หลักการและเหตุผล

ปจจุบันโรงไฟฟาจากขยะชุมชนมีความสําคัญมากสําหรับเมืองใหญท่ัวโลก
เพราะชุมชนผลิตขยะตอวันเปนปริมาณมากขึน้ ประกอบกับการกําจัดขยะแบบเดิมๆ
โดยวิธีการฝงกลบไมมีประสิทธิภาพ สรางมลพิษและกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม
ปญหาสุขาภิบาลและสาธารณะสุข ปญหาอีกประการที่เมืองใหญทั่วโลกประสบคือ
ทีด่ นิ มีราคาแพงขึน้ มาก การขยายพืน้ ทีบ่ อ ฝงกลบทีใ่ ชงานอยูจ งึ ไมสามารถทําได สงผล
ใหเมืองใหญตางๆ ของประเทศไทยและทั่วโลกเกิดปญหาปริมาณขยะลนบอฝงกลบ
ของเทศบาล จึงสรางปญหาดานสิง่ แวดลอมตามมา การฝงกลบขยะในพืน้ ทีโ่ ลงเปนการ
ทิง้ ขยะในระบบเปดจึงปลอยมลภาวะ มากมาย ในปจจุบัน เทคโนโลยีการเผาทําลาย
ขยะชุมชนและใชความรอนทีไ่ ดผลิตพลังงานไฟฟาไดรบั การพัฒนาจนมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นไปอีกขั้น เปรียบไดเปนเจนเนอเรชันที่สามแลวซึ่งเตาเผาขยะทําการเผาขยะ
ในระบบปดจึงไมปลอยมลพิษออกสูบ รรยากาศและสิง่ แวดลอม เมืองใหญทมี่ ชี อื่ เสียง
ตางๆ ทัง้ ในญี่ปุน จีน สิงคโปร และยุโรป ตางก็มีการตัง้ โรงไฟฟาขยะทั้งสิน้ และตั้งอยู
ไมไกลจากพื้นที่ชุมชนอีกดวย เชน เมืองโคเปนเฮเกน เปนตน เมืองปกกิ่งและเซียงไฮ
มีโรงไฟฟาขยะหาถึงหกโรงกระจายอยูทุกทิศของเมือง ในประเทศไทยนั้น การสราง
โรงไฟฟาจากพลังงานขยะชุมชนในชวงแรกไมประสบผลสําเร็จ ระบบมีประสิทธิภาพตาํ
สาเหตุสว นหนึง่ เพราะในเวลานัน้ ยังอยูใ นชวงวิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีซง่ึ ยังตองมีการ
ปรับปรุงอยูม าก ทําใหสงั คมปจจุบนั ไมมคี วามมัน่ ใจในระบบโรงไฟฟาขยะ แตปจ จุบนั
ซึ่งเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาจนสมบูรณแลวจนมีการใชงานแพรหลายในเมืองใหญ
ตางๆ ทัว่ โลก ประเทศไทยทัง้ ภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชนจึงสมควรไดรบั ทราบ
ขอมูลลาสุดที่ถูกตอง ตลอดจน แนวความคิด วิวัฒนาการและองคความรูเกี่ยวกับ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานขยะอยางเพียงพอ เพือ่ จะไดสามารถนําเทคโนโลยีไปใช
แกปญ
 หาขยะชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนทีม่ าของหลักสูตรสัมมนาในครัง้ นี้
สมาคมวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย (IEEE Thailand
Section) และ IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter ไดเล็งเห็น
ถึงความสําคัญจึงไดจัดใหมีการสัมมนาเชิงวิชาการ “ระบบผลิตไฟฟาพลังงานจาก
ขยะชุมชน: ขอกําหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบํารุงรักษา” ซึ่งจะเปน
ประโยชนอยางยิง่ ตอการพัฒนาพลังงานทดแทนเพือ่ นําไปสูก ารพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศอยางยัง่ ยืน โดยการสนับสนุนวิชาการจาก สนพ., สกพ., กฟผ., กฟภ., กฟน.,
ผูออกแบบและผูผลิตเตาเผาขยะ, สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเปนผูมี
ประสบการณในงานภาคปฏิบัติโดยตรง

วัตถุประสงค

1. สรางความรู ความเขาใจพื้นฐานดานการผลิตไฟฟา และเทคนิค
การกําจัดขยะโดยวิธกี ารเผาดวยความรอนสูงแบบไรมลภาวะและ
ผลิตพลังงานไฟฟาจากขยะชุมชน นําเสนอวิวัฒนาการของแนว
ความคิดและเทคโนโลยีที่ใชในการกําจัดขยะ ขอควรระวังในการ
ออกแบบหรือเลือกใชระบบเตาเผาขยะและโรงไฟฟาขยะ แกผู
สนใจลงทุน ผูใหบริการออกแบบและติดตั้ง ตลอดจนวิศวกรและ
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของ
2. ไดรบั ความรูเ กีย่ วกับเกณฑการประเมิน ทดสอบ บํารุงรักษา ปญหา
อุปสรรคในการเชื่อมตอกับระบบของการไฟฟาสวนภูมิภาค การ
ไฟฟานครหลวง และเทคนิคการแกไขปญหาจากกรณีศึกษาที่เกิด
ขึ้นจริงในประเทศไทย
3. เปดโอกาสใหปรึกษา แลกเปลีย่ นประสบการณระหวางผูเ ขาอบรม
ทุกคน และรับทราบแนวทางในการดําเนินการผลิตไฟฟาจากขยะ
ชุมชน

กลุมเปาหมาย

1. วิศวกรและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับระบบเตาเผาขยะ
และการออกแบบและผลิตไฟฟาจากขยะชุมชน
2. ผูออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากขยะชุมชน
3. ผูประกอบการและผูสนใจลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟาจากขยะชุมชน
4. บุคลากรจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของ
นักศึกษา สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

โปรแกรมการสัมมนาเชิงว�ชาการ ระบบผลิตไฟฟาจากขยะชุมชน
วันจันทรที่ 29 ตุลาคม 2561

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 น. พิธีเปด โดย คุณสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผูวาการทรัพยากรบุคคล การไฟฟาสวนภูมิภาค
รองประธานบริหาร และประธานคณะทํางาน IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
ดําเนินการสัมมนา โดย Session Chairman ผศ. ดร.จิตรเกษม งามนิล นายกสมาคม IEEE Thailand Section,
CO-CEO International Research Corporation Public Co., Ltd.
เรืออากาศตรี ดร. โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผูอํานวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง,
กรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand
08.45 - 09.30 น. นโยบายและการสงเสริมการผลิตพลังงานไฟฟาจากขยะชุมชน
โดย ผูเชี่ยวชาญจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)

Session 1

09.30 - 10.30 น. นโยบายและขอกําหนดการจัดการนําเสียและอากาศ
โดย ผูเชี่ยวชาญจาก กรมควบคุมมลพิษ
10.30 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
11.00 - 12.00 น.  แนะนํา พื้นฐานของขยะ องคประกอบทางวัสดุ กลศาสตรและความรอน การทดสอบคุณสมบัติทางความรอนของขยะ
และวิวัฒนาการในการกําจัดขยะ
 เทคนิคการกําจัดขยะ – แนวความคิดพื้นฐานในการกําจัดขยะ ประเภทของการกําจัดขยะ การเปรียบเทียบขอดีขอเสีย
ระหวาง การลดรูป การลดปริมาณ การแปรรูป ตอการกําจัดขยะ
โดย ผศ. ดร.จิตรเกษม งามนิล นายกสมาคม IEEE Thailand Section,
CO-CEO International Research Corporation Public Co., Ltd.
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session 2

13.00 - 15.00 น. เทคโนโลยีการกําจัดขยะ – เทคโนโลยีและองคประกอบสําคัญในการคัดเลือกเทคโนโลยี (Best available Technology)
เงื่อนไขสําคัญการออกแบบระบบเผาขยะและผลิตพลังงานไฟฟา การออกแบบระบบจากคาความรอนของขยะชุมชน
การวิเคราะหขยะ การวิเคราะหทางการเงิน ความเสี่ยง และผลตอบแทนการลงทุน และ กรณีศึกษาและตัวอยางการกอตั้ง
โรงไฟฟาขยะตางๆ การดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย พรบ.การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 Design workshop – แบบฝกหัดทดลองออกแบบโรงไฟฟาขยะชุมชนจากโจทยบอฝงกลบขยะชุมชนแหงหนึ่ง
โดย ผศ. ดร.จิตรเกษม งามนิล นายกสมาคม IEEE Thailand Section,
CO-CEO International Research Corporation Public Co., Ltd.
15.00 - 15.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.30 - 16.30 วิศวกรรมการจัดการมูลฝอยชุมชน
โดย รศ. ดร.ธเรศ ศรีสถิต ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
Session 3

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 น. หลักการพืน้ ฐานของการถายเทพลังงานความรอนจากขยะ (Waste-to-heat transfer), วัสดุศาสตร กลศาสตรวศิ วกรรม
หลักการถายเทความรอน การทดสอบคุณสมบัตทิ างความรอนของขยะ ทฤษฏีการเผาไหม ชนิดของเตาเผา
โดย รศ. ดร.วิษณุ มีอยู รองอธิการบดีฝา ยวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.30 - 12.00 น. ระบบกาซ – องคประกอบของเชือ้ เพลิงและกาซทีเ่ กิดจากการเผาไหม เทคโนโลยีบาํ บัดกาซเสียทีเ่ กิดจากการเผาไหม
(Flue & Gas Cleaner), ระบบควบคุมกระบวนการ(Process Control System) และมาตรฐานการควบคุมมลพิษ
การควบคุมดูแลของเสีย (Waste handling) การดูแลรักษาระบบกาซของโรงไฟฟาขยะ และวิวฒ
ั นาการและตัวอยาง
การใชงานระบบ Gas Cleaner ในระบบโรงไฟฟาขยะ
โดย รศ. ดร.วิษณุ มีอยู รองอธิการบดีฝา ยวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session 4
13.00 - 15.00 น. ระบบผลิตไฟฟา ระบบปองกัน และอุปกรณประกอบสําหรับโรงไฟฟาขยะ
โดย ผูเ ชีย่ วชาญจาก EPC
15.00 - 15.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.30 - 16.30 น. ระบบควบคุมและการจัดการโรงไฟฟาขยะ
โดย ผูเ ชีย่ วชาญจาก Solution Provider

วันพ�ธที่ 31 ตุลาคม 2561
Session 5

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.30 น. ขอกําหนดและนโยบายการรับซื้อ และใบอนุญาตที่เกี่ยวของของ สกพ.
โดย ผูเชี่ยวชาญจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สกพ.)
9.30-10.30 น.
แนวทางการพิจารณารับเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาและขั้นตอนการรับซื้อจนถึงวันจาย
ไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยของการไฟฟาสวนภูมิภาค
โดย คุณศุภกร แสงศรีธร รองผูอํานวยการกองสงเสริมพลังงานทดแทน
และผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก การไฟฟาสวนภูมิภาค
10.30 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
11.00 - 12.00 น. แนวทางการพิจารณารับเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาและขั้นตอนการรับซื้อ
จนถึงวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยของการไฟฟานครหลวง
โดย คุณศิริวรรณ วรเดช ผูชวยผูอํานวยการกองอัตราคาไฟฟาและพยากรณพลังงานไฟฟา
ฝายเศรษฐกิจพลังไฟฟา การไฟฟานครหลวง
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session 6

นโยบายสนับสนุนการลงทุนการผลิตไฟฟาจากขยะชุมชนของบีโอไอ (BOI)
โดย ผูเชี่ยวชาญจาก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)
13.30-14.45น.
การพัฒนาดานเทคโนโลยีเตาเผาขยะและผลิตพลังงานไฟฟา
โดย ผูเชี่ยวชาญจาก KPN Green Energy Solution Co., Ltd.
14.45 – 15.15
พักรับประทานอาหารวาง
15.15 - 16.30 น. ประสบการณกอสรางและทดสอบระบบโรงไฟฟาขยะผสมผสาน
โดย ผูเ ชีย่ วชาญจาก EPC
13.00 - 13.30

ระบบผลิตไฟฟาจากขยะชุมชน
วันที่ 29-31 ตุลาคม 2561

www.greennetworkseminar.com/waste

