
ขยะไทย 

ก้าวไกลสู่เช้ือเพลิงทดแทน
ระดับพรีเมี่ยม (SRF)

ปัญหาการจัดการขยะเป็นอีกเร่ืองหน่ึงที่คนรู้จริงๆ 
มักน่ิงเงียบไม่ออกความเห็นหรือไม่ก็ไม่ค่อยมีโอกาสพูด
หรือมส่ีวนได้ส่วนเสีย แล้วปล่อยให้คนทีรู้่น้อยหรือรู้ไม่จริง
ออกมาแสดงบทบาทราวกับเป็นผู้เช่ียวชาญเข้าใจปัญหา
ไปหมด ผู้เขียนเองพอรู้มาบ้างว่าขยะเมืองไทยน้ันถึงข้ัน 
ปราบเซียน ช้ีชะตาอนาคตนายกเทศมนตรีมาแล้ว 
ทัว่ประเทศ และก�าลังจะก้าวเข้ามาสู่การเมอืงระดบัประเทศ  
หากไม่ระวังตัวให้ดีต�าแหน่งท่ีได้มาแสนยากหรือคอยมา
ตลอดชีวิตอาจหลุดมือไปได้

วันน้ีกลเกมขยะมาถึงโค้งสุดท้าย ถึงข้ันใช้ พ.ร.บ. 
ปลดล็อก พ.ร.บ. มาสู่ พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 
ความส�าคัญอยู่ที่กฎหมายลูกของกระทรวงมหาดไทยว่า
จะแก้ปัญหาได้จริงอย่างที่เจ้ากระทรวงประกาศไว้หรือไม่ 
คอลัมน์ RENEWABLE ENERGY ฉบับนี้ ขอก้าวข้ามไป 
เร่ืองขยะของไทยไปให้ไกลสุดขอบฟ้า สู่ภาคพ้ืนยุโรป 
โดยเฉพาะยโุรปเหนือ ไม่ได้ไปน่ังเฝ้าดแูสงเหนืออันเกดิจาก 
สนามแม่เหล็กของโลกกระทบกับแสงอาทิตย์ แต่เราตาม
ไปดูเช้ือเพลิงทดแทนฟอสซิลจากขยะเกรดพรีเมี่ยมที่เขา
เรียกกันว่า SRF: Solid Recovered Fuel ฟังดูไม่คุ้นหู 
แต่เมืองไทยเราก็มีการผลิตและใช้บ้างแล้ว

กระแสนักวิชาการที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลโดยเฉพาะ
กระทรวงพลังงานทีน่�าเอาขยะมาเป็นเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้า
ว่าเป็นคนละเร่ืองกัน ขยะต้องก�าจัด ขยะไม่ใช่เช้ือเพลิง 
วาระแห่งชาติก็ไม่ได้ชัดเจนว่าการแก้ไขปัญหาขยะต้อง 
น�าไปผลิตไฟฟ้า... ถูกต้องเลย... แต่ควรทราบว่าในโลกนี ้
มีหลักในการบริหารจัดการขยะกว้างๆ อยู่ 2 รูปแบบ คือ  
1) เกบ็ค่าก�าจัดแพงๆ จากประชาชน ตนัละ 2,000 – 4,000 
บาท เน้นการก�าจัดขยะโดยรัฐไม่ต้องอุดหนุนค่ากระแส
ไฟฟ้าถึงแม้เราจะใช้เช้ือเพลิงจากขยะก็ตาม 2) เก็บค่า
ก�าจัดขยะถูกและรัฐไปอุดหนุนราคารับซื้อกระแสไฟฟ้าที่
ใช้ขยะเป็นเช้ือเพลิง (RDF,SRF) ซึง่ประเทศไทยน้ันใช้แบบ
ที่สองอยู่ จะถูกหรือจะผิดแล้วแต่มุมมองของประชาชน  
ซึ่งรัฐเองก็ค่อยๆ ปรับราคาค่าท้ิงขยะสูงข้ึนเร่ือยๆ  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พ.ร.บ. รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2560  
ได้เพ่ิมค่าทิง้ขยะสูงข้ึนหลายเท่าตวั โดยคาดหวังว่าประชาชน 
จะเกิดจิตส�านึกในการคัดแยกขยะตามหลัก 3R

เดินลัดเลาะหลบปัญหาขยะไทยโกอินเตอร ์ไป 
รับรู้-เรียนรู้การจัดการขยะของยุโรป ซึ่งนาทีน้ีก�าลังจะ
กลายเป็นแม่แบบของการจัดการขยะไทย ทัง้ๆ ทีแ่ตกต่าง 
กบัทางยโุรปทัง้ชนิดขยะ วัฒนธรรมการท้ิงขยะ การจดัเกบ็ค่า 
ก�าจดัและนโยบายรัฐ... แฟนพนัธ์ุแท้ของขยะอ่านจบแล้ว
ขอค�าแนะน�าด้วยครับ tinsuntisook@gmail.com
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WDF: Waste Derived Fuel กรมควบคุมมลพิษให้
ค�านิยามไว้ว่า ‘เชื้อเพลิงจากของเสีย ซึ่งอาจเป็นชิ้น เศษ
อาหาร หรือพลาสติก หรืออัดเป็นก้อน เชื้อเพลิงจากของ
เสียมีค่าความร้อนต�่ากว่าถ่านหิน ใช้เป็นเช้ือเพลิงเสริม
ถ่านหนิ หรือใช้พ่นเข้าไปในเตาทีด่ดัแปลงเป็นพเิศษ รวมทัง้ 
เช้ือเพลิงจากของเสียอ่ืนๆ อาจเป็นกากจากการเกษตร 
เช่น เปลือกข้าว ขี้เลื่อย เศษไม้ และฟาง เป็นต้น’

ส�าหรับในยุโรปได้ให้ความหมายกว้างๆ ไว้ว่า WDF 
หมายถึง ขยะไม่อันตราย (Non-Hazardous) ทั้งชุมชน 
อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ท่ีสามารถเผาไหม้ได้ดี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม น�าไปใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทน
ฟอสซิล (ถ่านหิน น�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ) และก่อเกิด
มลพิษน้อยกว่าบ่อฝังกลบ WDF อาจแยกออกได้เป็น 3 
ชนิด ดังต่อไปนี้

1.  RDF: Refuse Derived Fuel หมายถึง ขยะ
ไม่อันตรายที่ปรับปรุงคุณภาพโดยผ่านกระบวนการ 
ย่อย-คัดแยกขยะที่เผาไหม้ได้ออกจากขยะอินทรีย์และ
ขยะอ่ืนๆ เพื่อให้ได้เช้ือเพลิงที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วและ 
มีค่าความร้อนสูงข้ึน โดยไม่เจาะจงว่าจะต้องเป็นขยะ
ชุมชนหรือขยะอุตสาหกรรม

2. SRF: Solid Recovered Fuel ต้องผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพเช่นเดียวกับ RDF แต่มีการคัดแยกขยะ
บางชนิดออก SRF เป็นเช้ือเพลิงทดแทนฟอสซิลที่มี
คณุภาพสูง ส่วนใหญ่มาจากขยะเชิงพาณิชย์ เช่น กระดาษ 
ไม้ ผ้า พลาสติก ค่าความร้อนระหว่าง 4,000 - 5,000 กโิล
แคลอร่ีต่อกิโลกรัม (17-22 เมกะจูลต่อกิโลกรัม) และมี
ความชื้นน้อยกว่า 15% ค่าความร้อนของ SRF ประมาณ 
1.5 ตัน เท่ากับถ่านหิน 1 ตัน SRF สามารถใช้ทดแทน 
เช้ือเพลิงฟอสซลิได้ดทีัง้ในโรงงานอุตสาหกรรมปูนซเีมนต์
และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน จึงได้มีการ
ก�าหนดมาตรฐานขึ้นในยุโรป ส�าหรับประเทศไทยอาจจะ
ต้องมกีารร่างมาตรฐานข้ึนมาให้เหมาะกบัขยะแบบไทยๆ 

3. BF: Biological Fuel หมายถึงชีวมวลท่ีเป็นเศษ
เหลือท้ิงจากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร 
รวมทั้งอุตสาหกรรมป่าไม้ ส�าหรับประเทศไทยนิยมน�า 
ชีวมวลเหล่านี้มาสับและย่อยเป็นชิ้นเล็กๆ (Wood chip) 
เพือ่ใช้เป็นเช้ือเพลิงชีวมวล หรือน�าไปอัดแท่งเป็นเช้ือเพลิง  
ทัง้ขนาดเล็ก (Pellets) และขนาดใหญ่ (Briquettes) โดยนิยม 
เรียกชื่อรวมๆ ว่า Wood Pellets หรือ Biomass Pellets

มาตรฐาน SRF ในยุโรป
1. BS EN 15359: 2011 (รวมขยะอุตสาหกรรมที่

ไม่อันตราย) ข้อก�าหนดของยุโรปได้พัฒนาข้ึนโดยคณะ
กรรมาธิการมาตรฐานยุโรป (CEN) คณะกรรมาธิการด้าน

RDF: Refuse Derived Fuel UNI 9903

คุณสมบัติหลัก RDF คุณภาพสูง
UNI 9903 (Table2)

RDF คุณภาพสูง
UNI 9903 (Table1)

และ DM 05/02/98

คุณลักษณะ

ค่าความร้อน KJ/Kg > 20,000 > 15,000

ค่าความชื้น tq < 18% < 25%

คลอรีน ss (dry matter) < 0.7% < 0.9%*

ก�ามะถัน ss < 0.3% < 0.6%*

ขี้เถ้า ss < 15% < 20%

ธาตุโลหะหนัก mg/kg dm < 70% < 100%

ทองแดง mg/kg dm < 50% < 300%

Manganese
(แมงกานีส) mg/kg dm < 200 < 400

Nickel (นิกเกิล) mg/kg dm < 30 < 40

Arsenic (สารหนู) mg/kg dm < 5 < 9

Cadmium (แคดเมียม) mg/kg dm < 3

< 7

สารปรอท mg/kg dm < 1

สารตะก่ัว mg/kg dm < 100 < 200

*ค่า % เป็นสารตั้งต้นที่อยู่ในเนื้อวัสดุ

ข้อมูล: http://www.promeco.it
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EXECUTIVE SUMMARY

SRF: Solid Recovered Fuel is the RDF (Refuse Derived Fuel)  

premium grade.  It has high calorific value which could replace the 

fossil fuel.  Mostly the SRF comes from commercial wastes such as 

paper, wood, fabric, and plastic that has heating value ranged between  

4,000 – 5,000 kcal/kg, or 17 – 22 Mj/kg. The SRF moisture content is 

less than 15%.  Basically, 1.5 tons of SRF is equivalent to 1 ton of coal. In 

addition, The SRF can replace coal in both cement kilns and thermal 

power plant. Currently, Thailand is drafting our own standard using 

EU as the reference.  The SRF production is one of the most effective 

recycle procedure, which is not only high calorific value but also the 

ashes from the process is useful as well.

เทคนิคการแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง (CEN TC 343) เป็น
ข้อก�าหนดที่ครอบคลุม SRF ที่มาจากขยะไม่อันตราย 
รวมถึงขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรม ขยะจากการพาณิชย์
ไม่รวมถึงขยะจากการก่อสร้าง ขยะจากการรื้อถอน และ
กากตะกอนของเสีย

2. BS EN 14961: 2010 (ไม่รวมขยะอุตสาหกรรม) 
เป็นมาตรฐานส�าหรับเช้ือเพลิงชีวภาพแข็ง มีการพัฒนา
โดยคณะกรรมาธิการด้านเทคนิค (CEN) เพื่อเช้ือเพลิง
ชีวภาพแข็ง (CEN TC 335) ให้สามารถใช้กับกลุ่มผู้ใช้ 
ที่มีขนาดเล็ก อาทิ ครัวเรือน ร้านค้าขนาดเล็ก หน่วยงาน
ราชการ เป็นต้น (เศษไม้จากการร้ือท�าลายอาคารและงาน
โยธาไม่รวมอยู่ในขอบเขตมาตรฐานนี้)

3. BS EN 15358: 2011 SRF QMS BS EN 15234-1: 
2011-Solid Biofuel-(QA) ขั้นตอนที่ต้องให้ความมั่นใจกับ
ผู้ใช้งาน การแปรรูปขยะเป็นพลังงานนั้น ต้องมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณภาพมาตรฐาน

เม่ือเราเข้าใจ WDF (เช้ือเพลิงจากของเสีย) ในเบ้ืองต้น
แล้ว หากเหลียวหลังแลหน้าออกไปจะเห็นได้ว่า BF หรือ
เชื้อเพลิงจากชีวมวล ไทยเราเดินหน้าไปไกลถึงขึ้นส่งออก
ปีละนับแสนตันมาหลายปีแล้ว ส่วน RDF หรือเชื้อเพลิง
ทดแทนฟอสซิลจากขยะยังคงต้องฝ่าฟันอุปสรรคอีกมาก 
บ้างก็ถือโอกาสที่ขยะเป็นวาระแห่งชาติหาประโยชน์จาก
งบประมาณของรัฐ บ้างก็ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพขยะ
แล้วอ้างว่าเป็น RDF ส่งเข้าเตาเผาโดยตรง ก่อมลพิษ 
จนรัฐส่ังปิดไปแล้วก็มีส ่วน SRF เชื้อเพลิงทดแทน 
สายพันธุ์เดียวกับ RDF คือ ต้นน�้ามาจากขยะ แต่ SRF 

เป็นเช้ือเพลิงทดแทนเกรดพรีเมี่ยม มีค่าความร้อนสูง 
และสม�่าเสมอกว่า มีการคัดแยกวัสดุบางชนิดที่อาจ 
ก่อมลพิษออก ประเทศไทยมีการผลิตเช้ือเพลิงทดแทน 
ระดบัพรีเมีย่ม SRF: Solid Recovered Fuel อยูห่ลายแห่ง  
เช่น กลุ ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และกลุ ่มบริหาร
จัดการขยะอุตสาหกรรมที่ภาครัฐถือหุ้นอยู่ แต่เน่ืองจาก
ประเทศไทยยังไม่ได้ก�าหนดมาตรฐานของ SRF ข้ึนมา 
เราจึงอาจไม่ทราบว่าอะไรคือ SRF

ประเทศไทยพร้อมไปสู่ SRF หรือไม่อย่างไร
การผลิตเช้ือเพลิงทดแทน SRF คือ การรีไซเคิลที่มี

ประสิทธิภาพแบบหน่ึง ไม่เพียงแต่ได้ค่าความร้อนที่สูง 
มลพิษต�่า แต่ขี้เถ้าจาก SRF ยังสามารถน�าไปใช้ประโยชน์
ได้อีกด้วย ถึงแม้ไทยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการขยะมากมาย และยังไม่สามารถรวมเป็นองค์กร
เดียวได้ แต่ศูนย์รวมของการจัดการขยะก็คือภาคเอกชน 
ซึ่งเป็นทั้งนักลงทุนและผู ้ใช้เชื้อเพลิงทดแทนฟอสซิล  
และหลายปีที่ผ่านมาภาคเอกชนก็มีการพัฒนาการผลิต
เช้ือเพลิงจากขยะหลายๆ รูปแบบ จนเกิดเป็นธุรกิจ 
ขึ้นแล้วในประเทศไทย รอเพียงความชัดเจนด้านนโยบาย
ของรัฐ ถนนทุกสายก็จะมุ่งตรงสู่ RDF และ SRF และ 
ในทีสุ่ดการเผาตรงด้วยเตาเผาและบ่อฝังกลบแบบเทกอง
ก็จะค่อยๆ หมดไป

รางวัลส�าหรับผู้ช่วยสร้างโลกสีเขียวด้วยการลงทุน 
ลงแรง ผลิตเช้ือเพลิงทดแทนฟอสซลิ SRF นอกจากความ
ภมูใิจแล้ว ผลตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรม ยงัประกอบด้วย  
โรงไฟฟ้าพลังงาน SRF ท่ีผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย
อย่างมั่นคงไม่ต้องหยุดพักในฤดูฝน ใช้มาตรฐานการ 
ตรวจสอบอากาศ แบบโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงทดแทนไม่ใช่แบบ
เตาเผาขยะ และจ�าหน่ายไฟฟ้าให้รัฐในอัตรา Firm เป็นต้น  
ขอขอบคุณข้อมูลจาก ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี และขอให้ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม บรรลุเป้าหมายการพัฒนาขยะ
เป็นเช้ือเพลิงทดแทนฟอสซิลสู่เป้าหมาย Zero Landfill 
ต่อไป
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