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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การดำเนินการของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ใน
ประเทศไทย ทั้งในส่วนของนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน ศักยภาพ และข้อจำกัดจากการผลิตพลังงาน
ของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ อีกทั้งประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) จากการผลิต
พลังงานของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF รวมถึงเสนอแนวทางการเพิ่มผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุนจากการผลิตพลังงานของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ในประเทศไทย งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์ผู้แทนจากสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ผู้แทนจากกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน (ส.อ.ท.) และมูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน จำนวน 6 ท่าน ผู้แทนจากบริษัทผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ RDF โดย
เป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ที่มีกระบวนการดำเนินการที่เต็มรูปแบบ จำนวน 1 แห่ง และประชาชน 
ซึ่ที่อาศัยรอบโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF รัศมี 5 กิโลเมตร จำนวน 11 ท่าน โดยนำข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษามาทำการวิเคราะห์โดยจับกลุ่มประเด็นตามหลักการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
(Feasibility Study) และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน นอกจากนั้นทำการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
เชื้อเพลิงขยะ RDF ในประเทศไทย 

ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์การดำเนินการของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ในประเทศไทยใน
ปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจากการสนับสนุนของภาครัฐ  ซึ่งมีการกำหนดนโยบายและ
มาตรฐานต่างๆ เช่น การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน Feed in Tariff (FiT) การยกเว้นอากรขา
เข้าสำหรับการนำเข้าเครื่องจักร มาตรการจูงใจด้านราคาโดยเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เป็น
ระยะเวลา 7 ปี ตลอดจนการสนับสนุนโครงการ “โรงไฟฟ้า-ประชารัฐ” สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็นต้น สำหรับศักยภาพ ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะนั้น พบว่า ประเทศไทยมีศักยภาพ
เพียงพอที่จะผลิตไฟฟ้าจากขยะ เพราะยังคงมีปริมาณขยะคงค้างอีกราว 9.96 ล้านตันในปี 2559 ที่ยัง
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ไม่ได้นำไปกำจัด และเมื่อประเมินศักยภาพของปริมาณขยะเชิงพื้นที่ พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่หลายแห่ง
ที่มีศักยภาพเพียงพอในการดำเนินการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ  ส่วนข้อจำกัดของโรงไฟฟ้าพลังงาน
เชื้อเพลิงขยะ (RDF) พบว่า ข้อจำกัดสำคัญที่ทำให้การดำเนินการลงทุนโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ  (RDF) 
ต้องชะลอหรือระงับลง ได้แก่ 1) ขั้นตอน และ กฎระเบียบ มากเกินความจำเป็น 2) การมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจำนวนมาก ในการขออนุญาตประกอบการ 3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2560 ขาดความคล่องตัว  

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF มีค่าของผลตอบแทนทางด้านสังคมจากการลงทุน
ระหว่าง -1.00 ถึง 12.65 ในระยะเวลาโครงการ 20 ปี ด้านเศรษฐกิจ คือ การได้รับประโยชน์จากการใช้
ไฟฟ้าของชุมชน  ด้านสังคม คือ การจ้างงานพนักงานซึ่งเป็นคนในท้องถิ่น และด้านสิ่งแวดล้อม คือ 
สร้างรายได้จากการซื้อขายคาร์บอนเครดิต เป็นต้น 

แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF สามารถเป็นไปได้ใน 2 ระยะ คือ 
ระยะสั้น และระยะยาว ดังนี้ แนวทางระยะสั้น ได้แก่ ศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF ให้ได้เต็มตามศักยภาพ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสำหรับการพัฒนาดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ  RDF ให้แก่แรงงานใน
ประเทศไทย และแนวทางระยะยาว ได้แก่ สนับสนุนโครงการเดิมที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานมา
เป็นต้นแบบ และมีการเผยแพร่ผลการดำเนินการดังกล่าวฯ สู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่น ได้ปฏิบัติ
ตาม และสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานเช้ือเพลิงขยะ RDF ในชุมชนได้เอง 
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This study aimed to study situations, implementation, potential and limitations of 

the Refuse Derived Fuel (RDF) power plant in Thailand, in terms of policy to promote 

and support a RDF power plant in Thailand, to assess the social return on investment 

(SROI) from the electricity production from RDF power plant in Thailand and to propose 

guidelines to increase social return on investment from electricity production of RDF 

power plant in Thailand. This research is a qualitative research designed by studying 

related documents and interviews to key informant including; representatives from 

Energy Policy and Planning office (EPPO), Department of Alternative Energy 

Development and Efficiency, Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), 

Representatives from the Renewable Energy Industry Club and Development of 

Environment and Energy Foundation totalling of six people, representatives from the 

RDF power plant and representatives from people around the five kilometer radius of 

power plant totalling of eleven people. The data obtained from the study were 

analyzed by using the feasibility study, SROI calculation and SWOT Analysis. 

The study indicated that the RDF power plant in Thailand have been 
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continuously government supported by e.g. established policies and measures such as 

Purchase of electricity from renewable energy i.e. Feed In Tariff (FiT), Exemption of 

import duty for importing machinery, Price incentive measures by increasing the 

purchase price of electricity (Adder) for a period of 7 years as well as supporting the 

project "Power Plant - Pracharat State" for the three southern border provinces etc. For 

the potential of electricity generation from waste energy, it is found that Thailand has 

the potential to produce electricity from waste because the amount of waste remains 

about 9.96 million tons per year (2016). It was found that Thailand has many areas for 

producing electricity from RDF power plant and for the major constraints of RDF power 

plant, it includes that 1) the procedures and regulations are more than necessary. 2) 

there are many related agencies in obtaining permission to operate. 3) Act on the 

Maintenance of the Cleanliness and Orderliness of the Country, (Issue 2) B.E. 2535, lack 

of mobility.  

The production of the RDF power plant has the value of social return on 

investments between -1.00 to 12.65 during 20 year, respectively the economic is 

benefiting from the use of electricity in the community. For social benefit local people 

are employed and for environment benefit, carbon can be traded, etc. 

Guidelines for the promotion of RDF power plant involve two phases: For short-

term guidelines, there are to study the appropriateness of developing RDF waste-to-

energy power generation to meet the full potential, to provide opportunities for 
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people to participate in the production of electricity from RDF waste energy and to 

transfer knowledge and experience of suitable technology for the development of 

electricity generation from RDF waste energy to workers in Thailand. And for the long-

term guidelines, there are to support the original project that has been successful in 

the operation and the dissemination of results to the community for the community 

and local have followed and build their own RDF power plant in the community for 

further sustainability. 
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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญ 

สถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า มีอัตราการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง และมีอัตราการผลิตพลังงานภายในประเทศที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ทำให้ต้อง

นำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ซึ่งในปี 2561 มีการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย อยู่ที่ระดับ 

83,691 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.6 อัตราการใช้น้ำมันสำเร็จรูป เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 2.3 การใช้ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 สำหรับการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศมีการนำเข้า

น้ำมันดิบ ร้อยละ 57.2 ถ่านหิน ร้อยละ 18.7 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 16.6 น้ำมันสำเร็จรูป ร้อยละ 

3.1 ไฟฟ้า ร้อยละ 2.7 คอนเดนเสท ร้อยละ 1.6 และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 0.1 

(สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2562ก) 

นอกจากสถานการณ์ด้านพลังงานแล้ว ประเทศไทยยังประสบปัญหาปริมาณขยะล้นเมือง  

จากรายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561 พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น  

27.8 ล้านตันต่อปี ซึ่งเมื่อคิดเป็นอัตราการเกิดขยะมูลฝอย พบว่า มีค่าเท่ากับ 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อ

วัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 มีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.64 เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง 

และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากร การส่งเสริม

การท่องเที่ยว การบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ขยะมูลฝอยปี 2561 ในหลายพื้นที่มีปริมาณเพิ่มมาก

ขึ้น โดยขยะมูลฝอยชุมชนจำนวน 10.88 ล้านตัน (ร้อยละ 39) ถูกกำจัดอย่างถูกต้อง ส่วน ที่เหลือเป็น

ขยะที่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องประมาณ 7.36 ล้านตัน (ร้อยละ 27) (สำนักงานนโยบายและแผน

พลังงาน, 2562ก) ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงให้ความสำคัญและกำหนดให้การจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ 

โดยมีนโยบาย “แปรรูปขยะและวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงาน” และมีเป้าหมายตั้งโรงไฟฟ้าจากการ

แปรรูปขยะมูลฝอย จำนวน 53 แห่ง ทั่วประเทศ ทั้งยังได้อนุมัติแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น

หน่วยงานหลัก มีหน้าที่บูรณาการการทำงานเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  



 
 
 

2 

สำหรับนโยบายในการจัดการพลังงานนั้น กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ ได้กำหนด
แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (แผน PDP2015) ซึ่งมี 3 หลักการ
สำคัญ คือ 1) ด้านความมั่นคงทางด้านพลังงาน โดยจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้  
และส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงที่หลากหลายและเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงชนิด
ใดชนิดหนึ่งมากเกินไป 2) ด้านเศรษฐกิจ คำนึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม และคำนึงถึงการใช้
ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม ต้องลดผลกระทบที่เกิดกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยเฉพาะเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยผลิต
ไฟฟ้า (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน , 2559) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลั งงาน ได้กำหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  พ .ศ. 2558-2579 
(Alternative Energy Development Plan: AEDP2015) ได้นำค่ าพยากรณ์ ความต้องการใช้
พลังงานขั้นสุดท้ายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan : EEP 2015) กรณีที่สามารถ
บรรลุเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity) ลงร้อยละ 30 ในปี 2579 เมื่อเทียบ
กับปี 2553 ซึ่งได้มีการคาดการณ์ความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ณ ปี 2579 อยู่ที่ระดับ 
131,000 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสุทธิของประเทศ
จากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan : PDP2015)  
ในปี 2579 มีค่า 326,119 ล้านหน่วยหรือเทียบเท่า 27,789 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe)  
ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานความร้อนในปี 2579 เท่ากับ 68,413 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ 
(ktoe) และค่าพยากรณ์ความต้องการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งจากแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง
ในปี 2579 มีค่า 34,798 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายเพิ่ม
สัดส่วน การใช้พลังงานทดแทน รวมทั้งพิจารณาถึงศักยภาพแหล่งพลังงานทดแทนที่สามารถนำมา
พัฒนาได้ ทั้งในรูปของพลังงานไฟฟ้า ความร้อน และเชื้ อเพลิงชีวภาพ ภายใต้แผน AEDP2015  
เป็นร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในปี 2579 และเมื่อพิจารณาเป้าหมายในการส่งเสริม
การนำเชื้อเพลิงขยะ ทั้งเชื้อเพลิงขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าของแผน 
AEDP2015 มีการตั้งเป้าหมายไว้ที่ 550 เมกะวัตต์ ภายในปี 2579 (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน , 2559ข) ทั้งนี้  ในปี 2561 มีโรงไฟฟ้าจากขยะ 35 แห่ง กำลังการผลิตไฟฟ้า  
เท่ากับ 313.354 เมกะวัตต์ ซี่งอยู่ในสถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  
เชิงพาณิชย์แล้ว (กรมควบคุมมลพิษ, 2562)  

การผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงขยะถือได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่ง  
ที่ภาครัฐเล็งเห็นความสำคัญ และให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะดังกล่าว
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ตามนโยบายการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน (waste to energy) และการกำหนดการจัดการขยะเป็น
วาระแห่งชาติของภาครัฐ ทำให้ภาคเอกชนมีความสนใจในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
และมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะ ตั้งแต่การคัดแยกขยะด้วยเครื่องจักร
อัตโนมัติการใช้เทคโนโลยีการลดความชื้นในขยะที่มีความชื้นสูง และเทคโนโลยีการแปลงขยะชุมชน
และขยะอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายเป็นเชื้อเพลิงคุณภาพดี (Refuse Derived Fuel: RDF) ในการ
นำไปผลิตไฟฟ้า และเมื่อศึกษาข้อมูลจากการลงทุนของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 
2559) ซึ่งได้กล่าวไว้ตรงกันว่า พลังงานขยะเป็นกลุ่มพลังงานที่น่าจับตาว่าจะมีผู้ประกอบการให้ความ
สนใจเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น ข้อดีของการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ (RDF) คือ ลดปัญหาปริมาณขยะ
ล้นเมือง และแหล่งฝังกลบขยะที่มีไม่เพียงพอ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดด้วยเช่นกัน คือ มักได้รับการต่อต้าน
จากชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง เทคโนโลยีบางชนิดต้องใช้เงินลงทุนสูง มีค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะให้
เหมาะสมก่อนนำไปแปรรูปเป็นพลังงาน และต้องมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการกับฝุ่นควันและ
สารที่เกิดขึ้นจากการเผาขยะ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559) 

กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ดังกล่าวเป็นการนำเอาขยะชุมชน 
หรือขยะอุตสาหกรรมไปผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ โดยการคัดแยก บด ย่อย และอัดเป็น
เชื้อเพลิงแท่ง ก่อนนำมาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
หลายเทคโนโลยี ได้แก่ (1) ใช้ในสถานที่แปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงขยะ (on-site) โดยร่วมกับอุปกรณ์ที่
ใช้เปลี่ยนเป็นพลังงาน เช่น เตาเผาแบบตะกรับ หรือ เตาเผาแบบฟลูอิไดซ์เบด (Fluidized-Bed) 
หรือ แก๊สซิฟิเคชั่น หรือ ไพโรไลซิส (2) ใช้ในสถานที่อื่นที่ต้องมีการขนส่ง (off-site) โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้
เปลี่ยนเป็นพลังงาน เช่น เตาเผาแบบตะกรับ หรือ เตาเผาแบบฟลูอิไดซ์เบด (Fluidized-Bed)  
หรือ แก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) หรือ ไพโรไลซิส (3) เผาไหม้ร่วมกับเชื้อเพลิงอื่น เช่น ถ่านหินหรือ 
ชีวมวล (4) เผาไหม้ในเตาผลิตปูนซีเมนต์ (5) ใช้ร่วมกับถ่านหินหรือชีวมวลในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น 
(Gasification) เป็นต้น ในกระบวนการเผาไหม้ดังกล่าวจะทำให้เกิดพลังงานความร้อน ความร้อน 
จะเปลี่ยนเช้ือเพลิงแข็งให้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงที่สามารถนำไปเผาไหม้ได้ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) ก๊าซไฮโดรเจน (H2) และก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซเช้ือเพลิงนี้สามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้โดยตรง
โดยส่งเข้าเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine) เพื่อผลิตไฟฟ้า หรือป้อนก๊าซ
เข้าไปเผาไหม้ในหม้อไอน้ำ เพื่อผลิตไอน้ำแล้วนำไปหมุนกังหันไอน้ำผลิตไฟฟ้า หรือนำความร้อนของ 
ไอน้ำไปใช้ประโยชน์อื่น อย่างไรก็ตามหากไม่มีการควบคุมการเผาไหม้ให้อยู่ในสภาวะที่สมดุล ก็จะทำ
ให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ เกิดมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ตะกั่ว (Lead) ตลอดจนฟูแรน (Furan) และไดออกซิน (Dioxin) เป็นต้น  
ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกัน (สัญชัย ชนะสงคราม, ม.ป.ป.) 
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อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) จะต้องมีการลงทุน และเพื่อให้
ทราบว่าในการลงทุนดังกล่าวนั้นมีความคุ้มค่าทั้งด้านของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมากน้อย
เพียงใด โดยปัจจุบันการดำเนินโครงการต้องคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้นการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return On Investment : SROI) ของโรงไฟฟ้า
เชื้อเพลิงขยะ RDF ในประเทศไทย จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เนื่องจาก SROI เป็นดัชนีที่ใช้อธิบายว่าในการ
ลงทุน 1 บาท สังคมจะได้รับผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินเท่าใด และใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการ
ตัดสินใจในการดำเนินโครงการของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ดังกล่าว  

งานวิจัยฉบับนี้ เป็นการศึกษาการดำเนินการของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF และการประเมิน
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทน ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศของรัฐในด้านการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน ซึ่งมีแผนจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะจำนวนทั้งสิ้น 53 แห่ง ทั้งนี้ ณ เดือน
พฤษภาคม 2561 มีโรงไฟฟ้าจากขยะ จำนวน 43 แห่ง กำลังผลิตติดตั้งรวม 361.08 เมกะวัตต์  
เมื่อรวมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการในระยะแรก 
(Quick Win Projects) (VSPP) จำนวน 12 แห่ง กำลังผลิตติดตั้งรวม 86.40 เมกะวัตต์ รวมทั้งสิ้น 
447.48 เมกะวัตต์ (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) ทำให้ทราบความเป็นไปได้ของการลงทุน ผลตอบแทน
ทางสังคมและแนวทางการเพิ่มผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะในประเทศ
ไทย ทั้งยังสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ประกอบการ เป็นข้อมูลในการ
พิจารณาสินเชื่อโครงการลงทุนโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะของสถาบันการเงิน ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ข้อมูล 
ความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนรับทราบ และส่งเสริมการมี
ส่วน ร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ด้วย 

 

1.2 คำถามวิจัย 
 

1) การจัดการขยะเพื่อเข้าสู่การผลิตพลังงานโดยโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF รวมถึง 

ภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชุมชน ท้องถิ่น ให้ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนอย่างไร 

2) แนวทางการเพิ่มผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของการจัดการขยะเพื่อผลิต

พลังงานโดยโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ควรเป็นอย่างไร  
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1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาการจัดการขยะ ศักยภาพ และข้อจำกัดจากการผลิตพลังงานของโรงไฟฟ้า

เชื้อเพลิงขยะ RDF และภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย 

2) เพื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน  (SROI) จากการผลิตพลังงาน 

ของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ในประเทศไทย 

3) เพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนจากการผลิตพลังงาน 

ของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ในประเทศไทย 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1) ทราบการจัดการขยะ ผลตอบแทนทางสังคมจากการลุงทุน และแนวทางการเพิ่ม

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนการผลิตพลังงานของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF 

2) ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำแนวทางการเพิ่มผลตอบแทนทางสังคม

จากการลงทุนประกอบการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานของ

โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ในประเทศไทย 

3) เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วน 

ร่วมในการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานของประชาชน เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4) เกิดแนวทางในการพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงาน

จากต่างประเทศ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน รวมทั้งลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะส่ง 

ผลดีต่อประเทศโดยรวมอยา่งยั่งยืนตอ่ไป 

 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 

1) ด้านเนื้อหา: เป็นการศึกษาเพื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนจากการ

ผลิตพลังงานของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF และเสนอแนะแนวทางการเพิ่มผลตอบแทนทางสังคม

จากการลงทุนจากการผลิตพลังงานของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ในประเทศไทย  
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2) ด้านประชากร:  

 - สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ตลอดจนชุมชนหรือประชาชน 

รอบโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF รัศมี 5 กิโลเมตร 

3) ด้านพื้นที่: โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ในประเทศไทย ซึ่งเชื้อเพลิงดังกล่าวจะต้อง

ผ่านการปรับปรุงคุณภาพก่อนนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า 

4) ด้านเวลา: ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 – กันยายน 2562 

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ได้รับการปรับปรุงและ

แปลงสภาพให้เป็นเชื้อเพลิงแข็งที่มีคุณสมบัติในด้านค่าความร้อน (Heating Value) ความชื้น ขนาด 

และความหนาแน่น เหมาะสมในการใช้เป็นเชื้อเพลิงป้อนหม้อไอน้ำเพ่ือผลิตไฟฟ้าหรือความร้อน และ

มีองคป์ระกอบทั้งทางเคมีและกายภาพสม่ำเสมอ 

โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) หมายถึง โรงไฟฟ้าที่นำก้อนเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived 

Fuel: RDF) มาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยเชื้อเพลิงดังกล่าว จะต้องผ่านขั้นตอนการปรับปรุง

คุณภาพก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต 

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (social return on investment ; SROI) หมายถึง

การนำผลลัพธ์ทางสังคม (social impact) ในการลงทุนจากการผลิตพลังงานของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 

(RDF) มาคำนวณหา “มูลค่า” (monetized value) เป็นตัวเงิน แล้วเปรียบเทียบกับมูลค่าทางการเงิน

ของต้นทุนที่ใช้ไปในการดำเนินโครงการ เพื่อพิจารณาว่าโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) สร้างผลลัพธ์ทาง

สังคมคิดเป็นมูลค่าเท่าไรต่อเงิน 1 บาทที่ลงทุนไป โดยเป็นเพียงการคำนวณผลตอบแทนทางสังคมจาก

การลงทุนในระดับเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีการนำค่าเสื่อม, ค่า IRR และต้นทุนในการทำลายซากมา

คิดคำนวณด้วย   

ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ หมายถึง ความสามารถในการนำเชื้อเพลิงขยะมาใช้

ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยพิจารณาจากข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ แบ่งออกเป็น 

รายจังหวัด และรายภาค  
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ข้อจำกัดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ หมายถึง สิ่งที่กำหนดขอบเขตสิทธิหรืออำนาจไว้

โดยเฉพาะ ซึ่งส่งผลให้การดำเนินการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ต้องหยุดชะงักหรือ

ดำเนินการได้ไม่ดีเท่าที่ควร เช่น การถูกต่อต้านจากชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง การใช้เทคโนโลยีบางชนิดที่

ต้องใช้เงินลงทุนสูง ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะให้ เหมาะสมก่อนนำไปแปรรูปเป็นพลังงาน  

และผู้ลงทุนตั้งโรงไฟฟ้าอาจไม่ใช่เจ้าของบ่อขยะ เป็นต้น 

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์ผู้มี

อิทธิพลและ/หรือมีความสำคัญ (Influence) ต่อการกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF และผู้ได้รับผลกระทบ (Impact) จากการกำหนดนโยบาย  

และ/หรือจากการดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเช้ือเพลิงขยะ RDF 
 



   
 

บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

สำหรับในเนื้อหาในส่วน บทที่ 2 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง “ผลตอบแทนทาง
สังคมจากการลงทุนของการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ในประเทศไทย” ผู้ศึกษาจึง
ดำเนินการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวข้อดังต่อไปน้ี 

2.1 สถานการณ์พลังงานไฟฟ้า และแผนพัฒนาพลังงานของประเทศไทย 
2.2 สถานการณ์ขยะ แผนและการจัดการขยะในประเทศไทย 
2.3 มาตรฐานสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้าขยะ 
2.4 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของการลงทุน 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
2.1 สถานการณ์พลังงานไฟฟ้า และแผนพัฒนาพลังงานของประเทศไทย 
 

2.1.1 สถานการณ์พลังงานโดยรวม ของประเทศไทย ปี 2561  
จากรายงานสถานการณ์พลังงานประเทศไทย ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน ปี 2561 ได้รายงานการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทย มีปริมาณ 83,691 
พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.6 โดยมีการใช้พลังงาน 
เชิงพาณิชย์ ในสัดส่วน ร้อยละ 84.6 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด พลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 9.2 และ 6.2 ตามลำดับ โดยมีสัดส่วน การใช้น้ำมันสำเร็จรูปที่ยังคง
สูงกว่าพลังงานชนิดอื่น โดยมีการใช้ร้อยละ 49.4 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด และมีการใช้
ไฟฟ้า ถ่านหิน/ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียนและพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 20.1 
8.2 6.9 9.2 และ 6.2 ตามลำดับ (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2562ก) 

การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2561 มีปริมาณ 46,422 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบลดลง
ร้อยละ 3.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบด้วย น้ำมันดิบ มีการผลิต 6,452 พันตันเทียบเท่า
น้ ำมั นดิบลดลง ร้อยละ 9.1 ลิ ก ไนต์  มี การผลิ ต  3,702 พั นตัน เที ยบ เท่ าน้ ำมั นดิ บลดลง  
ร้อยละ 10.1 ก๊าซธรรมชาติ มีการผลิต 31,113 พันตัน เทียบเท่าน้ำมันดิบลดลง ร้อยละ 3.1  
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ส่วน คอนเดนเสท มีการผลิต 4,497 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.7 และไฟฟ้าพลังน้ำ
และอื่น ๆ มีการผลิต 658 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60.1 สำหรับพลังงานหมุนเวียน 
และพลังงานอื่น ๆ (ฟืน แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ เชื้อเพลิง
ชีวภาพ แบล็คลิเคอ และก๊าซเหลือใช้จากขบวนการผลิต) มีการผลิต 18,488 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.9 และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม (ฟืน แกลบ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร) มีการใช้ 
8,312 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบลดลง ร้อยละ 2.9 (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2562ก) 

การนำเข้ าพลั งงาน  มี ปริมาณ  83,055 พั นตัน เที ยบ เท่ าน้ ำมั นดิบ เพิ่ มขึ้ นจาก 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.2 โดยมีการนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ในสัดส่วน ร้อยละ 99.9  
ของการนำเข้าพลังงานทั้งหมด และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 0.1 สำหรับการนำเข้าพลังงาน
เชิงพาณิชย์ มีปริมาณ 82,974 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.2 จากช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน ประกอบด้วย น้ำมันดิบ มีการนำเข้า 47,467 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
3.2 คอนเดนเสท มีการนำเข้า 1,308 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบเพิ่ มขึ้น ร้อยละ 78.9 ถ่านหิน  
มีการนำเข้า 15,556 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.0 ก๊าซธรรมชาติ มีการนำเข้า 
13,800 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 และไฟฟ้ามีการนำเข้า 2,273 พันตันเทียบเท่า
น้ำมันดิบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.4 ส่วน น้ำมัน สำเร็จรูป มีการนำเข้า 2,570 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ
ลดลง ร้อยละ 5.7 สำหรับพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม (ถ่าน) มีการนำเข้า 81 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.1 (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2562) 

ตารางที่ 2.1  การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจำแนกตามชนิดพลังงาน เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561p 
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ 

การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
จำแนกตามชนิดพลังงาน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 เปลี่ยนแปลง (%) 

การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (รวม) 79,929 80,752 83,691 3.6 

• เชิงพาณิชย์ 67,296 68,144 70,811 3.9 
- น้ำมันสำเร็จรูป 39,714 40,451 41,384 2.3 
- ไฟฟ้า 16,233 16,505 16,793 1.7 
- ถ่านหิน/ลิกไนต์ 5,313 5,423 6,865 26.6 
- ก๊าซธรรมชาติ 6,036 5,765 5,769 0.1 

• พลังงานหมุนเวียน * 7,182 7,322 7,669 4.7 

• พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม** 5,451 5,286 5,211 (1.4) 

แหล่งที่มา:  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2562ก) 



 
 
 

10 

หมายเหตุ:  P  ตัวเลขเบื้องต้น 
    *  ประกอบด้วย ฟืน แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ และก๊าซชีวภาพ 

** ประกอบด้วย ฟืน ถ่าน แกลบ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่ใช้ในบ้านอยู่อาศัย และ  
   อุตสาหกรรมครัวเรือน 

 
ตารางที่ 2.2  การนำเข้าพลังงานจำแนกตามชนิดพลังงาน เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561p 

หน่วย : พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ 

การนำเข้าพลังงาน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 เปลี่ยนแปลง (%) 
การนำเข้าพลังงาน (รวม) 74,452 78,976 83,055 5.2 

• เชิงพาณิชย์ 74,389 78,908 82,974 5.2 

- น้ำมันดิบ 42,721 45,985 47,467 3.2 
- คอนเดนเสท 1,021 731 1,308 78.9 
- ถ่านหิน 13,604 13,886 15,556 12.0 
- น้ำมันสำเร็จรูป 2,645 2,725 2,570 (5.7) 
- ก๊าซธรรมชาติ 12,709 13,523 13,800 2.0 
- ไฟฟ้า 1,689 2,058 2,273 10.4 

• พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม 63 68 81 19.1 

แหล่งที่มา:  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2562ก) 
หมายเหตุ:  P  ตัวเลขเบื้องต้น 
 

2.1.2 สถานการณพ์ลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2561 
จากรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561  

กล่าวว่าการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2561  พบว่า ประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ้า 

จากก๊าซธรรมชาติเป็นส่วน ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 60.2 ของการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด 

ถ่านหิน/ลิกไนต์ ร้อยละ 17.7 น้ำมันเตา และน้ำมันดีเซลร้อยละ 0.1 ที่เหลือเป็นพลังงานหมุนเวียน

และพลังงานอื่น ๆ (แกลบกากอ้อยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ แบล็คลิเคอ และก๊าซ

เหลือใช้จากขบวนการผลิต) คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 22.0 แสดงดังภาพที่ 2.1 (กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2562ก) 

จากรายงานสถานการณ์พลังงานปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 ได้รายงานความต้องการ

พลังไฟฟ้าสูงสุดในระบบ 3 การไฟฟ้า (ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในระบบ 3 การไฟฟ้า  



 
 
 

11 

ไม่รวม Peak ของผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (IPS) และ SPP นอกระบบ) เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561  

ณ เวลา 13:51 น. ที่ระดับ 29,968 เมกะวัตต์ ลดลงร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับ Peak ของปี 2560  

ซึ่งอยู่ที่ระดับ 30,303 เมกะวัตต์ เนื่องจากปีนี้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นเร็วในหลายพื้นที่และฝนตกชุก

ต่อเนื่อง มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2561 อยู่ที่ 188,906 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 

2.0 การผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561 อยู่ที่ 202,960 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 

โดยใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท ยกเว้นการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 

ที่ลดลงเนื่องจากโรงไฟฟ้าบางปะกงชุดที่ 4 ออกจากระบบ และมีการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนรายใหญ่ 

(IPP) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในปริมาณที่ลดลง สำหรับค่าเอฟที ปี 2561 คงที่อยู่ที่อัตรา  

-15.90 สตางค์ต่อหน่วยคงที่ต่อเนื่อง ตั้งแต่รอบเดือนกันยายน–ธันวาคม 2560 (ศูนย์พยากรณ์และ

สารสนเทศพลังงาน สำนักงานโยบายและแผนพลังงาน, 2562) 

 

ภาพที่ 2.1  สัดส่วน การใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ป ี2561 
แหล่งที่มา:  ดัดแปลงจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน (2562ก) 

 
  

ก๊าซธรรมชาติ
60.2%

ถ่านหิน
17.7%

พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ
22.0%

น้้ามันส้าเร็จรูป
0.1%

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2561

ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ น้้ามันส้าเร็จรูป
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2.1.3  แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2558 – 2579  
 ตามที่ภาครัฐมีนโยบายใหม่ด้านพลังงานไฟฟ้า โดยมีแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากำลัง

ผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2558 - 2579 (Power Development Plan: PDP2015) และเห็นชอบกรอบการ
จัดทำแผนดังกล่าว โดยยึดหลักดังนี้ (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) ต้องจัดหาไฟฟ้าให้
เพียงพอต่อความต้องการใช้ ไฟฟ้าและใช้เชื้อเพลิงหลากหลาย รวมทั้งมีความเหมาะสม เพื่อลดความ
เสี่ ยงจากการ พึ่ งพาเชื้อ เพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ งมากเกินไป (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy)  
ต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม และคำนึงถึงการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในภาค
เศรษฐกิจต่าง ๆ (3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) ต้องลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
โดยเฉพาะ เป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยผลิตไฟฟ้า  (สำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน, 2559)  

จากประมาณการโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวที่ร้อยละ 3.94 ต่อปี และในส่วนของ
การบูรณาการกับแผนพลังงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าผลการเพิ่มประสิทธิภาพตามแผนอนุรักษ์พลังงาน  
จะส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าลดลงประมาณ 89 ,672 ล้านหน่วย (GWh) ในปี 2579 นอกจากนั้น  
ยังมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก เน้นการพัฒนาพลังงานทดแทนให้เต็มตาม
ศักยภาพในแต่ละพื้นที่ โดยจะมีการส่งเสริม การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ 
รวมถึงพลังงานทดแทนอื่น ๆ เช่น ลม แสงอาทิตย์ พร้อมขยายระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ของทั้ง 3 การไฟฟ้า ให้รองรับการส่งเสริมพลังงานทดแทนเป็นรายพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาระบบ 
Smart Grid เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน จากนโยบายดังกล่าวได้
กำหนดกรอบประมาณการสัดส่วน การใช้เช้ือเพลิงของแผน PDP2015 ในปี 2579 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2.3  ประมาณการสัดส่วน การใชเ้ชื้อเพลิงของ แผน PDP2015 ในปี 2579 

ประเภทเชื้อเพลิง 
ณ ปี 2557 

ประมาณร้อยละ 
ณ ปี 2569 

ประมาณร้อยละ 
ณ ปี 2579 

ประมาณร้อยละ 
ซื้อไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศ 7 10-15 15-20 
ถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด (รวมลิกไนต์) 20 20-25 20-25 
พลังงานหมุนเวียน (รวมพลังน้ำ) 8 10-20 15-20 
ก๊าซธรรมชาติ 64 45-50 30-40 
นิวเคลียร์ - - 0-5 
ดีเซล/น้ำมันเตา 1 - - 

แหล่งที่มา:  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2559)  
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2.1.4  แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP2015) 
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนเป็นส่วน หนึ่งของการกำหนดนโยบายพลังงานในภาพรวม 

ที่จำเป็นต้องบูรณาการร่วมกับแผนพลังงานอื่น ๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนสอดคล้องกัน AEDP2015  
ได้นำค่าพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency 
Plan : EEP 2015) กรณีที่สามารถบรรลุเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity)  
ลงร้อยละ 30 ในปี 2579 เมื่อ เทียบกับปี 2553 แล้ว คาดการณ์ความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย  
ณ ปี 2579 จะอยู่ที่ระดับ 131,000 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) ค่าพยากรณ์ความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าสุทธิของประเทศจากแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power 
Development Plan : PDP2015)  ในปี 2579 มีค่า 326,119 ล้านหน่วยหรือเทียบเท่า 27 ,789 
พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานความร้อน ในปี 2579 เท่ากับ 
68,413 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) และค่าพยากรณ์ความต้องการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งจาก
แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง ในปี 2579 มีค่า 34 ,798 ktoe มาเป็นกรอบในการกำหนด
เป้าหมายเพิ่มสัดส่วน การใช้พลังงานทดแทน รวมทั้งพิจารณาถึง ศักยภาพแหล่งพลังงานทดแทนที่
สามารถนำมาพัฒนาได้ ทั้งในรูปของพลังงานไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิง ชีวภาพภายใต้แผน 
AEDP2015 เป็นร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในปี 2579 (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน, 2559ข) 

 
ตารางที่ 2.4  เป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนภายใต้แผน AEDP ในปี 2579 

พลังงาน 

สัดส่วน พลังงานทดแทน (ร้อยละ) การใช้พลังงาน 
ขั้นสุดท้าย  
ณ ปี 2579 

สถานภาพ  
ณ ปี 2557 

เป้าหมาย  
ณ ปี 2579 

ไฟฟ้า 9 15-20 27,789 

ความร้อน 17 30-35 68,413 

เชื้อเพลิงชีวภาพ 7 20-25 34,798 

พลังงานทดแทน  
(การใช้พลงังานขัน้สุดท้าย) 

12 30 131,000 

แหล่งที่มา:  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2559ข) 
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เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงานมีประเด็นการพิจารณา
เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ
ศักยภาพของเชื้อเพลิงวัตถุดิบ และความสามารถในการรองรับระบบไฟฟ้า ได้แก่ (1) ศักยภาพแหล่ง
พลังงานทดแทนคงเหลือของแต่ละเทคโนโลยี ประเมินจากศักยภาพของเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนที่มี
อยู่ทั้งหมด หักด้วยปริมาณเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนส่วน ที่นำไปใช้แล้วสำหรับแต่ละประเภท
เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน (2) ความต้องการการใช้ไฟฟ้า ประเมินจากการพยากรณ์ความต้องการใช้
ไฟฟ้ารายสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค (กฟภ.) นำมาปรับ
ค่าให้สอดคล้องกับแผน EEP 2015 ซึ่งมีค่าพยากรณ์ ความต้องการใช้ไฟฟ้าขั้นสุดท้ายของทั้งประเทศ  
ณ ปี 2579 เท่ากับ 326,119 ล้านหน่วย (3) ความสามารถของสายส่งในการรองรับไฟฟ้าที่ผลิตจาก
พลังงานทดแทน ในแผน PDP2015 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ประเมินศักยภาพ
สายส่งในการรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนรายสถานีไฟฟ้าและรายปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2567 
ซึ่งมีข้อจำกัดในการรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยหลังจากปี 2567 เป็นต้นไป  
ปัญหาข้อจำกัดจะหมดไป ซึ่งจะสามารถวางแผนพัฒนาสายส่งไฟฟ้าให้สอดรับกับเป้าหมายการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่จะเพิ่มขึ้นได้อย่างเต็มที่ (4) การจัดสรรการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน
ทดแทนเชิงพื้นที่ (RE Zoning)  เป็นการกำหนดเป้าหมายปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าจากแหล่ง
พลังงานทดแทนประเภท ต่าง ๆ โดยใช้หลักการ Renewable Energy Supply-Demand Matching 
โดยนำศักยภาพคงเหลือของแหล่ง พลังงานทดแทนมาจัดเรียงตาม Merit Order เชิงนโยบายของ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่  และพิจารณา
ข้อจำกัดของสายส่งที่รับได้ 

เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแต่ละประเภทเชื้อเพลิงตามแผน 
AEDP2015 มีสัดส่วน การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนในภาพรวมของทั้งประเทศ  
ที่ร้อยละ 20 ของปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Energy) รวมสุทธิ ซึ่งสอดคล้องตามกรอบการ
กำหนดสัดส่วน เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  
พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015) ที่ระบุว่าจะให้มีสัดส่วน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอยู่ในช่วง
ร้อยละ 15-20 ภายในปี 2579 

 
  



 
 
 

15 

ตารางที่ 2.5  สถานภาพและเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแต่ละประเภทเช้ือเพลิง 

ประเภทเชื้อเพลิง 
สถานภาพ สิ้นปี 2557*  

(เมกะวัตต์) 
เป้าหมายปี 2579  

(เมกะวัตต์) 

1. ขยะชุมชน 65.72  500.00  

2. ขยะอุตสาหกรรม - 50.00 

3. ชีวมวล 2,451.82 5,570.00 

4. ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) 311.50 600.00 

5. พลังน้ำขนาดเล็ก 142.01 376.00 

6. ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) - 680.00 

7. พลังงานลม 224.47 3,002.00 

8. พลังงานแสงอาทิตย ์ 1,298.51 6,000.00 

9. พลังน้ำขนาดใหญ่ - 2,906.40** 

รวมเมกะวัตต์ติดต้ัง (เมกะวัตต์) 4,494.03 19,684.40 

รวมพลังงานไฟฟ้า (ล้านหน่วย) 17,217 65,588.07 

ความต้องการพลังงานไฟฟ้าทั้งประเทศ  
(ล้านหน่วย) 

174,467 326,119.00 

สัดส่วน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (%) 9.87 20.11 

หมายเหตุ:  * รวมการผลิตไฟฟ้านอกระบบ (Including off grid power generation) และไม่รวม    
   การผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำขนาดใหญ่  

** เป็นกำลังการผลิตติดตั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยพลังน้ำขนาดใหญ่ถูกรวมเป็น
เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ในแผน AEDP2015 

แหล่งที่มา:  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2559ข) 
 
จากสถานการณ์พลังงานไฟฟ้า และแผนการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศไทยข้างต้น 

สามารถสรุปได้ว่าประเทศไทยมีแผนการส่งเสริมการพัฒนาด้านพลังงานที่มีเป้าหมายค่อนข้างชัดเจน
และสอดคล้องกับศักยภาพของเชื้อเพลิงวัตถุดิบ และความสามารถในการรองรับระบบไฟฟ้า เพื่อให้
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ยึดถือและนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนตามแผนพัฒนาพลังงานและพลังงานทางเลือก (AEDP) ซึ่งทางภาครัฐมุ่งเน้นไปที่การแก้ไข
ปัญหาสังคมส่วน รวม ได้แก่ ปัญหาขยะชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล และก๊าซ
ชีวภาพในพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น  
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2.2 สถานการณ์ขยะ แผนและการจัดการขยะในประเทศไทย 
 

2.2.1 สถานการณ์ปริมาณขยะชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 
จากรายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561  พบว่า มีปริมาณขยะมูล

ฝอยเกิดขึ้น 27.8 ล้านตันต่อปี ซึ่งเมื่อคิดเป็นอัตราการเกิดขยะมูลฝอย พบว่า มีค่าเท่ากับ 1.15 
กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 มีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.64 เนื่องจากการขยายตัว
ของชุมชนเมือง และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมือง การเพิ่มขึ้นของ
ประชากร การส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยในหลาย
พื้นที่เพิ่มมากขึ้น ขยะมูลฝอยชุมชนอีกจำนวน 10.88 ล้านตัน (ร้อยละ 39) ถูกกำจัดอย่างถูกต้อง  
ส่วน ที่เหลือเป็นขยะที่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องประมาณ 7.36 ล้านตัน (ร้อยละ 27) แสดงดังภาพที่ 
2.2 

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 4.85 ล้านตัน (ร้อยละ 17 ของขยะมูลฝอย  
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด) มีการคัดแยกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 0.92 ล้านตัน (ร้อยละ 19 ของขยะมูลฝอยที่
เกิดในกรุงเทพมหานคร) ที่เหลือ 3.93 ล้านตัน นำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยการ 
ฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ ณ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอกำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม และโดยการเผากำจัดด้วยเตาเผา ณ ศูนย์รวบรวมขยะมูลฝอยหนองแขม สำหรับใน  
76 จังหวัดทั่วประเทศ มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั้งหมด ประมาณ 22.97 ล้านตัน (ร้อยละ 83  
ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด) มาจากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีระบบเก็บรวบรวมและขนส่ง
ขยะมูลฝอยไปกำจัดยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจำนวน 4,894 แห่ง ส่วน องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น จำนวน 2,881 แห่งยังไม่มีการเก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัด โดยประชาชนต้อง
กำจัดขยะในพื้นที่ของตนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนทั่ว
ประเทศ ในปี 2561 มีจำนวน 3,205 แห่ง เปิดดำเนินการ 2,786 แห่ง และปิดดำเนินการ 419 แห่ง 
เนื่องจากมีขยะมูลฝอยเต็มพื้นที่และดำเนินการปิดตามนโยบายของจังหวัดเพื่อผลักดันให้เกิดการ
รวมกลุ่มในพื้นที่ เมื่อพิจารณาการหยุดดำเนินการของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พบว่า สถานที่กำจัด
ขยะมูลฝอยของภาครัฐปิดดำเนินการมากที่สุด จำนวน 371 แห่ง ส่วน ใหญ่เป็นสถานที่กำจัดขยะมูล
ฝอยในระดับหมู่บ้าน หรือชุมชน และสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถดำเนินการกำจัดขยะมูล
ฝอยได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้การนำขยะมูลฝอยไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ายังเป็นการช่วย
สนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง (กรมควบคุม
มลพิษ, 2562) ทั้งนี้ ณ เดือนพฤษภาคม 2561 มีโรงไฟฟ้าจากขยะ จำนวน 43 แห่ง กำลังผลิตติดตั้ง
รวม 361.08 เมกะวัตต์ เมื่อรวมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีความพร้อม
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สามารถดำเนินการ ในระยะแรก (Quick Win Projects) (VSPP) จำนวน 12 แห่ง กำลังผลิตติดตั้ง
รวม 86.40 เมกะวัตต์ รวมทั้งสิ้น 447.48 เมกะวัตต์ (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) 

 

 

ภาพที่ 2.2  สัดส่วน ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น การนำกลับไปใช้ประโยชน์ การกำจัดถูกต้องและไม่
ถูกต้อง ปี 2552-2561 

แหล่งที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ (2562) 
 

2.2.2 แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) 
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอย 

ที่ทุกภาคส่วน ต้องร่วมกันแก้ไข  จึงได้กำหนดให้การแกไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ   
และเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และเพื่อให้สามารถดำเนินการในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้บูรณาการ
แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) และจัดทำเป็นแผนแม่บท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 –2564) ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ .ศ . 2559 –2564)  
(กรมควบคุมมลพิษ, 2559) ได้กำหนดให้มีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยมีกรอบ
แนวคิดมาจากการใช้น้อย การใช้ซ้ำ และการนำขยะมูลฝอย กลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการ 3Rs 
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(Reduce, Reuse, Recycle) การกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบศูนย์รวม และการแปร
รูปผลิตพลังงาน หรือปุ๋ยอินทรีย์ และหลักความรับผิดชอบและการมีส่วน ร่วมในทุกภาคส่วน มีการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย กำหนดมาตรการในการจัดการ 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการ
ลดการเกิด ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งกำเนิดมาตรการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะ  
มูลฝอยและของเสียอันตราย และมาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
โดยสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560–2564)  
ในวิสัยทัศน์ “จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างเป็นระบบและบูรณาการ โดยการมีส่วน 
ร่วมของทุกภาคส่วน ” และมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1) เป็นกรอบและทิศทางการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ 2) เพื่อให้มีแนวทางการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศ และบูรณาการการดำเนินงานกัน  
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 3) จังหวัด องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นสามารถ
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสามารถ
ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป้าหมายของการดำเนินการรายปี 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 
 
ตารางที่ 2.6  เป้าหมายรายปีของแผนแม่บทบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) 
 

เป้าหมาย 
ปี พ.ศ./ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รบัการจัดการอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ1 ไม่น้อยกว่า 

50 55 60 65 70 75 

2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ2,3 

75 85 95 100 100 100 

3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและสง่ไป
กำจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า 

5 10 15 25 25 30 

4. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

80 85 90 100 100 100 

5. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการ
ที่ถูกต้อง 

60 70 80 100 100 100 

6. องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง 

5 10 20 40 40 50 
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หมายเหตุ:  1.  ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หมายถึง ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่นำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมกับปริมาณขยะมูลฝอยที่
นำไปใช้ประโยชน์   

2. ขยะมูลฝอยตกค้างหมายถึง ขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปทิ้งในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและ
ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ไม่รวมขยะมูลฝอยที่ทิ้งหรือค้าง
ตามพื้นที่ว่างทั่วไปตั้งแต่อดีตจนถึงปี 2558   

3. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หมายถึง ขยะมูล
ฝอยตกค้างถูกนำไปฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง/
พลังงานไฟฟ้า นำส่งเป็นวัตถุดิบให้โรงงานปูนซีเมนต์ หรือส่งไปเตาเผา   

4. ผลการดำเนินงาน    
4.1 ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 26.19 ล้านตัน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการ 12.7 ล้านตัน (48.5 %) (กำจัดถูกตอ้ง 7.88 ล้านตัน (30.1 %) และ
นำไปใช้ประโยชน์ 4.82 ล้านตัน (18.4 %))     

4.2 ขยะมูลฝอยตกค้างทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2558 ทั้งหมด 30.49 ล้านตัน ได้รับ
การจัดการแล้วประมาณ 20 ล้านตัน (66 %)    

4.3 ของเสียอนัตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้น 576,316 ตัน ได้รับการรวบรวม และส่งไป
กำจัด 63 ตัน (0.01 %)    

4.4 มูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้นประมาณ ประมาณ 52,147 ตัน ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ประมาณ 35,857 ตัน (70 %)     

4.5 กากอุตสาหกรรมที่เป็นอนัตรายทั้งหมด 2.06 ล้านตัน มีกากของเสียอตุสาหกรรม
ที่เป็นอันตรายเข้าสูร่ะบบการจัดการที่ถูกต้อง 1.03 ล้านตัน (50 %)   

แหล่งที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ (2559) 
 

2.2.3 เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) 
 แนวทางหลักในการจัดการขยะที่ดำเนินการมาตั้งแต่อดีต คือการฝังกลบ หรือการกองทิ้ง
กลางแจ้ง แต่เนื่องจากทั้งปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น และลักษณะองค์ประกอบของขยะที่เปลี่ยนแปลง
ไป ทำให้การจัดการขยะโดยวิธีการฝังกลบแบบเดิม ๆ ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
เนื่องจากไม่สามารถฝังกลบขยะได้ทันในเวลาที่กำหนด รวมทั้ งมีการปนเปื้อนของของเสีย  
ที่มากเกินกว่าธรรมชาติจะบำบัดได้ทัน จึงส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างรุนแรง
ประกอบกับปัญหาการหาพื้นที่ที่จะนำขยะมาฝังกลบทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากที่ดินที่มีราคาแพง
และได้รับการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ วิธีการฝังกลบจึงอาจไม่ใช่วิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี
ที่สุดในปัจจุบัน  
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  ดังนั้นการจัดการขยะที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การลดปริมาณการเกิด
ขยะ การใช้ซ้ำ การแยกประเภทขยะ ณ แหล่งกำเนิด รวมทั้งการแยกประเภทขยะเพื่อที่จะนำกลับไป
ใช้ประโยชน์ใหม่แต่ขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการขยะก็คือการกำจัดเศษซากที่ไม่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าจะกำจัดอย่างไร เช่น ถ้าเป็นขยะที่มีแต่สารอินทรีย์เท่านั้นก็สามารถ
นำไปผ่านกระบวนการหมักแบบมีออกซิเจนก็จะได้ “สารปรับปรุงคุณภาพดิน” หรือแบบ 
ไร้ออกซิเจนก็จะได้ก๊าซที่มีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิงที่เรียกว่า “ก๊าซชีวภาพ” เพื่อนำไปใช้เป็นพลังงาน
ในครัวเรือนพร้อมกับกากของเหลือซึ่งก็สามารถนำไปใช้เป็นสารปรับปรุงคุณภาพดินได้เช่นกัน 
 วิธีการกำจัดขยะอีกวิธีหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงอยู่บ่อยครั้ง ได้แก่ การเผาขยะ (Incineration) 
เป็นกระบวนการที่ลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุด ทำลายเชื้อโรคได้อย่างเบ็ดเสร็จ แต่ก็มี
ผลข้างเคียงบ้าง คือ มลพิษทางอากาศและน้ำตลอดจนขี้เถ้าที่ต้องนำไปฝังกลบ พร้อมกับก๊าซร้อนที่
สามารถนำไปเป็นพลังงานผลิตไฟฟ้าได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแท้ที่จริงแล้วขยะนั้นหาใช่ของเหลือทิ้งที่ไร้ค่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาวะที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นเรื่อย ๆ และเชื้อเพลิงที่ผลิตจากฟอสซิล 
หาได้ยากขึ้นในอนาคต การแปลงขยะให้เป็นพลังงานจึงเป็นแนวทางที่ได้รับความสนใจมากขึ้นใน
ปัจจุบันซึ่งแบ่งเป็น 4 รูปแบบหลัก คือ (สัญชัย ชนะสงคราม, ม.ป.ป.) 

- การใช้เป็นเช้ือเพลิงแข็งโดยตรง  
 - การใช้เป็นเช้ือเพลิงแข็งโดยผ่านการแปรสภาพ (Refuse Derived Fuel : RDF)  
 - การเปลี่ยนขยะให้เป็นเชื้อเพลิงก๊าซ ตามกระบวนการแกส๊ซิฟิเคชัน (Gasification) 
 - การเปลี่ยนขยะให้เป็นเชื้อเพลิงเหลว โดยผ่านกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis)  

  เทคโนโลยีเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอยไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในการกำจัดหรือทำลายขยะ
มูลฝอยเพียงแต่เป็นการเปลี่ยนรูปขยะมูลฝอยโดยคัดเลือกองค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่มีพลังงานสูง
มาสู่กระบวนการในการคัดแยกและแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตพลังงานต่อไป
เทคโนโลยีดังกล่าวมีข้อได้เปรียบเนื่องจากสามารถกระจายไปดำเนินการตามจุดต่าง ๆ ที่ เป็น
แหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยได้โดยไม่ต้องมีการขนย้ายขยะไปสู่แหล่งกำจัดเชื้อเพลิงที่ได้สามารถเก็บรักษา
และนำไปผลิตพลังงานได้เมื่อเวลาที่ต้องการ (สัญชัย ชนะสงคราม, ม.ป.ป.) 
 เชื้ อ เพลิ งขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) เป็ น รูปแบบของการจัดการขยะ 
เพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงวิธีหนึ่ง โดยการปรับปรุงและแปลงสภาพของขยะมูลฝอยให้เป็นเชื้อเพลิง
แข็งที่มีคุณสมบัติในด้านค่าความร้อน (Heating Value) ความชื้น ขนาด และความหนาแน่น 
เหมาะสมในการใช้เป็นเชื้อเพลิงป้อนหม้อไอน้ำ เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือความร้อน และมีองค์ประกอบทั้ง
ทางเคมีและกายภาพสม่ำเสมอ ทั้งนี้ขั้นตอนและรูปแบบเพื่อเปลี่ยนสภาพจากขยะมาเป็นเชื้อเพลิงนั้น
ก็มีอยู่หลากหลายขึ้นอยู่กับสภาพของขยะและสภาพของเชื้อเพลิงขยะที่ต้องการ แต่ขั้นตอนโดยทั่วไป
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จะประกอบด้วยการคัดแยก การลดขนาด การลดความชื้น เป็นต้น ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้นก็จะมี
รายละเอียดของเทคโนโลยีแตกต่างกันออกไป แสดงดังภาพที่ 2.3-2.4 

 
ภาพที่ 2.3  กระบวนการผลิตเช้ือเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) 
แหล่งที่มา :  สัญชัย ชนะสงคราม (ม.ป.ป.) 

 

ภาพที่ 2.4  การแปรรูปเป็นแท่งเชื้อเพลิงจากขยะทีเ่ผาไหมไ้ด้ (Densified RDF : RDF5) 
แหล่งที่มา:  สัญชัย ชนะสงคราม (ม.ป.ป.) 
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  หลักการทำงานของเทคโนโลยี RDF เริ่มจากการคัดแยกขยะที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ (โลหะ 
แก้ว เศษ หิน) ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิลออกจากขยะรวม โดยคัดแยกมูลฝอยที่มีเหล็กและ
อลูมิเนียมเป็นส่วน ประกอบออกจากมูลฝอย จากนั้นจึงป้อนขยะมูลฝอยไปเข้าเครื่องสับ-ย่อย  
เพื่อลดขนาด และป้อนเข้าเตาอบ เพื่อลดความชื้นของมูลฝอย โดยการใช้ความร้อนจากไอน้ำ  
หรือลมร้อน เพื่ออบขยะให้แห้งซึ่งจะทำให้น้ำหนักลดลงเกือบ 50% (ความช้ืนเหลือไม่เกิน 15%) และ
สุดท้ายจะส่งไปเข้าเครื่องอัดเม็ด (Pellet) เพื่อทำให้ได้เชื้อเพลิงขยะอัดเม็ดที่มีขนาดและความ
หนาแน่นเหมาะสมต่อการไปจำหน่ายเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งในบางกรณีจะมีการเติมหินปูน (CaO) เข้าไป
กับมูลฝอยระหว่างการอัดเป็นเม็ดเพื่อควบคุมและลดปริมาณก๊าซพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ แสดง
ดังภาพที่ 2.5 (สัญชัย ชนะสงคราม, ม.ป.ป.) 

   
 
ภาพที่ 2.5  การนำขยะทีเ่ผาได้ไปบดและอัดเป็นแท่งเชื้อเพลิง RDF ก่อนนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ 
แหล่งที่มา:  สัญชัย ชนะสงคราม (ม.ป.ป.) 
 

2.2.4 ประเภทของเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF)  
ปัจจุบันมีเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จากขยะมูลฝอยในหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้ผลิต

โดยสมาคมการทดสอบวัสดุของอเมริกา หรือ The American Society for Testing and Material 
(ASTM) ได้แบ่งประเภทของเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอยออกเป็น 7 ประเภท แสดงดังตารางที่ 2.7 
ดังต่อไปน้ี 

ตารางที่ 2.7  ตารางแสดงคุณลักษณะของเช้ือเพลิงขยะแต่ละชนิดและระบบการเผาไหม ้

ชนิด กระบวนการการจัดการ ระบบการเผาไหม้ 

RDF: MSW  คัดแยกส่วน ที่เผาไหม้ได้ออกมาด้วยมือ รวมทั้งขยะ
ที่มีขนาดใหญ่ 

 Stoker 

RDF2: Coarse RDF  บดหรือตัดขยะมูลฝอยอย่างหยาบ ๆ  Fluidized Bed Combustor, 
Multi fuel Combustor 
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ตารางที่ 2.7  (ต่อ) 

ชนิด กระบวนการการจัดการ ระบบการเผาไหม้ 

RDF3: Fluff RDF  คัดแยกส่วน ที่เผาไหม้ไม่ได้ออก เช่น โลหะ แก้ว
และอื่น ๆ มีการบดหรือตัดจนทำให้ 95% ของขยะ
มูลฝอยที่คัดแยกแล้วมีขนาดเล็กกว่า 2 นิ้ว 

 Stoker 

RDF4: Dust RDF  ขยะมูลฝอยส่วน ที่เผาไหม้ได้ มาผ่านกระบวนการ
ทำให้อยู่ในรูปของผงฝุ่น 

 Fluidized Bed 
Combustor, Multi fuel 
Combustor 

 RDF5: Densified 
RDF 

ขยะมูลฝอยส่วน ที่เผาไหม้ได้มาผ่านกระบวนการอัด
แท่ง โดยให้มีความหนาแน่นมากกว่า 600 kg/m3 

 Fluidized Bed 
Combustor, Multi fuel 
Combustor 

 RDF6: RDF Slurry  ขยะมูลฝอยส่วน ที่เผาไหม้ได้มาผ่านกระบวนการ
ให้อยู่ในรูปของ Slurry 

 Swirl Burner 

 RDF7: RDF Syn-gas  ขยะมูลฝอยส่วน ที่เผาไหม้ได้ มาผ่านกระบวนการ 
Gasification เพื่อผลิต Syn-gas ที่สามารถใช้เป็น
เชื้อเพลิงก๊าซได ้

 Burner, Integrated 
Gasification-Combined 
Cycle (IGCC) 

แหล่งที่มา : สัญชัย ชนะสงคราม (ม.ป.ป.) 
 

2.2.5 คุณสมบัติของเชื้อเพลิงขยะ  
  ขยะที่จะนำมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ เป็นการนำขยะมูลฝอยในชุมชนที่ผ่านการคัด

แยกส่วน ที่นำไปกลับใช้ซ้ำได้ เช่น โลหะ อลูมิเนียม แก้ว และคัดแยกอินทรีย์สารที่มีความชื้นสูง เช่น 
เศษอาหาร เศษผัก-ผลไม้ ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบป้อนเขากระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพหรือ
ผลิตสารปรับปรุงคุณภาพดินออกไปแล้วส่วน ที่เหลือ ซึ่งส่วน ใหญ่ประกอบด้วยกระดาษ เศษไม้ 
พลาสติกจะถูกนำไปลดขนาด และนำไปใช้ในกระบวนการเผาไหม้โดยตรง หรือนำมาผ่านกระบวนการ
ทำให้แห้งและการอัดแท่งเพื่อผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิง ทั้งนี้คุณลักษณะทั่วไปของเชื้อเพลิงขยะ
ประกอบด้วย ปลอดเชื้อโรคจากการอบด้วยความร้อน ลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรค แสดงดัง
ภาพที่ 2.6 
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- ไม่มีกลิ่น  
- มีขนาดเหมาะสมต่อการป้อนเตาเผา-หม้อไอน้ำ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 15-30 มิลลิเมตร     

ความยาว 30-150 มิลลิเมตร)   
- มีความหนาแน่นมากกว่าขยะมูลฝอยและชีวมวลทั่วไป (450-600 kg/m3) เหมาะสมต่อ

การจัดเก็บและขนส่ง   
- มีค่าความร้อนสูงเทียบเท่ากับชีวมวล (~ 13-18 MJ/kg) และมีความช้ืนต่ำ (~ 5-10%)  
- ลดปัญหามลภาวะจากการเผาไหม้ เช่น NOx และไดออกซินและฟแูรน 

 
 
ภาพที่ 2.6  แท่งเชื้อเพลิงขยะ Densified RDF หรือ RDF5 หรือเรียกว่า d-RDF 
แหล่งที่มา:  สัญชัย ชนะสงคราม (ม.ป.ป.) 
 

2.2.6 การใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงขยะ  
 การใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงขยะสามารถใช้ได้ทั้งในรูปของการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า 

และ/หรือความร้อน โดยที่อาจจะมีการนำไปใช้ประโยชน์ในสถานที่ผลิตเชื้อเพลิงขยะเอง หรือขน
ส่งไปใช้ในที่อื่นได้ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เผาร่วมกับถ่านหิน (Co-firing) เพื่อลดปริมาณการใช้ถ่าน
หินลงในอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ โดยมีรูปแบบเตาเผาที่ใช้เปลี่ยน
เชื้อเพลิงขยะให้เป็นพลังงานความร้อน ประกอบด้วย เตาเผาแบบตะกรับ (Stoker) เตาเผาแบบ 
ฟลูอิดไดซ์ เบด (Fluidized Bed Combustor) หรือเตาเผาแก็สซิฟิ เคชั่น  (Gasification) หรือ  
ไพโรไลซิส (Pyrolysis) (สัญชัย ชนะสงคราม, ม.ป.ป.)  
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การใช้ประโยชน์ RDF ในการเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตเป็นพลังงานความร้อน และพลังงานไฟฟ้า
มี หลากหลายวิธี ดังนี้  

1) ใช้ในสถานที่แปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงขยะ (on-site) โดยร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนเป็น
พลังงาน เช่น เตาเผาแบบตะกรับ หรือ เตาเผาแบบฟลูอิไดซ์เบด (Fluidized-Bed) หรือ เตาเผาแก็ส
ซิฟิเคชั่น (Gasification) หรือ ไพโรไลซิส (Pyrolysis) 

2) ใช้ในสถานที่อื่นที่ต้องมีการขนส่ง (off-site) โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนเป็นพลังงาน เช่น 
เตาเผาแบบตะกรับ หรือเตาเผาแบบฟลูอิไดซ์เบด (Fluidized-Bed) หรือ (Gasification) หรือ  
ไพโรไลซิส (Pyrolysis)   

3) เผาไหมร้่วมกับเช้ือเพลิงอื่น เช่น ถ่านหิน หรือชีวมวล  
4) เผาไหมใ้นเตาผลิตปูนซีเมนต์  
5) ใช้ร่วมกับถ่านหินหรือชีวมวลในกระบวนการแก๊สซิฟิเคช่ัน  
โดยทั่วไปเชื้อเพลิงขยะที่มีศักยภาพนำมาใช้ประโยชน์ได้แก่ Dust RDF และ Densified RDF  

การใช้ Dust RDF หรือ RDF4 นั้น ส่วน ใหญ่ใช้ในกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงผง (Pulverized Fuel) ซึ่งจะ
ไม่ผ่านขั้นตอนการอัดเป็นแท่งทำให้มีความหนาแน่นต่ำ ขนส่งลำบาก แต่ปัจจุบันมีความต้องการมากโดยการ
นำไปใช้ร่วมกับเชื้อเพลิงอื่น หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริมในการเผาทำลายกากตะกอนของเสีย เนื่องจาก 
กากตะกอนของเสียไม่สามารถเผาไหม้ได้ด้วยความร้อนจากตัวมันเอง การใช้ Dust RDF เสริมเข้าไปทำให้เกิด
การเผาไหม้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ส่วน  Densified RDF หรือ RDF5 หรือเรียกว่า d-RDF เป็นการนำ RDF มาอัดเป็นแท่ง 
เพื่อเพิ่มความหนาแน่น สามารถใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางกว่า Dust RDF สามารถใช้หม้อไอน้ำขนาด
เล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ และสามารถใช้กับเตาเผาทั่วไปที่มีการใช้อยู่แล้ว (สัญชัย ชนะสงคราม , 
ม.ป.ป.) 

 
2.2.7 เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะชุมชน 
 เทคโนโลยีความร้อน (Thermal Technology) เป็นการใช้ความร้อนอุณหภูมิสูงในการทำ

ให้ขยะมูลฝอยเกิดการแตกสลายด้วยความร้อน (Thermal Cracking) ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็น
กระบวนการที่ต้องการความร้อนจากแหล่งให้ความร้อนภายนอกเพื่อช่วยให้ปฏิกิริยาดำเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง (Endothermic Process) แล้วอาจเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับออกซิไดเซอร์เพื่อเปลี่ยนรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ เกิดจากการเผาไหม้ที่สมบูรณ์โดยกระบวนการดังกล่าวเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน 
(Exothermal Process) ทำให้สามารถนำความร้อนที่ได้ไปใช้ในการผลิตพลังงาน หรืออาจนำผลิตภัณฑ์
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ที่เกิดจากการแตกสลายด้วยความร้อนไปผ่านกระบวนการเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงสังเคราะห์เพื่อนำไปผลิต
พลังงานหรืออาจนำไปเผาไหม้กับออกซิไดเซอร์เพื่อให้ได้ความร้อนก่อนนำไปผลิตพลังงาน  

 1) เทคโนโลยีเตาเผาขยะมูลฝอย (Incineration) 
ก) หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีเตาเผาขยะมูลฝอย 

ขยะมูลฝอยประกอบด้วยองค์ประกอบที่มีพลังงานเคมีอยู่ในปริมาณมากการแปรรูป
พลังงานที่มีอยู่ในขยะมูลฝอยจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดขยะมูลฝอยและยังสามารถนำพลังงานที่อยู่
ในขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง การเผาขยะมูลฝอยด้วยความร้อนอุณหภูมิสูงจะใช้
เตาเผาที่มีการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้เข้ากับลักษณะสมบัติของขยะ คือมีอัตราความชื้นสูงและมี
ค่าความร้อนที่แปรผันได้ การเผาไหม้จะต้องมีการควบคุมที่ดี เพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษและการ
รบกวนต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ก๊าซพิษ เขม่า กลิ่น เป็นต้น ก๊าซซึ่งเกิดจากการเผาไหม้จะได้รับการกำจัด
เขม่าและอนุภาคตามที่กฎหมายควบคุม ก่อนที่จะส่งออกสู่บรรยากาศในกระบวนการเผาไหม้ดังกล่าวจะ
เกิดขี้เถ้า ซึ่งมีปริมาตรประมาณร้อยละ 10 และน้ำหนักประมาณร้อยละ 25 ถึง 30 ของขยะที่ส่งเข้า
เตาเผา จะนำไปฝังกลบหรือใช้เป็นวัสดุปูพื้นสำหรับการสร้างถนน ส่วน ขีเ้ถ้าที่มีส่วน ประกอบของโลหะ
อาจถูกนำ กลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนั้นในบางพื้นที่ที่มีปริมาณขยะอยู่มากสามารถที่จะนำพลังงาน
ความร้อนที่ได้จากการเผาขยะมาใช้ในการผลิตไอน้ำ หรือทำน้ำร้อน หรือผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 

ข) ประเภทของเทคโนโลยีเตาเผาขยะมูลฝอย 
 เตาเผาขยะมูลฝอยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ เตาเผาแบบตะกรับ

เคลื่อนที่ได้ (Moving Grate Incinerator) เตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln Incinerator) และเตาเผา
แบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized-bed Incinerator) เทคโนโลยีนี้ปกติจะเป็นการเผาไหม้ในเตาเผา
แบบตะกรับที่เคลื่อนที่ได้ (Moving Grate) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันแพร่หลายและได้รับการทดสอบ
แล้ว มีสมรรถนะทางเทคนิคที่ยอมรับได้และสามารถรองรับการเผาทำลายขยะมูลฝอยที่มี  
องค์ ประกอบและค่าความร้อนที่หลากหลาย ระบบที่ได้รับความนิยมรองลงมาคือระบบเตาเผาแบบ
หมุน (rotary kiln) ข้อดีและข้อเสียของเตาเผาขยะแต่ละประเภท แสดงดังตารางที่ 2.8  
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ตารางที่ 2.8  ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของเตาเผาขยะแต่ละประเภท 

ประเภทเตาเผา 
ขยะมูลฝอย 

ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ 

เตาเผาแบบตะกรับ 
เคลื่อนที่ได้ 
 

- ไม่ต้องการการคัดแยกหรือบดตัดขยะมูล
ฝอยก่อน 

- เป็นเทคโนโลยีที่มีใช้กันอย่างแพร่หลาย
และได้รับการทดสอบแล้วสำหรับการเผา
ทำลายขยะมูลฝอยและมีสมรรถนะตรง
ตามวัตถุประสงค์ 

- สามารถจัดการกับขยะมูลฝอยที่มี
องค์ประกอบและค่าความร้อนที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้เป็นอย่างดี 

- สามารถให้ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อน
ได้สูงถึง 85% 

- เตาเผาแต่ละเตาสามารถก่อสร้างให้มี
ความสามารถในการเผาทำลายได้ถึง 
1,200 ตันต่อวัน ( 50 ตันต่อชั่วโมง) 

- เงินลงทุนและบำรุงรักษา
ค่อนข้างสูง  

เตาเผาแบบหมุน - ไม่ต้องการการคัดแยกหรือบดตัดขยะ
มูลฝอยก่อน 

- สามารถให้ค่าประสิทธิภาพเชิงความ
ร้อนได้สูงถึง 80% 

- สามารถจัดการกับขยะมูลฝอยที่มี
องค์ประกอบและค่าความร้อนที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้เป็นอย่างดี 
 

- เป็นเทคโนโลยีที่มีใช้ในการ
เผาทำลายขยะมูลฝอย
ค่อนข้างน้อย 

- เงินลงทุนและบำรุงรักษา
ค่อนข้างสูง 
ความสามารถในการเผา
ทำลายสูงสุดต่อหนึ่งเตา
ประมาณ 480 ตันต่อวัน  
(20 ตันต่อชั่วโมง) 

เตาเผาแบบฟลูอิดไดซ์เบด - เงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการ
บำรุงรักษาค่อนข้างต่ำ เนื่องจากการ
ออกแบบที่ค่อนข้างง่าย 

- สามารถให้ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อน
ได้สูงถึง 90 % 

- สามารถใช้ในการเผาทำลายเชื้อเพลิงที่
หลากหลายประเภทและสามารถรองรับ
ได้ทั้งกากของแข็งและเหลวเหลวโดยเผา
ทำลายร่วมกันหรือแยกจากกัน 

- ณ ปัจจุบันยังจัดว่าเป็น
เทคโนโลยีที่ยังต้องการการ
ทดสอบอยู่สำหรับการเผา
ทำลายขยะมูลฝอยชุมชน 

- ค่อนข้างมีข้อจากัดด้านขนาด
และองค์ ประกอบของขยะ
โดยทั่วไปต้องมีการ
กระบวนการในการจัดการ
ขยะก่อนส่งเข้าเตาเผา 

แหล่งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ม.ป.ป.) 
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ค) การนำพลังงานกลับมาใช้ (Energy Recovery)  
ประโยชน์หลักที่ได้รับจากการเผาไหม้ขยะมูลฝอยในเตาเผา ได้แก่ การนำเอา

พลังงานที่มีอยู่ในขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยการเผาทำลายขยะมูลฝอยในเตาเผา
สามารถลดปริมาณการปลดปล่อยแก๊สมีเทนจากหลุมฝังกลบและสามารถใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล
ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกโดยรวมด้วย 

แก๊สร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ในเตาเผาจะมีพลังงานที่เกิดจากการเผาไหม้อยู่ในตัว
ด้วยมันจะถูกทำให้เย็นตัวลงในหม้อน้ำ ก่อนที่ไหลเข้าสู่อุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศ ชนิดของหม้อน้ำ  
ติดตั้งขึ้นอยู่กับว่าต้องการพลังงานในรูปของน้ำร้อนเพื่อใช้กับระบบน้ำร้อนหรือไอน้ำเพื่อใช้ใน
กระบวนการอุตสาหกรรม หรือเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า ประสิทธิภาพที่ได้จากการนำพลังงานกลับมา
ใช้ใหม่สำหรับการใช้พลังงานแต่ละประเภทเทียบกับความร้อนที่ใส่เข้าไป แสดงในตารางที่ 2.9 
 
ตารางที่ 2.9  สรุปประสิทธิภาพที่ได้จากการผลิตพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ  

การใช้พลังงาน พลังงานที่นำกลับมาได้ ประสิทธิภาพโดยรวม 
ความร้อนเท่านั้น ความร้อน 80% 80% 

ไอน้ำเท่านั้น ไอน้ำ 80% 80% 
กำลังเท่านั้น กำลัง 35% 35% 

ไอน้ำกำลังร่วม 
ไอน้ำ 
กำลัง 

0-75% 
0-35% 

35-75% 
 

ความร้อนและกำลังร่วม ความร้อนกำลัง 
60-65% 
20-25% 

85% 
 

แหล่งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ม.ป.ป.) 
 

ง) การควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มลพิษที่ เกิดขึ้นจากเตาเผาขยะมูลฝอยโดยหลักแล้วเกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม้  

ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาไหม้จะปลดปล่อยออกมาในรูปมลพิษทางอากาศ มลพิษทางกากของแข็ง
และมลพิษทางน้ำ การควบคุมต้องให้มีปริมาณไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 

o มลพิษอากาศ 
มลพิษที่ปลดปล่อยออกมาจากเตาเผาขยะมูลฝอยมีทั้งที่เป็นอนุภาคมลสาร (ฝุ่น) 

และก๊าซ เช่น HCl, HF และ SO2 มลพิษที่มีความเป็นพิษ เช่น ปรอท ไดออกซิน และ NOx เหล่านี้
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สามารถนำออกมาจากก๊ าซไอเสีย ได้ทั้ งหมดด้ วยเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางเคมี  
ที่มีความก้าวหน้าและมีต้นทุนสูงการเลือกใช้ระบบควบคุมมลพิษอากาศโดยหลักแล้วขึ้นอยู่กับ
มาตรฐานการปลดปล่อยมลพิษของแต่ละประเทศและขึ้นอยู่กับระดับการควบคุมที่ต้องการ 

o มลพิษกากของแข็ง 

กากของแข็งที่เหลือจากการเผาไหม้ในเตาเผาขยะมูลฝอยจะแยกเป็นสองส่วน คือ 

ขี้เถ้าหนัก (bottom ash) ซึ่งพบที่บริเวณก้นเตาเผา เกิดจากจากองค์ประกอบของขยะมูลฝอยส่วน  

ที่เผาไหม้ไม่ได้ และขี้เถ้าเบา (fly ash) ซึ่งเกิดจากองค์ประกอบของขยะมูลฝอยส่วน ที่ระเหยขึ้นไป

จากขยะมูลฝอยอย่างรวดเร็วและลอยออกไปจากห้องเผาไหม้กับก๊าซไอเสียและถูกจับด้วยอุปกรณ์

ควบคุมมลพิษอากาศ เช่นไซโคลน เครื่องกรองด้วยเส้นใยถัก เครื่องดักด้วยไฟฟ้าสถิต เป็นต้น 

o มลพิษน้ำ 

น้ำเสียมาจากระบบควบคุมมลพิษอากาศและน้ำเสียที่ใช้ในการทำให้ขี้เถ้าเย็นตัวลง

น้ำเสียนี้ส่วน หนึ่งจะไหลวนเพื่อกลับไปใช้ในกระบวนการของเตาเผา มีเพียงบางส่วนที่ถ่ายทิ้ง 

เพื่อนำไปกำจัดซึ่งอาจไหลไปบำบัดรวมกับน้ำเสียจากก้นหลุมเก็บขยะมูลฝอย 

 2) เทคโนโลยีไพโรไลซิส (Pyrolysis)/แก๊สซิฟิเคชั่น Gasification) 

เทคโนโลยีไพโรไลซิส/แก๊สซิฟิเคชั่น เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคู่ควบกัน กล่าวคือขยะเมื่อถูกทำ
ให้แห้งโดยการระเหยความชื้นทิ้งไปแล้วจะนำ ความร้อนจากการเผาไหม้ก่อนหน้านี้มาทำให้ตัวเอง 
เกิดการแตกสลายทางความร้อนและกลายเป็นแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ขณะเดียวกันมักมีการจ่าย
ออกซิไดซ์เซอร์เข้ามาบริเวณที่เกิดปฏิกิริยาด้วยเพื่อช่วยให้เกิดการเผาไหม้บางส่วน (partial oxidation) 
ซึ่งจะได้ความร้อนเกิดขึ้นมาจากปฏิกิริยาและนำไปใช้ในกระบวนการแตกสลายทางความร้อน ดังนั้น
อาจกล่าวได้ว่าปฏิกิริยา pyrolysis/gasification มักเกิดคู่ควบกัน อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาดังกล่าว 
มีความแตกต่างจาก incineration เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักไม่ใช่การทำลายขยะมูลฝอยให้สิ้นซาก
ไป (destruction) แต่เป็นการเปลี่ยนรูป (conversion) ขยะมูลฝอยซึ่งอยู่ในสภาพเชื้อเพลิงแข็งให้
กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปประโยชน์ได้ต่อไป กล่าวคือ เชื้อเพลิงแก๊สที่ได้อาจนำไปใช้เป็น
เชื้ อ เพ ลิ ง เพื่ อ ก าร เผาไหม้ ใน เค รื่ อ งยนต์ สั น ดาปภาย ใน  ( Internal Combustion Engine)  
หรือเครื่องยนต์กังหันก๊าซ (Gas Turbine Engine) หรือเพื่อการเผาไหม้โดยตรงในเครื่องกำหนดไอน้ำ 
(Burner in Steam Generator) หรืออาจนำไปผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่จำเป็นเป็นเพื่อสังเคราะห์
เป็นเชื้อเพลิงเหลวหรือใช้ในอุตสาหกรรมเคมีต่อไป  
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีไพโรไลซิส/แก๊สซิฟิเคชั่น 
กระบวนการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงแข็งประกอบไปด้วยกระบวนการสลายตัว 

(Decomposition) และกระบวนการกลั่นสลาย (Devolatilization) ของโมเลกุลสารอินทรีย์ในขยะ
มูลฝอยชุมชน ที่อุณหภูมิสูงประมาณ 1,200 – 1,400 ºC ในบรรยากาศที่ควบคุมปริมาณออกซิเจน 
เพื่อผลิตสารระเหยและถ่านชาร์ (Char) ในขั้นตอนของกระบวนการกลั่นสลาย หรือที่ เรียกว่า 
ไพโรไลซิส (Pyrolysis) ชีวมวลจะสลายตัวด้วยความร้อนเกิดเป็นสารระเหย เช่น มีเทน และส่วน 
ที่ เหลือยังคงสภาพของแข็งอยู่เรียกว่า ถ่านชาร์ สารระเหยจะทำปฏิกิริยาสันดาปแบบไม่สมบูรณ์ต่อ 
ที่อุณหภูมิสูงหรือปฏิกิริยาทุติยภูมิ (Secondary Reaction) ในขณะที่ถ่านชารจ์ะถูกแก๊สซิฟายต่อโดย
อากาศ ออกซิเจน หรือไอน้ำ ได้เป็นแก๊สเชื้อเพลิง 

ปฏิกิริยาที่ เกิดใน Gasification Process จะเป็นตัวกำหนดองค์ประกอบของแก๊ส
เชื้อเพลิง ซึ่งปัจจัยหลักที่จะกำหนดการเกิดปฏิกิริยาดังกล่าว คืออุณหภูมิภายในเครื่องปฏิกรณ์  
เช่น ถ่าน Residence Time ในบริเวณ Hot Zone ของเครื่องปฏิกรณ์น้อยเกินไป หรืออุณหภูมิ
กำหนดเกินไป จะทำให้โมเลกุลขนาดกลางไม่เกิดการสันดาปและจะหลุดออกไปเกิดการควบแน่นที่
บริเวณ Reduction Zone เป็นน้ำมันทาร ์

 
2.2.8 โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) 
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ดังกล่าวเป็นการนำเอา

ขยะไปเผาและอัดเป็นเชื้อเพลิงแท่ง ก่อนนำมาเป็นเชื้อเพลิง สำหรับป้อนเข้าสู่เตาเผาของโรงไฟฟ้า  
ที่ใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) โดยเผาไหม้แบบ Partial Oxidation ที่อุณหภูมิประมาณ 
1,000 องศาเซลเซียล ความร้อนจะเปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งให้เป็นแก๊สเชื้อเพลิงที่สามารถนำไปเผาไหม้ได้ 
ได้แก่ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) แก๊สไฮโดรเจน (H2) และแก๊สมีเทน (CH4) แก๊สเชื้อเพลิงนี้
สามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้โดยตรงโดยส่งเข้าเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion 
Engine) เพื่อผลิตไฟฟ้า หรือป้อนแก๊สเข้าไปเผาไหม้ในหม้อไอน้ำ เพื่อผลิตไอน้ำแล้วนำไปหมุนกังหัน
ไอน้ำผลิตไฟฟ้า หรือนำความร้อนของไอน้ำไปใช้ประโยชน์อื่น อย่างไรก็ตามหากไม่มีการควบคุมการ
เผาไหม้ให้อยู่ในสภาวะที่สมดุล ก็จะทำให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ เกิดมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่น
ละออง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ตะกั่ว (Lead) ตลอดจนฟูแรน (Furan) 
และไดออกซิน (Dioxin) เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกัน   
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2.2.9 ข้อดีข้อเสียของการผลิตเชื้อเพลิงขยะ 
ข้อด ี
- มีค่าความร้อนสูงเมื่อเทียบกับขยะที่รวบรวมได้   
- เป็นเทคโนโลยีสะอาด การจัดเก็บ การขนส่ง การจัดการต่าง ๆ สะดวก 

ปลอดภัย และมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน้อย 
- ได้แท่งเชื้อเพลิงสำหรับผลิตพลังงานความร้อน และพลังงานไฟฟ้า และ

สามารถใช้ได้กับถ่านหินที่มีพลังงานความร้อนต่ำได้  
- ใช้ร่วมกับเทคโนโลยไีพโรไลซิส และแก๊สซิฟิเคช่ันได้  
- ใช้พ้ืนที่ระบบน้อย โรงกำจัดมีขนาดเล็กสามารถสร้างกระจายไปตามจุดต่าง ๆ 

ณ แหล่งกำเนิดขยะได้  
- เชื้อเพลิงที่ได้ไม่จำเป็นต้องผลิตเป็นพลังงานทันที สามารถเก็บไวผ้ลิตเมื่อใด

ก็ได้   
ข้อเสีย   
- ต้องมีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนเข้าสู่ระบบทำให้ต้องใช้เงินลงทุนสูง  
- มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งเชื้อเพลิงขยะไปยังระบบอื่น ๆ เพราะต้องขนส่งโดย

พาหนะเท่าน้ัน  
- เป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่สิ้นสุด คือจะต้องมีระบบคอยรองรับเพื่อนำเชื้อเพลิง

ขยะที่ได้ไปเปลี่ยนเป็นพลังงานอีกทอดหน่ึง   
- ยังไม่มีตลาดการซื้อขายเช้ือเพลิงจากขยะ   
- มีผลกระทบต่อหม้อต้มไอน้ำ และระบบท่อลำเลียงมากกว่าการใช้เชื้อเพลิง

ประเภทอื่น ๆ  
 

2.2.10 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะกับท้องถิ่นในประเทศไทย  
ในประเทศไทยในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เช่น บริษัทปูนซีเมนต์ ไทย 

บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง และบริษัทปูนซีเมนต์ทีพีไอ ได้มีการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในกระบวนการ
ผลิตบ้างแล้วแต่เป็นเพียงการนำเชื้อเพลิงขยะประเภท Fluff RDF : RDF3 ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
กระบวนการเผาไหม้ เพื่อให้เกิดความร้อนในการเผาหรือต้มน้ำให้กลายเป็นไอและนำไปผลิตเป็น
กระแสไฟฟ้า และใช้ในการเผาผงปูนเพื่อผลิตปูนซีเมนต์ ส่วน เชื้อเพลิงขยะประเภท Dust RDF : 
RDF4 ที่มีลักษณะเป็นฝุ่นได้นำไปผสมลงในเตาเผาปูนเพื่อผสมเป็นผง ปูนซีเมนต์ สำหรับ Densified 
RDF : RDF5 ยังไม่มีการผลิตในประเทศไทย แต่คาดว่าจะมีการตั้งโรงงานเพื่อ ผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิง 
หรือ Densified RDF ในอีกไม่ช้านี ้(สัญชัย ชนะสงคราม, ม.ป.ป.) 



 
 
 

32 

สรุปจากสถานการณ์ขยะ แผนและการจัดการขยะในประเทศไทยข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าจาก
ปัญหาขยะล้นเมือง ทางภาครัฐจึงได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ  
มีแผนการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF โดยมีเป้าหมายรวม  
520 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าขยะ 400 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐในพื้นที่  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 120 เมกะวัตต์ ภายในปี 2580 ทั้งนี้ปัจจุบัน ณ เดือนพฤษภาคม 2561  
มีโรงไฟฟ้าจากขยะ จำนวน 43 แห่ง กำลังผลิตติดตั้งรวม 361.08 เมกะวัตต์ เมื่อรวมโครงการกำจัด
ขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการในระยะแรก (Quick Win 
Projects) (VSPP) จำนวน 12 แห่ง กำลังผลิตติดตั้งรวม 86.40 เมกะวัตต์ รวมทั้งสิ้น 447.48  
เมกะวัตต์ สำหรับการจัดการขยะเพื่อเข้าสู่การผลิตพลังงานของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF นั้น  
มีหลายเทคโนโลยีที่นิยมใช้ เช่น เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) 
เทคโนโลยีการผลิตพลั งงานจากขยะ ได้แก่  เทคโนโลยี เตาเผาขยะมูลฝอย ( Incineration)  
และเทคโนโลยีไพโรไลซิส/แก๊สซิฟิเคชั่น (Pyrolysis / Gasification) ซึ่งแต่ละเทคโนโลยีมีกระบวนการ 
ข้อดี ข้อเสีย และกระบวนการที่แตกต่างกันออกไป 

 

2.3 มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้า 
 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 7 ง 
ราชกิจจานุเบกษา 15 มกราคม 2553 และ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กำหนดให้โรงไฟฟ้าใหม่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออก
สู่บรรยากาศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 7 ง ราชกิจจานุเบกษา 15 มกราคม 
2553 ได้กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2.10  มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ 

ชนิดของเชื้อเพลิง 

ฝุ่นละออง 
(มิลลิกรัมต่อ

ลูกบาศก์
เมตร) 

ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ 

(ส่วนในล้าน
ส่วน) 

ก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจนซึ่งคำนวณ

ผลในรูปก๊าซ
ไนโตรเจน 
ไดออกไซด์  

(ส่วน ในล้านส่วน ) 

1. โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง   
(1) ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าไม่เกิน 50 เมกะวัตต ์
(2) ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเกิน 50 เมกะวัตต ์

 
ไม่เกิน 80  
ไม่เกิน 80 

 
ไม่เกิน 360  
ไม่เกิน 180 

 
ไม่เกิน 200  
ไม่เกิน 200 

2. โรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ไม่เกิน 120 ไม่เกิน 260 ไม่เกิน 180 
3. โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ไม่เกิน 60 ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 120 
4. โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ไม่เกิน 120 ไม่เกิน 60 ไม่เกิน 200 

หมายเหตุ:  1. มาตรฐานนี้มีผลบังคับใช้กับโรงไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยาย
โรงงานตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2553 

 2. การคำนวณค่าอากาศเสียแต่ละชนิดที่ปล่อยทิ้งจากปล่องโรงไฟฟ้า ให้คำนวณผลที่ความดัน 1 
บรรยากาศหรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมี
ปริมาตรอากาศส่วน เกินในการเผาไหม้ (Excess Air) ร้อยละ 50 หรือที่ปริมาตรออกซิเจนส่วน เกิน 
(Excess Oxygen) ในการเผาไหม้ร้อยละ 7 

แหล่งที่มา:  1. ราชกิจจานุเบกษา (2553ก), ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 
ตอนพิเศษ 7 ง ราชกิจจานุเบกษา 15 มกราคม 2553 

 2. ราชกิจจานุเบกษา (2553ข), ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้
โรงไฟฟ้าใหม่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 7 ง ราชกิจจานุเบกษา 15 มกราคม 2553 
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2.4 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของการลงทุน 
 

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return On Investment : SROI) จากการ
ลงทุนโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ในประเทศไทยเป็นสิ่งที่จำเป็น เนื่องจาก SROI เป็นดัชนีที่ใช้
อธิบายว่าในการลงทุน 1 บาท สังคมจะได้รับผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินเท่าใด (Adapted  
จาก Kuckshinrichs, Kronenberg & Hansen, 2010) และใชเ้ป็นข้อมูลในการประกอบการตดัสินใจ
ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ 

ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนแตกต่างจากการวิเคราะห์ 
ผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment: ROI) ตรงที่การวิเคราะห์ SROI ถึงแม้จะแสดง 
เป็นอัตราส่วน ใช้มูลค่าทางการเงินของประโยชน์ ที่เกิดเป็นตัวตั้งและใช้ต้นทุนในการลงทุนเป็น
ตัวหาร หากแต่เป็น “บทสรุป”ของ“ชุดคุณค่าสำคัญ (Key Values)” ที่เชื่อมโยงกับพันธกิจของ
กิจการมากกว่า เป็นผลลัพธ์ทางอื่นโดยขึ้นอยู่กับ ลักษณะกิจการ เช่น ผู้รับประโยชน์มีสุขภาพดีขึ้น 
ขยะลดลงระบบนิเวศได้รับการฟ้ืนฟู ฯลฯ  (สฤณี อาชวานันทกุล และภัทราพร แย้มละออ, ม.ป.ป.) 

ผลลัพธ์หลายอย่างที่เกิดจากกิจการเพื่อสังคมสะท้อน “คุณค่า” ซึ่งมักเป็นนามธรรมและ  
วัดเป็นตัวเลขยากมาก อัตราส่วน ที่เรียกว่า“ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน” จึงแสดง “คุณ
ค่าที่มนุษย์พยายามตีมูลค่าเป็นตัวเงินอย่างใกล้เคียงที่สุด” ของผลลัพธ์ทางสังคมที่สร้างเปรียบเทียบ
การลงทุน เปรียบเทียบกับการลงทุนที่จำเป็นต่อการสร้างประโยชน์ดังกล่าว นอกจากจะใช้ SROI  
เป็นเครื่องมือในการวางแผนอนาคตหรือทบทวนอดีตแล้ว การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและ
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนยังทำให้ “กระบวนการ” และ “กลยุทธ์” ของกิจการเพื่อสังคม
เด่นชัดขึ้นมา เนื่องจากบางครั้งผู้ประกอบการเพื่อสังคมเน้นการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมจนละเลยการ
ออกแบบ กระบวนการและกลยุทธ์ขององค์กรอย่างเป็น ระบบทั้งที่พันธกิจ กระบวนการและวิธีการ
ย่อม มีอยู่ในทุกองค์กรไม่ว่าเราจะมองเห็นหรือไม่ก็ตาม (สฤณี อาชวานันทกุล และภัทราพร แย้ม
ละออ, ม.ป.ป.) 
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ขั้นตอนการ ประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
ขั้นที่ 1    การวางแผน  
กิจกรรมที่ 1   เข้าใจเป้าหมายในการวิเคราะห์  

- กำหนดวัตถุประสงค์ภายในองค์กรของคุณ สำหรับการประเมินผลลัพธ์และ
ผลตอบแทนทางสังคมในครั้งนี้  

- กำหนดว่าการประเมินจะถูกนำไปใช้เพื่อการวิเคราะห์ล่วงหน้า (คาดคะเน
ผลลัพธ์ที่ยังไม่เกิด) หรือการวิเคราะห์ย้อนหลัง (ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้ว) 

กิจกรรมที่ 2  เข้าใจองค์กรของคุณและบอกเล่าเรื่องราวของคุณ  
- ทบทวนเป้าหมายพันธกิจโมเดลธุรกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร เขียน “ทฤษฎีการ

เปลี่ยนแปลง (Theory of Change)” ขององค์กร  

กิจกรรมที่ 3  ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากองค์กรกิจการ หรือโครงการที่

เป็นหัวข้อการประเมินในครั้งนี้  
- นิยามวัตถุประสงค์ของกลุ่มผู้มีส่วน ได้เสียแต่ละกลุ่มที่สัมพันธ์กับสิ่งที่พวกเขา

คาดหมายว่าจะได้รับจากองค์กร  
- ทบทวนว่าการประเมินผลลัพธ์และผลตอบแทนทางสังคมในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วย

บรรลุวัตถุประสงค์หลักของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มได้หรือไม่ อย่างไร  
- พิจารณาว่าสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมขององค์กรอย่างไร

ควรนับรวมในการวิเคราะห์ด้วยหรือไม่ (เนื่องจากสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบนิเวศ สภาพอากาศที่ดีขึ้น
สภาพของแหล่งน้ำที่สมบูรณ์ขึ้น อาจเป็นปัจจัย สำคัญในการดำเนินกิจการ 

กิจกรรมที่ 4  กำหนดขอบเขตการวิเคราะห์  
- กำหนดว่าส่วน ใดขององค์กร/กิจกรรม/โครงการจะรวมอยู่ในการวิเคราะห์ครั้งนี้

เพราะอะไร  
- กำหนดว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใดจะรวมอยู่ในการวิเคราะห์ครั้งนี้เพราะอะไร  
- กำหนดว่าจะประเมินผลลัพธ์และผลตอบแทนทางสังคมภายในช่วงเวลาใดเพราะ

อะไร 
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กิจกรรมที่ 5  จัดทำห่วงโซ่ผลลัพธ์ (Impact Value Chain)  
- กำหนดปัจจัยนำเข้ากิจกรรมผลผลิตและผลลัพธ์ของหน่วยที่นำมาวิเคราะห์โดย

คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มที่รวมอยู่ในการประเมิน เรียบเรียงให้อยู่ในรูป “ห่วงโซ่ผลลัพธ์
(Impact Value Chain)”  

- สำหรับผลลัพธ์แต่ละอย่างพิจารณาถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหากปราศจากองค์กร
(deadweight) แต่ยังไม่ต้องคำนวณสัดส่วน ออกมา 

กิจกรรมที่ 6  เลือกตัวชี้วัด  
  การสร้างตัวชี้วัด (Social Impact Indicator) ที่บ่งบอกการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม
แปลว่าคุณจะต้องคอยตรวจวัดความแตกต่างในพฤติกรรมการบริโภคมลพิษ ฯลฯ อยู่เสมอ ตัวชี้วัด
เหล่านี้จะชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างจุดแรกเริ่มตอนที่กิจการเพิ่งก่อตั้งกับพัฒนาการที่เกิดขึ้น
หลังจากที่ทำงานไประยะหนึ่งแล้ว ไม่ว่าจะวัดในกรอบเวลาใด ตัวชี้วัดจะต้องเชื่อมโยงกับพันธกิจของ
องค์กรและผลลัพธ์ที่ต้องการอยู่เสมอ และตัวชี้วัดก็จะมีความแตกต่างกันไป ตามประเภทของกิจการ
เพื่อสังคม 

กิจกรรมที่ 7  พัฒนาแผนการเก็บข้อมูล 
- เตรียมรายการแหล่งข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์ขั้นต่อไป  
- เตรียมประมาณการทรัพยากรและเวลาที่ต้องใช้ในการวิเคราะห ์

ขั้นที่ 2   การนำไปปฏิบัติ  

กิจกรรมที่ 8  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด  
- วางระบบการเก็บข้อมูลและทำการรวบรวมข้อมูลอย่างสม่ำเสมอตลอดปี (เช่น 

รายไตรมาส)  
- จัดทำแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยว่าจ้างบุคคลที่สามซึ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญ  

เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ  
- จัดทำแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้เจ้าหน้าที่ภายใน  
- สัมภาษณผ์ู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตัวต่อตัวสนทนากลุ่มหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ)  
- เก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่ 

กิจกรรมที่ 9  รวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับมาตรฐานและบรรทัดฐาน เพื่ อประเมินกรณี ฐาน  
(Base Case Scenario)  
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- เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารข้อมูลและประสบการณ์/มาตรฐานที่มีอยู่  
- คำนวณผลลัพธ์ส่วน เกิน (deadweight) สำหรับตัวชี้วัดแต่ละตัวในกรณีที่

กลุ่มเป้าหมายไม่ใช่ “กลุ่มเข้าถึงยาก” 

กิจกรรมที่ 10  แปลงค่าตัวชี้วัดเป็นมูลค่าทางการเงิน (Monetization)  
  เมื่อมีผลลัพธ์ทั้งหมดที่มีค่าตัวชี้วัดเชิงปริมาณเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการ
กำหนด “ค่าแทนทางการเงิน (Financial Proxy)” สำหรับ ตัวชี้วัดแต่ละตัวเนื่องจากสุดท้ายค่าตัวชี้วัด
ทั้งหมดจะต้องถูกตีค่าทางการเงิน จะได้สามารถนำไปหารด้วยต้นทุนที่องค์กรใช้ในการทำงานคำนวณ
ผลตอบแทน ทางสังคมจากการลงทุนออกมาได ้

- กำหนดค่าแทนทางการเงินของตัวช้ีวัดทุกตัวและคำนวณมูลค่าของค่าแทนเหล่านั้น  

กิจกรรมที่ 11  แยกแยะระหว่าง “ค่าใช้จ่าย” กับ “เงินลงทุน”  
- ระบุรายจ่ายที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่กำลังทำการวิเคราะห์แยกระหว่าง 

“ค่าใช้จ่าย” กับ “เงนิลงทุน” 

กิจกรรมที่ 12  วิเคราะห์รายรับและรายจ่ายขององค์กร  
- จัดทำงบกำไรขาดทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่กำลังทำการวิเคราะห ์

กิจกรรมที่ 13  วิเคราะห์รายรับและรายจ่ายที่สัมพันธ์ กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- สร้างภาพรวมของรายจ่ายและรายรับทั้งการเงินและสังคม สำหรับกิจกรรมจะ

วิเคราะห์  
- หากจะทำการวิเคราะห์เพียงหน่วยงานหรือโครงการไม่กี่หน่วยให้เลือกจากงบกำไร

ขาดทุนว่าจะใช้รายการใดจะไม่ใช้รายการใดในการประเมิน 

กิจกรรมที่ 14  ประเมินมูลค่าในอนาคต (Projection)  
- กำหนดช่วงเวลาในการประมาณการมูลค่าผลลัพธ์ในอนาคต  
- ประมาณการค่าตัวชี้วัดผลลัพธ์และมูลค่าทางการเงินของตัวแปรเหล่านี้ตลอด

ระยะเวลาประมาณการ  
- ประมาณการรายรับ รายจ่าย และการลงทุนทางสังคมในระยะเวลา ดังกล่าว 

กิจกรรมที่ 15  คำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) 
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  เรื่องที่ “ยาก” ที่สุดของการประเมินขั้นนี้ อาจเป็นการเลือกว่าจะใช้อัตราคิดลด 
(Discount Rate) อะไรมาคำนวณมูลค่าปัจจุบัน อะไรคืออัตรา คิดลดที่ถูกต้องสำหรับทุนทางการเงินที่
ถูกใช้ไปในโครงการต่าง ๆ ในทาง หลักการมันควรมีค่าเท่ากับอัตราผลตอบแทนสำหรับการลงทุน
ทางเลือก หรือ “ต้นทุนของเงินทุน” ซึ่งถูกกำหนดโดยตลาดทุนและขึ้นอยู่กับตัวแปร เช่น ความเป็นไป
ได้ที่การลงทุนจะไม่บรรลุผลนั่นคือ ถ้าไม่นำเงินจำนวนนั้นมาลงทุนในโครงการนี้ แต่เอาไปลงทุนทางอื่น
จะได้อัตราผลตอบแทนเท่าไรต่อปี (จิรพร สุเมธีประสิทธิ,์ 2554) 
 

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน =   .          มูลค่าเพิ่มที่สังคมได้รับจากการลงทุน      .   
          (Social Return on Investment)        ต้นทุนในการลงทนุเพือ่ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF 

 

ขั้นที่ 3    การรายงาน  

กิจกรรมที่ 16  การรายงาน 
  หลังจากที่คุณได้จัดทำรายงานการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม และ/หรือผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทุนแล้ว ขั้นตอนที่เหลือก็คือการสื่อสารผลการวิเคราะห์ไปยัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และสังคมในวงกว้าง มีเพียงกิจกรรมเดียวเท่านั้นในขั้นนี้ คือการรายงานผล 

- พัฒนารายงานที่สรุปบทวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านสังคม  
- ให้บุคคลที่สามตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของผลลัพธ์หากต้องการและเป็นไปได ้

ขั้นที่ 4   การแปลงเป็นกิจกรรมปกติขององค์กร  

กิจกรรมที่ 17  การติดตามผล 
  ติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ฝ่ายจัดการรับทราบถึงความคืบหน้าว่า เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้หรือเกิดผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมายขึ้นจะได้นำไปสู่การแก้ไขสมมุติฐานหรือ
ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน 
 
  โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF เป็นโครงการที่มีการลงทุนค่อนข้างสูง ดังนั้นเพื่อให้
ผู้ประกอบการ และผู้ที่มีความสนใจในการลงทุนโครงการดังกล่าว มีความมั่นใจ และเป็นเครื่องมือ
ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการลงทุน นอกจากคำนึงถึงผลตอบแทนทางการเงินแล้ว จะต้อง
พิจารณาถึงผลตอบแทนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการ
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ประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment : SROI) ซึ่งจะช่วย
อธิบายถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยสามารถระบุเป็นมูลค่าออกมาเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบระหว่างต้นทุน
ที่สูญเสียและผลประโยชน์ที่ให้กับสังคมจากการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF 
 

2.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

การศึกษาเรื่องผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะ RDF ในประเทศ
ไทย ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าหาข้อมูลการศึกษา และงานวิจัยต่าง ๆ ทีม่ีความคล้ายคลึง หรือเกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ศึกษา ดังน้ี 

กิตติญา  กฤติยรังสิต (2554) ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโรงไฟฟ้าก๊าซ
ชีวภาพ เพื่อเสนอแนวทางการประเมินต้นทุนและผลตอบแทนของการนำพืชผลทางการเกษตรมาผลิต
กระแสไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพขนาดเล็ก โดยมุ่งเน้นศึกษาโรงไฟฟ้าที่ใช้วัสดุทางการเกษตร
ที่มีปริมาณมากในประเทศมาแปลงเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในรูปแบบของโรงไฟฟ้า
ก๊าซชีวภาพขนาด 100-1,000 กิโลวัตต์ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ด้วยกันคือ ส่วนที่ 1  
การออกแบบเบื้องต้นโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพเพื่อจำแนกรายการต้นทุนและผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจาก
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ส่วน ที่ 2 ได้แก่ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโรงไฟฟ้าก๊าซ
ชีวภาพ ทางด้านเศรษฐศาสตร์สำหรับโรงไฟฟ้าแต่ละขนาด พบว่า สำหรับการสนับสนุนการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่ปัจจุบันภาครัฐกำหนดค่าอัตราส่วน การรับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 0.5 บาท/กิโลวัตต์-
ชั่วโมง นั่นโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพมีความน่าสนใจในการลงทุนแตกต่างกัน โดยที่กำลังการผลิต  
200 กิโลวัตต์ มีความคุ้มทุน ที่อัตราการให้ก๊าซมีเทน 0.4 - 0.6 ลบ.ม.CH4 /กก. และมีค่าใช้จ่ายการ
จัดซื้อวัตถุดิบไม่เกิน 0.2 บาท/กก. ในขณะที่กำลังการผลิต 500 กิโลวัตต์ มีความคุ้มทุน ที่อัตราการ
ให้ก๊าซมี เทน 0.1-0.6 ลบ.ม.CH4/กก. และค่าใช้จ่ายการจัดซื้อวัตถุดิบไม่ เกิน 0.5 บาท/กก.  
และที่กำลังการผลิต 1,000 กิโลวัตต์มีความคุ้มทุน อัตราการให้ก๊าซมีเทน 0.1 - 0.6 ลบ.ม.CH4 /กก. 
และมีค่าใช้จ่ายการจัดซื้อวัตถุดิบไม่เกิน 0.6 บาท /กก. และสามารถสรุปได้ว่าหากต้องการมีความ
คุ้มค่าในการ ลงทุนสูงก็ควรให้ความสำคัญในด้าน  เทคนิคการเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพให้มี
ประสิทธิภาพ และนอกจากนั้นหากภาครัฐให้การสนับสนุนด้านอัตราส่วน การรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้นก็จะ
ทำให้นักลงทุนให้ความสนใจในการลงทุนสำหรับโครงการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น 
 วิสาขา ภู่จินดา (2557) ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลตอบแทนทางสังคมของ
การใช้พลังงานชีวมวล ในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน  ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
ผลตอบแทนทางสังคม จากการลงทุนจากการนำชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานใช้ในระดับครัวเรือนและ
ระดับชุมชน โดยทำการศึกษาสถานการณ์ การใช้พลังงานชีวมวลในรูปแบบต่าง ๆ ในระดับชุมชนและ
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ระดับครัวเรือน ซึ่ง จะนำไปสู่การเสนอแนวทางการใช้พลังงานชีวมวลในระดับชุมชนและครัวเรือนที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและมีผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนดีที่สุด โดยทำการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานชีวมวล จำนวน 9 คน 
และสำรวจการใช้ พลังงานชีวมวลด้านพลังงานความร้อนและด้านการผลิตไฟฟ้า 6 พื้นที่ ได้แก่ 
ครัวเรือนเผาถ่าน ครัวเรือนใช้เตาแก๊สซิไฟเออร์ ชุมชนปั้นเตาปิ้งย่างประสิทธิภาพสูง วิสาหกิจชุมชน
เผาถ่าน ชุมชนผลิต ไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้า ผลการศึกษาพบว่าเมื่อพิจารณาการนำชีวมวลมาใช้
ประโยชน์ในการผลิตพลังงานนั้นจะมี 2 อย่างคือ การนำมาผลิตความร้อน และผลิตไฟฟ้า โดย
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการนำมาผลิต ไฟฟ้าจะมากกว่าการนำมาผลิตความร้อน และเมื่อเทียบ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและ ระดับครัวเรือนนั้น ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการ
ผลิตพลังงานจากชีวมวลในระดับชุมชนจะ มากกว่าระดับครัวเรือน เพราะมี ขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่าและ
ใช้ชีวมวลในปริมาณที่มากกว่า สำหรับผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนนั้นการผลิตพลังงานความ
ร้อนทั้งในระดับครัวเรือนและระดับ ชุมชนมีผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน  0.45-6.40   
และเมื่อเทียบผลตอบแทนทางสังคมจาก การลงทุนในระดับครัวเรือนจะมากกว่าระดับชุมชน  
ทั้งนี้เพราะประโยชน์ที่ได้รับในระดับครัวเรือนจะ มากกว่าชุมชนและสามารถประเมินค่าได้ง่ายกว่า
ชุมชน แต่สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล มีผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 0.26-1.78 เพราะ
ใช้การลงทุนที่สูงแต่ผลประโยชน์ที่ได้น้อยกว่า การผลิตพลังงานความร้อน 
 วิสาขา ภู่จินดา และวิวัฒน์  แก้วดวงเล็ก (2557) ศึกษาการประเมินเบื้องต้นของ
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวลด้วยระบบแก๊สซิฟิเคชั่น ศึกษาประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลตอบแทน 
ทางสังคมจากการลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานชีวมวล และเสนอแนะแนวทางเพื่อลด 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ชีวมวลโดยทำการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้าน พลังงานชีวมวล และผู้แทนของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จำนวน 9 ราย ร่วมกับการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์ผลตอบแทน
ทางสังคม จากการลงทุน (SROI) จากการใช้พลังงานชีวมวล เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชนของโรงไฟฟ้า
ชีวมวล A ผลการศึกษาพบว่า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน ชีวมวลสำหรับโรงไฟฟ้าระดับชุมชนมี
ผลตอบแทน ทางสังคมจากการลงทุนเท่ากับ 0.09 สำหรับ แนวทางในการลดผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม และเพิ่มผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล  
ทำได้โดยการพัฒนากระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลให้มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการ
สร้างผลประโยชน์ต่อส่วน รวมจากการผลิตพลังงานจากชีวมวล และ การจัดการทรัพยากรเพื่อการ
ผลิตพลังงานชีวมวลอย่างเป็นระบบ 
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 วิสาขา ภู่จินดา และสิริสุดา หนูทิมทอง (2558) ศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
โดยใช้หลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรมกรณีศึกษา ชุมชนเลม็ด ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์
ธานี โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมและจัดการของเสียจากการเกษตร
ภายในชุมชน และเพื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในการประยุกต์หลักนิเวศวิทยา
อุตสาหกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยการรวมกลุ่มทำกิจกรรมของชุมชน กรณีศึกษา
ชุมชนเลม็ด ทำการศึกษาโดยการลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลการดำเนินกิจกรรมในชุมชนที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการจัดการสิ่งแวดล้อม ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกประธานกลุ่มกิจกรรมจำนวน 4 คน และวิเคราะห์
การใช้ทรัพยากร ของเสียที่เกิดขึ้นการประยุกต์หลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชน และคำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) 
ผลการวิจัย พบว่า ชุมชนมีกิจกรรมหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทำนาข้าวและข้าวซ้อมมือ กลุ่มผู้เลี้ยงเป็ด
ไข่บ้านนาทราย และกลุ่มวิสาหกิจไข่เค็ม อสม. และกิจกรรมรอง 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเลม็ด กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาอาชีพ
สตรี กลุ่มผู้ ใช้น้ ำและกลุ่มต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน และจากการเปรียบเทียบระหว่าง
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ก่อนและหลังการ
ประยุกต์หลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรมในการทำกิจกรรมพบว่า ก่อนการประยุกต์หลักนิเวศวิทยา
อุตสาหกรรมในการทำกิจกรรมของกลุ่มทำนาข้าวและข้าวซ้อมมือ มีค่า SROI เท่ากับ 0.84  
กลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดไข่บ้านนาทราย มีค่า SROI เท่ากับ 63.26 และกลุ่มวิสาหกิจไข่เค็ม อสม. มีค่า SROI 
เท่ากับ 8.41 และหลังการประยุกต์ใช้หลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรมในการทำกิจกรรมของกลุ่มทำนาข้าว
และข้าวซ้อมมือ มีค่า SROI เท่ากับ 1.28 กลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดไข่บ้านนาทราย มีค่า SROI เท่ากับ 96.50 
และกลุ่มวิสาหกิจไข่เค็ม อสม. มีค่าSROI เท่ากับ 9.43 แสดงให้เห็นว่าหลังการประยุกต์หลักนิเวศวิทยา
อุตสาหกรรมในการทำกิจกรรมนั้นมีค่า SROI สูงกว่าก่อนการประยุกต์หลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรมใน
การเชื่อมโยงกิจกรรม 

สรวิชญ์ จันทร์ตา และปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ (2558) การศึกษาการประเมินผลตอบแทนทาง
สังคมจากการให้บริการสินค้าสาธารณะของเทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ
ครอบครัวรักการออมเพื่อความสุขในวันข้างหน้าตามปรัชญาของพ่อ ระยะเวลา 5 ปี และ 2) โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหอย ระยะเวลา 20 ปี เพื่อสามารถใช้
ผลการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Returns on Investment : SROI โดยผู้ศึกษาใช้
วิธีการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) เป็นเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก การสนทนาของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถให้คำตอบในประเด็นที่ต้องการศึกษาได้ 



 
 
 

42 

ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้า (Input) กิจกรรม (Activities) ผลผลิต (Outcome) และหา
ข้อสรุปจากผลการสนทนากลุ่มออกมาเป็นผลลัพธ์ ( Impact) ที่ต้องการผ่านกระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูลผลลัพธ์ส่วน เกินโดยให้ค่าน้ำหนักการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (Deadweight) ปัจจัย
สนับสนุนอื่นที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ (Attribution) และอัตราการลงลงหรือคงที่ของผลสัมฤทธิ์ 
(Drop-off) แล้วหามูลค่าตัวแทนทางการเงิน (Financial Proxy) ของผลลัพธ์ที่แท้จริงเพื่อคำนวณหา
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ด้วยอัตราดอกเบี้ยคิดลด อัตราส่วน ผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน (SROI) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ผลการศึกษาพบว่า 1) โครงการ
รณรงค์คัดแยกขยะฯ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิจำนวน 106,671 บาท อัตราส่วน ผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน จำนวน 3.98 เท่า หมายความว่า การลงทุนทุก 1 บาท สามารถสร้างประโยชน์ทาง
สังคม 3.98 บาท และการลงทุนจะสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 0.94 เดือน 2) โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 1,196,524 บาท อัตราตราส่วน 
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 2.99 เท่า หมายความว่า การลงทุนทุก 1 บาท สามารถสร้าง
ประโยชน์ทางสังคม จำนวน 2.99 บาท และการลงทุนจะสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 2 ปี 
5.33 เดือน สรุปได้ว่าการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองหอย ทั้ง 2 โครงการ ให้ผลตอบแทนทาง
สังคมที่เป็นประโยชน์ คุ้มค่า สามารถคืนทุนอย่างรวดเร็ว 

สุชาติ  เอกไพฑูรย์ (2554) ศึกษาการประเมินผลด้วยเครื่องมือวัดผลตอบแทนทางสังคม  
จากการลงทุ น  (Social Return on Investment : SROI) ต่ อการประกอบการทางสั งคม  : 
กรณี ศึกษาธนาคารปูจังหวัดชุมพร. ได้ทำการศึกษากิจการเพื่ อสังคม (Social Enterprise)  
ในบริบทของประเทศไทยและทดสอบ ประเมินการใช้เครื่องมือวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุน (Social Return on Investment : SROI) ซึ่งเป็นเครื่องมือประยุกต์วัดผลทั้งด้านการสร้าง
กำไรทางธุรกิจ (Business Profit) ซึ่งเป็นผลตอบแทนทางการเงินโดยตรงที่ มีต่อตัวเองหรือเจ้าของ 
และการสร้างกำไรทางสังคม (Social Profit) ซึ่งเป็นผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่กิจการ
ตั้งเป้าแก้ปัญหาโดยทั้งทางตรงและทางอ้อม การวิจัยนี้ใช้กรณีศึกษา “ธนาคารปู” บ้านเกาะเตียบ 
จังหวัดชุมพร เป็นกรณีการพัฒนาระบบธุรกิจเพื่อสังคมที่ ดำเนินการด้วย ชาวบ้านในท้องที่  
มีหน่วยงานเอกชน NGOs และภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความยั่งยืนต่อ
อาชีพประมง และทรัพยากรทางทะเลของชาวบ้าน ควบคู่กับการสร้างกำไรทางธุรกิจแก่ผู้มี ส่วน
เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า สามารถนำเครื่องมือ SROI มาใช้เพื่อวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุนของกรณีศึกษา โดยมีค่าเท่ากับ 58.98 : 1 หรือลงทุน 1 บาท สามารถทำผลตอบแทนทางสังคม
คิดเป็น 58.98 บาท อย่างไรก็ตาม ได้พบข้อจำกัด บางประการในการประยุกต์ใช้ เช่น การขาด
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ตัวชี้วัดที่ชัดเจนสำหรับความสำเร็จที่เกิดขึ้นโดยกิจการ เนื่องจากต้องสร้างตัวชี้วัดใหม่ทั้งหมด  
หรือข้อจำกัดในข้อมูลคุณภาพที่ต้องการ ซึ่งจำเป็นในการพิจารณาผลลัพธ์ของกิจการ เป็นต้น  

ณัฐวุฒิ ดุษฎี และคณะ (2553) ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าโดยใช้แก๊สเชื้อเพลิงจาก RDF-5: 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ศึกษาการนำขยะเชื้อเพลิง RDF-5 ที่ผลิตจากโครงการย่อยที่ 1  
มาผลิตก๊าซเชื้อเพลิง โดยการทำปฏิกิริยาสันดาปแบบไม่สมบูรณ์ (Partial Combustion) ซึ่งสามารถ
นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ ร่วมกับน้ำมันดีเซล เพื่อใช้ในเครื่องยนต์สันดาปภายใน ซึ่งข้อมูล
สมรรถนะของอุปกรณ์ คุณภาพเชื้อเพลิง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน 
ต้นทุนเชื้อเพลิงหรือต้นทุนพลังงานที่ไปใช้ ประโยชน์ จะถูกวิเคราะห์เพื่อใช้ในการขยายผลต่อแก๊สซิฟิ
เคชั่นแบบไหลลง คุณสมบัติทางความร้อนของแก๊สที่ได้มีค่าใกล้เคียงกับการใช้ถ่านและไม้เป็น
เชื้อเพลิง โดยองค์ประกอบของโปรดิวเซอร์แก๊สที่ได้จากใกล้เคียงกัน และมีค่าความร้อนประมาณ 
3,231.13 kJ/Nm3 ซึ่งสามารถนำไปใช้เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าได้ ผลการนำโปรดิวเซอร์แก๊สจากแท่ง
เชื้อเพลิง RDF-5 เป็นเชื้อเพลิงทดแทนแทนน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้า พบว่าสามารถ
ทดแทนน้ำมันดีเซลได้ 45 % ที่ภาระทางไฟฟ้า 63 % หรือ18 kW ผลการวิเคราะห์ไอเสีย พบว่า การ
ปลดปล่อย CO2 จะต่ำกว่าการใช้น้ำมันดีเซลอย่างเดียว แต่การปลดปล่อย NOx และค่าควันดำที่
เกิดขึ้นต่ำกว่า อย่างไรก็ตามการปลดปล่อยไอเสีย ต่ำกว่าค่ามาตรฐานของเครื่องยนต์ดีเซล นอกจากนี้
อุณหภูมิที่บริเวณการเผาไหม้จะมีค่าประมาณ 1,100 – 1,200 oC ซึ่งสูงมากพอในการกำจัดไดออก
ซินที่เกิดจากพลาสติกในเชื้อเพลิง RDF และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า 
โครงการจะมีความคุ้มทุนเมื่อราคา น้ำมันดีเซลต้องไม่ต่ำกว่า 34 บาท/ลิตร และราคาขยะเชื้อเพลิง 
RDF-5 ไม่เกิน 4.0 บาท/กิโลกรัม โดยจะมีจุดคุ้มทุนประมาณ 6 ปี ในกรณีที่ใช้ขยะเชื้อเพลิง RDF-5 
เป็นเชื้อเพลิง 100 %  มีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 2.82-4.73 บาท/kWh และค่าไฟฟ้าส่วน เพิ่มจากการ
ผลิตไฟฟ้าจากขยะเชื้อเพลิง RDF-5 ที่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตขยะเชื้อเพลิง RDF-5 ควรอยู่ที่ 
3.5-4.5 บาท/kWh                                    

ดวงใจ  จีนานุรักษ์ (2557) การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวลจากหญ้า 
เนเปียร์ปากช่อง 1 อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้ศึกษา (1) สภาพทั่วไปของโครงการโรงไฟฟ้า 
ชีวมวลในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นเชื้อเพลิง (2) ความ
เป็นไปได้ด้านเทคนิคของโครงการผลติไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 (3) ความเป็นไปได้ทางด้าน
การเงิน และ (4) อัตราส่วน เพิ่ม ราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ของโครงการลงทุนดังกล่าวการศึกษาใช้
ข้อมูลปฐมภูมิจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วน ร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ที่ปรึกษาการสร้าง
โรงไฟฟ้าชีวมวล ผู้เชี่ยวชาญด้านหญ้าเนเปียร์ และเกษตรกรที่ปลูกหญ้าเนเปียร์ และใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
จากเอกสารวิชาการต่าง ๆ จากทางภาครัฐและเอกชน เว็บไซด์ต่าง ๆ ข้อมูล ทั้งสองแบบถูกนำมา
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วิเคราะห์เชิงพรรณนา และเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ ต้นทุน เงินทุนถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในทั้งก่อนและหลังการปรับค่าแล้ว ดัชนีกำไร และการทดสอบค่า
ความแปรปรวน ผลการศึกษาพบว่าในพื้นที่ที่มีการปลูกหญ้าประมาณ 500 ไร่ การปลูกครั้งหนึ่งเก็บ
เกี่ยวได้นาน 6-7 ปี และให้ผลผลิต 60-80 ตันต่อไร่ต่อปี โดยเก็บเกี่ยวปีละ 3 ครั้ง เพียงพอต่อการทำ
นาหญ้าเนเปียร์ เป็นเชื้อเพลิงในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ใช้ปริมาณหญ้าเท่ากับ 35,837 ตันต่อปี 
โรงไฟฟ้าตั้งอยู่บนพื้นที่ 12 ไร่ ในอำเภอมวกเหล็ก ใช้เทคโนโลยีแบบเปลี่ยนชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงผลิต
ไฟฟ้าด้วยขบวนการเชิงเคมีความร้อนแบบอากาศไหล ขนาด 1 เมกะวัตต์ เมื่อทำการศึกษาความ
เป็นไปได้ทางด้านการเงิน โดยกำหนดอายุโครงการ 26 ปี ที่ต้นทุนเงินลงทุนร้อยละ 9.91 โดยพบว่า 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ -51,853,492 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการก่อนและหลังการปรับ
ค่าเท่ากับร้อยละ 0.29 และ 6.61 ต่อปี ตามลำดับและดัชนีกำไรเท่ากับ 0.45 ดังนั้นสามารถสรุปผล
การศึกษาได้ว่าโครงการไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน และผลการวิเคราะห์ค่าความแปรเปลี่ยน พบว่า 
ถ้าโครงการสามารถเพิ่มผลตอบแทนขึ้นได้ร้อยละ 21.04 หรือลดต้นทุนการดำเนินการลงร้อยละ 
25.47 หรือลดต้นทุนในการลงทุนลงร้อยละ 54.78 จึงจะทำให้ โครงการมีความคุ้มค่า แต่ถ้ารัฐบาล
จะสนับสนุนควรจะเพิ่มอัตราส่วน  เพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) จาก 0.50 บาท เป็น 2.03 บาทต่อ
กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง 

พิรียุตม์ วรรณพฤกษ และคณะ (2550) ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขยะชุมชนเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้า ได้ทำการศึกษาศักยภาพในการใช้ขยะชุมชนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ความเหมาะสมของ
เทคโนโลยี และความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยขยะชุมชน คณะผู้วิจัยได้
ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากผลการศึกษาที่ผ่านมาของหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา  
การทบทวนข้อมูล ด้านเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชนทั้งที่มีการใช้งานในประเทศ 
และต่างประเทศ รวมทั้งการศึกษาประสบการณในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชนในประเทศ  
ผลจากการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่าปัจจุบันรัฐได้กำหนดทิศทางและนโยบายในการสนับสนุนให้ผลิต
กระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชน และล่าสุดกระทรวงพลังงานได้สนับสนุนการรับซื้อ กระแสไฟฟ้าโดย
กำหนดส่วนเพิ่มของราคารับซื้อกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทนในอัตราที่สูงกว่าการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มี ปริมาณขยะชุมชน 
50 ตัน/วันขึ้นไป มีความเป็นไปได้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่มีศักยภาพมี 64 แห่ง มีศักยภาพรวมในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 175 MW ทั้งนี้ความเป็นไป
ได้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นกับการคัดแยกขยะชุมชนจากแหล่งกำเนิด การจัดเก็บขยะชุมชน แยก
ประเภท และการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์จากขยะ ชุมชนประเภทต่าง ๆ ให้
มากที่สุด โดยที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจะต้องปรับปรุงระบบการเก็บขน ให้สอดคล้องกับการคัด
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แยกจากแหล่งกำเนิดสำหรับเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมแบ่งตามประเภทขยะชุมชน จากการ
ทบทวนวรรณกรรม ประสบการณในการปฏิบัติจริง และพิจารณาจากปัจจัยความสามารถในการ
จัดการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 ส่วน  คือ 
เทคโนโลยีเตาเผาแบบตะกรับเพื่อใช้กับกับขยะที่เผาไหม้ได้ง่าย และมีความชื้นน้อย และเทคโนโลยี
การย่อยสลายแบบไม่ ใช้ออกซิเจนที่ควรใช้เฉพาะกับขยะอินทรีย์ 
 ตติยาภรณ์ วรวงศ์ไกรศรี และโสภิตสุดา ทองโสภิต (2554) ได้ทำการศึกษาเรื่องการ
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในประเทศไทย กรณีศึกษาเทศบาล
นครภูเก็ต เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในประเทศไทย 
โดยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความคิดเห็น
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเตาเผาขยะมูลฝอย ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา นำเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลจากการศึกษาพบว่า
ในภาพรวมปัญหาอุปสรรคที่สำคัญของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะของเทศบาลภูเก็ต เกิดจากเรื่องกลิ่น
เหม็นบริเวณรอบเตาเผาและฝุ่นควัน ซึ่งทำให้ประชาชนโดยรอบเกิดความไม่มั่นใจในด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเตาเผาขยะมูลฝอยในภาพรวม อันจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดทัศนคติในแง่ลบต่อ
โรงไฟฟ้าขยะดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับมิติต่าง ในการบริหารจัดการด้านสังคม และ
สิ่งแวดล้อม สำหรับการวางแผนการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในอนาคต โดยเน้นที่การปรับ
โครงสร้างแรงจูงใจในการบริหารจัดการ ตั้งแต่ต้นน้ำ ได้แก่การคัดแยกขยะ ไปจนถึงปลายน้ำ ได้แก่
การตั้งโรงไฟฟ้า เพื่อให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการดำเนินการและกระจายอำนาจในการ
ตัดสินใจ ซึ่งสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ 
 Sie Ting Tan และคณะ (Tan, 2015) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์พลังงาน 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (3E) ของกลยุทธ์การจัดการขยะมูลฝอย (WTE) สำหรับการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนในประเทศมาเลเซีย" โดยได้ทำการศึกษา 3E analysis ของการจัดการขยะในประเทศ
มาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านพลังงาน ด้านความคุ่มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และด้าน
สิ่งแวดล้อม (3E Assessment) ของเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการ
เลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับขยะที่เกิดขึ้นในประเทศมาเลเซีย โดยทำการวิเคราะห์ใน 3 ด้านคือ 
1) ด้านพลังงาน (พลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน) 2) ด้านเศรษฐศาสตร์ (ค่าใช้จ่าย ได้แก่ เงิน
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และค่าขนส่ง และกำไร ได้แก่ กำไรจากการขายพลังงาน กำไรจาก
การขายคาร์บอนเครดิต และกำไรจากการขายผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการ) 3) ด้านสิ่งแวดล้อม 
(การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งและการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล) 
ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าเทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศมีความเหมาะสมสำหรับการ
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ประยุกต์ใช้ในการกำจัดขยะและผลิตพลังงานจากขยะในประเทศมาเลเซียมากที่สุด ถึงแม้ว่าเตาเผา
ขยะมูลฝอยจะมีความเหมาะสมที่สุด แต่เนื่องจากไม่ได้นำพลังงานความร้อนที่ได้จากกระบวนการเผา
มาคิดเป็นรายได้ จึงทำให้เตาเผามูลฝอยมีความเหมาะสมน้อยกว่า รวมทั้งผลการพิจารณาปัจจัยอื่น
เพิ่มเติม เป็นการยืนยันว่าประเทศมาเลเซียมีความเหมาะสมกับเทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้
อากาศมากที่สุด 
 
ตารางที่ 2.11  ผลสรุปการพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ  

ปัจจัยการพิจารณา ผลการพิจารณา 

1. องค์ประกอบของขยะ การย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศมีความสามารถในการกำจัดขยะที่มีองค์ประกอบของ
ขยะอินทรีย์สูงได้ดีกว่าเทคโนโลยีเตาเผาขยะ 

2. ค่าความชื้นของขยะ การย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศมีความสามารถในการกำจัดขยะที่มีค่าความชื้นของ
ขยะสูงได้ดีกว่าเทคโนโลยีเตาเผาขยะ 

3. ความต้องการของตลาด ประเทศมาเลเซียไม่มคีวามต้องการความร้อนซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการของ
เทคโนโลยีเตาเผาขยะ เพื่อใช้สำหรับให้ความอบอุ่นในครัวเรือน ทำให้ เทคโนโลยี
เตาเผาขยะมีกำไรจากการขายพลังงานน้อยกว่าการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ 

4. มลพิษสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีเตาเผาขยะมีการปลดปล่อยมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีความเป็นอันตราย
มากกว่าการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ 

แหล่งที่มา : Tan ( 2015) 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าในแต่ละงานวิจัยมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะ
ชุมชน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการต่าง ๆ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยนี้ โดยการศึกษางานวิจัยแต่ละงานผู้ศึกษาได้รับแนวคิดและวิธีการศึกษา  
ทั้งในเรื่องแนวทางการจัดการขยะชุมชนที่เหมาะสมสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ
ชุมชน และแนวทางการใช้เครื่องมือด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น ต้นทุนคงที่ ต้นทุน
ผันแปร รายได้ ตลอดจนค่าใช้จ่าย เป็นต้น เพื่อนำมาประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ดำเนินการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ดังกล่าว รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาโรงไฟฟ้า
พลังงานขยะในประเทศไทย ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดตัวชี้วัดและเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ผลการศึกษาในครั้งนี้ อีกทั้งยังเป็นการทบทวนวรรณกรรมโดยนำผลของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มาอภิปรายผลการศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือสรุปผลการวิจัยต่อไป  
 



   
 

บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า

เชื้อเพลิงขยะ RDF ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการขยะ ศักยภาพ และข้อจำกัด

จากการผลิตพลังงานของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย  

และเพื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคม จากการลงทุน (SROI) จากการผลิตพลังงานของโรงไฟฟ้า

เชื้อเพลิงขยะ RDF ในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มผลตอบแทนทางสังคมจากการ

ลงทุนจากการผลิตพลังงานของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ในประเทศไทย โดยผู้ศึกษาได้ดำเนินการ

ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีที่ เกี่ยว ซึ่งสามารถนำมาออกแบบวิธีการศึกษา โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 

3.1 กรอบแนวคิด 
 

กรอบแนวคิดในภาพที ่ 3.1 เป็นกรอบที ่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ซึ ่งเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ และเชิงปริมาณ ทำการศึกษาถึงผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 
RDF ในประเทศไทย โดยวิธีการตั ้งแต่การทบทวนวรรณกรรมที ่เกี ่ยวข้อง จากเอกสาร หนังสือ 
ข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งงานวิจัยและบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงขยะ 
RDF และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในการดำเนินงานของโครงการนั้น ๆ จากนั้นสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้องค์ความรู้ด้านสถานการณ์ 
นโยบายการบริหารจัดการ ผลกระทบ ตลอดจนข้อเสนอในการดำเนินงานโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 
RDF ถัดมาเป็นการลงพื ้นที ่ช ุมชนที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อสัมภาษณ์การจัดขยะชุมชน เพื ่อการแ ปรรูป 
เป็นเชื้อเพลิง RDF ตลอดจนผลกระทบและประโยชน์ที่ได้จากการจัดการขยะของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง
ขยะ (RDF) ดังกล่าว และนำข้อมูลที ่ได้ทั ้งหมดมาประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
(Social Return On Investment : SROI) โดยมีกรอบแนวคิดแสดงดังภาพที่ 3.1 ดังนี้ 
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ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง และวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
ของการดำเนินการผลิตพลังงานของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) 

 
 

สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ผู้เชี่ยวชาญดา้นพลังงาน นักวิชาการ  
- ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลงิขยะ (RDF)  
- ตัวแทนชุมชนรอบโรงไฟฟ้า  
-  

 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการเพิ่มผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุนของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF 

ลงพื้นที่สำรวจ / เก็บรวบรวมข้อมูล 
โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง / จุดอ่อน / โอกาส / อุปสรรค 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

 

   

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return On Investment ; SROI Index) 
- ต้นทุน ไดแ้ก่ ต้นทุนคงที่ (ค่าก่อสรา้ง, ค่าที่ดิน) และต้นทุนผันแปร (ค่าจ้างบุคลากร, คา่ดำเนินการและ

บำรุงรักษา) ทั้งนีต้้นทุนท่ีใช้ในการประเมินคือ  
1) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment Cost) ประกอบด้วย ค่าเครื่องจักร-อุปกรณ์, ค่าที่ดิน, ค่าอาคาร

และโรงงาน 
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ประกอบด้วย ค่าจ้างดูแลระบบระหวา่งดำเนินการ, คา่ใช้จา่ยในการซ่อมแซม

และบำรงุรักษา 
3) ค่าใช้จ่ายสำหรับจ่ายเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟา้ 

- ผลตอบแทน 
1) ด้านเศรษฐกิจ 

- รายได้จากการขายไฟฟ้าตามอัตรารบัซื้อไฟฟ้า (Feed-in Tariff : FiT) 
- รายได้จากคา่กำจัดขยะมูลฝอย (Tipping Fee) 

2) ด้านสังคม 
- การจ้างงาน, การกระจายรายได้สู่ชมุชน  

3) ด้านสิ่งแวดล้อม 
- รายได้จากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (การปลดปล่อยกา๊ซ CO2 จากการผลิตไฟฟ้า

จากก๊าซธรรมชาติ, การผลิตเชื้อเพลงิขยะ, การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ, การปลดล่อยก๊าซ
มีเทนจากหลุมฝงักลบขยะ) 
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3.2 นิยามเชิงปฏิบัติการ 
 
 จากกรอบแนวคิดสามารถนิยามเชิงปฏิบัติการประเด็นศึกษา ได้ดังนี้ 

1) ต้นทุน (Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการลงทุนโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง

ขยะ (RDF) ทั้งที่เป็นต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่าก่อสร้าง, ค่าที่ดิน และต้นทุนผันแปร ได้แก่ ค่าจ้างบุคลากร, 

ค่าดำเนินการและบำรุงรักษา  

2) รายได้ (revenue หรือ income) หมายถึง ผลตอบแทนที่โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 

(RDF) ได้รับจากการลงทุนตามปกติของกิจการ รวมทั้งผลตอบแทนอื่น ๆ ที่ ไม่ได้เกิดจากการ

ดำเนินงานตามปกต ิ

3) อัตรารับซื้อไฟฟ้า (Feed-in Tariff : FiT) คือ มาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการเอกชนเข้ามาลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวียน (เนื่องจาก การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีต้นทุนค่อนข้างสูง) ซึ่งอัตรา FiT จะอยู่ใน

รูปแบบอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ โดยอัตรา FiT จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามค่าไฟฟ้าฐาน 

และค่า Fit ทำให้มีราคาที่ชัดเจนและเกิดความเป็นธรรม 

4) ค่ากำจัดขยะมูลฝอย (Tipping Fee) คือ ค่าใช้จ่ายที่ทางองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

ต้องจ่ายให้แก่โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 

5) การจ้างงาน คือ การคัดเลือกประชาชนในท้องถิ่นของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะเข้ามา

ดำเนินการ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ 

6) การกระจายรายได้สู่ชุมชน คือ การที่เมื่อโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) เกิดในชุมชน 

แล้วได้มกีารเกิดอาชีพ การจ้างงาน ซึ่งทำให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์เป็นตัวเงิน 

7) รายได้จากการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือ รายได้ที่คำนวณมาจาก

ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า (ตันต่อป)ี คูณด้วย ราคาคาร์บอนเครดิต (บาท

ต่อตัน) 

  

  



 
 
 

50 

3.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 
 การศึกษานี้ได้มีการศึกษาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนการผลิตพลังงานของโรงไฟฟ้า
เชื้อเพลิงขยะ (RDF) โดยดำเนินการรวบรวมข้อมูลทั้งในส่วน ของกิจกรรมในการดำเนินการผลิต
พลังงานของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ซึ่งเลือกผู้ให้ข้อมูล
สำคัญดังกล่าว แบบเจาะจง ดังนี ้ 

3.3.1  ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
แบบจำเพาะ (Purposive sampling) โดยพิจารณาจากผู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้ดีที่สุด โดยมีคุณลักษณะ  
ที่สำคัญ คือ เป็นผู้บริหารและผู้ที่มีส่วน ร่วมในการกำหนดนโยบาย มีความรอบรู้และประสบการณ์  
ในด้านพลังงานของหน่วยงานที่มีภารกิจขับเคลื่อนโดยตรง จำนวน 6 ท่าน ได้แก ่

1) ผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน  
จำนวน 1 ท่าน 

2) ผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
จำนวน 2 ท่าน 

3) ผู้แทนการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 1 ท่าน 
4) ผู้แทนจากกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน (ส.อ.ท.) สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย จำนวน 1 ท่าน 
5) ผู้แทนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน จำนวน 1 ท่าน 

3.3.2 ผู้แทนจากบริษัทผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ RDF ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบจำเพาะ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยพิจารณาจากผู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้ดีที่สุด โดยมีคุณลักษณะที่
สำคัญ คือ เป็นผู้บริหารและผู้ที่มีส่วน ร่วมในการกำหนดนโยบาย ของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF 
โดยเป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ที่มีกระบวนการดำเนินการที่เต็มรูปแบบ จำนวน 1 ท่าน 

3.3.3 ประชาชน ซึ่งอยู่โดยรอบโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ RDF รัศมี 5 กิโลเมตร จำนวน 
11 ท่าน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) จากชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร 
สำหรับตัวอย่างแรก และคัดเลือกบุคคลหรือตัวอย่างลำดับถัดไปโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสโนว์
บอลล์ (Snowball sampling) โดยทำการสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ให้ข้อมูลคนแรก ซึ่งเป็นผู้นำ
ชุมชน หลังจากผู้นำชุมชนก็จะเป็นผู้แนะนำและระบุบุคคลหรือตัวอย่างที่อยู่ในเกณฑ์การคัดเลือก  
แก่ผู้วิจัย สำหรับเกณฑ์ที่สำคัญในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลคือเป็นผู้มีอายุมากกว่า 20 ปี และอาศัยอยู่
ในพื้นที่มามากกว่า 5 ปี 
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3.4 วิธีการศึกษา 
 
 การศึกษาเรื่อง ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง
ขยะ RDF ในประเทศไทย ผู้ศึกษาได้มีขั้นตอนการศึกษาเพื่อให้ ได้ผลการศึกษาที่ครอบคลุมและ
ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดของวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 3.3.1 ทำการเก็บรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารและรายงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บทความวิชาการทั้งของไทยและของต่างประเทศ เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะชุมชน โดยการแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF และผลตอบแทนทางสังคมของการลงทุนโรงไฟฟ้า
เชื้อเพลิงขยะ RDF  
 3.3.2 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF โดยการแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF
รวมทั้งลงพื้นที่และทำการสัมภาษณ์ชุมชนและครัวเรือนที่มีการจัดการขยะชุมชน เพื่อศึกษาถึง
ผลกระทบและประโยชน์ที่ได้จากการจัดการขยะ เพื่อผลิตพลังงานของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF 
 3.3.3 นำข้อมูลที่เก็บจากชุมชนและโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ดังกล่าวนั้นมาคำนวณ
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) โดยนำข้อมูลทั้ง  
3 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในแต่ละด้านมีประเด็นพิจารณา ดังตารางที่ 
3.1, 3.2 และ 3.3 
 3.3.4 เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF เพื่อเพิ่ม
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
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ตารางที่ 3.1  ประเด็นพิจารณาต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะ RDF 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย 
ตัวแทนผู้ประกอบการ 
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลงิขยะ 
RDF 

ต้นทุนคงที ่   

- ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
(Investment Cost) 

- ค่าก่อสร้าง 
- ค่าที่ดิน 
- ค่าอาคารและโรงงาน 

ราคา : บาท 

- ค่าบุคลากร - 50 คน ๆ ละ 300 บาท 
จำนวน 365 วัน 

ราคา : บาท 

ต้นทุนผันแปร   
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ  - ค่าจ้างดูแลระบบระหว่าง

ดำเนินการ 
- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

และบำรุงรักษา 

ราคา : บาท 

- ค่าใช้จ่ายสำหรับจ่ายเข้า
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า : 2 ปี
แรก 

- 50,000 บาท/เมกะวัตต์/ปี ราคา : บาท/ปี 

- ค่าใช้จ่ายสำหรับจ่ายเข้า
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า : ปีที่ 3-20 

- 1 สตางค์/หน่วย/เดือน  ราคา : บาท/เดือน 

 
ตารางที่ 3.2  ประเด็นพิจารณาผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของการผลิตไฟฟ้า 

จากโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะ RDF 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย 
ด้านเศรษฐกิจ    
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลงิขยะ RDF รายได้จากการขายไฟฟ้า - อัตรารับซ้ือไฟฟ้า (FiT) 

- ปริมาณไฟฟ้าทีผ่ลิตได้ (kwh) 
ราคา : บาท/หน่วย 

 รายได้จากค่ากำจัดขยะ - ปริมาณขยะ ราคา : บาท/ตัน 
ด้านสังคม    
ตัวแทนชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
เชื้อเพลิงขยะ RDF 

การจ้างงาน - - 
การกระจายรายได้สู่ชุมชน - - 

ด้านสิ่งแวดล้อม    
ชุมชน และโรงไฟฟ้า 
เชื้อเพลิงขยะ RDF 

รายได้จากการลดปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

- ปริมาณการปล่อย CO2ของ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

- ปริมาณการปลดปล่อย NH4 

ของบ่อฝังกลบขยะ 
- ปริมาณการปลดปล่อย CO2 
ของการผลิตเชื้อเพลิงขยะ 

- ปริมาณการปลดปล่อย CO2 
ของโรงไฟฟ้าขยะ 

บาท/หน่วย 
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3.5 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาเรื่องผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของการ
ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะ RDF ในประเทศไทย มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 3.5.1 แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมี
ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการสร้างโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะ (RDF) Waste to Energy ความ
คิดเห็นต่อใช้เชื้อเพลิงขยะ (RDF) มาผลิตกระแสไฟฟ้า ผลกระทบของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) 
และแนวทางการจัดการที่เหมาะสม (รายละเอียดดังภาคผนวก ก-1) 
 3.5.2 แบบสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ (RDF) เป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีประเด็นคำถามในเรื่องของ
แหล่งที่มาของเชื้อเพลิงขยะที่นำมาผลิตกระแสไฟฟ้า ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการผลิตไฟฟ้า
โดยใช้เชื้อเพลิงขยะ (RDF) มาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของ
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ (RDF) รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหา (รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ก-2)  
 3.5.3 แบบสัมภาษณ์ประชาชนรอบโรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะ RDF รัศมี 5 กิโลเมตร เป็น
แบบสัมภาษณ์ที่มีประเด็นคำถามในเรื่องของการมีส่วน ร่วมในการดำเนินการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 
การช่วยเหลือหรือสนับสนุนของหน่วยงาน ประโยชน์ที่ได้รับ และข้อเสนอแนะ ตลอดจนผลกระทบจาก
การดำเนินการ และการเยียวยาผลกระทบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดดังภาคผนวก ก-3) 
 3.5.4 แบบประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ซึ่งประกอบด้วย มูลค่าของ
ทรัพยากรที่ลงทุนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และมูลค่าหรือ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เช้ือเพลิงขยะในการผลิตไฟฟ้า (รายละเอียดดังภาคผนวก ก-4) 
 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพของการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้นำผลการสัมภาษณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำชุมชน มาสรุปเชิงพรรณนาความ นำมาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) 
แล้วทำการวิเคราะห์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ประกอบด้วย สถานการณ์ปัจจุบัน
ของการนำขยะมาเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF มาตรการ หรือนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าผลิตพลังงาน
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จากเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ศักยภาพการพัฒนาโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
ในการดำเนินการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 
  การวิเคราะห์หาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
เชื้อเพลิงขยะ RDF ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนั้น เป็นการนำข้อมูลจาก
การสำรวจและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ตัวแทน
ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF และการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน/ตัวแทนครัวเรือน  
มาคำนวณหาอัตราส่วน ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน เพื่อพิจารณาว่าทุกการลงทุน 1 บาท  
ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนมีมูลค่าเท่าไร และได้ผลลัพธ์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อย่างไรบ้าง 

การวิเคราะห์หาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF นั่น 
ได้สมมุติกรณีโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ขนาด 8 เมกะวัตต์ และได้รับการสนับสนุนการขายไฟฟ้า
ตามอัตรารับซื้อไฟฟ้า (Feed-in Tariff : FiT) และมีรายได้จากค่ากำจัดขยะมูลฝอย (Tipping Fee) 
ในอัตรา 300 บาทต่อตัน ทั้งนี้รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ อ้างอิงข้อมูลจากการสัมภาษณ์และข้อมูลทุติย
ภูมิของโรงไฟฟ้า RDF ที่มีการเปิดดำเนินการในปัจจุบัน ซึ่งมีสูตรในการคำนวณ ดังนี ้
   
 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน   =   . มูลค่าของผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม         
      (Social Return on Investment)                    ต้นทุนในการลงทุนโรงไฟฟ้าเชือ้เพลิง RDF 

หมายเหตุ  
- มูลค่าเพิ่มรวมที่ได้รับจากการลงทุน เป็นมูลค่าที่คำนวณมาจากมูลค่าด้านเศรษฐกิจ และสังคม 

สิ่งแวดล้อม 
- ต้นทุนในการลงทุนเพื่อผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF เป็นต้นทุนที่ไม่นำค่าเสื่อม, ค่า IRR และต้นทุน

ในการทำลายซากมาคิดคำนวณ   

 สำหรับข้อจํากัดในการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยน้ี คือ ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ SROI ส่วน 
ใหญ่ เป็นข้อมูลที่ได้จากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลไม่สะดวกให้ข้อมูลเชิง
ตัวเลข ซึ่งเป็นความลับทางธุรกิจ ดังนั้นผู้วิจัยจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลทุติยภูมิมาใช้ในการวิเคราะห์แทน 
ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจน 
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บทที่ 4  

ผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง
ขยะ RDF ในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทำการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจาก
เอกสารที่ เกี่ยวข้อง และเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์ ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการผลิตไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงขยะ RDF ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ RDF ทั้งนี้ยังได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับการจัดการขยะ และทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำผลการ
สัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญและผู้นำชุมชน มาสรุปเชิงพรรณนาความ นำมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) แล้วทำการวิเคราะห์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ผลการศึกษาสามารถ
นำเสนอไดังนี ้
 

4.1 การวิเคราะห์นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงขยะ (RDF) 
 

การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะเป็นการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
รูปแบบหนึ่งที่มีราคาต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง โดยมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยอยู่ที่ 3 -5 บาท 
ดังนั้นการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะในประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องอาศัยนโยบายส่งเสริม
และมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งการกำหนดนโยบายและมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุน 
ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ 
ให้เพิ่มขึ้นและกระตุ้นให้มีการใช้พลังงานขยะเพื่อการผลิตไฟฟ้าสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
กำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP2015) ที่ต้องการเพิ่มสัดส่วน การผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 15-20 ในปี พ.ศ. 2579 และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP2015) ที่มีการกำหนดเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ขยะชุมชนอยู่ที่ 500 เมกะวัตต์ ในปี พ.ศ. 2579 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน  
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พบว่า การส่งเสริมและสนับสนุนโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ในปัจจุบันภาครัฐโดยหน่วยงานหลัก  

คือ กระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมและปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียน โดยเฉพาะในกลุ่มขยะ/ของเสียเพื่อผลิตเป็นพลังงาน นอกจากนี้กระทรวงพลังงาน  

ยังได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนได้ผลเป็นรูปธรรม

ต่อเนื่อง และเกิดโครงการหรือแผนงานที่จะบริหารจัดการขยะ ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้ประกาศ

นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน Feed In Tariff ; FiT และสนับสนุนผู้ประกอบการ

โรงไฟฟ้า, มาตรการในการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับการนำเข้าเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ 

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2548 ได้มีการเห็นชอบ

ให้ใช้มาตรการจูงใจด้านราคาผ่านระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP โดยกำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อ

ไฟฟ้า (Adder) จากราคารับซื้อไฟฟ้า โดยให้การสนับสนุนเป็นระยะเวลา 7 ปี 

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 

และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน พบว่า มีนโยบายส่งเสริมการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมาตั้งแต่ปี 2532 โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (Small Power Produce: SPP) ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้า

และความร้อนร่วม (Cogeneration) จากกากหรือเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรโดยนำพลังงาน

ความร้อนที่เหลือจากกระบวนการผลิตไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อขายเข้าระบบสายส่งเป็นการส่งเสริม

การผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยแบ่งเบาภาระการลงทุนของภาครัฐในระบบการผลิตและ

จำหน่ายไฟฟ้าด้วย ต่อมาได้ขยายผลสู่การรับซื้อไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น  ๆ  

ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ขยะ พลังน้ำ พลังงานลม จากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก  

(Very Small Power Produce: VSPP) ขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ เพื่อกระจายโอกาสไปยังพื้นที่

ห่างไกลให้มีส่วน ร่วมในการผลิตไฟฟ้า ช่วยลดความสูญเสียในระบบไฟฟ้า และลดการลงทุนก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อจำหน่ายไฟฟ้า โดยสนับสนุนผ่านมาตรการส่วน เพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 

(Adder) ทั้งนี้ อัตราส่วน เพิ่มและระยะเวลาในการสนับสนุนจะแตกต่างกันตามประเภทพลังงาน

ทดแทน โดยมีส่วน เพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟ้าพิเศษ (FiT Premium) โครงการพื้นที่ชายแดนภาคใต้

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี 

นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 จากมาตรการจูงใจดังกล่าวทำ

ให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของประเทศไทยมีสัดส่วน เพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยประเทศไทย 

มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 อยู่ที่ 79,929 80,752 และ 
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83,952 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) ตามลำดับ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน, 2562ข) 

จากการสัมภาษณ์ ผู้ เชี่ ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิ งขยะ พบว่า ภาครัฐ 

โดยหน่วยงานในกระทรวงพลังงาน โดยในปี 2559 การผลักดันโรงไฟฟ้าขยะมีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง ในปี 2560 ประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าพลังงานขยะทั้งสิ้น 15 แห่งทั่วประเทศ มีกำลังการผลิต

ติดตั้งรวม 42.82 เมกะวัตต์ (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) ทั้งยังได้วางเป้าหมายในระยะยาวตามแผน

ส่งเสริมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ที่เรียกว่า AEDP2015 ที่จะรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ

ชุมชนให้ได้ 500 เมกะวัตต์ ภายในปี 2579 เพื่อลดปัญหาการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขยะ/ของ

เสียในประเทศในอนาคตต่อไป และเมื่อพิจารณาข้อมูลของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานที่ ได้

เผยแพร่จำนวนโรงไฟฟ้าจากขยะ ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2561 มีโรงไฟฟ้าจากขยะ จำนวน 43 

แห่ง กำลังผลิตติดต้ังรวม 361.08 เมกะวัตต์ เมื่อรวมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่

มีความพร้อมสามารถดำเนินการในระยะแรก (Quick Win Projects) (VSPP) จำนวน 12 แห่ง กำลัง

ผลิตติดตั้งรวม 86.40 เมกะวัตต์ รวมทั้งสิ้น 447.48 เมกะวัตต์ (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) 

จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานจากขยะของประเทศไทย 

พบว่า รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการพัฒนาการผลิตพลังงานจากขยะ

อย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการจูงใจในระดับที่เหมาะสมเอื้อต่อการพัฒนาและเป็นธรรมต่อประชาชนทุก

ภาคส่วน  แนวทางและมาตรการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทยด้านการส่งเสริม

พลังงานจากขยะ ภาครัฐได้กำหนดนโยบายที่จะให้การบริหารจัดการแบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การ

ควบคุมอัตราการเกิดขยะมูลฝอยให้ลดน้อยลงพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้

ประโยชน์ตลอดจนสนับสนุนให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการจัดการระบบและ

แก้ปัญหามากขึ้น โดยมาตรการส่งเสริมพลังงานทดแทนแบ่งได้เป็น 7 กลไกสำคัญ แสดงดังภาพที่ 4-1 
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ภาพที่ 4.1  รปูแบบการสนับสนุนโครงการพลังงานทดแทน 
แหล่งที่มา:  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2558ก) 
 

กลไกที่  1 : มาตรการส่ งเสริมการลงทุน เพื่ อ เพิ่ มขีดความสามารถในการแข่ งขัน  
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งได้กำหนดสิทธิประโยชน์ที่ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับ
เครื่องจักร ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา 8 ปี และหลังจากนั้นอีก 5 ปี หรือตั้งแต่ปีที่ 9 - 13  
จะลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ร้อยละ 50 รวมทั้งมาตรการจูงใจด้านภาษี อาทิ การลดภาษี
เครื่องจักร อุปกรณ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งการอนุญาตให้นำต้นทุนในการติดตั้งโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ขอหักลบภาษีได้สูงสุด 2 เท่า สำหรับโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ เป็นต้น 
 กลไกที่ 2 : การให้บริการข้อมูลศักยภาพพลังงานทดแทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มีการพัฒนาแผนที่และข้อมูลศักยภาพพลังงานทดแทน โดยมีการ
เผยแพร่ผ่านทางระบบฐานข้อมูลของ พพ. สำหรับในส่วน ของพลังงานขยะ มีการดำเนินการจัดทำ
ข้อมูลศักยภาพขยะ ในการนำไปผลิตเป็นพลังงานทดแทน จัดทำขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลโดยอาศัย 
(1) ข้อมูลจำนวนประชากร รวบรวมจากฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 (2) ข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้น คำนวณโดยใช้
ข้อมูลจำนวนประชากร ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ของแต่ละองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
(อปท.) คูณด้วยอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของ อปท. แต่ละระดับ (3) ข้อมูลอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
ของ อปท. แต่ละระดับอ้างอิงจากสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ  
พ.ศ. 2554 (4) ข้อมูลปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ และข้อมูลปริมาณขยะที่นำไปกำจัด ของแต่ละ อปท. 
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มาจากการสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามไปยังเทศบาลทั่วประเทศ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่  
16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง 6 มกราคม พ.ศ. 2557 ประกอบกับการศึกษารวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิอื่น ๆ (5) ข้อมูลปริมาณขยะที่นำไปผลิตพลังงานแล้ว มีที่มาจากการรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถามเทศบาลฯ ประกอบกับการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ (6) ข้อมูลปริมาณ
ขยะที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงาน หรือปริมาณขยะที่ยังเหลืออยู่ในพื้นที่ มีที่มาจากการคำนวณโดย
นำข้อมูลปริมาณขยะที่แต่ละ อปท. เก็บขนได้และนำไปกำจัด ลบด้วยปริมาณขยะที่ใช้ผลิตพลังงาน
แล้วของแต่ละพื้นที่ สำหรับ อปท. ที่ไม่มีการจัดเก็บและ/หรือกำจัดขยะ รวมทั้งอปท. ที่ไม่มีข้อมูล
ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้และนำไปกำจัดนั้น ปริมาณขยะที่มีศักยภาพในการนำมาผลิตพลังงาน 
ประมาณการเท่ากับร้อยละ 50 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ (7) ข้อมูลศักยภาพในการผลิต
ไฟฟ้ามีที่มาจากการคำนวณโดยกำหนดให้ ปริมาณขยะที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงาน 70 ตันต่อวัน 
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1 เมกะวัตต ์

กลไกที่ 3 : การสนับสนุนงบ ประมาณแบบให้เปล่า (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) และ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.))  การสนับสนุนเงินลงทุนแบบให้
เปล่า หรือ Investment Grant โดย พพ. และ สนพ. จะให้เงินสนับสนุน โครงการประมาณร้อยละ 
10 - 30 ได้แก่ ส่วน ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชน ที่ไม่มุ่ งค้ากำไรตาม
มาตรา 26 ใช้ในการออกแบบและลงทุนในการบริหารโครงการ 

กลไกที่ 4 : โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นโครงการที่กองทุนเพื่อการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานผ่านการดูแลของ พพ. สนับสนุนผู้ประกอบการ ในการลงทุนด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยการให้กู้ผ่านสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 
 กลไกที่ 5 : โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ESCO 
Fund) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน โดยให้
ความช่วยเหลือด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ แต่ยังขาดปัจจัย
การลงทุน และช่วยให้ผู้ประกอบการหรือผู้ลงทุนได้ประโยชน์จากการขายคาร์บอนเครดิต โดยมี
รูปแบบการส่งเสริมในหลายลักษณะ อาทิเช่น ร่วมลงทุนในโครงการ (Equity Investment) ร่วม
ลงทุนใน บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Venture Capital) ร่วมลงทุนในการพัฒนาและซื้อขาย
คาร์บอนเครดิต (Carbon Market) การเช่าซื้ออุปกรณ์ (Equipment Leasing) การอำนวยเครดิตให้
สินเชื่อ (Credit Guarantee Facility) และการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (Technical 
Assistance) เป็นต้น 

กลไกที่ 6 : มาตรการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) คือ 
มาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน
ต่างประเทศ เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการเอกชนเข้ามาลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
(เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีต้นทุนค่อนข้างสูง) ซึ่งอัตรา FiT จะอยู่ในรูปแบบ 
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อัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ (มีการปรับเพิ่มสำหรับกลุ่มที่มีการใช้เชื้อเพลิง) โดยอัตรา 
FiT จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามค่าไฟฟ้าฐาน และค่า Ft ทำให้มีราคาที่ชัดเจนและเกิดความเป็นธรรม 
แนวคิดการกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแต่ละ
ประเภทจะมีความเสี่ยงของการดำเนินกิจการที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน สำหรับในส่วน ของการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานขยะ จะมีความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนในการจัดหาเชื้อเพลิง  
ดังนั้น การกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ที่เหมาะสม สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลัก  
คือ อัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วน คงที่ (FiT fixed : FiTF ) คิดจากต้นทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าและค่าดำเนินการ 
และบำรุงรักษา (O&M) ตลอดอายุการใช้งาน ใช้สำหรับพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท และอัตรารับ
ซื้อไฟฟ้าส่วน แปรผัน (FiT Variable : FiTV) คิดจากต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ซึ่งเปลี่ยนไปตามเวลา รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 

 
ตารางที่ 4.1  นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff ของพลังงานขยะ 

กำลังการผลิต 

FiT 
(บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) 

ระยะเวลา 
(ปี) 

FiT Premium 
 

FiTF 
FiTV, 
2560 

FiT(1), 
รวม 

โครงการ
ชีวภาพ 

โครงการพื้นที่
ชายแดน
ภาคใต ้

1) ขยะ (การจัดการแบบผสมผสาน)       
 กำลังการผลิตตั้งต้น < 1 เมกะวัตต ์ 3.13 3.21 6.34 20 0.70 0.50 
 กำลังการผลิตตั้งต้นระหว่าง 1-3  
 เมกะวัตต ์

2.61 3.21 5.82 20 0.70 0.50 

 กำลังการผลิตตั้งต้น > 3 เมกะวัตต ์ 2.39 2.69 5.08 20 0.70 0.50 
2) ขยะหลุมฝังกลบ       

 ทุกขนาด 5.60 - 5.60 10 - 0.50 

หมายเหตุ :  (1) อัตรา FiT สำหรับปี พ.ศ. 2560 โดยภายหลังจาก ปี พ.ศ. 2560 นั้น อัตรา FiTV จะ          
     เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามอัตราเงินเฟ้อขั้นพื้นฐาน (Core Inflation) 
(2)  โครงการในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ.จะนะ 

อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย และ อ.นาทวี 
แหล่งท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2558ข) 

กลไกที่ 7 : การขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจจากการซื้อขายด้วยคาร์บอนเครดิต ตลาดคาร์บอน 
(Carbon Market) เป็นการใช้กลไกตลาดเพื่อสร้างแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ถือเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการพลังงานทดแทน ซึ่งจะได้รับประโยชน์ใน
รูปแบบของการขายคาร์บอนเครดิต หรือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 
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จากการศึกษาข้อมูลจากวารสารข่าวสารต่าง ๆ พบว่า การประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 

2560 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้เห็นชอบการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน  
ในรูปแบบ FiT สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) โดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังนี้ ขนาดโครงการมีกำลัง
ผลิตติดตั้งไม่เกิน 50 เมกะวัตต์ เป็นสัญญาประเภท Non-firm สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าไม่ต้องผ่าน
กระบวนการแข่งขันด้านราคา (Competitive Bidding) โดยต้องเป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
จาก ครม. หรือเป็นโครงการภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
ของกระทรวงมหาดไทย ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าจะต้องมีสัญญาในการรับซื้อขยะชุมชนเป็นเชื้อเพลิงหรือเชื้อเพลิง RDF  
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันปริมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการผลิตตลอดอายุโครงการ 
และสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กทม. และเมืองพัทยา) ทั้งนี้ ในส่วน ของการกำหนดปริมาณการรับซื้อ
ไฟฟ้ามอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย รับไปดำเนินการ โดยให้คำนึงถึงแผนแม่บทการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศเป็นสำคัญ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลังงาน (กบง.) พิจารณาเห็นชอบก่อนออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าฯ โดยมีอัตราการรับซื้อในรูปแบบ 
Feed in Tariff (FiT) ปี  พ .ศ. 2559 ซึ่ งจะแบ่งออกตามขนาดของกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ ได้  
รายละเอียดตามตารางที่ 4.1  

สำหรับโครงการ “โรงไฟฟ้า-ประชารัฐ” สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ 
ซึ่งปัจจุบันการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการแล้ว โดยคาดว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้
ภายในปี 2562–2563 ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว ยังกำหนดให้มีการจัดสรร 10% ของกำไรสุทธิในแต่
ละปีกลับคืนให้แก่ชุมชนในพื้นที่ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
โดยเพิ่มการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมระบบป้องกันตนเองของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจน
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบกระจายศูนย์ ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงในชุมชนอย่างยั่งยืน 

จากการศึกษา Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของกรมควบคุม
มลพิษ ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4 ขั้นตอน คือ (1) การกำจัด
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤต (ขยะเก่า) (2) การสร้างรูปแบบ
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การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) โดยเน้นการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม การกำจัดโดยเทคโนโลยีแบบ
ผสมผสานซึ่งเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด (3) การวางระเบียบมาตรการ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (4) การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่
ยั่งยืน โดยการให้ความรู้ประชาชน และบังคับใช้กฎหมาย (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 

 
4.2 ศักยภาพโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงขยะ (RDF) 
 

จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 
และการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ พบว่า ประเทศไทยมีศักยภาพเพียง
พอที่จะผลิตไฟฟ้าจากขยะ เพราะยังคงมีปริมาณขยะคงค้างอีกราว 9.96 ล้านตันต่อปี ในปี 2559  
ที่ยังไม่ได้นำไปกำจัด ซึ่งตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ปี 2558 -2579 
(AEDP) กำหนดเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้าจากขยะ รวมอยู่ที่ 550 เมกะวัตต์ในปี 2579 ซึ่ง ณ เดือน
พฤษภาคม 2561 มีโรงไฟฟ้าจากขยะ จำนวน 43 แห่ง กำลังผลิตติดตั้งรวม 361.08 เมกะวัตต์  
เมื่อรวมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการใน
ระยะแรก (Quick Win Projects) (VSPP) จำนวน 12 แห่ง กำลังผลิตติดตั้งรวม 86.40 เมกะวัตต์ 
รวมทั้งสิ้น 447.48 เมกะวัตต์ (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) 

4.2.1 ศักยภาพและพื้นที่ในการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ 
ในปี 2556-2557 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  

ได้ดำเนินการศึกษา พัฒนา และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลศักยภาพพลังงานขยะ เพื่อให้ทราบถึง
ปริมาณของขยะมูลฝอยที่มีอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศ ทั้งที่มีการนำไปใช้ประโยชน์แล้วและยังไม่ได้
นำไปใช้ประโยชน์ ศักยภาพในการนำขยะมาผลิตพลังงาน รวมถึงการนำขยะไปใช้ประโยชน์ในการ
ผลิตพลังงานในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุนของ  
ผู้ประกอบกิจการภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายและมาตรการในการ
ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะต่อไป โดยการศึกษาดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษารวบรวมข้อมูล
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ปริมาณขยะที่ใช้ผลิตพลังงานแล้ว และปริมาณขยะเหลืออยู่จริง
ในพื้นที่ การวิเคราะห์และสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานจากขยะ รวมทั้งการพัฒนา
ปรับปรุงฐานข้อมูลศักยภาพพลังงานขยะให้มีความทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน เป็นต้น (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2557) 
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1) ปริมาณขยะมลูฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ 
 จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561 ของกรมควบคุม

มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กุมภาพันธ์ 2562) ได้กล่าวถึงสถานการณ์ขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเกิดขึ้นในปี 2561 
ประมาณ 27.8 ล้านตัน และมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวัน เท่ากับ 1.15 กิโลกรัม/คน/
วัน ขยะมูลฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยก ณ ต้นทาง และนำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตัน (ร้อยละ 34) 
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 13 ส่วน ใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิลและทำปุ๋ยอินทรีย์ 
ขยะมูลฝอยชุมชนอีกจำนวน 10.88 ล้านตัน (ร้อยละ 39) ถูกกำจัดอย่างถูกต้อง ส่วน ที่เหลือเป็นขยะ
ที่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องประมาณ 7.36 ล้านตัน (ร้อยละ 27) แนวโน้มการจัดการขยะที่ดีขึ้นเป็นผล
มาจากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) บนแนวคิด  
3R - ประชารัฐมุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอย ณ ต้นทาง โดยการมีส่วน รวมของภาครัฐและประชาชน 
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 4.85 ล้านตัน (ร้อยละ 17 ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด) 
มีการคัดแยกนำกลับมาใช้ประโยชน์  0 .92 ล้ านตัน  (ร้อยละ 19 ของขยะมูลฝอยที่ เกิด  
ในกรุงเทพมหานคร) ที่เหลือ 3.93 ล้านตัน นำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยการฝังกลบ 
อย่างถูกหลักวิชาการ ณ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
และโดยการเผากำจัดด้วยเตาเผา ณ ศูนย์รวบรวมขยะมูลฝอยหนองแขม สำหรับใน 76 จังหวัด  
ทั่วประเทศ มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั้งหมด ประมาณ 22.97 ล้านตัน (ร้อยละ 83 ของขยะ 
มูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด) มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบเก็บรวบรวมและขนส่งขยะ 
มูลฝอยไปกำจัดยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจำนวน 4,894 แห่ง ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน 2,881 แห่ง ยังไม่มีการเก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัด โดยประชาชนต้องกำจัดขยะใน
พื้นที่ของตน (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) 

2) ขยะมูลฝอยทีใ่ช้ผลิตพลังงานแล้ว และปรมิาณขยะที่เหลืออยู่จริงในพืน้ที ่
 ในการดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาปรับปรุงข้อมูลศักยภาพพลังงานขยะ 

ผลการศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยที่ใช้ผลิตพลังงานแล้ว มาจากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
เทศบาลทั่วประเทศ ประกอบกับการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ส่วน ผลการศึกษาปริมาณขยะที่
เหลืออยู่จริงในพื้นที่ หรือปริมาณขยะที่มีศักยภาพในการนำมาผลิตพลังงานสำหรับแต่ละพื้นที่ 
คำนวณจากปริมาณขยะที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเก็บขนได้และนำไปกำจัด ลบด้วยปริมาณขยะ
ที่ใช้ผลิตพลังงานแล้วของแต่ละพื้นที่ สำหรับ อปท. ที่ไม่มีการจัดเก็บและ/หรือกำจัดขยะ รวมทั้ง 
อปท. ที่ไม่มีข้อมูลปริมาณขยะที่จัดเก็บได้และนำไปกำจัดนั้น ประมาณการปริมาณขยะที่มีศักยภาพ
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ในการนำมาผลิตพลังงาน เท่ากับร้อยละ 50 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ ซึ่งโดยสรุปพบว่า 
ในปี 2556 มีปริมาณขยะที่ใช้ผลิตพลังงานแล้วทั่วประเทศ 3,186 ตันต่อวัน และยังคงมีปริมาณขยะที่
เหลืออยู่จริงในพื้นที่ หรือปริมาณขยะที่มีศักยภาพในการนำมาผลิตพลังงาน รวม 33 ,355 ตันต่อวัน 
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2557) 
 

4.2.2 ศักยภาพในการผลิตพลังงานจากขยะชุมชนรายภูมิภาค 
จากตารางที่ 4.2 แสดงปริมาณขยะที่มีศักยภาพในการนำมาผลิตพลังงาน และศักยภาพ

พลังงานขยะเป็นรายภูมิภาค ซึ่งพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุด 
คือ 159.03 เมกะวัตต์ รองลงมาคือภาคกลาง-ตะวันตก มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า 117.14 เมกะวัตต์ 
และภาคที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าน้อยที่สุด คือ ภาคตะวันออกอยู่ที่ 47.88 เมกะวัตต์ โดยคำนวณ
มาจาก การกำหนดให้ปริมาณขยะที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงาน 70 ตันต่อวัน สามารถผลิตไฟฟ้าได้  
1 MW ซึ่งการคำนวณศักยภาพพลังงานขยะในรูปของศักยภาพการผลิตไฟฟ้าข้างต้น เป็นเพียงประมาณ
การศักยภาพของพลังงานขยะของประเทศในภาพรวมเท่านั้น ทั้งนี้การผลิตพลังงานจากขยะ หรือการ
แปรรูปขยะเป็นไฟฟ้านั้นจะต้องขึ้นกับความเหมาะสมหลายประการ เช่น ปริมาณและองค์ประกอบขยะ 
ความพร้อมของพื้นที่/สายส่งไฟฟ้า และความเหมาะสมทางด้านการลงทุน เป็นต้น 
 

ตารางที่ 4.2  ปริมาณขยะที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานและศักยภาพของพลังงานขยะรายจังหวัด 

ภูมิภาค 
ปริมาณขยะที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงาน 

(ตัน/วัน) 
ศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า 

(เมกะวัตต์) 
ภาคกลาง-ตะวันตก 8,199 117.14 
ภาคเหนือ 6,055 86.5 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11,128 159.03 
ภาคตะวันออก 3,352 47.88 
ภาคใต ้ 4,615 65.96 
รวม 33,349 476.51 

แหล่งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2557) 
 

  



 
 
 

65 

4.2.3 ศักยภาพเชิงพื้นที่ในการผลิตพลังงานจากขยะ ตาม (ร่าง) แผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) 

(1) พื้นที่ศักยภาพในการผลิตพลังงานจากขยะ 
                 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทำ 

(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศ และบูรณาการการดำเนินงาน
ร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยมีแนวคิดในการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายที่สำคัญ คือ ลดการเกิดของเสียหรือขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด นำของเสียกลับมาใช้
ซ้ำและใช้ประโยชน์ใหม่ รวมทั้งลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยเพื่อให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
ยั่งยืน ส่วน ขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ จะส่งเสริมให้นำไปแปรรูปผลิต
พลังงานโดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจมาลงทุน โดยแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การกำจัดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยฯ  แนวทางหนึ่ง คือ การจัดให้มีศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม 
(Cluster) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงกัน เพื่อสร้างระบบ
จัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน เน้นการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่น ผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
ก๊าซชีวภาพ แปรรูปผลิตพลังงาน เป็นต้น โดยการแบ่งกลุ่มพื้นที่ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ขนาด 
ดังต่อไปนี ้(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2557) 

  1) กลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ (Model L) เป็นพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่ ซึ่งโดยส่วน 
ใหญ่จะมีเทศบาลนคร เทศบาลเมืองหรือองค์การบริหารส่วน จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อน มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมกันมากกว่า 300 ตัน/วัน/กลุ่มพื้นที่ และรัศมีการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยไม่เกิน 50 กิโลเมตร 

  2) กลุ่มพื้นที่ขนาดกลาง (Model M) เป็นพื้นที่ชุมชนกลาง ซึ่งโดยส่วน 
ใหญ่จะมีเทศบาลเมืองเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมกันอยู่ระหว่าง 
50 – 300 ตัน/วัน/กลุ่มพื้นที่ และรัศมีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไม่เกิน 50 กิโลเมตร 

  3) กลุ่มพื้นที่ขนาดเล็ก (Model S) เป็นพื้นที่ชุมชนขนาดเล็ก หรืออยู่
ห่างไกลที่ต้องดำเนินการจัดการกำจัดขยะในพื้นที่/จัดการเบื้องต้นก่อน ซึ่งโดยส่วน ใหญ่จะมีเทศบาล
ตำบลหรือองค์การบริหารส่วน ตำบลเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน มีปริมาณขยะมูลฝอย
รวมกันน้อยกว่า 50 ตัน/วัน/กลุ่มพื้นที่ และรัศมีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไม่เกิน 30 กิโลเมตร 

  ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย จังหวัดและองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นสามารถ
พิจารณากำหนดกลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (Cluster) เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะ
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มูลฝอยรวมได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม และการยอมรับของประชาชน (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2557) 

  โดยการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมและรับกำจัดขยะมูลฝอยที่เหลือ
จากการคัดแยกและนำไปใช้ประโยชนแ์ล้วจากท้องถิ่นในพื้นที่และใกล้เคียง โดยมีรูปแบบ ดังนี้ 

  (1) รูปแบบ Model L รองรับปริมาณขยะมูลฝอย ตั้งแต่ 300 ตัน/วัน ขึ้นไป 
   จัดทำระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน นำขยะมูลฝอยไปใช้

ประโยชน์ให้มากที่สุด และ/หรือแปรรูปขยะมูลฝอยไปเป็นพลังงานเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และขยะมูล
ฝอยที่ ใช้ประโยชน์ไม่ได้ นำไปกำจัดโดยการฝังกลบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และส่งเสริม
ภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจลงทุนหรือร่วมลงทุน 

  (2) รูปแบบ Model M รองรับปริมาณขยะมูลฝอย ตั้งแต่ 50 – 300 ตัน/วัน 
   จัดทำระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน อาทิ ทำปุ๋ย หรือ

แปรรูปเป็นพลังงาน เช่น ก๊าซชีวภาพ ผลิตกระแสไฟฟ้า และขยะมูลฝอยที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ นำไป
กำจัดโดยการฝังกลบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และส่งเสริมภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจลงทุนหรือ
ร่วมลงทุนตามความเหมาะสม  
 (3) รูปแบบ Model S รองรับปริมาณขยะมูลฝอย น้อยกว่า 50 ตัน/วัน  
  จัดทำระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน โดยนำขยะมูลฝอยที่
เหลือจากการคัดแยกไปฝังกลบและ/หรือ นำขยะมูลฝอยที่ผ่านการคัดแยกไปใช้ประโยชน์อื่น อาทิ ทำ
ปุ๋ย เป็นต้น 
 

(2) พื้นที่ที่มศีักยภาพในการเป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อแปลงเป็นพลังงาน 
 พื้นที่ที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อแปลงเป็นพลังงาน คือ

พื้นที่ที่มีความพร้อมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากการแปรรูปขยะมูลฝอย โดยเป็นกลุ่มพื้นที่ที่มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบมากกว่า 300 ตัน/วัน ซึ่งพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
รวมเพื่อแปรรูปเป็นพลังงานในเบื้องต้น รายละเอียดดังตารางที่ 4.3 พ.ศ. 2556 เปิดดำเนินการ
เตาเผาขยะมูลฝอยและพลังงานแล้ว จำนวน 5 แห่ง คือ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และ
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 25.7 เมกะวัตต์ และอีกจำนวน  
4 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลแม่ขรี จังหวัดพัทลุง และองค์การ
บริหารส่วน จังหวัดหนองคาย ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 15.8 เมกะวัตต์ และพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งอยู่ระหว่าง
การเจรจากับภาคเอกชน ทั้งนี้ พื้นที่ศักยภาพบางแห่งหากยังไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยได้
โดยตรง สามารถคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF และส่งไปขายเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ โดย
หากสามารถดำเนินการในพื้นที่ศักยภาพ ดังกล่าว จะสามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างน้อย 23,578 
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ตัน/วัน หรือร้อยละ 32.86 ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 71,753 ตัน/วัน ผลิตไฟฟ้าได้ 325.11 เมกะวัตต์ 
ซึ่งคาดว่าองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจะมีความพร้อมและความสามารถแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิต
พลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อย 15 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2559 โดยมีภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจลงทุนหรือร่วม
ลงทุน ทั้งนี้ จังหวัด/องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นสามารถดำเนินการในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากพื้นที่
ศักยภาพ 53 แห่ง ได้หากเห็นว่ามีความเหมาะสม และหากเอกชน/รัฐวิสาหกิจมีความพร้อมเข้ามา
ลงทุนหรือร่วมลงทุน และมีความพร้อมด้านพื้นที่หรือสายส่งไฟฟ้า (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน, 2557) 

ตารางที่ 4.3  พื้นที่ที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อแปลงเป็นพลังงาน 

ลำดับ
ที ่

จังหวัด หน่วยงานรบัผิดชอบ ที่ตั้ง 
ประมาณการ 
พลังงานที่ได ้
(เมกะวัตต์) 

1 เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ อ.เมือง 9.09 
2 ลำพูน อบจ.ลำพูน อ.แม่ทา 4.47 
3 เชียงราย ทน.เชียงราย ต.ห้วยลัก อ.เมือง 9.37 
4 ตาก ทน.แม่สอด ต.แมป่ะ อ.แม่สอด 4.29 
5 ตาก ทม.ตาก ต.ไม้งาม อ.เมือง 4.29 

6 พิษณุโลก 
ทน.พิษณุโลก/บริษัทเอเชีย กรีน  
เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) 

ต.บางระกำ อ.เมือง 5.64 

7 สุโขทัย 
ทม.สวรรคโลก/บริษัท สหกันยง 
จำกัด 

ต.ย่านตาว อ.สวรรคโลก 3.63 

8 อุตรดิตถ์ ทม.อุตรดิตถ์ ต.แสนตอ อ.ทองแสนขัน 4.29 
9 กำแพงเพชร ทม.กำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง 5.59 
10 นครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง 5.26 
11 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย 22.86 

12 ปทุมธานี อบต.เชียงรากใหญ่ 
ต.เชียงรากใหญ่ อ.คลอง
หลวง 

25.71 

13 พระนครศรีอยุธยา 
ทต.มหาพราหมณ์/การไฟฟ้าส่วน 
ภูมิภาค 

ต.มหาพราหมณ์  อ.บาง
บาล 

8.47 

14 พระนครศรีอยุธยา ทต.นครหลวง ต.นครหลวง อ.นครหลวง 5.09 

15 ชัยนาท ทม.ชัยนาท 
ต.หนองมะโมง อ.หนอง
มะโมง 

1.43 

16 ลพบุรี ทม.ลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง 1.6 
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ตารางที่ 4.3  (ต่อ) 

ลำดับที่ จังหวัด หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ตั้ง 
ประมาณการ 
พลังงานที่ได้ 
(เมกะวัตต์) 

17 ฉะเชิงเทรา อบจ.ฉะเชิงเทรา ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสาร
คาม 

3.36 

18 สระแก้ว ทต.วัฒนานคร ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร 2.53 
19 สมุทรปราการ อบต.แพรกษาใหม่/บริษัทราชบุรี-อีอี

พีรีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี จำกัด 
ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง 27.14 

20 กาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี 1.86 
21 นครปฐม ทน.นครปฐม ทน.นครปฐม 3.57 
22 สุพรรณบุรี ทต.พลับพลาไชย/บริษัท อู่ทอง

พลาสมา เอนเนอร์ยี่  
ทต.พลับพลาไชย/บริษัท 
อู่ทองพลาสมา เอนเนอร์ยี่  

14.29 

23 ประจวบคีรีขันธ์ ทม.หัวหิน ต.ทับใต้ อ.หัวหิน 1.86 
24 เพชรบุรี ทม.ท่ายาง ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง 4.24 
25 หนองคาย ทม.หนองคาย ต.สระใคร อ.สระใคร 1.43 
26 เลย ทม.เลย ต.ศรีสองรัก อ.เมือง 1.89 
27 อุดรธานี ทม.อุดรธานี ต.หนองนาคำ อ.เมือง 6.96 
28 ขอนแก่น ทน.ขอนแก่น ต.โนนท่อน อ.เมือง 7.00 
29 มหาสารคาม ทม.มหาสารคาม ต.หนองปลิง อ.เมือง 2.29 
30 กาฬสินธุ์ ทม.กาฬสินธุ์ ต.นาจารย์ อ.เมือง 3.60 
31 สุรินทร์ ทต.สังขะ ต.สังขะ อ.สังขะ 2.15 
32 นครราชสีมา ทน.นครราชสีมา ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง 8.19 
33 นครราชสีมา ทน.ปากช่อง ต.จันทึก อ.ปากช่อง 2.66 
34 นครราชสีมา ทน.บัวใหญ ่ ต.กุดจอกอ อ.บัวใหญ ่ 1.42 
35 ชัยภูม ิ ทม.ชัยภูม ิ ต.บ้านเล่า อ.เมือง 2.81 
36 อุบลราชธานี ทม.วารินชำราบ ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ 14.10 
37 ขลบุรี เอกชน ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง 6.60 
38 ชลบุรี เอกชน นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา 26.43 
39 ระยอง อบจ.ระยอง (บ.โกลบอลเพาเวอร์  

วินเนอร์ยี่ จำกัด) 
ต.น้ำคอกอ อ.ศรีราชา 14.29 

40 สุราษฎร์ธานี ทน.สุราษฎร์ธานี ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน 3.28 
41 นครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช ต.นาเคียน อ.เมือง 3.14 
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ตารางที่ 4.3  (ต่อ) 

ลำดับที่ จังหวัด หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ตั้ง 
ประมาณการ 
พลังงานที่ได้ 
(เมกะวัตต์) 

42 พัทลุง พัทลุง ต.แม่ขรี อ.ตะโหนด 1.66 
43 พัทลุง พัทลุง ต.ลำปำ อ.เมือง 1.89 
44 ภูเก็ต ทน.ภูเก็ต ต.วิชิด อ.เมือง 9.93 
45 กระบี่ ทม.กระบี ่ ต.ทับปริก อ.เมือง 6.29 
46 สงขลา ทน.หาดใหญ่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ 4.01 
47 สงขลา ต.เกาะแต้ว ต.เกาะแต้ว อ.เมือง 3.26 
48 สงขลา ทม.บ้านพรุ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ ่ 1.07 
49 สงขลา ทม.สะเดา ต.สะเดา อ.สะเดา 1.03 
50 ปัตตานี ทน.ปัตตานี ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง 2.27 
51 ยะลา ทน.ยะลา ต.สะเตงนอก อ.เมือง 2.11 
52 นราธิวาส ทม.นราธิวาส ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง 2.36 
53 กรุงเทพมหานคร กทม./บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอน

เมนทอล โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
เขตหนองแขม 4.29 

หมายเหตุ:  พื้นที่ที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อแปลงเป็นพลังงาน คือ พื้นที่ที่มี
ความพร้อมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากการแปรรูปขยะมูลฝอย โดยเป็นกลุ่มพื้นที่ที่มี
ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบมากกว่า 300 ตัน/วัน 

แหล่งที่มา:  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2557) 
 

(3) พื้นที่ที่มศีักยภาพในการแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเชื้อเพลิง RDF 
 พื้นที่ที่มีศักยภาพในการแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเชื้อเพลิง RDF ในเบื้องต้น

ตามที่กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการศึกษาข้อมูล เมื่อปี 2556 มีจำนวน 90 แห่ง รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ข ทั้งนี้หากสามารถดำเนินการในพื้นที่ศักยภาพ ดังกล่าวได้ทั้ง 90 แห่ง จะสามารถกำจัด
ขยะมูลฝอยได้ 16,764 ตัน/วัน หรือร้อยละ 23.36 ของขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้น 71,753 ตัน/วัน  
สำหรับพื้นที่ที่มีศักยภาพมากที่สุดในการแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเชื้อเพลิง RDF 3 อันดับแรก คือ 
อบต.แพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,900 ตัน/วัน อบจ.ชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 
1,047 ตัน/วัน และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 776.27 ตัน/วัน (กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558)   
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4.3 ข้อจำกัดของโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลงิขยะ (RDF) 
 

จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 
และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ด้านสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

4.3.1 ด้านการบริหารจัดการ 

(1) มีขั้นตอน และ กฎระเบียบ มากเกินความจำเป็น  

 ในด้านการบริหารจัดการในการดำเนินการเพื่อขอใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าของ
พลังงานทดแทน มีขั้นตอน และ กฎระเบียบ มากเกินความจำเป็น กล่าวคือ การประกอบกิจการ
พลังงานประเภทต่าง ๆ ก่อนดำเนินการต้องได้รับใบอนุญาตจาก คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) โดยการออกใบอนุญาตคณะกรรมการฯ จะประกาศกำหนดประเภท และอายุใบอนุญาต  
ให้สอดคล้องกับขนาดและลักษณะของกิจการพลังงานประเภทต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ
ประชาชน ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และการลงทุน และการขอรับใบอนุญาตจะต้อง
ดำเนินการตามมาตรา 48 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน และมาตรา 50 คุณสมบัติของ
ผู้รับใบอนุญาต ซึ่ งขั้นตอนการติดต่อเพื่อขอใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าของพลังงานทดแทน  
มีหลายกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ หลายแห่ง แสดงดังภาพที่ 4.2 รวมไปถึง
ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ซึ่งล้วนแต่มีขั้นตอนการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งในการพัฒนา
โครงการพลังงานทดแทนต่าง ๆ นั้น นักลงทุนควรได้รับทราบขั้นตอนการขออนุญาต และการเตรียม
เอกสารเพื่อประกอบในการยื่นขอ รวมถึงขั้นตอนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประเด็นเหล่านี้ถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการและประชาชนโดยทั่วไป
ได้รับทราบและเข้าใจในกระบวนการสำหรับขั้นตอนการขออนุญาตต่าง ๆ โดยทั่วกัน 

(2) มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก (10 หน่วยงาน 15 ใบอนุญาต) ทำให้เกิด

ความล่าช้าในการดำเนินการ เพราะต้องผ่านการพิจารณาจากหลายหน่วยงานก่อนจึงจะสามารถ

ดำเนินการโครงการได ้

(3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ขาดความคล่องตัว กล่าวคือ การนำไปใช้ประโยชน์จริง ๆ ค่อนข้างลำบาก และ

ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือ 
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ภาพที่ 4.2  รปูแสดงขั้นตอนการขอใบอนุญาตต่าง ๆ  
แหล่งที่มา:  ศูนย์บริการวิชาการด้านพลังงานทดแทน กลุ่มพลังงานขยะ สำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน (2554) 

 
จากประเด็นข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการ กล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารจัดการ

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ มีข้อจำกัดสำคัญที่ทำให้การดำเนินการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงาน
เชื้อเพลิงขยะ (RDF) ต้องชะลอหรือระงับลง ได้แก่ 1) ขั้นตอน และกฎระเบียบ มากเกินความจำเป็น 
2) การมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ในการขออนุญาตประกอบการ 3) พระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ขาดความคล่องตัว 

4.3.2 ด้านเทคโนโลย ี
เทคโนโลยีในการผลิตพลังงานจากขยะ ได้แก่  เทคโนโลยี เตาเผาขยะมูลฝอย 

(Incineration) และเทคโนโลยีไพโรไลซิส/แกส๊ซิฟิเคชั่น (Pyrolysis / Gasification) ซึ่งมีข้อจำกัด ดังนี ้
- ต้องใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง นำเข้าจากต่างประเทศ จึงจะสามารถ

ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
- การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF มีขั้นตอนการดำเนินการที่ยากกว่า

โรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยชุมชน  ซึ่งต้องนำขยะมูลฝอยชุมชนไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF  
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ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิตไฟฟ้า และต้องมีการควบคุมคุณภาพของเชื้อเพลิงขยะ RDF ให้มีค่า
ความร้อนและความช้ืนที่เหมาะสม 

- การขาดความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีที่เลือกใช้และความน่าเชื่อถือของประสิทธิภาพ
ในการกำจัดขยะ การควบคุมมลพิษ และการผลิตพลังงาน รวมทั้งมีความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงาน
และบำรุงรักษา 

- ในการนำขยะมาเพื่อแปลงเป็นเชื้อเพลิง RDF จะต้องมีการแยก พลาสติก PVC 
สาร Benzene ขวดแก้ว ขยะพิษ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น ออกมาก่อน แต่
ประเทศไทยยังไม่มีการแยกขยะตั้งแต่ต้นกำเนิดคือครัวเรือน ทำให้ต้องเสียเวลาและงบประมาณใน
การคัดแยก  

จากประเด็นข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี กล่าวโดยสรุปได้ว่า เทคโนโลยีในการผลิต
พลังงานจากขยะ RDF มีข้อจำกัดหลายประการ คือ ขั้นตอนในการดำเนินการที่ยากกว่าโรงไฟฟ้าจาก
ขยะมูลฝอยชุมชน ต้องใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพสูง การขาดความเชื่อมั่นในเทคโนโลยี และควรมีการ
แยกขยะตั้งแต่ต้นกำเนิดคือครัวเรือน เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
4.3.3 ด้านเศรษฐศาสตร ์

- ค่าใช้จ่ายในการผลิตเช้ือเพลิงขยะ RDF สูงกว่าค่าจัดการขยะมูลฝอยชุมชนถึง 3.3 
เท่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างราคาของเชื้อเพลิงขยะ RDF ซึ่งอยู่ที่ 1,000 บาท/ตัน (ราคาเชื้อเพลิง 
RDF-3 ของศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) และราคาเชื้อเพลิงขยะ
มูลฝอยชุมชน ซึ่งมีค่ากำจัดขยะ (Tipping Fee) ที่ได้จากอปท. อยู่ที่ 300 บาท/ตัน  

- ค่าใช้จ่ายส่วน ใหญ่จะอยู่ที่ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศเพื่อลด toxic emission 
เช่น Hg Cd Pb dioxine/furans VOCs เป็นต้น ตัวอย่าง โรงเผาขยะขนาด 200 เมกกะตัน ใช้เงิน
ลงทุนถึง 500 ล้านดอลลาร์ โดยในยุโรปพบว่าครึ่งหนึ่งของราคาดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายของระบบ
บำบัดมลพิษทางอากาศ (สนธิ คชวัฒน,์ 2558) 

- การดำเนินการที่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต้องการเตาเผาที่เผาขยะได้อย่างน้อย 
1,000 ตันต่อวัน ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ ใช้เงินบำรุงรักษาในแต่ละวันค่อนข้าง
สูง (สนธิ คชวัฒน,์ 2558) 

- จากวารสาร Eco-cycle ของ US.EPA ได้รายงานว่า Waste to energy ลงทุน
แพงกว่า sanitary landfill ถึงร้อยละ 50 ค่าใช้จ่ายส่วน ใหญ่จะอยู่ที่ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ
เพื่อลด toxic emission เช่น Hg Cd Pb dioxine/furans VOCs เป็นต้น ตัวอย่าง โรงเผาขยะขนาด 
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200 เมกกะตัน ใช้เงินลงทุนถึง 500 ล้านดอลลาร์ โดยในยุโรปพบว่าครึ่งหนึ่งของราคาดังกล่าวเป็น
ค่าใช้จ่ายของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (สนธิ คชวัฒน์, 2558) 

จากประเด็นข้อจำกัดด้านเศรษฐศาสตร์ กล่าวโดยสรุปได้ว่า การผลิตเช้ือเพลิงและการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่สูงกว่าการจัดการขยะในแบบอื่นๆ 
เนื่องจากจะต้องใช้งบประมาณในการบำรุงรักษาเป็นประจำและต่อเนื่อง เพื่อให้เครื่องจักมีประสิทธิ
การทำงานเต็มที่ และมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง
จากขยะ เพ่ือลดปริมาณสารมลพิษในอากาศลงและลดการปล่อยมลพิษสู่อากาศให้มากที่สุด 

 
4.3.4 ด้านสังคม 

 จากรายงานสถานการณ์ สถานที่ กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย  
ปี พ.ศ. 2560 ได้กล่าวถึงปัญหาการจัดการขยะชุมชน ในประเด็นด้านสังคมที่สำคัญ คือ การต่อต้าน
ของประชาชน ในการดำเนินงานด้านการกำจัดขยะมูลฝอย หาก อปท. หรือเอกชนดำเนินการไม่
ถูกต้องย่อมส่งผลด้านลบให้ประชาชนเกิดการต่อต้านการกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ดังกล่าวได้  
และส่งผลต่อเนื่องในการเริ่มพื้นที่เพื่อก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแห่งใหม่ได้ รวมทั้งเนื่องจากใน
ปัจจุบันชุมชนเมืองเริ่มขยายตัวออกโดยรอบอาจทำให้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเดิมซึ่งตั้งอยู่ไกลจาก
ชุมชนกลายเป็นใกล้กับชุมชนแทน ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการต่อต้านสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น 
 ตัวอย่างการต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในประเทศไทย 

- จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ชาวบ้านกลุ่มรักษ์บ้านในช่อง ตำบลทับ
ปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ร้องเรียนไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะในชุมชน เนื่องจากมีความกังวลเรื่อง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน เพราะสถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้าอยู่ใกล้
ชุมชน สถานศึกษา และวัด ซึ่งชาวบ้านอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของโรงไฟฟ้าได้ 
ผลกระทบดังกล่าว ได้แก่ กลิ่นเหม็น น้ำเสียจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้พืชผลทางการ
เกษตรของชาวบ้าน ตายเป็นจำนวนมาก ปัญหาจากแมลงวัน พาหะนำโรคต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการ
ดำเนินการของโรงไฟฟ้าต้องใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ประมาณ 400 ตันต่อวัน 
และการขนส่งขยะจะส่งผลกระทบต่อการจราจร อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ สำหรับแหล่งน้ำตาม
ธรรมชาติจะถูกสูบไปใช้ในระบบน้ำหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของ
ชาวบ้าน เกิดปัญหามลพิษฝุ่นละออง ควัน และสารก่อมะเร็งจากการเผาไหม้ขยะได้ ชาวบ้านจึง
เรียกร้องให้ย้ายสถานที่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะเทศบาลเมืองกระบี่ ออกจากพื้นที่ใกล้ชุมชน 
(สยามโฟกัสไทม์, 2561) 
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- จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองบัว
ใหญ่ และชาวบ้านใน ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ต่างพร้อมใจกันติดป้ายผ้า  
มีข้อความคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ซึ่งจะมีการก่อสร้างในเขตพื้นที่ ตำบลกุดจอก  
ซึ่งโรงไฟฟ้าขยะในจุดนี้ จะเป็นที่รองรับปริมาณขยะจากพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 41 แห่ง 
รอบอำเภอบัวใหญ่ โดยชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างออกมาแสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกับการสร้าง
โรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ เพราะกลัวจะเกิดปัญหามลพิษในอนาคต เพราะตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน 
ซึ่งบางจุดห่างจากหมู่บ้านเพียงแค่ 500 เมตร รวมถึงยังอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ ที่ชาวบ้านใช้อุปโภค
บริโภค ชาวบ้านจึงพากันออกมาเขียนป้ายต่อต้านไม่เอาโรงไฟฟ้าจากขยะ พร้อมนัดหมายรวมตัวกัน 
เพื่อประท้วงแสดงพลังคัดค้านให้ถึงที่สุด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา กล่าวว่า การดำเนินโครงการของบริษัทเอกชนในการเข้ามาจัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้า 
จากขยะ ที่ผ่านมาชาวบ้านไม่มีใครได้รู้ล่วงหน้ามาก่อน มีการดำเนินการโดยไม่ได้แจ้งให้ประชาชน
ทราบมานานหลายเดือน จนกระทั่งมีข่าวรั่วไหลมาถึงชาวบ้าน จึงได้เกิดกระแสคัดค้านขึ้น เนื่องจาก
ส่งผลกระทบโดยตรงกับชาวบ้าน และที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยเข้ามาทำประชาพิจารณ์ให้ความรู้กับ
ชาวบ้านแม้แต่สักครั้งเดียว (ข่าวสด, 2561) 

- จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ชาวบ้าน 4 ตำบลในจังหวัด
อำนาจเจริญ ยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ หวั่นผลกระทบระยะยาว ตัวแทน
ชาวบ้านจาก 4 ตำบล คือ ตำบลนาผือ , ตำบลเสนางคนิคม, ตำบลสิริเสนางค์ และตำบลนาเวียง 
อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด คัดค้านการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ที่จะมีการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอเสนางคนิคม กลุ่มชาวบ้านให้เหตุผลในการ
คัดค้านว่า โรงไฟฟ้าดังกล่าวจะสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งสภาพอากาศและแหล่งน้ำ  
ที่อาจจะมีการปนเปื้อน จนทำให้สุขภาพของชาวบ้านแย่ลงไปด้วย ดังนั้น ชาวบ้านจึงไม่ต้องการให้มี
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะในพื้นที่ ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่มารับหนังสือร้องเรียนได้ชี้แจง
กับชาวบ้านว่า โรงไฟฟ้าดังกล่าวเป็นโรงไฟฟ้าระบบปิด ซึ่งหากก่อสร้างแล้ว จะทำให้การกำจัดขยะใน
พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และที่เลือกไปตั้งในพื้นที่อำเภอเสนางคนิคม 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีขยะมากที่สุดในจังหวัด ซึ่งประเด็นนี้ทำให้ชาวบ้านไม่พอใจ และแจ้งว่าหากทาง
จังหวัดยังนิ่งเฉยไม่ดำเนินการใด ๆ ทางชาวบ้านจะรวมตัวตรวจสอบการทำงานของทางจังหวัดด้วย 
(สำนักงานข่าวเจ็ดส,ี 2562) 

จากประเด็นข้อจำกัดด้านสังคม กล่าวโดยสรุปได้ว่า การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 
ในประเทศไทยโดยส่วน ใหญ่ยังได้รับการต่อต้านจากชาวบ้าน เนื่องจากชาวบ้านไม่ไว้วางใจในการ
ดำเนินการของโรงไฟฟ้าที่อาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแก่ประชาชน สถานที่ตั้งที่อยู่
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ในพื้นที่ชุมชน สถานศึกษา และวัด ประกอบกับโรงไฟฟ้าบางโครงการไม่ได้ทำประชาพิจารณ์ ให้
ความรู้กับชาวบ้าน และขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินให้ชาวบ้านทราบ จึงทำให้ชาวบ้าน
เกิดความไม่ไว้ใจดังกล่าว 

4.3.5 ด้านสิ่งแวดลอ้ม 
จากรายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการส่งเสริมและสาธิตการผลิตพลังงานจากขยะ  

(การรณรงค์สร้างความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ) (กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2550) ได้สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตพลังงานจากขยะ  
ดังต่อไป 

1. มลพิษทางอากาศ 
1.1 ฝุ่นละอองและกลิ่น จากกระบวนการของการคัดแยกขยะสำหรับเทคโนโลยี

การผลิตขยะเชื้อเพลิง RDF อาจก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองและกลิ่น ซึ่งก่อความรำคาญได้ ดังนั้นจึง
จำเป็นจะต้องมีการป้องกันฝุ่นละอองและกลิ่นในกระบวนการดังกล่าว เช่น การวางระบบคัดแยกใน
อาคารปิด การใช้ระบบพัดลมดูดอากาศเสียไปทำความสะอาด หรือการทำแนวรั้วป้องกันด้วยตาข่าย 
หรือแนวต้นไม้ตามธรรมชาต ิ

1.2 ก๊าซเสียจากการเผาไหม้ จากกระบวนการเผาไหม้ของเทคโนโลยีเตาเผา 
และเทคโนโลยีผลิตก๊าซจากเชื้อเพลิงขยะ (Gasification) รวมถึงการผลิตขยะเชื้อเพลิง RDF ที่ต้อง
นำไปใช้ในระบบการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานด้วย ซึ่งการเผาไหม้จะก่อให้เกิดฝุ่นละออง และก๊าซพิษ 
เช่น SO2 NO2 ที่ปล่อยออกจากปล่องระบายอากาศ และอาจมีสารไดออกซิน ฟูแรนที่เป็นสารก่อ
มะเร็งออกมาด้วย ดังนั้นเทคโนโลยีที่มีการเผาไหม้จะต้องมีการติดตั้งระบบบำบัดอากาศเสียที่สามารถ
กำจัดก๊าซที่เป็นพิษต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงติดตั้งระบบกรองฝุ่นละเอียดที่เกิดจากการ 
เผาไหม้ และมีการตรวจวัดและควบคุมอย่างสม่ำเสมอ 
 2. มลพิษจากกากของแข็ง ในเทคโนโลยีของการผลิตพลังงานจากขยะ จะมีกาก
ของแข็งออกมาจากกระบวนการผลิต เช่น ขี้เถ้าหนัก และขี้เถ้าลอยจากเทคโนโลยีเตาเผา และการ
เผาไหม้เชื้อเพลิง RDF ขี้ เถ้าและถ่านชาร์จากเทคโนโลยี Gasification ขยะส่วน ที่คัดทิ้ งจาก
กระบวนการคัดแยกอาจมีการปนเปื้อนโลหะหนัก ดังนั้นจึงต้องมีการบำบัดเบื้องต้นก่อนจะนำไป  
ฝังกลบตามปกต ิ

3.  มลพิษน้ำ ซึ่งมาจากน้ำในขยะมูลฝอยอาจรั่วไหลจากกระบวนการต่าง ๆ ได้ 
ระบบผลิตพลังงานจากขยะจึงต้องมีการรวบรวมน้ำเสียนี้ไปกำจัด ซึ่งจะมีวิธีแตกต่างกันไปแล้วแต่
เทคโนโลยี เช่น การรวบรวมและนำไปบำบัดในโรงบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น 
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4. มลพิษจากเสียง เนื่องจากการผลิตพลังงานจากขยะในทุกเทคโนโลยีจะต้องมี
เครื่องจักรในการผลิตพลังงาน และจะทำการเดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นในการก่อสร้างจึงควร
พิจารณาสถานที่ตั้งของโรงกำจัดให้ห่างจากชุมชน หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องมีการป้องกันโดยการ
สร้างผนังลดทอนเสียง หรือแนวต้นไม้เพื่อลดมลพิษจากเสียงด้วย (กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2550) 

จากประเด็นข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในการดำเนินการ

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ มลพิษจากกากของแข็ง มลพิษน้ำ และมลพิษจาก

เสียง ทั้งนี้ เพื่อให้มลพิษดังกล่าวลดน้อยลงหรือเกิดน้อยที่สุด โรงไฟฟ้าควรมีการจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษให้ครอบคลุมในทุกด้าน ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

 
4.3.6 ด้านสุขภาพ 

 สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency -EPA) หรือ  
"อีพีเอ" เป็นหน่วยงานระดับประเทศ หรือระดับรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่ดูแล
ปกป้องสุขภาพของมวลมนุษย์และปกป้องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ อากาศ น้ำและแผ่นดิน ได้
รายงานมลพิษที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้า จากการสำรวจเตาเผาและโรงไฟฟ้าจากขยะสองแห่ง 
ประจำปี 2013 พบมลพิษที่มีอันตรายสูง เช่น ไดออกซิน สารหนู แบริลเลียม แคดเมียม โคร เมียม 
ตะกั่ว ปรอท ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และก๊าซที่มีฤทธิ์เป็นกรด ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน  
นอกจากนี้ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเผาของโรงไฟฟ้าขยะ ขยะจะถูกแปรสภาพเป็นเถ้าหนักและเถ้า
ลอย ประมาณ 20-40 เปอร์เซ็นต์ของขยะที่เผา ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบปริมาณไดออกซิน ซึ่งเป็น
สารก่อมะเร็ง รวมถึงโลหะหนักอื่น ๆ ขี้เถ้าที่ได้ต้องนำไปฝังกลบในบ่อขยะได้มาตรฐาน ส่วน ของเสีย
อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ อาทิ กากตะกอนและน้ำเสีย ก็ต้องผ่านการบำบัดอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ (อภิรดา มีเดช, 2561) 
 จากเอกสารการเสวนาของสนธิ คชวัฒน์ (2558) ในงานเสวนา เรื่อง "เตาเผาขยะผลิต
กระแสไฟฟ้า : ทางออกหรือทางตันต่อสิ่งแวดล้อม" เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 กล่าวว่า 

- อุปกรณ์ป้องกันมลพิษทางอากาศสมัยใหม่ยังไม่สามารถป้องกันมลพิษที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ เช่น ultra-fine particles ซึ่งเป็น Particles ที่เกิดจากการเผาไหม้ มีขนาดเล็ก
มากกว่า Particles ที่ถูกกำหนดในมาตรฐานของ US.EPA ที่ต้องตรวจสอบคือ PM-10 และ PM-2.5 
มลสารเหล่านี้รวมถึง PCBs dioxin และ furans เป็นสาเหตุของการเกิดโรค cancer, heart attacks, 
strokes, asthma, and pulmonary disease (สนธิ คชวัฒน์, 2558) 
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- เตาเผาขยะจะปล่อยมลพิษคือ Toxic metals Dioxins และ Acid gases ซึ่ง สาร 
Dioxins ถือว่าเป็นสาร highly toxic compounds โดยพนักงานและประชาชนที่อาศัยโดยรอบอาจได้
รับเข้าไปได้หลายช่องทาง ได้แก่ จากการหายใจ จากมลพิษที่ปล่อยจากปล่อง จากการกินอาหาร หรือ 
น้ำที่ปนเปื้อนสารที่ออกมาจากเตาเผา การกินปลาหรือสัตว์ป่าที่ได้รับสารเข้าไป (สนธิ คชวัฒน,์ 2558) 

- US.EPA พบว่า การทำงานของโรงไฟฟ้าขยะจะมีเหตุการณ์ที่เกิดการทำงาน
ผิดปรกติเป็นประจำคือ อุปกรณ์เสีย ค่าความร้อนไม่คงที่ หรือ หยุดการทำงานเป็นระยะเพื่อซ่อมแซม 
ปรับปรุง ช่วงนั้นจะปล่อยมลพิษทางอากาศ ออกสู่สิ่งแวดล้อมจำนวนมาก ทำให้ประชาชนที่อาศัย
ใกล้เคียงมีความเสี่ยงสูงในการได้รับผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง (สนธิ คชวัฒน,์ 2558) 

- US.EPA คาดว่ามลพิษจากโรงไฟฟ้าขยะทำให้เกิดการตายของประชากรทั่วโลก
กว่า 2 ล้านคน (สนธิ คชวัฒน,์ 2558) 
 จากประเด็นข้อจำกัดด้านสุขภาพข้างต้น กล่าวโดยสรุปได้ว่า การดำ เนินการ

โรงไฟฟ้าขยะเป็นกิจการที่มีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และควรมีการพิจารณา

ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนก่อนการเริ่มประกอบกิจการ ทั้งควรควบคุมให้มีการปล่อยมลพิษออกสู่

สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

 แม้ว่าการดำเนินการโรงไฟฟ้าขยะจะมีประโยชน์ในด้านของการลดปริมาณขยะและ

เพิ่มสัดส่วน ในการใช้ทรัพยากรทดแทนตามแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

และแผน AEDP2015 แต่ในการดำเนินการยังมีข้อจำกัดในหลายประการ ได้แก่ ด้านการบริหาร

จัดการ ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ ดังนั้นจึงควร

มีการจัดการที่ดี ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน เพื่อประสิทธิภาพการดำเนินการที่ดี และความยั่งยืนใน

อนาคต 
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4.4 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
 
 การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) 
ผู้ศึกษาได้ทำการประเมินผลตอบแทนดังกล่าว โดยสะท้อนต้นทุนในการลงทุน ได้แก่ ต้นทุนคงที่ (ค่า
ก่อสร้าง, ค่าที่ดิน) และต้นทุนผันแปร (ค่าจ้างบุคลากร, ค่าดำเนินการและบำรุงรักษา) ด้านการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF และครอบคลุมผลประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน จะต้องมีการ(Stakeholder 
Analysis) ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF เสียก่อน เพื่อให้ทราบบทบาท อำนาจ 
และความสำคัญ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละภาคส่วน  รายละเอียดดังต่อไปนี ้

4.4.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF  
  ผู้ศึกษาได้ทำการวิเคราะห์แบ่งเป็น 4 ภาคส่วน ด้วยกัน ได้แก่ หน่วยงานส่วน กลาง 

หน่วยงานระดับพ้ืนที่ ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน องค์กรเอกชน หรือประชาสังคม 
รายละเอียดดังภาพที่ 4.3 และตารางที่ 4.4 

อิทธิพล (Influence) น้อย  
ผลกระทบ (Impact) มาก 
 
 
 

 
 
 

อิทธิพล (Influence) มาก  
ผลกระทบ (Impact) มาก 
 

อิทธิพล (Influence) น้อย  
ผลกระทบ (Impact) น้อย 
 
 
 
 

อิทธิพล (Influence) มาก  
ผลกระทบ (Impact) น้อย 

ภาพที่ 4.3 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) 
  

• สำนักนายกรัฐมนตร ี
• กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

• กระทรวงมหาดไทย 
• กระทรวงพลังงาน 

• คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

• กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

• ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์อื่นๆ  

• สื่อมวลชน 

• องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) 

• กลุ่มอตุสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน (ส.อ.ท.)  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

• มูลนิธิเพือ่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

• สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัด 

• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

• ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลงิขยะ RDF 

• สำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) 

• กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 

• คณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน 

• ประชาชน 
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ตารางที่ 4.4  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) ในการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานเช้ือเพลิงขยะ RDF 

ลำดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บทบาท ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
อิทธิพล 

(Influence) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

หน่วยงานส่วนกลาง       
1  สำนัก

นายกรัฐมนตรี  
 

- กำหนด
นโยบาย 

- กำหนด
ยุทธศาสตร์ 

- นโยบาย “ปัญหา
ขยะเป็นวาระ
แห่งชาต”ิ 

- นโยบาย 
“โรงไฟฟ้าประชา
รัฐ” 

- ส่งเสริม “กลไก
การพัฒนา
พลังงานสะอาด
เพื่อลดก๊าซเรือน
กระจกและลด
ปัญหาโลกร้อน” 

 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นหน่วยงานต้นแบบ
ด้านการบูรณาการเพื่อ
ขับเคลื่อนงานของรัฐบาล
ในมิติด้านนโยบายและ
การบริหารราชการ 
ภายในปี 2564” 
พันธกิจ 

- การเทิดทูนสถาบัน
หลักและส่งเสริม
เอกลักษณ์ของชาติ 

- การขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐและติดตาม
ตรวจสอบการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  

- การบริการประชาชน 

มาก มาก 

2 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 

 

- กำหนด
ยุทธศาสตร ์

- กำหนด
นโยบาย 

- พัฒนาและ
ออก
กฎหมาย 
ประกาศ 
กฎเกณฑ์ 
หรือ
หลักเกณฑ์
วิชาการ 
ต่าง ๆ 

- แผนแม่บทการ
บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ.
2559-2564)  

- กฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย 

- กฎเกณฑ์ หรือ
หลักเกณฑ์วิชาการ 
หรือเกณฑ์การ
ปฏิบัติ  

วิสัยทัศน์ 
“ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีความสมดุล
และยั่งยืน ในปี 2580” 
พันธกิจ 

- ขับเคลื่อนและผลักดัน
ยุทธศาสตร์และ
มาตรการด้านการ
อนุรักษ์ คุ้มครอง 
ฟื้นฟู และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ 

มาก มาก 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 

ลำดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - บทบาท ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
อิทธิพล 

(Influence) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

  - ติดตามและ
ตรวจสอบ
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
และ
ประเมินผล
การ
ดำเนินงาน 

(Code of 
Practice : COP) 
ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการขยะมูล
ฝอยและของเสีย
อันตราย 

- คู่มือการจัดการ
ขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย 
ตั้งแต่ต้นทาง 
จนถึงการกำจัด
ขั้นสุดท้าย 

- รายงาน
สถานการณ์
สถานที่กำจัดขยะ
มูลฝอยของ
ประเทศไทย 
ประจำปี 2561 

- รายงาน
สถานการณ์
มลพิษของ
ประเทศไทย
ประจำปี 2561 
รายงาน
สถานการณ์ขยะ
มูลฝอยของ
ประเทศไทย 
ประจำปี 2560 

สิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม 

- บูรณาการ และสร้าง
การมีส่วนร่วมกับภาคี
ทุกภาคส่วน ในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ทั้งใน
ประเทศและระหว่าง
ประเทศ 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถเชิงรุกของ
องค์กร พัฒนาระบบกลไก 
และฐานข้อมูลในการ
บริหารจัดการ รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้
กฎหมายอย่างเป็นธรรม 

  

3 กระทรวงมหาดไทย 
 

- กำกับ 
ติดตาม 
เร่งรัด 
อปท. ให้
ดำเนินการ
ตามแผนฯ 

- แผนดำเนินการ
จัดการขยะมูล
ฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชน 

วิสัยทัศน์ 
“ประชาชนมีรากฐานการ
ดํารงชีวิตและพัฒนาสู่
อนาคตได้อย่างมั่นคงและ
สมดุล ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

มาก มาก 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 

ลำดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - บทบาท ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
อิทธิพล 

(Influence) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

    พันธกิจ 

- กำกับดูแล จัดระบบ
การบริหารการ
ปกครองส่วนภูมิภาค 
การปกครองท้องที่ การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- รวมทั้งส่งเสริม 
การเมืองการปกครอง
ในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

- รักษาความสงบ
เรียบร้อย ความมั่นคง
ภายใน และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับ
ต่างประเทศ 

- อำนวยความเป็นธรรม
และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในระดับ
พื้นที ่

- ส่งเสริมการพัฒนาเมือง 
โครงสร้างกายภาพ 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

- เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน และ
สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาและแก้ไข 
ปัญหาตาม แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 

ลำดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - บทบาท ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
อิทธิพล 

(Influence) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

4 กระทรวงพลังงาน - กำหนด
นโยบาย 

- แผนปฏิบัติการ
พัฒนาพลังงาน
ทดแทนและ
พลังงานทางเลือก 
พ.ศ.2558-2579 

วิสัยทัศน์ 
“ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมมีความ
สมดุลและยั่งยืน ในปี 
2580” 
พันธกิจ 

- ศึกษา สำรวจ 
วิเคราะห์ ประเมิน
ศักยภาพ ติดตาม
สถานการณ์ 
ประเมินผล และเป็น
ศูนย์ข้อมูลการพลังงาน 

- กำหนดนโยบาย แผน 
และมาตรการด้าน
พลังงาน 

- จัดหาพลังงาน พลังงาน
ทดแทน และพลังงาน
หมุนเวียน 

- กำหนดมาตรการ กฎ 
ระเบียบ และกำกับ
ดูแล ควบคุม การ
ดำเนินงานด้าน
พลังงาน 

- วิจัยและพัฒนาด้าน
พลังงาน 

- ส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดหาพัฒนา และ
อนุรักษ์พลังงาน 

- ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และพัฒนาบุคลากร
ด้านพลังงาน 

- ประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้าน
พลังงาน 

มาก มาก 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 

ลำดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - บทบาท ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
อิทธิพล 

(Influence) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

5 สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน 
(สนพ.) 

- กำหนด
นโยบาย 

- แผนพัฒนากำลัง
ผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย พ.ศ.
2558-2579 
(PDP2015) 

- รูปแบบการ
สนับสนุนการรับ
ซื้อไฟฟ้าเป็น 
Feed-in Tariff 
(FiT) จากผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็กมาก 
(VSPP) 

- กองทุนเพื่อการ
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน 

วิสัยทัศน์ 
“สำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน เป็นองค์กร
หลักในการสร้างสรรค์
นโยบายและสนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรมพลังงาน 
เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
ของประเทศ ภายในปี 
2579” 
พันธกิจ 

- เสนอแนะนโยบายและ
บูรณาการแผนบริหาร
พลังงานของประเทศ 

- เสนอแนะยุทธศาสตร์
การส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและพลังงาน
ทดแทนของประเทศ 

- เสนอแนะมาตรการ
แก้ไขป้องกันการขาด
แคลนน้ำมันเชื้อเพลิง
ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 

- กำกับ ติดตาม และ
ประเมินนโยบายและ
แผนบริหารพลังงาน
ของประเทศ 

- บริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารด้าน
พลังงานของประเทศ 

- พัฒนาสู่การเป็นองค์กร
เชิงยุทธศาสตร์ 

มาก มาก 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 

ลำดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - บทบาท ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
อิทธิพล 

(Influence) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

6 กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน 
(พพ.) 

- กำหนด
นโยบาย 

- แผนพัฒนา
พลังงานทดแทน
และพลังงาน
ทางเลือก พ.ศ.
2558-2579 
(AEDP2015) 

- โครงการส่งเสริม
การลงทุนด้าน
อนุรักษ์พลังงาน
และพลังงาน
ทดแทน (ESCO 
Fund) 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นผู้นำด้านการพัฒนา
พลังงานทดแทนและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานในภูมิภาคเอเชีย
ภายในปี พ.ศ. 2579” 
พันธกิจ 

- สร้างความยั่งยืนด้าน
พลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานของ
ประเทศเพื่อให้เกิดการ
ผลิตและการใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

มาก มาก 

7 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

- รับซื้อไฟฟ้า
และจ่าย
ไฟฟ้า 

- การบริหารจัดการ
สายส่ง 
 

วิสัยทัศน์ 
“นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” 
พันธกิจ 

- เป็นองค์การหลักเพื่อรักษา
ความมั่นคงด้านพลังงาน
ไฟฟ้าและเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศด้วย
นวัตกรรมเพื่อความสุขของ
คนไทย 

มาก มาก 

8 คณะกรรมการ
กํากับกิจการ
พลังงาน 

- กำกับ ดูแล 
และออก
ใบอนุญาต 

- ประกาศ
คณะกรรมการ
กํากับกิจการ
พลังงานเรื่อง 
มาตรการป้องกัน 
แก้ไข และติดตาม
ตรวจสอบ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

วิสัยทัศน์ 
“องค์กรที่สร้างความสมดุล
ให้พลังงานไทย” 
พันธกิจ 

- กำกับดูแลพลังงานของ
ประเทศด้วยความเป็น
ธรรมและโปร่งใสในด้าน
อัตราค่าบริการคุณภาพ
และการให้บริการ 

มาก มาก 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 

ลำดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - บทบาท ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
อิทธิพล 

(Influence) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

   - สําหรับผู้ประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้า
ที่ใช้ขยะมูลฝอย
เป็นเชื้อเพลิงที่มี
กําลังผลิตติดตั้งต่ำ
กว่า 10 เมกะวัตต์ 
พ.ศ. 2559 

- ประกาศ
คณะกรรมการ
กำกับกิจการ
พลังงาน เรื่อง 
การรับซื้อ 
ไฟฟ้าโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจาก
ขยะชุมชน ใน
รูปแบบ Feed-in 
Tariff (FiT) พ.ศ. 
2558 

- ส่งเสริมการแข่งขันในการ
จัดหาพลังงาน สร้างความ
มั่นคง พร้อมทั้งสนับสนุน
การพัฒนามาตรฐานและ
ประสิทธิภาพกิจการ
พลังงานให้ได้มาตรฐาน 
เกิดความยั่งยืน เปน็มิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

- สื่อสารหลากหลายช่องทาง
ให้มีพันธมิตรทั้งในและ
ระหว่างประเทศ เพื่อ
เข้าถึง เข้าใจ และมีส่วน
ร่วมพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ 

- ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
ด้วยหลักธรรมา 
ภิบาลตอบสนองผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย 

  

9 คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 
(สกท.) หรือ (BOI) 

- กำหนด
นโยบาย 

- นโยบาย 
“ส่งเสริมการ
ลงทุนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน” 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ 
“ส่งเสริมการลงทุนที่มี
คุณค่า ทั้งในประเทศและ
การลงทุนของไทยใน
ต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการ
แข่งขัน ก้าวพ้นการเป็น
ประเทศที่มีรายได้ระดับ
ปานกลาง (Middle 
Income Trap) และ
เติบโตอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง” 

มาก น้อย 

10 กลุ่มอุตสาหกรรม
พลังงานหมุนเวียน 
(ส.อ.ท.) สภา
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

- ผู้สนับสนุน - เป็นศูนย์รวม
สมาชิกของสภา
ตามกลุ่มที่สภา
กำหนด 
 

 น้อย น้อย 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 

ลำดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - บทบาท ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
อิทธิพล 

(Influence) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

   - จัดประชุม 
ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่องค์
ความรู้ วิชาการ 
เกี่ยวกับการ
ดำเนินการผลิต
พลังงานจากขยะ 

   

11 มูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน 

- ผู้สนับสนุน - ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ดำเนินการของ
ผู้ประกอบการ
ภายในกลุ่ม 

- นำเสนอเรื่องการ
แต่งตั้ง และ/หรือ 
เป็นตวัแทนของ
สภาอุตสาหกรรมฯ  

- รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้าน
การอนุรักษ์
พลังงานและ
พลังงานทดแทน
และเผยแพร่ต่อ
สมาชิก 

 น้อย น้อย 

12 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

- กำกับ ดูแล 
และติดตาม
ตรวจสอบ 

- กำกับ ดูแล  และ
ติดตามตรวจสอบ
การดำเนินการ
ของโรงไฟฟ้า
เชื้อเพลิงขยะ 
RDF 

วิสัยทัศน์ 
“ยกระดับธุรกิจ
อุตสาหกรรมไทยสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
มีความปลอดภัยและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใน
ปี 2565” 

พันธกิจ 
บริหารจัดการ การกำกับ
ดูแลธุรกิจอุตสาหกรรม
รวมถึงวัตถุอันตราย ด้าน 

มาก น้อย 



 
 
 

87 

ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 

ลำดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - บทบาท ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
อิทธิพล 

(Influence) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

    - การผลิต สิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัย ตามกรอบ
ของกฎหมายและข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

- ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้ด้าน
เครื่องจักร การผลิต 
สิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย วัตถุอันตราย 
พลังงานและความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนา
ธุรกิจอุตสาหกรรม 

- พัฒนาสมรรถะองค์การ
และบุคลากร 

- บริหารจัดการการกำกับ
ดูแล และติดตามผล การ
ถ่ายโอนภารกิจตาม
กฎหมายโรงงานให้กับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  

หน่วยงานระดับพื้นที่      
1 สำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
จังหวัด 

- กำกับ ดูแล 
และติดตาม
ตรวจสอบ
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

- กำกับ ดูแล  และ
ติดตามตรวจสอบ
การดำเนินการ
ของโรงไฟฟ้า
เชื้อเพลิงขยะ 
RDF ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 

 น้อย น้อย 

2 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

- จัดทำ
แผนปฏิบัติ
การกำกับ 
ดูแลและ
ติดตาม 

- ดำเนินการตาม
แผนการจัดการ
ขยะ 

 น้อย มาก 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 

ลำดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - บทบาท ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
อิทธิพล 

(Influence) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

  ตรวจสอบ
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

- ออก
ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น
เกี่ยวกับ
การจัดการ
ขยะมูล
ฝอย 

 
   

ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ      
1 ผู้ประกอบการ

โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง
ขยะ RDF  
*ดำเนิ นการผลิ ต
ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง
ข ย ะ  RDF อ ย่ า ง
ถู กต้ อ งตามหลั ก
วิ ช า ก า ร  แ ล ะ
ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ยวข้อง* 

- ผลิตและ
จัดจำหน่าย
พลังงาน
ไฟฟ้า 

- ปฏิบัติตาม
ประมวลหลักการ
ปฏิบัติ (Code of 
Practice : CoP)  

- โรงไฟฟ้าขยะ 
ขนาด 5-10 MW 
ต้องจัดทำรายงาน
สิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัย 
(ESA : 
Environmental 
Safety 
Assessment) 
ทุก 6 เดือนให้แก่
หน่วยงานอนุญาต 
(สํานักงาน
คณะกรรมการ
กํากับกิจการ
พลังงาน กรม
โรงงาน
อุตสาหกรรม และ
จังหวัด) 

- ข้อเสนอการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากพลังงาน  

 น้อย มาก 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 

ลำดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - บทบาท ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
อิทธิพล 

(Influence) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

   งานหมุนเวียนจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าราย
เล็ก 

   

2 ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  
และธนาคาร
พาณิชย์อื่นๆ  

- ผู้สนับสนุน - สนับสนุนเงิน
ลงทุนแก่
ผู้ประกอบการ
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง
ขยะ RDF 

 มาก น้อย 

3 สื่อมวลชน  - ผู้เผยแพร่
ข่าวสาร 

- เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์
การดำเนินการ
ของ
ผู้ประกอบการ
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง
ขยะ RDF 

 มาก น้อย 

ภาคประชาชน องค์กรเอกชน หรือประชาสังคม    
1   ประชาชน - ผู้มีส่วนร่วม 

- เข้าร่วม
รับรู้ ให้
ข้อเสนอแน
ะร่วม
ตัดสินใจ 
ผู้ร้องเรียน 

- มีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะตั้งแต่
ต้นทาง คือ 
ครัวเรือน 

- สร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนใน
การลดขยะมูล
ฝอยที่ต้นทาง การ
คัดแยกขยะมูล
ฝอยและของเสีย
อันตราย และการ
นำขยะมูลฝอยไป
ใช้ประโยชน์ 

 มาก มาก 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 

ลำดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - บทบาท ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
อิทธิพล 

(Influence) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

   - ร่วมการทำประชา
พิจารณ์โรงไฟฟ้า
ที่ต้องจัดทำ EIA / 
หรือโรงไฟฟ้า
เชื้อเพลิงขยะ 
RDF ที่มีขนาด
มากกว่า 10 MW 

   

   - ร้องเรียนการ
ดำเนินการของ
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง
ขยะ RDF ที่ส่งผล
กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพของ
ประชาชน 

   

2 องค์กรพัฒนา
เอกชน (NGO) 

- เข้าร่วม
รับรู้ ให้
ข้อเสนอแน
ะร่วม
ตัดสินใจ 

- ติดตามและ
ตรวจสอบ 

- การทำประชา
พิจารณ์โรงไฟฟ้า
ที่ต้องจัดทำ EIA / 
หรือโรงไฟฟ้า
เชื้อเพลิงขยะ 
RDF 

 มาก น้อย 

  - ติดตามและ
ตรวจสอบการ
ดำเนินการของ
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง
ขยะ RDF 
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จากตารางที่ 4.3 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) ในการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF ทำให้สามารถระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามบทบาท อำนาจ และ
ความสำคัญ ทั้งยังทำให้ทราบถึงการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เหมาะสม เพื่อให้การ
ดำเนินงานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งได ้4 กลุ่ม ดังนี ้

1. ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียหลัก (Key player : High power & High interest) เป็นผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียที่มีอิทธิพลมาก/ผลกระทบมากต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF ได้แก่ สำนัก

นายกรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และประชาชน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับกลุ่มนี้ เป็นผู้ที่มีความสำคัญสูงและมีบทบาทอำนาจสูง ที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเช้ือเพลิงขยะ RDF ได้ ดังนั้นในการบริหาร

จัดการเพื่อให้โครงการบรรลุผล และมีประสิทธิภาพ สามารถทำได้โดย สร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อ

ขอการสนับสนุน รวมถึงมีการขอรับคำปรึกษาในการดำเนินงานและแก้ปัญหาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มนี้เป็นประจำ และชักชวนมาเป็นพันธมิตรในการดำเนินงานและการตัดสินใจในบางประเด็น 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญ (Context Setters : High power & Low interest) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอิทธิพลมาก/ผลกระทบน้อยต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF 

ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทยและ

ธนาคารพาณิชย์อ่ืน ๆ สื่อมวลชน และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มนี้ เป็นผู้ที่มีความสำคัญสูงและมีบทบาทอำนาจต่ำ ในภาพรวม

ทำได้โดยการสร้างความพึงพอใจและคอยแจ้งประเด็นเชิงบวกเกี่ยวกับหน่วยงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มนี้รับทราบ ใช้ประโยชน์ จากความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้โดยการชักชวนมาร่วม

โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ค่อยมีความเสี่ยง รวมถึงมีการขอรับคำปรึกษาในการดำเนินงานและ

แก้ปัญหาในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้สนใจ 

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความตระหนักและสนใจหน่วยงาน (Subjects : Low power & 

High interest) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอิทธิพลน้อย/ผลกระทบมากต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

เชื้อเพลิงขยะ RDF ได้แก่ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (อปท. และผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง

ขยะ RDF 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มนี้  เป็นผู้ที่มีความสำคัญน้อยและมีบทบาทอำนาจต่ำ  

ในภาพรวมทำได้โดยการแจ้งข่าวและสื่อสารข้อมูลอย่างเพียงพอ และคอยดูแลไม่ให้ผู้มี ส่วนได้ 

ส่วน เสียได้รับข้อมูลเชิงลบหรือมีประเด็นที่ร้ายแรงเกิดขึ้น รวมถึงคอยเพิ่มระดับความสนใจของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้ 

4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ ไม่ค่อยมีความสำคัญ (Crowd : Low power & Low interest)  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอิทธิพลน้อย/ผลกระทบน้อยต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF 

ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน (ส.อ.ท.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพ่ือการ

พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด   

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มนี้  เป็นผู้ที่มีความสำคัญน้อยและมีบทบาทอำนาจต่ำ  

ในภาพรวมอาจไม่ต้องทุ่มเทมากนักในการดูแลมีส่วน ได้ส่วน เสียกลุ่มนี้ ทำแค่เพียงแจ้งข่าวและ

สื่อสารข้อมูลต่างๆ เป็นระยะ โดยอาจใช้สื่อต่างๆ เช่น  เว็บไซต์ จดหมายข่าว เป็นต้น แต่ต้องเป็น

วิธีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหรือให้ข้อมูลองค์ความรู้ที่สามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกหน่วยงาน

ได้อย่างแท้จริงและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

จากการวิเคราะห์บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ 

RDF ทำให้ทราบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละภาคส่วน มีบทบาท หน้าที่และความสัมพันธ์ต่อกัน

อย่างไร ทั้งนี้ผู้วิจัยยังสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเช้ือเพลิงขยะ RDF ต่อไปด้วย 

4.4.2 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF  
 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF  เป็นโรงไฟฟ้าที่มีการสร้าง
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะในกลุ่ม
ขยะ/ของเสียเพื่อผลิตเป็นพลังงาน ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ซึ่งมีรายละเอียดในการคำนวณ
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ดังตารางที่ 4.5-4.8 และสามารถสรุปผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุนได้ ดังตารางที่ 4.9 
 การลงทุนในโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ประกอบด้วยต้นทุน 2 ส่วน คือ ค่าใช้จ่ายใน
การลงทุน (Investment cost) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (Operation cost) โดยค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนจะประกอบไปด้วย ค่าที่ดิน ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์ อาคารและโรงงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการ ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประจำปี ต้นทุนในการเดิน
ระบบ และค่าใช้จ่ายสำหรับจ่ายเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า รายละเอียดดังต่อไปน้ี  
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ตารางที่ 4.5  ต้นทุนการผลิตโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF  ขนาด 8 เมกะวัตต*์ 

ต้นทุนการผลิต เกณฑ์การคำนวณ 

1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

- ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

- ค่าที่ดิน 

- ค่าอาคารและโรงงาน 

เงินลงทุน 75** บาทต่อวัตต์ โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF 

แห่งหนึ่ง ขนาด 8 เมกะวัตต์ ลงทุนครั้งเดียว 75 ล้านบาท อายุ

โครงการ 20 ปี คิดเป็นเงิน 3.75 ล้านบาท/ปี  

(1 เมกะวัตต์ = 1,000,000 วัตต์) 

2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 

- ค่าจ้างผู้ดูแลระบบระหว่างการดำเนินงาน 

- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา

อุปกรณ์ 

อ้างอิงจากค่าใช้จ่าย 6% ของเงินลงทุน 75** ล้านบาท คิดเป็นเงิน 

4.5 ล้านบาท/ปี 

3. ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน 50 คน ค่าใช้จ่าย 50 คนๆละ 300 บาท/วัน จำนวน 365 วัน 

4. ค่าใช้จ่ายสำหรับจ่ายเข้ากองทุนพัฒนา

ไฟฟ้า 

จ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 50,000 บาท/เมกะวัตต์/ปี ในระยะ

ก่อสร้าง และในระหว่างดำเนินการ 1 สตางค์/หน่วย/เดือน (กำหนด

ระยะ เวลาก่อสร้าง 2 ปี ปีที่ 3 เริ่ม Oparate*** และปริมาณไฟฟ้า

ที่ผลิตได้ในปีที่  

3-20 คงที่) 

หมายเหตุ :   *   ข้อมูลจากบัตรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และงบการเงินของโรงไฟฟ้า A ปี 
2560 ที่มีสัญญาขายไฟ 8 เมกะวัตต ์

**  ข้อมูลสมมติฐานอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 
2557 

**  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน 
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ตารางที่ 4.6  ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนจากโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานเช้ือเพลิงขยะ RDF  ขนาด 8 เมกะวัตต ์ 

ผลประโยชน์ เกณฑ์การคำนวณ 

ด้านเศรษฐกิจ 
- รายได้จากการขายไฟฟ้าจากพลังงาน RDF  
ขนาด 8 เมกะวัตต์  

 
คำนวณจาก ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปี (kWh/ปี) x อัตราการ
รับซื้อไฟฟ้า FiT (บาท) โดยที่  
- ปริมาณไฟฟ้าที่ขายเท่ากับ 24,528,000 kWh/ปี คิดจาก 8 

MW x 1,000 x ชั่วโมงการทำงานทั้งปี x Plant factor (โดยที่ 
Plant factor เป็น 0.7* และชั่ วโมงการทำงานทั้ งปี  เป็น 
4,380 ชม.) 

- รายได้จากค่ากำจัดขยะมูลฝอย  (Tipping 
Fee) 

- คำนวณจาก ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบการผลติ RDF (ตัน/
ปี) x ค่า Tipping Fee (300 บาท/ตัน) 
หมายเหตุ อ้างอิงปริมาณขยะเข้าระบบของ อปท.ระยอง เฉลี่ย 
1,000 ตัน/วัน = 365,000 ตัน/ปี 

ด้านสังคม 
- การจ้างงานพนักงานซึ่งเป็นคนในท้องถิ่น 

 
- 

- การกระจายรายได้สู่ชุมชน - 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
- รายได้จากการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของโรงไฟฟ้า 
เชื้อเพลิงขยะ RDF 
 
โดย 
A คือ รายได้จากการลดปริมาณการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกก่อน  
B คือ รายได้จากการลดปริมาณการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกหลัง 
 

 
คำนวณจากปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(kgCO2eq/หน่วย) x  ราคาคาร์บอนเครดิต (บาท)  
- ราคาคาร์บอนเครดิตเท่ากับ 6.77**  บาท/ตัน 
กิจกรรมก่อนมีโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 
1) ค่าเฉลี่ย Carbon intensity ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ    
    = 0.4 kgCO2eq/kWh 
ที่มา : รายงาน IEA Statistic CO2 emission จาก fuel 

combustion highlight 2015 และรายงาน EIA โครงการ
โรงไฟฟ้าทดแทนแม่เมาะ4-7, โรงไฟฟ้าเทพา และโรงไฟฟ้า
บางปะกงทดแทนเครื่องที่ 
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ตารางที่ 4.6  (ต่อ)  

ผลประโยชน์ เกณฑ์การคำนวณ 

ดังนั้น  
รายได้จากการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของโครงการฯ  
= A-B 
(โดยอนุมานการสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 
RDF เป็นโครงการที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก) 
 

1-2 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
2) ค่า Factor ของการฝังกลบมูลฝอยทั่วไป    
    = 0.8421 kgCO2eq/ตัน 
ที่มา : www.carbonneutralcalator.com 
กิจกรรมหลังมีโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 
3) ค่าเฉลี่ย Carbon intensity ของการผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF 
    = 0.48 tCO2eq/ตัน 
ที่มา : สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผลองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
4) ค่าเฉลี่ย Carbon intensity ของเทคโนโลยีเตาเผาและผลิต

ไฟฟ้า 0.11 tCO2eq/ตัน 
ที่มา : สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผลองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

หมายเหตุ :  * ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และข้อมูลทุติยภูมิค่าลงทุนระบบกรณีโรงไฟฟ้าขยะ
มากกว่า 3 เมกะวัตต ์

** ตลาดคาร์บอนรายสัปดาห์ (17 – 21 มิถุนายน 2562) ราคาคาร์บอนเครดิต (CERs) 0.20 ยูโร หรือ
เท่ากับ 6.77 บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 
กรกฎาคม 2562   
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ตารางที่ 4.7  การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะ RDF 

กิจกรรม 
ปริมาณของ

กิจกรรมที่ผลิต
ได ้

Emission 
Factor 

ปริมาณการ
ปลดปล่อย 

ราคาคาร์บอน
เครดิต 

(บาท/ตนั)* 

ราคาคาร์บอน
เครดิตที่ขายได้

ของแต่ละกิจกรรม 
(บาท) 

กิจกรรมก่อนมีโครงการลดก๊าซเรือนกระจก (A)   
1) โรงไฟฟา้กา๊ซธรรมชาต*ิ*     24,528,000 

kWh/y 
0.4 

kgCO2eq/kWh 
9,811,200 6.77 66,421.82 

2) การฝังกลบมูลฝอยท่ัวไป 1000,000 kg/d  
หรือ 

365,000,000 
kg/y 

0.8421 
kgCO2eq/ตัน 

307,366,500 6.77 2,080,871.21 

กิจกรรมหลังมีโครงการลดก๊าซเรือนกระจก (B)  
3) การผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF   1,000 Ton/d  

หรือ 365,000 
Ton/y 

0.48 tCO2eq/
ตัน 

175,200 6.77 1,186,104.00 

4) เทคโนโลยีเตาเผา 
และผลติไฟฟา้ 

300 Ton/d  
หรือ 109,500 

Ton/y 

0.11 tCO2eq/
ตัน 

12,045 6.77 81,544.65 

รายได้การขายคาร์บอนเครดิตของโครงการฯ (A-B) 
 

879,644.38 

หมายเหตุ:  * ตลาดคาร์บอนรายสัปดาห์ (17 – 21 มิถุนายน 2562) ราคาคาร์บอนเครดิต (CERs) 0.20 ยูโร  
   หรือเท่ากับ 6.77 บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่ง    
   ประเทศไทย ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562    
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การคำนวณรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า 
การคำนวณค่าจำหน่ายไฟฟ้า 
 ค่าจำหน่ายไฟฟ้าในช่วง Peak = 2.8408* บาท/หน่วย 
 ค่าจำหน่ายไฟฟ้าในช่วง Off-Peak = 1.2246* บาท/หน่วย 
 On Peak  : เวลา 09.00-22.00 น. วันจันทร์-วันศุกร ์
 Off Peak  : เวลา 22.00-09.00 น. วันจันทร์-วันศุกร ์
   : เวลา 00.00-24.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดราชการตามปกติ  
   (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) 
หมายเหตุ * ดวงตา สราญรมย์ (2560) 
 

ตารางที่ 4.8  ชั่วโมงการทำงาน (8:00-12:00 น., 13:00-17:00 น., 18:00-22:00 น.)  
     กำหนดให้โรงไฟฟ้ามีช่ัวโมงการทำงาน 3 กะ คือ 8:00-12:00 น., 13:00-17:00 น., 
18:00-22:00 น. คิดเป็น 365 วัน (ไม่มีวันหยุด) 

วันทำงาน จำนวนวัน 
ชั่วโมง ชั่วโมง/ปี บาทxชั่วโมง/ปีxหน่วย 

On Peak Off Peak Peak Off Peak Peak Off Peak 
ปกติ 261 11 1 2,871 261 8,156 320 

เสาร์-อาทิตย์ 104 - 12 - 1,248 - 1,528 
รวม 365 - - 4,380 10,004 

 จากตารางที่ 5 อัตรารับซื้อไฟฟ้า = ค่าไฟพื้นฐาน (TOU) + ค่าไฟผันแปร (Ft; การไฟฟ้าผ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เสนอผลการประมาณการค่า Ft ขายปลีกสำหรับการเรียกเก็บในเดือน
มกราคม-ธันวาคม 2561 เท่ากับ -15.90 สตางค์ต่อหน่วย หรือเท่ากับ -0.159 บาท) 

เฉลี่ยการจำหน่ายไฟฟ้า   = 10,004 บาท x ชั่วโมง/ปี/หน่วย 
                      4,380 ชั่วโมง/ป ี

     = 2.28 บาทต่อหน่วย 
 สรุปค่าเฉลี่ยในการจำหน่ายไฟฟ้า (รวมค่า Ft) = 2.28+(-0.159) 
         = 2.12 บาทต่อหน่วย 

การวิเคราะห์หาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF น้ัน 
ได้สมมติกรณีโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ขนาด 8 เมกะวัตต์ เนื่องจากศักยภาพของขยะในพื้นเหมาะ
กับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ และอยู่เกณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนการขายไฟฟ้าตามอัตรา
รับซื้อไฟฟ้า (Feed-in Tariff : FiT) ประเภทของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะขนาดเล็กมาก (VSPP) โดยเป็น
เพียงการคำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในระดับเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีการนำค่าเสื่อม, 
ค่า IRR และต้นทุนในการทำลายซากมาคิดคำนวณด้วย รายละเอียดผลการคำนวณ ดังตารางที่ 4.9  
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ตารางที่  4.9  การประเมินผลตอนแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment : 
SROI) ของโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะ RDF ขนาด 8 MW 

Outcome and impact มูลค่า ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
ผลประโยชน์             

ด้านเศรษฐกิจ             
 - รายได้จากการขายไฟฟ้า (ล้านบาท) 3,281.85 0 0 193.77 193.77 193.77 

ปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่ผลิตและจำหน่าย
เข้าระบบ (Kwh) 

  0 0 24,528,000 24,528,000 24,528,000 

อัตรารับซื้อไฟฟ้า (บาท/Kwh) 
*ค่าไฟพื้นฐาน (TOU) + ค่าไฟผันแปร (Ft; 
กฟผ.) 

  0 0 2.12 2.12 2.12 

อัตราส่วน เพิ่ม (FiT) (บาท/Kwh)   0 0 5.08 5.08 5.08 
อัตราส่วน เพิ่ม (FiT Premium) (บาท/
Kwh) 

  0 0 0.70 0.70 0.70 

 - รายได้จากค่ากำจัดขยะมูลฝอย  
(Tipping Fee) (ล้านบาท) 

591.30 0 0 32.85 32.85 32.85 

ด้านสังคม             
 - การจ้างงาน   - - - - - 
 - การกระจายรายได้สู่ชุมชน   - - - - - 
ด้านสิ่งแวดล้อม             
 - รายได้จากการลดปริมาณการปลดปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก 
15.83 0.00 0.00 0.88 0.88 0.88 

รวมผลประโยชน์ทั้งหมด Total (A) 3,888.98 0.00 0.00 227.50 227.50 227.50 
Present Value (DCR = 2.17%)  : 

*DCR ; Debt-to-Coverage Ratio 
37,563.42 0.00 0.00 227.50 455.00 682.50 

ต้นทุนการผลิต             
1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบไฟฟ้า 
(Invesment cost) (ล้านบาท) 
    - ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
    - ค่าที่ดิน 
    - ค่าอาคารและโรงงาน 

75.00 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 

2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (ล้านบาท) 
    - ค่าจ้างผู้ดูแลระบบระหว่างการ  
      ดำเนินงาน 
    - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา 
      อุปกรณ์ 

81.00 0 0 4.50 4.50 4.50 

3. รายค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน 50 คน  
    (ล้านบาท) 

98.55 0 0 5.48 5.48 5.48 

4. ค่าใช้จ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ล้านบาท) 53.78 0.40 0.40 2.94 2.94 2.94 
รวมต้นทุนการผลิตทั้งหมด (B) 308.33 4.15 4.15 16.67 16.67 16.67 
Net Present Value : (A-B)   -4.15 -4.15 210.83 210.83 210.83 
Social Return : (A-B)/B   -1.00 -1.00 12.65 12.65 12.65 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ) 

Outcome and impact ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 
ผลประโยชน์           

ด้านเศรษฐกิจ           
 - รายได้จากการขายไฟฟ้า (ล้านบาท) 193.77 193.77 193.77 176.60 176.60 

ปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่ผลิตและจำหน่ายเข้า
ระบบ (Kwh) 

24,528,000 24,528,000 24,528,000 24,528,000 24,528,000 

อัตรารับซื้อไฟฟ้า (บาท/Kwh) 
*ค่าไฟพื้นฐาน (TOU) + ค่าไฟผันแปร (Ft; กฟผ.) 

2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 

อัตราส่วน เพิ่ม (FiT) (บาท/Kwh) 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 
อัตราส่วน เพิ่ม (FiT Premium) (บาท/Kwh) 0.70 0.70 0.70     

 - รายได้จากค่ากำจัดขยะมูลฝอย  (Tipping 
Fee) (ล้านบาท) 

32.85 32.85 32.85 32.85 32.85 

ด้านสังคม           
 - การจ้างงาน - - - - - 
 - การกระจายรายได้สู่ชุมชน - - - - - 
ด้านสิ่งแวดล้อม           
 - รายได้จากการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจก 
0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 

รวมผลประโยชน์ทั้งหมด Total (A) 227.50 227.50 227.50 210.33 210.33 
Present Value (DCR = 2.17%)  : 

*DCR ; Debt-to-Coverage Ratio 
910.00 1,137.50 1,365.01 1,575.34 1,785.67 

ต้นทุนการผลิต           
1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบไฟฟ้า (Invesment 
cost) (ล้านบาท) 
    - ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
    - ค่าที่ดิน 
   - ค่าอาคารและโรงงาน 

3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 

2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (ล้านบาท) 
    - ค่าจ้างผู้ดูแลระบบระหว่างการดำเนินงาน 
    - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
อุปกรณ์ 

4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 

3. รายค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน 50 คน  
    (ล้านบาท) 

5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 

4. ค่าใช้จ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ล้านบาท) 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 
รวมต้นทุนการผลิตทั้งหมด (B) 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 
Net Present Value : (A-B) 210.83 210.83 210.83 193.66 193.66 
Social Return : (A-B)/B 12.65 12.65 12.65 11.62 11.62 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ) 

Outcome and impact ปีที่ 11 ปีที่ 12 ปีที่ 13 ปีที่ 14 ปีที่ 15 
ผลประโยชน์           

ด้านเศรษฐกิจ           
 - รายได้จากการขายไฟฟ้า (ล้านบาท) 176.60 176.60 176.60 176.60 176.60 

ปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่ผลิตและจำหน่ายเข้า
ระบบ (Kwh) 

24,528,000 24,528,000 24,528,000 24,528,000 24,528,000 

อัตรารับซื้อไฟฟ้า (บาท/Kwh) 
*ค่าไฟพื้นฐาน (TOU) + ค่าไฟผันแปร (Ft; กฟผ.) 

2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 

อัตราส่วน เพิ่ม (FiT) (บาท/Kwh) 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 
อัตราส่วน เพิ่ม (FiT Premium) (บาท/Kwh)           

 - รายได้จากค่ากำจัดขยะมูลฝอย  (Tipping 
Fee) (ล้านบาท) 

32.85 32.85 32.85 32.85 32.85 

ด้านสังคม           
 - การจ้างงาน - - - - - 
 - การกระจายรายได้สู่ชุมชน - - - - - 
ด้านสิ่งแวดล้อม           
 - รายได้จากการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจก 
0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 

รวมผลประโยชน์ทั้งหมด Total (A) 210.33 210.33 210.33 210.33 210.33 
Present Value (DCR = 2.17%)  : 

*DCR ; Debt-to-Coverage Ratio 
1,996.00 2,206.33 2,416.66 2,626.99 2,837.32 

ต้นทุนการผลิต           
1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบไฟฟ้า (Invesment 
cost) (ล้านบาท) 
    - ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
    - ค่าที่ดิน 
   - ค่าอาคารและโรงงาน 

3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 

2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (ล้านบาท) 
    - ค่าจ้างผู้ดูแลระบบระหว่างการดำเนินงาน 
    - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
อุปกรณ์ 

4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 

3. รายค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน 50 คน  
    (ล้านบาท) 

5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 

4. ค่าใช้จ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ล้านบาท) 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 
รวมต้นทุนการผลิตทั้งหมด (B) 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 
Net Present Value : (A-B) 193.66 193.66 193.66 193.66 193.66 
Social Return : (A-B)/B 11.62 11.62 11.62 11.62 11.62 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ) 

Outcome and impact ปีที่ 16 ปีที่ 17 ปีที่ 18 ปีที่ 19 ปีที่ 20 
ผลประโยชน์           

ด้านเศรษฐกิจ           
 - รายได้จากการขายไฟฟ้า (ล้านบาท) 176.60 176.60 176.60 176.60 176.60 

ปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่ผลิตและจำหน่ายเข้า
ระบบ (Kwh) 

24,528,000 24,528,000 24,528,000 24,528,000 24,528,000 

อัตรารับซื้อไฟฟ้า (บาท/Kwh) 
*ค่าไฟพื้นฐาน (TOU) + ค่าไฟผันแปร (Ft; กฟผ.) 

2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 

อัตราส่วน เพิ่ม (FiT) (บาท/Kwh) 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 
อัตราส่วน เพิ่ม (FiT Premium) (บาท/Kwh)           

 - รายได้จากค่ากำจัดขยะมูลฝอย  (Tipping 
Fee) (ล้านบาท) 

32.85 32.85 32.85 32.85 32.85 

ด้านสังคม           
 - การจ้างงาน - - - - - 
 - การกระจายรายได้สู่ชุมชน - - - - - 
ด้านสิ่งแวดล้อม           
 - รายได้จากการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจก 
0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 

รวมผลประโยชน์ทั้งหมด Total (A) 210.33 210.33 210.33 210.33 210.33 
Present Value (DCR = 2.17%)  : 

*DCR ; Debt-to-Coverage Ratio 
3,047.66 3,257.99 3,468.32 3,678.65 3,888.98 

ต้นทุนการผลิต           
1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบไฟฟ้า (Invesment 
cost) (ล้านบาท) 
    - ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
    - ค่าที่ดิน 
   - ค่าอาคารและโรงงาน 

3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 

2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (ล้านบาท) 
    - ค่าจ้างผู้ดูแลระบบระหว่างการดำเนินงาน 
    - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
อุปกรณ์ 

4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 

3. รายค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน 50 คน  
    (ล้านบาท) 

5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 

4. ค่าใช้จ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ล้านบาท) 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 
รวมต้นทุนการผลิตทั้งหมด (B) 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 
Net Present Value : (A-B) 193.66 193.66 193.66 193.66 193.66 
Social Return : (A-B)/B 11.62 11.62 11.62 11.62 11.62 

หมายเหตุ  

- มูลค่าเพิ่มรวมที่ได้รับจากการลงทุน เป็นมูลค่าที่คำนวณมาจากมูลค่าด้านเศรษฐกิจ และสังคม สิ่งแวดล้อม 

- ต้นทุนในการลงทุนเพื่อผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิง RDF เป็นต้นทุนที่ไม่นำค่าเสื่อม, ค่า IRR และต้นทุนในการทำลายซากมาคิดคำนวณ   

- เป็นเพียงการประเมินตอนแทนทางสังคมจากการลงทุน ในระดับเบื้องต้นเท่านั้น 
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จากการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิง
ขยะ RDF กรณีสมมติโครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ RDF ขนาด 8 เมกะวัตต์ โดยการเลือก
ขนาดของโรงไฟฟ้าเป็นขนาด 8 เมกะวัตต์ดังกล่าว เพื่อเป็นตัวแทนของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก  
(ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์) ที่ทางรัฐบาลให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและ
ผู้ประกอบการเอกชน สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ตามนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ในรูปแบบ Feed-in Tariff และตามนโยบายการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน ผลการศึกษา พบว่า มีค่า
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนระหว่าง -1.00 ถึง 12.65 ในระยะเวลาโครงการ 20 ปี 
หมายความว่า ทุก ๆ การลงทุน 1 บาท โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ RDF สามารถสร้าง
ผลตอบแทนทางสังคมได้ -1.00 ถึง 12.65 สำหรับผลการคำนวณในปีที่  1-2 มีค่า -1.00 นั้น 
เนื่องมาจาก ในปีที่ 1-2 เป็นช่วงของการก่อสร้างและยังไม่มีการผลิตไฟฟ้า จึงทำให้ทางโครงการฯ  
ยังไม่มีรายได้เข้ามา แต่จะมีรายจ่ายในส่วน ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จึงทำให้ค่าติดลบ และสำหรับใน
ปีที่ 3-8 มีค่าอยู่ที่ 12.65 เนื่องจากมาในช่วงปีดังกล่าว ทางรัฐบาลมีการสนับสนุนอัตราส่วน เพิ่ม  
(FiT Premium) อยู่ที่ 0.70 ทำให้รายได้จากการขายไฟในช่วงปีที่ 3-8 สูงกว่าปีอื่นๆ และทำให้ค่า 
SROI สูงกว่าด้วยเช่นกัน และเนื่องจากการลงทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF  
นั้นมีค่าใช้จ่ายทางด้านการติดตั้งโรงไฟฟ้า การดำเนินงาน การบำรุงรักษา และค่าที่ดิน จึงทำให้ต้นทุน
ในการผลิตมีราคาที่สูง แต่อย่างไรก็ตามผลประโยชน์ที่ได้จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ 
RDF ได้แก่ รายได้จากการขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ เกิดการจ้างงานในชุมชนนำไปสู่รายได้ของประชาชน 
ที่เพิ่มขึ้น และสามารถลดปริมาณการปล่อยเรือนกระจก เป็นต้น  
 

4.5 แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF  
  
 แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF ในประเทศไทย  
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยการทบทวนจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
เชื้อเพลิงขยะ RDF ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF ผู้ประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis 
โดยมีขอบเขตของหน่วยวิเคราะห์ คือ การจัดการขยะ RDF จากท้องถิ่นสู่โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF 
โดยทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ประกอบด้วย 4 ประเด็น 
คือ ประเด็นด้านแรงงาน/บุคลากร (Manpower) ประเด็นด้านการเงิน (Money) ประเด็นด้านวัสดุ/
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อุปกรณ์ (Materials) และประเด็นด้านการบริหารจัดการ (Management) และสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กร (External Environment) อาศัยการวิเคราะห์โดยใช้ PESTEL Model ประกอบด้วย 
6 ประเด็น คือ ประเด็นด้านนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน (Policy) และประเด็นทางการเมือง 
(Politics) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ (Economic) ประเด็นด้านสังคม (Social) ประเด็นด้านเทคโนโลยี 
(Technology) ประเด็นด้านกฎหมาย (Legal) และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) เพื่อหา
แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF ที่เหมาะสมในประเทศไทย 
 

4.5.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
เชื้อเพลิงขยะ RDF  

 
(1) สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

 สภาพแวดล้อมภายในของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF โดยใช้ปัจจัยในการ
วิเคราะห์ทั้งหมด 6 ประเด็น คือ ประเด็นด้านแรงงาน/บุคลากร (Manpower) ประเด็นด้านการเงิน 
(Money) ป ระ เด็ น ด้ าน วั สดุ /อุ ป กรณ์  (Materials) และประ เด็ นด้ านการบริห ารจั ดการ 
(Management) รวมทั้งประเด็นด้านข้อมูลข่าวสาร ( Information) และประเด็นด้านเทคโนโลยี 
(Technology) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.11 

 1) ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (S) ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเช้ือเพลิงขยะ RDF 
 S1 เกิดการจ้างงานแรงงานในพื้ นที่ มากขึ้น  จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ   
โดยการศึกษาการติดตามตรวจสอบเศรษฐกิจ-สังคม ที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) ของโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF แห่งหนึ่ง ซึ่งดำเนินการสำรวจด้านเศรษฐกิจและสังคม 
โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชน โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 388 ราย ระหว่างวันที่ 27 -30 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 พบว่า ประชาชนรับทราบการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF  
มีผลต่อชุมชน ดังต่อไปนี้ เกิดการจ้างงาน ร้อยละ 60.8 รองลงมาทำให้มีกองทุนไฟฟ้า ร้อยละ 21.1 
และทำให้มีการค้าขายของชำ /การขายอาหาร ร้อยละ 8.3 ตามลำดับ สำหรับการจ้างงานแรงงาน 
ในพื้นที่ ส่วน ใหญ่โครงการจะคัดเลือกคนในพื้นที่เข้าทำงานก่อน โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสม
กับตำแหน่งงาน (บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2561) 
  S2 มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน จากการลงพื้นที่ เพื่อสัมภาษณ์ชาวบ้านรอบ
โรงไฟฟ้า พบว่า หลังจากที่เกิดโครงการฯ มีการกระจายรายได้สู่ชุมชนเพิ่มขึ้น กล่าวคือ เกิดอาชีพ  
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ร้านขายของชำ ร้านอาหาร ต่าง ๆ เช่น อาหารตามสั่ง ร้านข้าวแกง ร้านขาย  
กล้วยแขก ขนมทอด ต่าง ๆ เป็นต้น โดยแต่ละร้านได้ให้ข้อมูลว่าส่วน ใหญ่ลูกค้าที่เข้ามาซื้อของ 



 
 
 

104 

ในร้าน นอกจากจะเป็นชาวบ้านในละแวกนั้นแล้ว ส่วน ใหญ่เป็นพนักงานของโครงการเองด้วย  
จึงกล่าวได้ว่าการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วย 
และจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จากรายงานการส่งเสริมและสาธิตการผลิตพลังงานจากขยะ  
(การรณรงค์สร้างความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ ของสำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2550 กล่าวว่า ในกรณีที่โรงไฟฟ้าดำเนินการ
ร่วมกับอปท. (องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น) ดังกล่าว รายได้ภาษีจากการดำเนินงานให้กับอปท.  
จะทำให้ท้องถิ่นมีงบประมาณพัฒนาชุมชนในด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การดำเนินการของระบบ
จะทำให้มีการสร้างงานเพิ่มขึ้นในชุมชน จากตำแหน่งงานทั่วไปในระบบ และยังมีการสร้างงานสำหรับ
กลุ่มงานช่วงการบำรุงรักษา ทำความสะอาด การขนส่ง หรือการซื้อขายที่มีความต้องการจากระบบ
การจัดการเพิ่มขึ้นด้วย (สำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 
2551)  
  S3 โรงไฟฟ้ามีความตระหนักและให้ความสำคัญกับสิ่ งแวดล้อมและสังคม  
ทั้งตามกฎหมายและความสมัครใจ จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF  
แห่งหนึ่ง พบว่า ทางโครงการมีความตระหนักและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมีการ
กำหนดไว้ในนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัททราบดีว่าหากมีการส่งเสริม
และดำเนินการด้าน CSR อย่างเต็มที่แล้ว ย่อมเป็นผลดีต่อองค์กรด้วย กล่าวคือ สามารถช่วยลดการ
ต่อต้านจากชุมชนได้ด้วย 
  S4 ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF มีสูงกว่าโรงไฟฟ้า
ขยะมูลฝอยชุมชน โดยเชื้อเพลิงขยะ RDF ให้ความร้อนสูง และความชื้นต่ำกว่าขยะมูลฝอยชุมชน  
เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์กว่า จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ พบว่า ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF มีสูงกว่าโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชน กล่าวคือ คุณลักษณะของเชื้อเพลิง
ขยะ RDF มีค่าความร้อนประมาณ 12,000-16,000 kJ/kg ปริมาณความชื้น 15-25 % ในขณะที่
เชื้อเพลิงขยะชุมชนอยู่ที่ 11,000-12,000 kJ/kg ปริมาณความชื้น 30-40 % ซึ่งถือว่าคุณลักษณะของ
เชื้อเพลิงขยะ RDF มีความเหมาะสมในการเผาไหม้มากกว่า ดังตารางที่ 4.10 
 S5 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้
มากกว่าโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชน จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และผู้เชี่ยวชาญจาก
กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน (ส.อ.ท.) พบว่า การดำเนินการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF  
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชน กล่าวคือ เชื้อเพลิงขยะ RDF จะมีค่า
ความร้อนที่สูง และค่าความชื้นที่ต่ำกว่า ทำให้เมื่อเข้าสู่กระบวนการเผาไหม้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์
กว่าโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชน และอีกประการหนึ่งคือปัญหาเรื่องกลิ่น เชื้อเพลิงขยะ RDF ได้ผ่าน
การแปรสภาพมาแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีการส่งกลิ่นรบกวนทั้งในระหว่างการขนส่ง และการนำมาเก็บใน
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โรงเก็บเชื้อเพลิง ไม่เหมือนกับขยะมูลฝอยชุมชน ที่ ส่วน ใหญ่จะประกอบไปด้วยขยะอินทรีย์  
ที่มีความชื้นมาก ทำให้เกิดการหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็น ทั้งยังมีเชื้อโรคและแมลง หรือพาหะนำโรค
ในกองขยะปนอยู่ด้วย  

ตารางที่ 4.10  การเปรียบเทียบคุณลักษณะของเช้ือเพลิงขยะ RDF กับเช้ือเพลิงชนิดอื่น 

ชนิดของเชื้อเพลิง 
ค่าความร้อนที่ได้รับ 

(kJ/kg) 
ปริมาณความชื้น 

(%) 
ปริมาณขี้เถ้า 

(%) 

Municipal Solid Waste (MSW) 11,000-12,000 30-40 25-35 
Refuse Derived Fuel (RDF) 12,000-16,000 15-25 10-22 
Coal 21,000-32,000 3-10 5-10 

แหล่งที่มา : (สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, ม.ป.ป.) 
 

2) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (W) ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเช้ือเพลิงขยะ RDF 
  W1 ต้นทุนแรงงานภายในประเทศค่อนข้างสูง จากข้อมูลอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ  
(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นเป็น 308 -330 บาท/วัน  
จากเดิม 300 บาท/วัน เมื่อปี 2558 (ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 135 ตอนพิเศษ 63 ง ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561) 
  W2 ขาดแรงงานที่มีความรู้และทักษะในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
เชื้อเพลิงขยะ RDF จากข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและการผลิตไฟฟ้า กล่าวว่า 
ประเด็นสำคัญที่เป็นข้อกำจัดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF คือ ขาดแรงงานที่มี
ความรู้และทักษะเฉพาะ ทำให้การพัฒนาดังกล่าว มีความไม่คล่องตัว และจากข้อมูลทุติยภูมิ
การศึกษา “การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพแรงงานไทยในอุตสาหกรรมการผลิต
ไทย” ของธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ ปี 2561 พบว่า งานวิจัยที่ศึกษาเจาะลึกรายอุตสาหกรรมและราย
ตำแหน่งงาน เสนอชุดทักษะที่แรงงานขาด ทักษะเหล่านั้นเป็น “ความรู้ความสามารถในการทำงาน
ตามตำแหน่งงาน” เช่น ช่างเทคนิคและวิศวกรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขาดความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้การจัดการและการใช้เทคโนโลยีใหม่ ขาดความรู้พื้นฐานในการผลิตที่ใช้
เทคโนโลยีระดับสูง ขาดประสิทธิภาพการทำงาน ทักษะเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความรู้ความสามารถตาม
ตำแหน่งงาน นอกจากนั้นยังพบว่าแรงงานไทยค่อนข้างจะไม่เข้าใจลักษณะการทำงานของ
อุตสาหกรรมที่เน้นมาตรฐานคุณภาพ และประสิทธิภาพการทำงานสูง ขาด “นิสัยอุตสาหกรรม”  
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ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรม ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความขยัน
อดทน และความมีระเบียบวินัย (ธัญญลักษณ์ วีระสมบัต,ิ 2561) 
  W3 ประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
เชื้อเพลิงขยะ RDF น้อย จากข้อมูลทุติยภูมิ พบว่า ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2561 ประเทศไทยมี
โรงไฟฟ้าจากขยะ จำนวน 43 แห่ง กำลังผลิตติดตั้งรวม 361.08 เมกะวัตต์ เมื่อรวมโครงการกำจัด
ขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการในระยะแรก (Quick Win 
Projects) (VSPP) จำนวน 12 แห่ง กำลังผลิตติดตั้งรวม 86.40 เมกะวัตต์ รวมทั้งสิ้น 447.48  
เมกะวัตต์ (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) 
  W4 ค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิงขยะ RDF สูงกว่าเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยชุมชนถึง 3.3 เท่า  
จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ พบว่า ราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเปรียบเทียบระหว่างราคาของ
เชื้อเพลิงขยะ RDF ซึ่งอยู่ที่ 1,000 บาท/ตัน (ราคาเชื้อเพลิง RDF-3 ของศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน
ชีวมวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) และราคาเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งมีค่ากำจัดขยะ 
(Tipping Fee) ที่ได้จากอปท. อยู่ที่ 300 บาท/ตัน จึงกล่าวได้ว่า ค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิงขยะ RDF สูง
กว่าเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยชุมชนถึง 3.3 เท่า  
  W5 ต้องใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง นำเข้าจากต่างประเทศ จึงจะสามารถ
ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน (ส.อ.ท.) พบว่า เครื่องจักร/อุปกรณ์สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF นั้น จำเป็นต้องนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศจึงจะมั่นใจได้ว่าสามารถ
ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีโรงงานที่จะผลิตเครื่องจักร/อุปกรณ์  
ที่มีคุณภาพสูงดังกล่าวได้  
  W6 การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF มีขั้นตอนการดำเนินการ 
ที่ยุ่งยากกว่าโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยชุมชน จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน กล่าวว่า  
การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF มีขั้นตอนการดำเนินการที่ยุ่งยากกว่าโรงไฟฟ้าขยะมูล
ฝอยชุมชน กล่าวคือ ต้องมีกรรมวิธีในการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นขยะเชื้อเพลิง RDF ก่อน  
ส่วนโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยชุมชนนั้นสามารถนำขยะที่ได้เข้าสู่กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าได้เลย 
ซึ่งส่วน ใหญ่จะใช้วิธีการเผา ส่วน วิธีการเบื้องต้นที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการเผาไหม้เชื้อเพลิงมี
ประสิทธิภาพดีขึ้นของโรงไฟฟ้าทั้ง 2 ประเภท คือ การคัดแยกขยะเบื้องต้น ที่จะต้องคัดแยกเอาขยะ 
ที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เศษแก้ว โลหะ หรือขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เช่น 
พลาสติก ออกก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต  
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  W7 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ของเชื้อเพลิงขยะ RDF 
ยังมีน้อย กล่าวคือ ชาวบ้านยังไม่ทราบความแตกต่างของเชื้อเพลิงขยะ RDF และขยะมูลฝอยชุมชน 
มีความแตกต่างกันอย่างไร จากการลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 เพื่อสัมภาษณ์ประชาชนที่
อยู่รอบโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF แห่งหนึ่ง พบว่า ส่วน ใหญ่ร้อยละ 90 ไม่ทราบว่าเชื้อเพลิงขยะ 
RDF แตกต่างจากขยะมูลฝอยชุมชนอย่างไร 
  W8 การลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าขยะมีต้นทุนสูง เพราะต้องใช้เทคโนโลยีในการกำจัด
และบำบัดมลพิษสูง จากบทสัมภาษณ์ของผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ ในผู้จัดการสุดสัปดาห์กล่าว
ว่า โรงไฟฟ้าขยะเป็นทางเลือกจัดการที่แพงที่สุด เนื่องจากอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการควบคุม
มลพิษและการปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมมีต้นทุนสูงมาก การเผาจะทำให้เกิดขี้เถ้าที่มีสารพิษซึ่ง
ต้องฝังกลบตามหลักวิศวกรรมที่มีต้นทุนสูง ขณะที่ขยะในไทยส่วน ใหญ่ไม่มีการคัดแยกขยะเปียกทำ
ให้ประสิทธิภาพในการเผาลดลงไปด้วย (ผู้จัดการสุดสัปดาห์, 2560) 

ตารางที่  4.11  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
เชื้อเพลิงขยะ RDF ในประเทศไทย 

มิติ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
แรงงาน/บุคลากร 
(Manpower) 

- เกิดการจ้างงานแรงงานในพื้นที่มาก
ข้ึน  

- ต้ น ทุ น แ รงงาน ภ าย ใน ป ระ เท ศ
ค่อนข้างสูง 
- ขาดแรงงานที่มีความรู้และทักษะใน
การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
เชื้อเพลิงขยะ RDF  
- ประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่ มี
ประสบการณ์ ในการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF น้อย        

การเงิน 
(Money) 

- มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน - ค่ า เชื้ อ เพลิ งขยะ  RDF สู งกว่ าค่ า
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนถึง 3.3 เท่า 

ด้านเครื่องจักร/วัสดุ/อุปกรณ์ 
(Material)  

 - ต้ อ ง ใช้ เค รื่ อ งจั ก ร /อุ ป ก รณ์ ที่ มี
คุณภาพสูง นำเข้าจากต่างประเทศ จึง
จะสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ด้านการบริหารจัดการ  
(Management) 

โรงไฟฟ้ามีความตระหนักและให้
ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 
ทั้งตามกฎหมาย และความสมัครใจ 

- การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง
ขยะ RDF มีขั้นตอนการดำเนินการที่
ยากกว่าโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยชุมชน 
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ตารางที่  4.11  (ต่อ) 

มิติ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
ด้านข้อมูลข่าวสาร 
(Information) 

 - การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
เกี่ยวกับประโยชน์ของเชื้อเพลิงขยะ 
RDF ยังมีน้อย กล่าวคือ ชาวบ้านยังไม่
ทราบความแตกต่างของเชื้อเพลิงขยะ 
RDF และขยะมูลฝอยชุมชนมีความ
แตกต่างกันอย่างไร      

ด้านเทคโนโลย ี
(Technology) 

- ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF มีสูงกว่า
โรงไฟฟ้ าขยะมูลฝอยชุมชน โดย
เชื้อเพลิงขยะ RDF ให้ความร้อนสูง  

การลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าขยะมีต้นทุนสูง 
เพราะต้องใช้เทคโนโลยีในการกำจัด
และบำบัดมลพิษสูง 

 และความชื้นต่ำกว่าขยะมูลฝอย
ชุมชน เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์กว่า 

 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

- ก า ร ผ ลิ ต ไฟ ฟ้ า จ า ก พ ลั ง ง า น
เชื้อเพลิงขยะ RDF ลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้มากกว่าโรงไฟฟ้าขยะ
มูลฝอยชุมชน 

 

 
(2) สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF โดยประยุกต์ใช้ 
PESTEL MODEL ในการวิเคราะห์ และ ปัจจัยภายนอกองค์กรที่กำหนดในการวิเคราะห์คือ ด้าน
สังคม (Social) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านเทคโนโลยี 
(Technology) ด้านกฎหมาย (Law) และด้านการเมือง (Politic) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.12 
 1) ประเด็นที่เป็นโอกาส (O) ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเช้ือเพลิงขยะ RDF 
 O1 การรับซื้อไฟฟ้าไม่ต้องผ่านกระบวนการแข่งขันด้านราคา (Competitive 
Bidding) ทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสในการลงทุนมากขึ้น ซึ่งจากเดิมผู้ประกอบการจะต้องใช้อัตรา
รับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ตามที่ประกาศเป็นราคาเริ่มต้นในการแข่งขันทางด้านราคา (Competitive 
Bidding) โดยจะทำการคัดเลือกจากข้อเสนอโครงการที่เสนอส่วน ลดสูงสุดของอัตรารับซื้อไฟฟ้าใน
รูปแบบ FiT ในส่วน คงที่ (FiTF) ก่อน และเรียงลำดับตามส่วน ลดที่เสนอจนครบปริมาณตามเป้าหมาย 
ซึ่งข้อเสียของวิธีการดังกล่าว ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีต้นทุนใน
การผลิตน้อย ย่อมมีโอกาสในการลงทุนมากกว่าผู้ประกอบการรายเล็กที่มีต้นทุนในการผลิตสูง 
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 O2 การที่รัฐบาลผลักดันให้ “ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ” ส่งผลให้มีผู้ลงทุนสนใจ
ลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับขยะมากขึ้น จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับจำนวนโรงไฟฟ้าขยะใน  
ปี 2560-2561 พบว่า ประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าพลังงานขยะทั้งสิ้น 15 แห่งทั่วประเทศ มีกำลังการผลิต
ติดตั้งรวม 42.82 เมกะวัตต์ (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) และข้อมูลใน 2561 มีโรงไฟฟ้าจากขยะ
ทั้งสิ้น 43 แห่ง กำลังผลิตติดตั้งรวม 361.08 เมกะวัตต์ เมื่อรวมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการในระยะแรก (Quick Win Projects) (VSPP) จำนวน 
12 แห่ง กำลังผลิตติดตั้งรวม 86.40 เมกะวัตต์ รวมทั้งสิ้น 447.48 เมกะวัตต์ (กรมควบคุมมลพิษ, 
2562) ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 3.66 เท่าจากปี 2560 นั้นหมายความว่าผู้ประกอบลงทุนธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะมีมากขึ้น  
 O3 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดมูลค่าที่
สูญเสียไปจากการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล จากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  
พ.ศ. 2558 – 2579 (AEDP2015) มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วน การใช้พลังงานทดแทน รวมทั้งพิจารณาถึง
ศักยภาพแหล่งพลังงานทดแทนที่สามารถนำมาพัฒนาได้ ทั้งในรูปของพลังงานไฟฟ้า ความร้อน และ
เชื้อเพลิงชีวภาพภายใต้แผน AEDP2015 เป็นร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในปี 2579 
หากบรรลุเป้าหมายตามนโยบายดังกล่าว จะเทียบเท่ากับการลดใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้ราว 39 ,388 
ktoe ซึ่งประเมินเป็นมูลค่าการลดใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้ 590,820 ล้านบาท (ราคาน้ำมันดิบ 1 ktoe 
= 15 ล้านบาท) หรือประเมินเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อผลิต
พลังงานได้ราว 140 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) 
 O4 ธนาคารหลายแห่งในประเทศไทยให้ความสำคัญและสนับสนุนธุรกิจการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF จึงทำให้มีแหล่งเงินทุนเพียงพอ จากรายงานการวิเคราะห์
แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2562-2564 ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา พบว่า ธุรกิจผลิตไฟฟ้าเอกชน
ในปี 2562-2564 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องตามความต้องการใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าจะขยายตัวในอัตรา  
3-3.5% ปัจจัยหนุนจากด้านอุปสงค์ที่มีตลาดรองรับแน่นอน และด้านอุปทานจากการสนับสนุนการ
ลงทุนของภาครัฐตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) ที่กำหนดแผนเป็นราย
ภูมิภาค และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่อเนื่อง กลุ่มโรงไฟฟ้าที่มีการลงทุนต่อเนื่อง
จะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการแข่งขันด้านต้นทุนและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ในอันดับต้นคือ โครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ผลจากการเปิดเสรีการผลิตไฟฟ้าบนหลังคาภาคประชาชนที่
ทางการจะเปิดรับซื้อปีละ 100 เมกะวัตต์ เป็นเวลา 10 ปีตั้งแต่ในปี 2562 รองลงมา ได้แก่ โครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ขยะ และก๊าซชีวภาพ ตามลำดับ ส่วน กลุ่มโรงไฟฟ้าที่การลงทุนใหม่
อาจต้องรอหลังปี 2564 ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และพลังน้ำ หลังจากที่การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงทุนขยายสายส่งไฟฟ้าแล้วเสร็จ (วิจัยกรุงศรี, 2562) 
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  O5 ภาษีการนำเข้าเครื่องจักรของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ได้รับการยกเว้น  
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนฉบับที่ 9/2560 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  
โดยผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์ ได้แก่ ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร และยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสัดส่วน ร้อยละ 50 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียนในการปรับปรุง เป็นต้น โดยมีเง่ือนไขเป็นไปตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
  O6 ลดปริมาณขยะตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
ซึ่งเป้าหมาย ของ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย มีดังนี้ 1) ขยะมูลฝอย
ชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของปริมาณขยะมูลฝอย 
ที่เกิดขึ้น ภายในปี 2564 2) ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 
100 ของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง ของปี 2558 ภายในปี 2562 3) ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการ
รวบรวมและส่งไปกำจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณของเสียอันตราย
ชุมชนที่เกิดขึ้น ภายในปี 2564 4) มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
ร้อยละ 100 ของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้น ภายในปี 2563 5) กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
เข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง ร้อยละ 100 ของปริมาณกากอุตสาหกรรม ที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้น 
ภายในปี 2563 6) องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่
ต้นทาง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นทั่วประเทศ ภายในปี 2564 

2) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (T) ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเช้ือเพลิงขยะ RDF 
  T1 นโยบายในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF และ
มาตรการในการสนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ของภาครัฐ มีอัตราการรับซื้อที่ค่อนข้างต่ำ 
เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงในกลุ่มพลังงานธรรมชาติ เช่น พลังงานน้ำ พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ 
(จากนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff หรือ FiT ปี พ.ศ. 2558) 
  T2 ในการขออนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF มีขั้นตอนมาก
เกินไป ทำให้เกิดความล่าช้า จากการเข้าร่วมงานเสวนา “ทางเลือก ทางรอด โรงไฟฟ้าขยะ” เมื่อวันที่ 
2 ตุลาคม 2561 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแวดวงพลังงานร่วมบรรยายหลายท่าน จากคำกล่าวของ
กรรมการผู้จัดการอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.) กล่าวว่า
ประเด็นปัญหาอุปสรรคสำคัญของการจัดทำโรงไฟฟ้าขยะ คือ ขั้นตอนและกฎระเบียบมากเกินไป  
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึง 10 หน่วยงาน 15 ใบอนุญาต ขณะเดียวกันพ.ร.บ.รักษาความสะอาด 2560 
ก็ยังขาดความคล่องตัว แนวทางแก้ไขที่สำคัญจึงต้องปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนจาก
ภาคเอกชน และลดจำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลง รวมถึงบังคับใช้พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกใน
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การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หากยังใช้กฎระเบียบปัจจุบัน ก็ต้องปรับวิธีการ
ทำงานให้โครงการโรงไฟฟ้าขยะเกิดขึ้นได้ซึ่งอุปสรรคสำคัญ คือ แรงต่อต้านจากประชาชน ดังนั้นเห็น
ว่าการทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นตามหลักเกณฑ์ COP (Code of Practice) ต้องดำเนินการโดย
คณะกรรมการจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และวางหลักเกณฑ์คัดเลือกประชาชนที่อยู่ใน
รัศมีรอบโรงไฟฟ้าเข้ามาในประชาคมอย่างแท้จริง  เพราะเป็นกลุ่มที่มี ส่วน ได้ เสียโดยตรง 
ขณะเดียวกันต้องกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วย เช่น ต้องอยู่ในพื้นที่นั้นเป็นเวลากี่ปี เป็นต้น 
จึงจะสามารถเข้าไปทำประชาคมได้ เป็นต้น 
  T3 พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2560 ขาดความคล่องตัว นำไปใช้งานลำบาก และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ จากคำกล่าว
ของกรรมการผู้จัดการอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.)  
ได้กล่าวไว้ในงานเสวนา “ทางเลือก ทางรอด โรงไฟฟ้าขยะ” เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561  

T4 โครงการที่ เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าขยะมักมีความขัดแย้งและการต่อต้านจาก
ประชาชน/กลุ่มคนที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ จากบทความ “โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ : ทางแก้ปัญหาขยะ
ล้นเมืองหรือเพิ่มมลพิษให้ชุมชน” ในวารสาร Academic Focus ประจำเดือนมกราคม 2562  
ได้กล่าวถึงเหตุที่โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะได้ถูกต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากประชาชน
โดยรอบเกิดความไม่มั่นใจในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และคิดว่าการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะจะ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดทัศนคติใน
แง่ลบต่อโรงไฟฟ้าพลังงานขยะดังกล่าว และอาจมีสาเหตุจากการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐในการให้
ความรู้ทำให้ประชาชนมีความกังวลเรื่องของมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต เช่น กลิ่นเหม็นของ
ขยะ การเป็นแหล่งเชื้อโรค และก๊าซพิษ จึงมีการต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในพื้นที่ของ
แต่ละชุมชน ซึ่งทำให้หลายโครงการต้องถูกระงับการดำเนินการ (ณิชชา บูรณสิงห,์ 2562) 

T5 การขาดความเชื่อมั่ น ใน เทคโนโลยีที่ เลือกใช้และความน่ าเชื่ อถือของ
ประสิทธิภาพในการกำจัดขยะ การควบคุมมลพิษ และการผลิตพลังงาน รวมถึงมีความเสี่ยงในด้าน
การปฏิบัติงานและบำรุงรักษา (คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และ
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 2560) 
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ตารางที่  4.12  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
เชื้อเพลิงขยะ RDF       

มิติ โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
นโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุน  
(Policy) 

- การรับซื้อไฟฟ้าไม่ต้องผ่านกระบวนการ
แข่งขันด้านราคา (Competitive Bidding) 
ทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสในการลงทุน
มากขึ้น 

- นโยบายในการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF 
และมาตรการในการสนับสนุนการรับ
ซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ของภาครัฐ 
มีอัตราการรับซื้อที่ค่อนข้างต่ำ เมื่อ
เทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น 

ด้านการเมือง 
(Politics) 

- การที่รัฐบาลผลักดันให้ “ปัญหาขยะเป็น
วาระแห่งชาติ”  ส่งผลให้มีผู้ลงทุนสนใจ
ลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับขยะมากขึ้น 

 

ด้านกฎหมาย  
(Legal) 

 - ในการขออนุญาตประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF มีขั้นตอน 
มากเกินไป ทำให้เกิดความล่าช้า 
- พรบ.รักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2560 ขาดความ
คล่องตัว นำไปใช้ปฏิบัติค่อนข้าง
ลำบาก และประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือ 

ด้านสังคม  
(Social) 

 - โครงการที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าขยะ
มักมีความขัดแย้งและการต่อต้าน
จากประชาชน/กลุ่มคนที่ไม่ได้รับ
ผลประโยชน์ 

เทคโนโลยี  
(Technology) 

 - การขาดความเชื่อมั่นในเทคโนโลยี 
ที่เลือกใช้และความน่าเชื่อถือของ
ประสิทธิภาพในการกำจัดขยะ การ
ควบคุมมลพิษ และการผลิตพลังงาน 
รวมถึงมีความเสี่ยงในด้านการ
ปฏิบัติงานและบำรุงรักษา 

ด้านเศรษฐกิจ  
(Economic) 

- การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ 
RDF มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดมูลค่าที่สูญเสีย
ไปจากการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล 

- ธนาคารหลายแห่งในประเทศไทยให้
ความสำคัญและสนับสนุนธุรกิจการผลิต 
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ตารางที่  4.12  (ต่อ)   

มิติ โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat)  
ไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF จึงทำ
ให้มีแหล่งเงินทุนเพียงพอ 

- ภาษีการนำเข้าเครื่องจักรของโรงไฟฟ้า
เชื้อเพลิงขยะ RDF ได้รับการยกเว้น 

 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

- ก ารลดป ริ ม าณ ขยะต าม  Roadmap  
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

 

  

4.5.2 การวิเคราะห์ TOWS Matrix ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF 
 เมื่ อทำการวิ เคราะห์  SWOT ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็ ง จุดอ่อน โอกาส  
และอุปสรรคแล้ว จึงนำผลวิเคราะห์ของ SWOT ดังกล่าว มาหาความสัมพันธ์ในรูปแบบของแมทริกซ์ 
ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดังกล่าวทำให้เกิดกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานเช้ือเพลิงขยะ RDF โดยกลยุทธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าว สามารถสรุปได้ ดังนี ้
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ตารางที่ 4.13  การวิเคราะห์ TOWS Matrix ของการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิง
ขยะ RDF       

ปัจจัยแวดล้อมภายใน 
(IFAS) 

 
 
 
 
 

ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 
(EFAS) 

จุดแข็ง (Strength)  
S1: เกิดการจ้างงานแรงงานในพื้นที่มากขึ้น 
S2: มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน 
S3: โร งไฟ ฟ้ ามี ค ว ามต ระห นั ก แ ละ ให้
ความสำคัญกบัส่ิงแวดล้อมและสังคม  
S4: ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
เชื้อเพลิงขยะ RDF มีสูงกว่าโรงไฟฟ้าขยะมูล
ฝอยชุมชน  
S5: การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ 
RDF ลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมได้มากกว่า
โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชน 

จุดอ่อน (Weakness) 
W1: ต้นทุนแรงงานภายในประเทศค่อนข้างสูง  
W2: ขาดแรงงานที่มีความรู้และทักษะ  
W3: ประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ใน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF น้อย        
W4: ค่าใช้จ่ายในการผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF สูงกว่า
ค่าจัดการขยะมูลฝอยชุมชนถึง 3.3 เท่า 
W5: ต้องใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง นำเข้า
จากต่างประเทศ จึงจะสามารถทำงานได้ตลอด 24 
ชั่วโมง 
W6: การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF มี
ขั้นตอนการดำเนินการที่ยากกว่าโรงไฟฟ้าจากขยะมูล
ฝอยชุมชน 
W7: การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของเชื้อเพลิงขยะ RDF ยังมีน้อย  
W8: การลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าขยะมีต้นทุนสูง  

โอกาส (Opportunity) 
O1: การรับซื้อไฟฟ้าไม่ต้องผ่านกระบวนการแข่งขันด้านราคา 
(Competitive Bidding) ทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสในการ
ลงทุนมากขึ้น 
O2: การที่รัฐบาลผลักดันให้ “ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ” 
ส่งผลให้มีผู้ลงทุนสนใจลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับขยะมากขึ้น 
O3: การผลิ ตไฟฟ้ าจากพลั งงานเชื้ อ เพลิ งขยะ RDF มี
วัตถุประสงค์ เพื่อลดมูลค่าที่สูญเสียไปจากการนำเข้าเชื้อเพลิง
ฟอสซิล 
O4: ธนาคารหลายแห่งในประเทศไทยให้ความสำคัญและ
สนับสนุนธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF จึง
ทำให้มีแหล่งเงินทุนเพียงพอ 
O5: ภาษีการนำเข้าเครื่องจักรของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF 
ได้รับการยกเว้น 
O6: การลดปริมาณขยะตาม Roadmap การจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย 

1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
S1O1O2 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการลงทุน
ธุรกิจเกีย่วกับขยะมากขึ้น  
S4O3S5O6 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำ
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และมีคุณภาพสูงมาใช้
ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ 
RDF  
S3O4S5: สนับสนุนให้ความรู้แก่โรงไฟฟ้า
เชื้อเพลิงขยะ RDF  

3. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
W1,W2,W3,W6,O3: สร้างเครือข่ายกลุ่มโรงไฟฟ้า
เชื้อเพลิงขยะ RDF  
W5,W8,O2,O4,O5 ส่ ง เสริม ให้ ผู้ ผลิ ต เครื่ อ งจัก ร
สำหรับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ในประเทศไทย 
สามารถผลิตเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูง  
W7,O6: พัฒนาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
เพื่อการมีส่วน ร่วมในการจัดการขยะที่ดี และเพื่อ
สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อชุมชน 
 W4,W5,W8,O5: พัฒนามาตรการสนับสนุนด้าน
การเงินอื่น ๆ เพิ่มเติม   

อุปสรรค (Threat) 
T1: นโยบายในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
เชื้อเพลิงขยะ RDF และมาตรการในการสนับสนุนการรับซื้อ
ไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ของภาครัฐ มีอัตราการรับซื้อที่ค่อนข้าง
ต่ำ เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น 
T2: การขออนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 
RDF มีขั้นตอนมากเกินไป ทำให้เกิดความล่าช้า 
T3: พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ขาดความคล่องตัว  
T4: โครงการที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าขยะมักมีความขัดแย้งและ
การต่อต้านจากประชาชน/กลุ่มคนที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ 
T5: การขาดความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีที่เลือกใช้และความ
น่าเชื่อถือของประสิทธิภาพในการกำจัดขยะ  

2. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 
S3T4: จัดตั้ งโครงการต่าง ๆ เช่น การลง
พื้นที่ชี้แจงการดำเนินโครงการ การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของโครงการ รวมทั้งให้การ
สนับสนุนงบประมาณสำหรับการทำกิจกรรม
อื่น ๆ ของโครงการ ตามความเหมาะสม  

4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
W8,T5: พิ จ ารณ าโครงการและ เทค โน โลยี ของ
โรงไฟฟ้า RDF ที่เหมาะสมกับประเทศไทยให้มีความ
คุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด  
 
 



 
 

 1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO) เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการนำข้อมูลประเมินสภาพแวดล้อมภายในที่
เป็นจุดแข็ง และการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมา
กำหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก คือ  
 - ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับขยะมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการจ้างงานแรงงาน
ในพื้นที่ และเกิดการกระจายรายได้แก่ชุมชนมากขึ้น ตามที่รัฐบาลผลักดันให้ “ปัญหาขยะเป็นวาระ
แห่งชาติ” 
 - ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และมีคุณภาพสูงมาใช้ในกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ RDF เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยยกเว้นภาษีขาเข้าเครื่องจักรของ
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF  
 - สนับสนุนให้ความรู้แก่โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF เพื่อเพิ่มความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคม เพื่อประโยชนใ์นการลดการนำเข้าเช้ือเพลิงฟอสซิลและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ด ี
 2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการนำข้อมูลประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
ที่เป็นจุดแข็ง และการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะ
นำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน คือ  
 - จัดตั้งโครงการต่าง ๆ เช่น การลงพ้ืนที่ชี้แจงการดำเนินโครงการ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของโครงการ รวมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการทำกิจกรรมอื่น ๆ ของโครงการ ตาม
ความเหมาะสม เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นระหว่างโรงไฟฟ้าและชุมชน 
 3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) เป็นกลยุทธ์ที่มาจากการนำข้อมูลประเมินสภาพแวดล้อมภายในที่ 
เป็นจุดอ่อน และการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมา
กำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข คือ  
 - สร้างเครือข่ายกลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะ ด้าน
เทคโนโลยี และกระบวนการผลิตแก่แรงงานไทย เพื่อคุณภาพของแรงงานที่ดี และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
 - ส่งเสริมให้ผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ในประเทศไทย สามารถ
ผลิตเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูง เพื่อลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ 
 - พัฒนาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน เพื่อการมีส่วน ร่วมในการจัดการขยะที่ดี และ
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อชุมชน เช่น การแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ การฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการขยะ เป็นต้น 
 - พัฒนามาตรการสนับสนุนด้านการเงินอื่น ๆ เพิ่มเติม  เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้า
จากเช้ือเพลิงขยะ RDF 
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 4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) เป็นกลยุทธ์ที่มาจากการนำข้อมูลประเมินสภาพแวดล้อมภายในที่
เป็นจุดอ่อน และการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะ
นำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ คือ  
 - เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF มีต้นทุนสูง ภาครัฐจึงควรพิจารณาโครงการ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทยให้มีความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด นอกจากไม่เป็นการ
เพิ่มภาระให้กับภาครัฐแล้วยังเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศอีกด้วย 

 จากผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ในหัวข้อที่ 4.5.1.1 สามารถนำมาสรุปเป็นแนวทางการส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเช้ือเพลิงขยะ RDF โดยจำแนกเป็น 2 ระยะ ดังนี ้
 1) แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเช้ือเพลิงขยะ RDF 
  (1) ระยะสั้น 
   1. ศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิง
ขยะ RDF ให้ได้เต็มตามศักยภาพ 
   2. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการดำเนินการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานเช้ือเพลิงขยะ RDF 
   3. ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการ
พัฒนาดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเช้ือเพลิงขยะ RDF ให้แก่แรงงานในประเทศไทย 
  (2) ระยะยาว 
   1. สนับสนุนโครงการเดิมที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานมาเป็น
ต้นแบบ และมีการเผยแพร่ผลการดำเนินการดังกล่าว สู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่น ได้ปฏิบัติตาม 
และสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานเช้ือเพลิงขยะ RDF ในชุมชนได้เอง เพื่อความยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 5  

สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุป และอธิปรายผลการศึกษา 
 

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การดำเนินการผลิตพลังงานของ
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ในประเทศไทย ทั้งในส่วน ของนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน ศักยภาพ 
และข้อจำกัดของการผลิตพลังงานของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศไทย นอกจากนั้นประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) จากการผลิตพลังงาน
ของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) รวมถึงเสนอแนวทางการเพิ่มผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
จากการผลิตพลังงานของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ในประเทศไทย 
 สำหรับในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา และโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า และผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ในประเทศไทย นำข้อมูลที่ได้จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนาความ และได้จัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่เพื่อ
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ที่ได้ทำการศึกษาในครั้งนี้ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยนำ
ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return On Investment 
: SROI) อีกด้วย 

5.1.1 สถานการณ์การดำเนินการของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ในประเทศไทย  
สถานการณ์การดำเนินการของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ในประเทศไทยในปัจจุบัน 

มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จากการสนับสนุนของภาครัฐ ซึ่งมีการกำหนดนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุน รวมถึงการผลักดันจากภาครัฐให้สร้างโรงไฟฟ้าขยะ จำนวน 53 แห่ง มีการวางเป้าหมายใน
ระยะยาวตามแผนส่งเสริมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ที่เรียกว่า AEDP2015 ที่จะรับซื้อ
พลังงานไฟฟ้าจากขยะชุมชนให้ได้ 500 เมกะวัตต์ ภายในปี 2579 เพื่อลดปัญหาการส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากขยะ/ของเสียในประเทศ และลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล นอกจากนี้ ยังมีการกำหนด
มาตรการส่งเสริมพลังงานทดแทน ซึ่งประกอบไปด้วย 7 กลไกสำคัญ คือ กลไกที่ 1 : มาตรการส่งเสริม



 
 
 

118 

การลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กลไกที่ 2 : การให้บริการข้อมูลศักยภาพพลังงาน
ทดแทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กลไกที่ 3 : การสนับสนุน
งบประมาณแบบให้เปล่า (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ สำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)) กลไกที่ 4 : โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กลไก
ที่ 5 : โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ESCO Fund) กลไกที่ 6 : 
มาตรการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) และกลไกที่ 7 : การ
ขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจจากการซื้อขายด้วยคาร์บอนเครดิต จากผลการศึกษาดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบ
กับผลการศึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขยะชุมชนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ของมูลนิธิ
เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน พบว่ามีความสอดคล้องกัน ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า ผลจากนโยบาย
สนับสนุนของรัฐ จากการกำหนดส่วน เพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนที่มีปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ตามประกาศการไฟฟ้า ส่วน 
ภูมิภาค เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ช่วยให้อัตราผลตอบแทนของโครงการสูงขึ้นหรือทำให้
ขนาดของโครงการที่เป็นไปได้เล็กลง จึงมีจำนวนท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาโครงการได้มาก (มูลนิธิเพื่อ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน, 2550) นั่นหมายความว่าหากรัฐสนับสนุนนโยบายดังกล่าว  
การเกิดการดำเนินการของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ในประเทศไทยย่อมมีความก้าวหน้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง  

ผลการศึกษาศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะนั้น ประเทศไทยมีศักยภาพเพียง
พอที่จะผลิตไฟฟ้าจากขยะ โดยการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ในการแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเชื้อเพลิง RDF พบว่า มีจำนวน 90 แห่ง ทั่วประเทศ ที่มีศักยภาพ
เพียงพอ โดยสามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้ 16 ,764 ตัน/วัน หรือร้อยละ 23.36 ของขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้น 71,753 ตัน/วัน (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558)  

สำหรับผลการศึกษาข้อจำกัดในการดำเนินการของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ใน
ประเทศไทยนั้น เพื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษา เรื่องเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ทางออกของการกำจัด
ขยะชุมชน ของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี 2559 พบว่ามีประเด็นที่เพิ่มเติม คือมีข้อจำกัดให้
การดำเนินการยากขึ้นในประเด็นดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้น ได้แก่ การต่อต้านของประชาชน ปริมาณขยะบาง
แห่งน้อยเกินกว่าค่าคุ้มทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ เป็นต้น (ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม, 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2559) ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการของโรงไฟฟ้า
เชื้อเพลิงขยะ RDF ในประเทศไทยที่แท้จริงจะต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมทั้งในด้านของสังคมสิ่งแวดล้อม 
และเศรษฐศาสตรเ์พิ่มเติมด้วย 
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5.1.2 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
 จากการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
เชื้อเพลิงขยะ RDF กรณีสมมติโครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ RDF ขนาด 8 เมกะวัตต์ พบว่า  
มีค่าของผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนระหว่าง -1.00 ถึง 12.65 บาท ในระยะเวลาโครงการ 
20 ปี หมายความว่า ทุก ๆ การลงทุน 1 บาท โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ RDF สามารถ
สร้างผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนได้ -1.00 ถึง 12.65 บาท เช่น ด้านเศรษฐกิจ คือ การได้รับ
ประโยชน์จากการใช้ไฟฟ้าของชุมชน ด้านสังคม คือ การจ้างงานพนักงานซึ่งเป็นคนในท้องถิ่น  
และด้านสิ่งแวดล้อม คือ สร้างรายได้จากการซื้อขายคาร์บอนเครดิต เป็นต้น และเมื่อเปรียบกับ
การศึกษาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) จากการใช้พลังงานชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ใน
ชุมชนของโรงไฟฟ้าชีวมวล A ผลการศึกษาพบว่า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลสำหรับโรงไฟฟ้า
ระดับชุมชนมีผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเท่ากับ 0.09 สำหรับแนวทางในการลดผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม และเพิ่มผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในการผลิ ตไฟฟ้าจากพลังงาน 
ชีวมวล ทำได้โดยการพัฒนากระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลให้มีประสิทธิภาพ การส่งเสริม
การสร้างผลประโยชน์ต่อส่วน รวมจากการผลิตพลังงานจากชีวมวล และการจัดการทรัพยากรเพ่ือการ
ผลิตพลังงานชีวมวลอย่างเป็นระบบ (วิสาขา ภู่จินดา, 2557) ซึ่งเห็นได้ว่าผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF มีค่ามากกว่าผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุนจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งนี้หากไม่นำช่วง 1-2 ปีแรก ที่เป็นระยะก่อสร้างของโรงไฟฟ้า
เชื้อเพลิงขยะ RDF มาเปรียบเทียบ  
 ทั้งนี้จากผลการศึกษาของ กนกวรรณ สุวรรณมุข (2561) เรื่องแนวทางการส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่งในประเทศไทย จากการประเมินผลตอบแทน
ทางด้านสังคมจากการลงทุนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมชายฝั่งและนอกชายฝั่ง กรณีสมมติ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมขนาด 24 เมกะวัตต์ พบว่า มีค่าผลตอบแทนทางสังคมคิดเป็น 4.9 
และ 3.52 ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมของงานวิจัยดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทพลังงานทดแทน
เช่นเดียวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับงานวิจัยนี้ พบว่า มีค่า
เป็นไปในทางเดียวกัน ทั้งนี้หากไม่นำช่วง 1-2 ปีแรก ที่เป็นระยะก่อสร้างของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 
RDF มาเปรียบเทียบ  
 จากการเปรียบเทียบงานวิจัยทั้ง 2 งานดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่า ไฟฟ้าจากพลังงาน
เชื้อเพลิงขยะ RDF ดังกล่าว มีความเหมาะสมในการลงทุน  
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5.1.3 แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF   
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของการส่งเสริมการ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF ในบทที่ 4 พบว่า มีแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
เชื้อเพลิงขยะ RDF ที่สามารถเป็นไปได้ใน 2 ระยะ คือ ระยะสั้น และระยะยาว ดังนี ้

1) แนวทางระยะสั้น  
- ศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ 

RDF ให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มศักยภาพ  
- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการดำเนินการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานเช้ือเพลิงขยะ RDF 
- ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนา

ดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเช้ือเพลิงขยะ RDF ให้แก่แรงงานในประเทศไทย 
2) แนวทางระยะยาว 

- สนับสนุนโครงการเดิมที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานมาเป็นต้นแบบ 
และมีการเผยแพร่ผลการดำเนินการดังกล่าว สู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่น ได้ปฏิบัติตาม  
และสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานเช้ือเพลิงขยะ RDF ในชุมชนได้เอง เพื่อความยั่งยืนต่อไป 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
 

5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
- การกำหนดนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ควรมีการ

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน  ทั้งเอกชน นักลงทุน และประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมในทุกกระบวนการก่อน
ตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและการต่อต้านของประชาชน 
ในพื้นที่ 

- ภาครัฐควรเร่งออกกฎหมาย หรือมาตรฐาน ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่เหมาะสมของ
เชื้อเพลิงขยะ RDF ต่อการนำไปผลิตไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของผู้ประกอบการ
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ต่อไป 
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5.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
- ภาครัฐควรมีการบูรณาการและจัดตั้งหน่วยงานกลางที่มีอำนาจหน้าที่ในการออก

ใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการแค่เพียงหน่วยงานเดียว ตามนโยบายการบริหารงานราชการในรูปแบบ 
“การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service)” เพื่อความรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการขอ
ใบอนุญาต และการเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัย 

- ภาครัฐควรมีการรณรงค์สร้างจิตสำนึก ในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง 
เพื่อให้ง่ายสำหรับการนำไปผ่านกระบวนการต่าง ๆ ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคครัวเรือน  
รวมถึงการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนความยั่งยืนให้ประเทศต่อไป 

5.2.3 ข้อเสนอการวิจัยในอนาคต 
- ควรมีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากการจัดการเชื้อเพลิงขยะ ของ

ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ในรัศมี 5 กิโลเมตร เช่น การศึกษาสถิติการ
เข้ารับการรักษาด้วยโรคที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง และโรคมะเร็ง เป็นต้น 

- ควรนำค่าเสื่อม , ค่า IRR และต้นทุนในการทำลายซากมาใช้ในการคำนวณ
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนด้วย 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจยัเรื่อง ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนโรงไฟฟา้พลังงานเชื้อเพลิง RDF ของประเทศไทย 

 

ชื่อผู้สัมภาษณ์......................................................................................................................................... 

ตำแหน่ง..................................................................... หน่วยงาน............................................................ 

เบอร์ติดต่อ............................................วันที่สัมภาษณ์....................................เวลา............................... 

 

1. สถานการณ์ปัจจุบันของการนำขยะมาเป็นเชื้อเพลิง RDF ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย เป็นอย่างไร (คุ้มค่า

หรือไม่) 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................  

2. มาตรการ หรือนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าผลิตงานขยะ (RDF) มีอะไรบ้าง อธิบาย 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................  

3. ขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) เป็นอย่างไร 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................  

4. ภาพรวมของผลกระทบจากการดำเนินงานโรงไฟฟ้าขยะ RDF ในประเทศไทย ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม เป็นอย่างไร 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

5. ข้อจำกัด / ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................  

6. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการเพิ่มผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทนุของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF                                                                                                                  

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยเรื่อง ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF ของประเทศไทย 

 
ชื่อผู้สัมภาษณ์...................................................................................................................................... 

ตำแหน่ง....................................................................หน่วยงาน............................................................ 

เบอร์ติดต่อ..........................................วันที่สัมภาษณ์....................................เวลา............................... 

 

1. ที่มาของโครงการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.1 จุดเริ่มต้นของ “โครงการโรงไฟฟ้าขยะ RDF” วัตถุประสงค์ และประโยขน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.2 โครงการโรงไฟฟ้าฯ ได้เริ่มดำเนินการเมื่อไร และใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ด้านบุคลากร ตลอดจน

งบประมาณในการบำรุงรักษาอย่างไร 

1.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโรงไฟฟ้าฯ มีใครบ้าง 

2. ขั้นตอนและกิจกรรมของโครงการโรงไฟฟ้าขยะ RDF  

2.1 ขั้นตอนและกิจกรรมในการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจบุัน 

2.2 ในแต่ละช่วงของการดำเนินการมีกิจกรรมใดบ้างที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม และกิจกรรมใดบ้างที่ไม่ได้

ดำเนินการต่อ (ระบุเป็นรายปี ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการฯ) 

2.3 ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯในปัจจุบัน  

3. การบริหารจัดการโครงการฯ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค 

3.1 ในปัจจุบันมีการบริหารจัดการโครงการ โครงสร้างการบริหาร วิธีการ และการประเมินผล อย่างไร 

3.2 ท่านคิดว่าจะมีการบริหารจัดการโครงการอย่างไรให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.3 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ ตลอดจนแนวทางแก้ไข 

4. ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบที่ได้จากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าขยะ RDF ด้านมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอะไรบ้าง 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

4.1 ด้านเศรษฐกิจ เช่น รายได้, ตลาดรองรับ, การเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

    

    

    

4.2 ด้านสังคม เช่น คุณภาพชีวิต, ทัศนคติของต่อการดำเนินงาน, การเกิดอาชีพ, กลุ่มเครือข่ายฯ, ศูนย์เรียนรู้ชุมชน  

    

    

    

4.3 ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางน้ำ (ปริมาณการใช้น้ำ, แหล่งน้ำสาธารณะ), มลพิษทางอากาศ (การปล่อย
อากาศเสียออกสู่บรรยากาศ), การจัดการของเสีย (เช่น เถ้าที่เกิดจากการเผา) 

    

    

    

 

5. ปัจจัยที่ทำให้โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ประสบผลสำเร็จ 

5.1 การดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF)ให้ประสบความสำเร็จและเกิดความยั่งยืนขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยใดบ้าง เพราะอะไร 

5.2 ในการปัจจุบันการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ประสบผลสำเร็จหรือไม่ หากไม่จะมีการ

ปรับปรุงหรือพัฒนาอย่างไร  

6. ความต้องการในการรับการสนับสนุนช่วยเหลือ 

6.1 การดำเนินโครงการที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือจากหน่วยงานใดบ้าง 

6.2 ในปีต่อๆไป ทางโครงการฯ ต้องการการช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากหน่วยงานไหนบ้างและในด้านใด 

เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ มีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน 

7. ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินการในอนาคตให้เหมาะสมกับบริบทของสังคม  
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แนวคำถามประกอบการสัมภาษณ์ชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF 
งานวิจยัเรื่อง ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนโรงไฟฟา้พลังงานเชื้อเพลิง (RDF) ของประเทศไทย 

 

ชื่อผู้สัมภาษณ์...................................................................................................................................... 

ตำแหน่ง....................................................................หน่วยงาน............................................................ 

เบอร์ติดต่อ..........................................วันที่สัมภาษณ์....................................เวลา............................... 

 

1. ท่านมีขั้นตอนในการดำเนินการผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF อย่างไรบ้าง 

....................................................................................................................................................................................... 

2. มีหน่วยงานใดบ้างที่ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดำเนินงานของท่าน 

....................................................................................................................................................................................... 

3. แหล่งที่มาของวัตถุดิบ (ขยะ) คุณภาพของวัตถุดิบ และความเพียงพอของวัตถุดิบ เป็นอย่างไร 

....................................................................................................................................................................................... 

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการ 

....................................................................................................................................................................................... 

5. ท่านได้รับผลกระทบของการดำเนินงานโรงไฟฟ้าขยะ RDF อย่างไรบ้าง 

5.1 ด้านเศรษฐกิจ  เช่น รายได้ 

....................................................................................................................................................................................... 

5.2 ด้านสังคม  เช่น สุขภาพ คุณภาพชีวิต การมีงานทำ 

....................................................................................................................................................................................... 

5.3 ด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น มลพิษทางน้ำ (ปริมาณการใช้น้ำ, แหล่งน้ำสาธารณะ),  มลพิษทางอากาศ (ปริมาณ

การปล่อยอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ) , การจัดการของเสีย (เช่น เถ้าที่เกิดจากการเผา) 

....................................................................................................................................................................................... 

6. ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการ 

....................................................................................................................................................................................... 

7. ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ 

....................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
งานวิจยัเรื่อง ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนโรงไฟฟา้พลังงานเชื้อเพลิง (RDF) ของประเทศไทย 

คำชี้แจง แบบประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ใช้ในการประเมินการใช้พลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF  
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการลงทุนโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะว่า เมื่อมีการลงทุนไปแล้ว สังคมจะได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนมากน้อยเพียงใด 

การคำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนนั้น สามารถหาได้จากอัตราส่วน ระหว่างผลประโยชน์ที่
ได้รับทั้งหมดกับมูลค่าการลงทุนของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ซึ่งการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง (RDF) ในครั้งนี้ผลประโยชน์ได้รับนั้น สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ 
ผลตอบแทนด้านสังคม และผลตอบแทนด้านสิ่งแวดล้อม 
  

มูลค่าการลงทุน (ด้านเศรษฐกิจ) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด หน่วย (บาท/ปี) 
ตัวแทนผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า
เชื้อเพลิงขยะ RDF 

ต้นทุนการผลิต - ค่าก่อสร้าง 
 

 

  
- ค่าที่ดิน 
 

 

  
- ค่าขนส่ง 
 

 

  
- ค่าดำเนินการและบำรุงรักษา 
 

 

  
- ค่าบำรุงรักษา 
  

  
- ค่าจ้างบุคลากร  
 

 

  
- อื่น ๆ (ระบุ...........................) 
 

 

รวมค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิต (บาท/ปี)  
ตัวแทนผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า
เชื้อเพลิงขยะ RDF 

รายได้ - อัตรารับซื้อไฟฟ้า (FiT) 
 

  
- อื่น ๆ (ระบุ...........................) 

  

รวมรายได้ (บาท/ปี)  
รวมผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนด้านเศรษฐกิจ (บาท/ปี)  
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ผลประโยชน์ด้านสังคม 

ผู้มสี่วน ได้ 
ส่วน เสีย 

ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด หน่วย 
คำนวณให้อยู่ใน 

รูปตัวเงิน (บาท/ปี) 
ตัวแทนชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 
RDF 

การอบรม ให้ ค วามรู้
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
โดยนั ก วิ ช าการหรื อ
ปราชญ์ชุมชน 

- การมีส่วน ร่วม 
การเข้าอบรม 

 

............ครั้ง/ป ี จำนวนครั้ง x ค่าเข้า
อบรม 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของเครือข่ายชุมชนการ
จัดการขยะ 

- การเข้าร่วม
ประชุมเครือข่าย 

......ครั้ง/เดือน จำนวนครั้ ง  x ค่ า เข้ า
ประชุม x 12 

 การจ้างงาน - สัดส่วน การจ้าง
งานคนในท้องถิ่น 

...........ร้อยละ ร้อยละ x อัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ำ x 365 วัน 

 ที่ดินเพิ่มขึ้น - จำนวนที่ดินที่
เพิ่มข้ึนจากบ่อขยะ
เดิมท่ีไม่ใช้แล้ว 

...................ไร ่ จำนวนไร่ x ราคาที่ดิน 

 อื่น ๆ (ระบุ..............)    

รวมผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนด้านสังคม (บาท/ปี)  

 
ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม 

ผู้มสี่วน ได้ 
ส่วน เสีย 

ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 

(กิโลกรัม) 
คำนวณให้อยู่ใน 
รูปตัวเงิน (บาท) 

ตัวแทนชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง
ขยะ RDF 

การลดค่ากำจัดขยะใน
พื้นที ่

- ปริมาณขยะ  กิ โลกรัม  X ค่ าก ำจั ด
ขยะ 

- อื่น ๆ (ระบุ...........)   
รวม (บาท/ปี)   

ตัวแทน
ผู้ประกอบการ
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง
ขยะ RDF 

การใช้ทรัพยากรเหลือ
ใช้ ให้ เกิดความคุ้ มค่ า 
(ขี้เถ้าที่เกิดจากการเผา) 

- ปริมาณขี้เถ้าที่นำ
กลับไปใช้ผสมกับ
ซีเมนต์ในกระบวนการ
ผลิตปูนซีเมนต์ 

 กิ โลกรัม  X ค่ ารับซื้ อ
ขี้เถ้าของโรงปูน 

รวม (บาท/ปี)   
ตั วแทนชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้ า เชื้ อ เพลิ ง
ขยะ RDF 

การลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์

- ปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 
(ตัน/ปี) 

 ตั น ต่ อ ปี  X ร า ค า
คาร์บอนเครดิตต่อตัน 

รวม (บาท/ปี)   
รวมผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม (บาท/ปี)  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
พื้นที่ที่มีศักยภาพในการแปรรูปขยะมลูฝอยเพื่อผลิตเชื้อเพลิง RDF
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พื้นที่ที่มศีักยภาพในการแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเชื้อเพลิง RDF 

ลำดับที่ จังหวัด หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ตั้ง 
ขยะมูลฝอยเข้าระบบ 

(ตัน/วัน) 

1 เชียงใหม่ ทต.ฝาง ต.เวียงฝาง อ.ฝาง 284.05 
2 ลำปาง อบจ.ลำปาง ต.ต้นธงชัย อ.เมือง 340.00 
3 ลำปาง ทน.ลำปาง ต.กล้วยแพะ อ.เมือง 239.20 
4 ลำปาง ทต.ล้อมแรต ต.ล้อมแรต อ.เถิง 107.00 
5 ลำปาง ทต.หลวงเรือ ต.หลวงเหนือ อ.งาว 46.0 
6 ลำปาง อบต.ร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ 120.00 
7 ลำพูน ทต.วังดิน ต.ลี้ อ.ลี้ 84.44 
8 น่าน ทต.ครึ่ง ต.ผาสิงห์ อ.เมือง 149.00 
9 เชียงราย ทต.แม่ต้าน ต.ครึ่ง อ.เชียงของ 245.90 
10 ตาก ทต.แม่สอด ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง 61.00 
11 ตาก ทต.พบพระ ต.พบพระ อ.พบพระ 57.00 
12 พิษณุโลก ทน.พิษณุโลก ต.บึงกอก อ.บางระกำ 395.00 
13 พิษณุโลก ทต.นครไทย ต.นครไทย อ.นครไทย 50.00 
14 กำแพงเพชร ทม.กำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง 391.39 
15 กำแพงเพชร ทต.ลานกระบือ ต.โนนพลาง อ.ลานกระบือ 40.72 
16 กำแพงเพชร ทต.สกลนคร ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี 84.35 
17 กำแพงเพชร ทต.ขาณุวรลักษณ์ ต.พุทรา อ.ขาณุวรลักษณ์บุรี 31.01 
18 กำแพงเพชร ทต.พรานกระต่าย ต.บ้านพราน อ.พรานกระต่าย 16.22 
19 กำแพงเพชร ทต.คลองขลุง ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง 16.45 
20 กำแพงเพชร ทต.ระหาน ทต.ระหาน อ.บึงสามัคคี 25.42 
21 พิจิตร ทต.บางมูลนาก ต.ท่าหลวง อ.เมือง 273.38 
22 พิจิตร ทต.บางมูลนาก ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก 273.38 
23 อุทัยธานี ทม.อุทัยธานี ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง 314.00 
24 สระบุรี อบต.เมืองขีดขิน ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ 20.00 
25 ฉะเชิงเทรา อบจ.ฉะเชิงเทรา ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม 235.10 
26 ฉะเชิงเทรา ทต.บางคล้า ต.กกลับ อ.บางคล้า 83.50 
27 ฉะเชิงเทรา ทม.ฉะเชิงเทรา ต.บางขวัญ อ.เมือง 470.10 
28 ปราจีนบุรี อบต.กบินทร์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี 60.00 
29 สมุทรปราการ อบต.แพรกษาใหม ่ ต.แพรกษาใหม่ อ.แพรกษา 1,900.00 
30 สุพรรณบุรี ทม.สุพรรณบุรี ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง 223.26 
31 สุพรรณบุรี ทต.ศรีประจันทร์ ต.ศรีประจันทร์ อ.ศรีประจันทร์ 150.14 
32 สุพรรณบุรี ทต.ท้าวอู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง 242.18 
33 สุพรรณบุรี อบต.หนองมะค่าโมง ม.21 ต.ด่านช้าง-หองมะคำโมง 106.84 



 137 

ลำดับที่ จังหวัด หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ตั้ง 
ขยะมูลฝอยเข้าระบบ 

(ตัน/วัน) 

34 สุพรรณบุรี อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช 65.30 
35 หนองลำภู ทม.หนองลำภู ต.หนองลำภู อ.หนองลำภู 128.20 
36 หนองลำภู ทต.โนนสูงเปลือย ต.โนนสูงเปลือย อ.ศรีบุญเรือง 109.60 
37 หนองลำภู ทต.สุวรรณคูหา ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา 66.80 
38 มุกดาหาร ทม.มุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.มุกดาหาร 313.62 
39 ร้อยเอ็ด ทม.ร้อยเอ็ด ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด 776.27 
40 ร้อยเอ็ด ทม.สุวรรณภูมิ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ 484.19 
41 มหาสารคาม ทต.เชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน 123.75 
42 มหาสารคาม ทต.บรบือ ต.บรบือ อ.บรบือ 106.14 
43 มหาสารคาม ทต.วาปีปทุม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม 89.63 
44 มหาสารคาม ทต.พยัคฆภูมิพิสัย ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย 81.91 
45 กาฬสินธุ์ ทม.บัวขาว ต.บัวขาว อ.กุฉินารา 136.30 
46 กาฬสินธุ์ ทต.หนองกุงศรี ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี 86.90 
47 กาฬสินธุ์ ทต.โพน ต.โพน อ.คำม่วง 72.26 
48 นครราชสีมา ทต.ด่านขุนทด ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด 35.60 
49 นครราชสีมา ทต.โนนสูง ต.โนนสูง อ.โนนสูง 54.40 
50 นครราชสีมา ทต.พิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย 103.30 
51 บุรีรัมย ์ ทต.บ้านกรวด ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด 44.54 
52 ชัยภูม ิ ทต.หนองบัวแดง ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง 138.00 
53 ชัยภูม ิ ทต.ภูเขียว ต.ภูเขียว อ.ภูเขียว 198.00 
54 ชัยภูม ิ ทต.บ้านเพชร ต.บ้านเพชร อ.บำเพ็ญณรงค์ 103.00 
55 อำนาจเจริญ อบจ.อำนาจเจริญ ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ 347.49 
56 ศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง 101.55 
57 ศรีสะเกษ ทต.ยางชุมน้อย ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย 5.99 
58 ศรีสะเกษ อบต.เสียว ต.เสียว อ.เบญจลักษณ์ 3.68 
59 ศรีสะเกษ ทม.กันทรลักษณ์ ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษณ์ 21.95 
60 ศรีสะเกษ ทต.ขุนหาญ ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ 17.15 
61 ศรีสะเกษ ทต.เมืองขุขันธ์ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ 30.02 
62 ศรีสะเกษ ทต.เมืองคง ต.เมืองคง อ.ราศีไศล 9.95 
63 ศรีสะเกษ ทต.กำแพง ต.โพธิ์ชัย อ.อุทมทพิสัย 28.61 
64 ยโสธร ทม.ยโสธร ต.สิงห์ อ.เมือง 156.01 
65 ยโสธร ทต.กุดขุม ต.กุดขุมพัฒนา อ.กุดขุมพัฒนา 84.49 
66 ยโสธร อบต.สุมพุก ต.สุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว 135.74 
67 ยโสธร ทต.เลิงนกทา ต.เลิงนกทา อ.เลิงนกทา 111.12 
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ลำดับที่ จังหวัด หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ตั้ง 
ขยะมูลฝอยเข้าระบบ 

(ตัน/วัน) 

68 อุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ 134.27 
69 อุบลราชธานี ทม.พิบูลมังสาหาร ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร 242.94 
70 อุบลราชธานี ทม.เดชอุดม ต.กลาง อ.เดชอุดม 281.15 
71 อุบลราชธานี ทต.ตระการพืชผล ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล 362.31 
72 อุบลราชธานี ทต.บุญฑริก ต.บุญฑริก อ.บุญฑริก 134.91 
73 จันทบุรี ทม.จันทบุรี ต.มะขาม อ.มะขาม 240.00 
74 จันทบุรี ทต.โป่งน้ำร้อน ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน 127.00 
75 จันทบุรี ทม.ขลุง ต.บ่อ อ.ขลุง 65.00 
76 จันทบุรี ทต.ท่าใหม ่ ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ 109.00 
77 จันทบุรี อบต.แก่งหางแมว ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว 38.00 
78 ชลบุรี อบจ.ชลบุรี ต.บางพระ อ.ศรีราชา 1,047.00 
79 ชลบุรี เมืองพัทยา ต.เขาไม้แก้ว อ.ศรีราชา 603.00 
80 ชลบุรี อ.สัตหีบ ต.บางละมุง อ.บางละมุง 200.00 
81 ชลบุรี ทม.บ้านบึง ตหนองซาก อ.บ้านบึง 350.00 
82 ชลบุรี ทต.บ่อทอง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง 112.00 
83 ระยอง ทต.เมืองแกลง ต.บ้านนา อ.แกลง 50.00 
84 พังงา ทม.พังงา ต.ตากแดด อ.เมือง 117.16 
85 พังงา ทม.ตะกั่วป่า ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า 106.80 
86 ตรัง ทน.ตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 311.56 
87 ตรัง ทม.กันตัง ต.คลองชีล้อม อ.กันตัง 136.88 
88 สตูล ทม.สตูล ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง 129.76 
89 สตูล ทต.กำแพง ต.กำแพง อ.ละงู 149.26 
90 ยะลา ทน.ยะลา ต.สะเตงนอก อ.เมือง 148.00 

แหล่งที่มา:  (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564), กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558) 
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