชนใหม แต
ขั้นตอนสุดทายของการจัดการขยะก็คือการกําจัดเศษซากที่ไมสามารถนําไปใชประโยชนได ซึ่งก็ขึ้นอยูกับวาจะ
กําจัดอยางไร เชน ถาเปนขยะที่มีแตสารอินทรียเทานั้นก็สามารถนําไปผานกระบวนการหมักแบบมีออกซิเจนก็
จะได “สารปรับปรุงคุณภาพดิน” หรือแบบไรออกซิเจนก็จะไดกาซที่มีคุณสมบัติเปนเชื้อเพลิงที่เรียกวา “กาซ
ชีวภาพ” เพื่อนําไปใชเปนพลังงานในครัวเรือน พรอมกับกากของเหลือซึ่งก็สามารถนําไปใชเปนสารปรับปรุง
คุณภาพดินไดเชนกัน
วิธีการกําจัดขยะอีกวิธีหนึ่งที่ถูกกลาวถึงอยูบอยครั้ง ไดแก การเผาขยะ (Incineration) เปน
กระบวนการที่ลดปริมาณขยะใหเหลือนอยที่สุด และทําลายเชื้อโรคไดอยางเบ็ดเสร็จ แตก็มีผลขางเคียงบาง คือ
มลพิษทางอากาศและน้ํา ตลอดจนขี้เถาที่ตองนําไปฝงกลบ พรอมกับกาซรอนที่สามารถนําไปเปนพลังงานผลิต
ไฟฟาได ซึ่งจะเห็นไดวาแทที่จริงแลวขยะนั้นหาใชของเหลือทิ้งที่ไรคาโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในภาวะที่ราคาน้ํามัน
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เชื้อเพลิงสูงขึ้นเรื่อย ๆ และเชื้อเพลิงที่ผลิตจากฟอสซิลหาไดยากขึ้นในอนาคต การแปลงขยะใหเปนพลังงานจึง
เปนแนวทางที่ไดรับความสนใจมากขึ้นในปจจุบันซึ่งแบงเปน 4 รูปแบบหลัก คือ
-

การใชเปนเชือ้ เพลิงแข็งโดยตรง
การใชเปนเชือ้ เพลิงแข็งโดยผานการแปรสภาพ (Refuse Derived Fuel : RDF)
การเปลี่ยนขยะใหเปนเชื้อเพลิงกาซ ตามกระบวนการแกสซิฟเคชัน (Gassification)
การเปลี่ยนขยะใหเปนเชื้อเพลิงเหลว โดยผานกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis)

2. ความหมายของเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF)
เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) เปนรูปแบบของการจัดการขยะเพื่อนํามาใชเปนเชื้อเพลิง
วิธีหนึ่ง โดยการปรับปรุงและแปลงสภาพของขยะมูลฝอยใหเปนเชื้อเพลิงแข็งที่มีคุณสมบัติในดานคาความรอน
(Heating Value) ความชื้น ขนาด และความหนาแนน เหมาะสมในการใชเปนเชื้อเพลิงปอนหมอไอน้ําเพื่อผลิต
ไฟฟาหรือความรอน และมีองคประกอบทั้งทางเคมีและกายภาพสม่ําเสมอ ทั้งนี้ขั้นตอนและรูปแบบเพื่อเปลี่ยน
สภาพจากขยะมาเปนเชื้อเพลิงนั้นก็มีอยูหลากหลายขึ้นอยูกับสภาพของขยะและสภาพของเชื้อเพลิงขยะที่
ตองการ แตขั้นตอนโดยทั่วไปจะประกอบดวยการคัดแยก การลดขนาด การลดความชื้นเปนตน ซึ่งในแตละ
ขั้นตอนนั้นก็จะมีรายละเอียดของเทคโนโลยีแตกตางกันออกไป

ภาพที่ 1 กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF)
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ภาพที่ 2 การแปรรูปเปนแทงเชื้อเพลิงจากขยะที่เผาไหมได (Densified RDF : RDF5)

หลักการทํางานของเทคโนโลยี RDF เริ่มจากการคัดแยกขยะที่ไมสามารถเผาไหมได (โลหะ แกว เศษ
หิน) ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิลออกจากขยะรวม
โดยคัดแยกมูลฝอยที่มีเหล็กและอลูมิเนียมเปน
สวนประกอบออกจากมูลฝอย จากนั้นจึงปอนขยะมูลฝอยไปเขาเครื่องสับ-ยอยเพื่อลดขนาด และปอนเขาเตาอบ
เพื่อลดความชื้นของมูลฝอย โดยการใชความรอนจากไอน้ําหรือลมรอนเพื่ออบขยะใหแหงซึ่งจะทําใหน้ําหนัก
ลดลงเกือบ 50% (ความชื้นเหลือไมเกิน 15%) และสุดทายจะสงไปเขาเครื่องอัดเม็ด (Pellet) เพื่อทําใหได
เชื้อเพลิงขยะอัดเม็ดที่มีขนาดและความหนาแนนเหมาะสมตอการขนสงไปจําหนายเปนเชื้อเพลิง ซึ่งในบางกรณี
จะมีการเติมหินปูน (CaO) เขาไปกับมูลฝอยระหวางการอัดเปนเม็ดเพื่อควบคุมและลดปริมาณกาซพิษที่เกิดขึ้น
จากการเผาไหม เชื้อเพลิงขยะสามารถแบงออกไดเปน 7 ชนิด ตามมาตรฐาน ASTM E-75 ซึ่งขึ้นอยูกับ
กระบวนการจัดการที่ใช ประกอบดวย

ภาพที่ 3 การนําขยะที่เผาไดไปบดและอัดเปนแทงเชื้อเพลิง RDF กอนนําไปใชเปนเชื้อเพลิงในการเผาไหม
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ตารางที่ 1 แสดงคุณลักษณะของเชื้อเพลิงขยะแตละชนิดและระบบการเผาไหม
ชนิด

กระบวนการการจัดการ

ระบบการเผาไหม

RDF : MSW

คัดแยกสวนทีเ่ ผาไหมไดออกมาดวยมือ รวมทั้งขยะ Stoker
ที่มีขนาดใหญ

RDF2 : Coarse RDF

บดหรือตัดขยะมูลฝอยอยางหยาบๆ

RDF3 : Fluff RDF

คัดแยกสวนทีเ่ ผาไหมไมไดออก เชน โลหะ แกว Stoker
และอื่นๆ มีการบดหรือตัดจนทําให 95% ของขยะ
มูลฝอยที่คัดแยกแลวมีขนาดเล็กกวา 2 นิ้ว

RDF4 : Dust RDF

ขยะมูลฝอยสวนที่เผาไหมได มาผานกระบวนการ Fluidized Bed Combustor,
ทําใหอยูในรูปของผงฝุน
Pulverized Fuel Combustor

Fluidized Bed Combustor,
Multi fuel Combustor

RDF5 : Densified RDF ขยะมูลฝอยสวนที่เผาไหมไดมาผานกระบวนการ Fluidized Bed Combustor,
อัดแทง โดยใหมีความหนาแนนมากกวา 600
Multi fuel Combustor
kg/m3
RDF6 : RDF Slurry

ขยะมูลฝอยสวนที่เผาไหมไดมาผานกระบวนการ Swirl Burner
ใหอยูในรูปของ Slurry

RDF7 : RDF Syn-gas ขยะมูลฝอยสวนที่เผาไหมได มาผานกระบวนการ Burner, Integrated
Gasification เพื่อผลิต Syn-gas ที่สามารถใชเปน Gasification-Combined
เชื้อเพลิงกาซได
Cycle (IGCC)
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.), 2547
อยางไรก็ตามการออกแบบขั้นตอนตางๆ ในการแปรรูปขยะเปนเชื้อเพลิง ขึ้นอยูกับสถานการณการ
จัดการขยะมูลฝอยในปจจุบัน ตัวอยางเชน ถาขยะมูลฝอยไดมีการคัดแยกสวนที่สามารถนํากลับมาใชประโยชน
ใหม (Resource Recovery) เชน โลหะและแกวจากแหลงกําเนิดไดกอนอยูแลว ก็อาจไมจําเปนจะตองมีขั้นตอน
การคัดแยกโลหะหรือแกวในกระบวนการก็ได
3. คุณสมบัติของเชื้อเพลิงขยะ
ขยะที่จะนํามาแปรรูปเปนเชื้อเพลิงขยะ เปนการนําขยะมูลฝอยในชุมชนที่ผานการคัดแยกสวนที่นําไป
กลับใชซ้ําได เชน โลหะ อลูมิเนียม แกว และคัดแยกอินทรียสารที่มีความชื้นสูง เชน เศษอาหาร เศษผัก-ผลไม
ซึ่งสามารถนําไปใชเปนวัตถุดิบปอนเขากระบวนการผลิตกาซชีวภาพหรือผลิตสารปรับปรุงคุณภาพดินออกไป
แลว สวนที่เหลือซึ่งสวนใหญประกอบดวยกระดาษ เศษไม พลาสติก จะถูกนําไปลดขนาด และนําไปใชใน
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กระบวนการเผาไหมโดยตรง หรือนํามาผานกระบวนการทําใหแหงและการอัดแทงเพื่อผลิตเปนแทงเชื้อเพลิง
ทั้งนี้คุณลักษณะทั่วไปของเชื้อเพลิงขยะประกอบดวย
- ปลอดเชื้อโรคจากการอบดวยความรอน ลดความเสี่ยงตอการสัมผัสเชื้อโรค
- ไมมีกลิ่น
- มีขนาดเหมาะสมตอการปอนเตาเผา-หมอไอน้ํา (เสนผานศูนยกลาง 15-30 มิลลิเมตร ความยาว 30150 มิลลิเมตร)
- มีความหนาแนนมากกวาขยะมูลฝอยและชีวมวลทัว่ ไป (450-600 kg/m3) เหมาะสมตอการจัดเก็บ และ
ขนสง
- มีคาความรอนสูงเทียบเทากับชีวมวล (~ 13-18 MJ/kg) และมีความชื้นต่ํา (~ 5-10%)
- ลดปญหามลภาวะจากการเผาไหม เชน NOx และไดออกซินและฟูราน

ภาพที่ 4 แทงเชื้อเพลิงขยะ Densified RDF หรือ RDF5 หรือเรียกวา d-RDF

4. การใชประโยชนจากเชื้อเพลิงขยะ
การใชประโยชนจากเชื้อเพลิงขยะสามารถใชไดทั้งในรูปของการผลิตเปนพลังงานไฟฟา และ/หรือความ
รอน โดยที่อาจจะมีการนําไปใชประโยชนในสถานที่ผลิตเชื้อเพลิงขยะเอง หรือขนสงไปใชในที่อื่นได นอกจากนี้
ยังสามารถใชเผารวมกับถานหิน (Co-firing) เพื่อลดปริมาณการใชถานหินลงในอุตสาหกรรมบางประเภท เชน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต โดยมีรูปแบบเตาเผาที่ใชเปลี่ยนเชื้อเพลิงขยะใหเปนพลังงานความรอน ประกอบดวย
เตาเผาแบบตะกรับ (Stoker) เตาเผาแบบฟลูอิดไดซเบด (Fluidized Bed Combustor) หรือเตาเผาแก็สซิฟ
เคชั่น (Gasification) หรือไพโรไลซิส (Pyrolysis)
การใชประโยชน RDF
หลากหลายวิธี ดังนี้

ในการเปนเชื้อเพลิงเพื่อผลิตเปนพลังงานความรอน และพลังงานไฟฟามี

1) ใชในสถานที่แปรรูปขยะเปนเชื้อเพลิงขยะ (on-site) โดยรวมกับอุปกรณที่ใชเปลี่ยนเปนพลังงาน
เชน เตาเผาแบบตะกรับ หรือ เตาเผาแบบฟลูอิไดซเบด หรือ แกสซิฟเคชั่น หรือ ไพโรไลซิส
2) ใชในสถานที่อื่นที่ตองมีการขนสง (off-site) โดยมีอุปกรณที่ใชเปลี่ยนเปนพลังงาน เชน เตาเผาแบบ
ตะกรับ หรือ เตาเผาแบบฟลูอิไดซเบด หรือ แกสซิฟเคชั่น หรือ ไพโรไลซิส
3) เผาไหมรวมกับเชื้อเพลิงอื่น เชน ถานหินหรือชีวมวล
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4) เผาไหมในเตาผลิตปูนซีเมนต
5) ใชรวมกับถานหินหรือชีวมวลในกระบวนการแกสซิฟเคชั่น
โดยทั่วไปเชื้อเพลิงขยะที่มีศักยภาพนํามาใชประโยชนไดแก Dust RDF และ Densified RDF การใช
Dust RDF หรือ RDF4 นั้น สวนใหญใชในกระบวนการเผาไหมเชื้อเพลิงผง (Pulverized Fuel) ซึ่งจะไมผาน
ขั้นตอนการอัดเปนแทงทําใหมีความหนาแนนต่ํา ขนสงลําบาก แตปจจุบันมีความตองการมากโดยการนําไปใช
รวมกับเชื้อเพลิงอื่น หรือใชเปนเชื้อเพลิงเสริมในการเผาทําลายกากตะกอนของเสีย เนื่องจากกากตะกอนของ
เสียไมสามารถเผาไหมไดดวยความรอนจากตัวมันเอง การใช Dust RDF เสริมเขาไปทําใหเกิดการเผาไหม
อยางมีประสิทธิภาพ
สวน Densified RDF หรือ RDF5 หรือเรียกวา d-RDF เปนการนํา RDF มาอัดเปนแทงเพื่อเพิ่มความ
หนาแนน สามารถใชประโยชนไดกวางขวางกวา Dust RDF สามารถใชกับหมอไอน้ําขนาดเล็กไปจนถึงขนาด
ใหญ และสามารถใชกับเตาเผาทั่วไปที่มีการใชอยูแลว
ในกลุมประเทศสหภาพยุโรป (European Union) มีปริมาณของขยะเชื้อเพลิงประมาณ 3 ลานตันตอป โดย
มีประเทศที่ไดมีการศึกษาและพัฒนาการแปรรูปขยะเปนขยะเชื้อเพลิงมาอยางตอเนื่องไดแก ออสเตรีย
ฟนแลนด เยอรมนี อิตาลี เนเธอรแลนด และสวีเดน นอกจากนี้ประเทศเบลเยี่ยมและสหราชอาณาจักรกําลังอยู
ระหวางการพัฒนา
สําหรับในทวีปเอเชีย ประเทศญี่ปุนถือวาเปนประเทศที่มีการศึกษาและพัฒนาการแปรรูปขยะเปนขยะ
เชื้อเพลิงมากอีกประเทศหนึ่ง โดยมีโรงงานแปรรูปขยะเปนขยะเชื้อเพลิงกระจายอยูทั่วประเทศ มีกําลังการผลิต
ตั้งแต 2.5 ตัน/วัน ไปจนถึง 390 ตัน/วัน ซึ่งโดยเฉลี่ยทั่วไปแลวโรงผลิตเชื้อเพลิงขยะจะมีกําลังการผลิต
ประมาณ 50 ตัน/วัน
จากประเทศตางๆ ที่มีการนําเทคโนโลยีในการผลิตเชื้อเพลิงขยะที่ไดกลาวมาแลวนั้น จะเห็นวาขั้นตอน
หรือวิธีการที่เรียกไดวาเปนปจจัยสําคัญนั่นก็คือ กระบวนการคัดแยกซึ่งมีทั้ง แยกโดยใชแรงงานคน (Hand
sorting) และใชเครื่องจักรกล (Sorting machine) ปญหาสําคัญของกระบวนการคัดแยก ก็คือ การคัดแยกขยะ
ซึ่งมีองคประกอบที่หลากหลายและแตกตางกันอยางมาก ทําใหกระบวนการคัดแยกไมสามารถทําไดในขั้นตอน
เดียว แตตองมีหลายขั้นตอนเพื่อคัดแยกขยะประเภทตาง ๆ ออกมาในแตละขั้นรวมถึงการมีการพัฒนา
กระบวนการคัดแยกขยะมีประสิทธิภาพสูง ไดสวนที่จะนํามาเปนเชื้อเพลิงขยะไดมากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้นดวย

5. ขอดี-ขอเสียของการผลิตเชื้อเพลิงขยะ
ขอดี
- มีคาความรอนสูงเมื่อเทียบกับขยะที่รวบรวมได
- เปนเทคโนโลยีสะอาด การจัดเก็บ การขนสง การจัดการตางๆ สะดวก ปลอดภัย และมีผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมนอย
- ไดแทงเชื้อเพลิงสําหรับผลิตพลังงานความรอน และพลังงานไฟฟา และสามารถใชไดกับถานหินที่มี
พลังงานความรอนต่ําได
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- ใชรวมกับเทคโนโลยีไพโรไลซิส และแกสซิฟเคชั่นได
- ใชพื้นที่ระบบนอย โรงกําจัดมีขนาดเล็กสามารถสรางกระจายไปตามจุดตางๆ ณ แหลงกําเนิดขยะ
ได
- เชื้อเพลิงที่ไดไมจําเปนตองผลิตเปนพลังงานทันที เก็บไวผลิตเมื่อใดก็ได
ขอเสีย
- ตองมีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยกอนเขาสูระบบ ทําใหตองใชเงินลงทุนสูง
- มีคาใชจายในการขนสงเชื้อเพลิงขยะไปยังระบบอื่นๆ เพราะตองขนสงโดยพาหนะเทานั้น
- เปนเทคโนโลยีที่ยังไมสิ้นสุด คือจะตองมีระบบคอยรองรับเพื่อนําเชื้อเพลิงขยะที่ไดไปเปลี่ยนเปน
พลังงานอีกทอดหนึ่ง
- ยังไมมีตลาดการซื้อขายเชื้อเพลิงจากขยะ
- มีผลกระทบตอหมอตมไอน้ําและระบบทอลําเลียงมากกวาการใชเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ

6. การประยุกตใชเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะกับทองถิ่นในประเทศไทย
ในประเทศไทยในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต เชน บริษัทปูนซีเมนตไทย บริษัทปูนซีเมนตนครหลวง
และบริษัทปูนซีเมนต ทีพีไอ ไดมีการนําเทคโนโลยีนี้มาใชในกระบวนการผลิตบางแลว แตเปนเพียงการนํา
เชื้อเพลิงขยะประเภท Fluff RDF : RDF3 ไปใชเปนเชื้อเพลิงในกระบวนการเผาไหมเพื่อใหเกิดความรอนใน
การเผาหรือตมน้ําใหกลายเปนไอและนําไปผลิตเปนกระแสไฟฟา และ ใชในการเผาผงปูนเพื่อผลิตปูนซีเมนต
สวนเชื้อเพลิงขยะประเภท Dust RDF : RDF4 ที่มีลักษณะเปนฝุนไดนําไปผสมลงในเตาเผาปูนเพื่อผสมเปนผง
ปูนซีเมนต สําหรับ Densified RDF : RDF5 ยังไมมีการผลิตในประเทศไทย แตคาดวาจะมีการตั้งโรงงานเพื่อ
ผลิตเปนแทงเชื้อเพลิง หรือ Densified RDF ในอีกไมชานี้

7. บทสรุป
แมวาปจจุบันจะมีเทคโนโลยีที่สามารถนํามาจัดการกับขยะ พรอมทั้งสามารถผลิตพลังงานทั้งในรูปของ
ความรอนไฟฟาและเชื้อเพลิง แตเราตองตระหนักไวเสมอวาขยะสวนใหญนั้นมาจากผลิตภัณฑที่เราไมตองการ
ใชงานหรือไมมีประโยชนแกเราแลว พลังงานที่ผลิตไดจากกระบวนการกําจัดขยะนั้น เปนเพียงผลพลอยไดจาก
วิธีการจัดการขยะ วัตถุประสงคหลักจริง ๆ แลว คือ การกําจัดขยะใหหมดไป โดยที่ไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นถึงวันละกวา 3 หมื่นตัน โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครก็มีถึงเกือบ 1
หมื่นตัน จึงมีศักยภาพที่จะผลิตเปนเชื้อเพลิงไดไมนอย อยางไรก็ตามวิธีการจัดการขยะที่ดีที่สุด คือ การไม
กอใหเกิดขยะ การรูจักใชทรัพยากรอยางรูคา รวมถึงมีการจัดการแยกประเภทของขยะที่แหลงกําเนิด เพื่อให
กระบวนการแปรรูปขยะเปนเชื้อเพลิงทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยลง
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อีกประการหนึ่งที่ควรตระหนักก็คือเทคโนโลยีการแปรรูปขยะใหเปนเชื้อเพลิงขยะแตละประเภท ซึ่งมี
ความพรอมที่แตกตางกัน ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงควรพิจารณาเลือกใชเทคโนโลยีทผี่ านการพิสูจนและมีความ
นาเชื่อถือกอนเพื่อความเหมาะสมของสถานการณืในแตละพื้นที่
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