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ค ำน ำ 

ขยะชุมชนที่มาจากบ้านเรือน ส านักงาน ร้านค้า ตลาด โรงแรม ฯลฯ  
มีปริมาณเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ 
ของประชาชน  ที่ผ่านมาได้ถูกน าไปก าจัดโดยการฝังกลบทั้งที่ถูกหลักวิชาการ
และการด าเนินงานที่ไม่เหมาะสม  จึงมีแนวคิดในการจัดการขยะที่เกดิขึ้นใหเ้กดิ
ประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเกิดประโยชน์มากขึ้น โดยความ
ร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

ส าหรับพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะชุมชนและ
อยู่ระหว่างการเตรียมโครงการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้น าชุมชนในพ้ืนที่  ควรมีความรูแ้ละ
แนวคิดส าหรับการวางแผนและตัดสินใจเบื้องต้น มีแนวทางในการสร้างความ
ร่วมมือ และเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการ  

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จึงได้จัดท าคู่มือนี้ขึ้น ภายใต้โครงการ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน (Public-Private-
People Partnership: 4P) ในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ด้วยการ
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน (ส านักงาน กกพ.)  คู่มือนี้จัดท าขึ้นส าหรับกรณีขยะชุมชน ซึ่งให้
ความส าคัญต่อความร่วมมือตลอดกระบวนการจัดการขยะชุมชน  
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สถานการณ์และนโยบาย 
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากขยะ 

 

เร่ิมท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาขยะชุมชนที่เพ่ิมขึ้น 

โดยที่การจัดการขยะในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของประเทศยังไม่มี

ประสิทธิภาพมากนัก แม้การส่งเสริมการจัดการขยะต้นทาง

ได้มีความก้าวหน้ามาตามล าดับ แต่มีปริมาณขยะยังคงมี

จ านวนเพ่ิมขึ้ นเร่ือยๆ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการ

จัดการขยะเพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ และ

ให้เกิดประโยชน์ทางด้านพลังงาน 
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1.  

สถานการณ์และนโยบาย 
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากขยะ 

 
 

 

 
สถานการณ์ 

 ขยะมูลฝอยชุมชนเป็นขยะที่ เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น บ้านพักอาศัย สถาน
ประกอบการค้า แหล่งธุรกิจ ร้านค้า สถานบริการ ตลาดสด ส านักงาน ฯลฯ โดยเป็นปัญหาส าคัญของ
ประเทศ ซึ่งนับวันยิ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น มีสาเหตุมาจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งก่อให้เกิดปริมาณของเหลือทิ้งเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองและชุมชน
ขนาดใหญ่ 

รายงานสถานการณ์มลพิษ ปี 2561 ระบุว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะ

มูลฝอยเกิดข้ึนประมาณ 27.93 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 

2.05  ปัจจุบัน แม้การจัดการขยะส่วนหน่ึงได้มีการน าไปใช้ประโยชน์ 

ในกระบวนการรีไชเคิลและท าปุ๋ยอินทรีย์มากข้ึน และมีขยะชุมชน 

ร้อยละ 39 ได้ถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง แต่ยังมีขยะชุมชน 

ที่เหลืออีกร้อยละ 26 ถูกก าจัดอย่างไม่ถูกต้อง   

 

 

 ปัญหาจากขยะมูลฝอยเป็นสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เมื่อตกสู่
แหล่งน้ าท าให้น้ าเน่าเสีย มีการย่อยสลายที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและก๊าซที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
เป็นแหล่งพาหะน าโรค และเกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ ยังเป็นการสูญเสียทรัพยากร 
ที่มีอยู่จ ากัดไปโดยเปล่าประโยชน์ 

ทัน 
สถานการณ์ 

เข้าใจ 
หลักการจัดการ 

เข้าถึง 
นโยบายและแผน 
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ในส่วนของการใช้พลังงานไฟฟ้า ส่วนใหญ่มีการใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ  
คิดเป็นร้อยละ 59.4 ของการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด  ในส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนในการผลิตไฟฟ้ามาจากพลังงานน้ า แสงอาทิตย์ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ 
และก๊าซชีวภาพ โดย ในปี 2562 มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากขยะ (ขยะชุมชนและขยะ
อุตสาหกรรม) ประมาณ 318 เมกะวัตต์  

ปัจจุบัน การใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยในปี 2562 
เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 13 จากปีที่ผ่านมา แต่กระนั้นความต้องการพลังงานในประเทศ 
ก็เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 ต้องมีการน าเข้าพลังงานปริมาณ 78,233 พันตัน
เทียบเท่าน้ ามันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5.8  

นับเป็นโอกาสท่ีจะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะชุมชนควบคู่กับการเพ่ิมการใช้
พลังงานทดแทน ด้วยการแปรขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า  เพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้าง
ให้เกิดมูลค่าทางพลังงาน  ลดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ เชื้อเพลิงถ่านหินและลิกไนต์ 
รวมถึงเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่น ๆ โดยขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ สร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือกับ
ประชาชนในพื้นที่   
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หลักการจัดการขยะชุมชน 

 ค าว่าขยะในคู่มือนี้หมายความถึงขยะชุมชน ซึ่งมีหลักการจัดการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการลดการเกิดขยะ (Reduce) การใช้ซ้ า (Reuse) และ
การน าไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ให้มากที่สุดตามแนวคิด 3Rs  

เมื่อเหลือเป็นขยะแล้วจึงน าเข้ากระบวนการแปลงให้เป็นพลังงาน (Waste 
to Energy) ส่วนขยะที่ ไม่สามารถก าจัดได้ด้วยวิธีนี้  รวมถึงขยะเหลือจาก
กระบวนการต่าง ๆ  ควรน าไปก าจัด (Disposal) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้วิธีการฝังกลบ โดย
ควรจะเหลือเป็นขยะในล าดับขั้นตอนนี้ให้น้อยที่สุด หรือเท่าที่มีความจ าเป็น  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หลักการนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) ซึ่งค านึงถึงการใช้ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรให้เต็มประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์สูงสุด มีขยะที่ต้องทิ้งให้น้อยที่สุด ลดการสูญเสียทรัพยากรใน 
การผลิต ลดความเสี่ยงต่าง ๆ และช่วยรักษาสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติ ทั้งนี้  
ในส่วนขยะที่ต้องทิ้งจะค านึงถึงการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนน าไปก าจัด
ด้วยวิธีการต่าง ๆ  

 

  

ภาพแสดงล าดับช้ันการจัดการขยะ  

Reuse 

Recycle 

Waste to  
Energy 

Disposal 

Reduce 
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การลดการเกิดขยะและการใช้ซ ้า 

เป็นการท าให้ไม่เกิดขยะหรือเกิดน้อยที่สุด ค านึงถึง
ตั้งแตว่างแผนการซื้อตามความจ าเป็น เลือกใช้วัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพท าให้สามารถใช้งานได้นาน ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถน ากลับไปแปรรูปใช้ใหม่ได้  
รวมถึงใช้สิ่งของซ้ า ๆ การดัดแปลงรูปร่าง หรือมอบให้
ผู้อื่นที่ต้องการได้น าไปใช้ประโยชน์ 

การแปรรูปน ากลับไปใช้ใหม ่

เป็นการคัดแยกและน าสิ่ งของหรือเศษวัสดุ 
บางประเภท เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ 
เป็นต้น เพ่ือน าไปผ่านกระบวนแปรรูปไปเป็น
วัตถุดิบส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ และยังรวมถึงการ
น าขยะอินทรีย์มาหมัก (Composting) ท าปุ๋ย
หรือสารบ ารุงดิน 

 

การแปลงขยะเปน็พลงังาน  

เป็นการน าขยะที่ไม่สามารถน าไปผ่าน 
กระบวนการแปรรูปเพื่อน ากลับไปใช้ใหม่ได้  
มาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานความร้อน พลังงาน 
ไฟฟ้า หรือเป็นเชื้อเพลิงโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ   

การก าจัดโดยการฝังกลบขยะ  

เป็นล าดับขั้นสุดท้ายในการจัดการขยะ 
ที่ไม่สามารถผ่านกระบวนการต่าง ๆ ข้างต้น 
รวมทั้งเศษเถ้าท่ีเหลือจากกระบวนการแปรรูป
ขยะให้เป็นพลังงาน น ามาฝังกลบอย่างถูกต้อง  

Reduce 
 & Reuse 

 

Recycle  

Disposal 
(Landfill) 

Waste to 
Energy  
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นโยบายและแผนท่ีเกี่ยวข้อง 

 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) 

 

เป็นเป้าหมายการพัฒนาของประชาคมโลก นับตั้งแต่ปี 2558  

ถึงปี 2573 ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย โดยมี SDG7 ให้ความ 

ส าคัญต่อด้านพลังงาน SDG11 ต้องการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ต่อประชากรในเมือง ท้ังทางด้านคุณภาพอากาศและของเสีย 

ส่วน SDG12 การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน ผลักดันให้มี 

การลดและน าขยะกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ 

 

 

นโยบายและแผนหลักของประเทศที่เกี่ยวกับความรว่มมอืในการจดัการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ 
มีดังนี ้

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 

มีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว” ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานและการใช้พลังงาน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (ประเด็นที่ 7) มีแผนย่อยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน ให้มีการกระจาย
ชนิดของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมพลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน  

 มุ่งปรับการบริหารจัดการพลังงานของภาครัฐ ให้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ปรับรูปแบบการวางแผนจัดหาพลังงานเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ปรับโครงสร้าง
กิจการพลังงานให้มีการแข่งขันเพ่ิมมากขึ้น พัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือเป็นทางเลือกให้
ประชาชนมีอิสระด้านพลังงานในการผลิตเอง ใช้เอง เหลือขาย ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญต่อการปฏิรูปการส่งเสริมการ
น าขยะไปเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้า แก้ไขปัญหาด้านขยะ สร้างความมั่นคงทางระบบ
ไฟฟ้า และสนับสนุนการเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน 

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

 ประเด็นปฏิรูปภายใต้แผนนี้มี 6 เรื่องหลัก ได้แก่ ทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน้ า 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบบริหาร
จัดการ  ทั้งนี้ การปฏิรูประบบการบริหารจัดการได้ให้ความส าคัญต่อการสร้างการมีส่วนรว่ม
ของทุกภาคส่วน และขยายการมีส่วนร่วมในทุกระดับ ไม่จ ากัดอยู่เฉพาะการมีส่วนร่วมใน
ระดับรับฟังความเห็น และ ขยายการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน (Public – Private – People Partnership) เพ่ือเป็นพลังทางสังคมใน
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564)  

 ให้ความส าคัญต่อการเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้าย  ลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า และเพ่ิมศักยภาพการบริหาร
จัดการการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้า ชีวมวล 
ก๊าซชีวภาพ พืชพลังงาน และขยะ ฯลฯ 

แผนพัฒนาก าลังผลติไฟฟา้ของประเทศ  

แผนนี้มักเรียกกันว่าแผน PDP ย่อมาจากค าว่า Power Development Plan 
ส าหรับแผน PDP2018 ซึ่งจัดท าขึ้นส าหรับช่วงปี พ.ศ. 2561-2580 ได้ให้ความส าคัญแก่ 
ความมั่นคงทางพลังงาน (Security) ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสมเพ่ือลดภาระผู้ใช้
ไฟฟ้า และการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจาก



ส่วนที่ 1             สถานการณ์และนโยบาย  

ผ

ผ

ผ 

 
11 
 

พลังงานทดแทนและการเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้า รวมทั้งก าหนดเป้าหมายก าลัง
การผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ 77,211 เมกะวัตต์ เมื่อสิ้นแผนในปี 2580 ประกอบด้วยก าลังผลิต
ไฟฟ้า ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 40,090 เมกะวัตต์ มีการปลดโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุในช่วงปี 
2561-2580 รวม 25,310 เมกะวัตต์ และก าลังการผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่ 56,431 เมกะวัตต์ 
ซึ่งได้รวมพลังงานไฟฟ้าประเภทพลังงานหมุนเวียน 20,766 เมกะวัตต์  

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  

แผนนี้เรียกกันว่าแผน AEDP ย่อมากจากค าว่า Alternative Energy 
Development Plan ส าหรับแผน ADEP2015 จัดท าขึ้นส าหรับช่วงปี พ.ศ. 
2558-2579 ซึ่งท่ีมีความสอดคล้องกับแผน PDP2015 โดยได้ก าหนดเป้าหมาย
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ร้อยละ 20 ของปริมาณ
ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิ และก าหนดเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนแต่ละประเภทเชื้อเพลิง ส าหรับเชื้อเพลิงจากขยะชุมชน มีเป้าหมายในปี 2579  
รวม 500 เมกะวัตต์ 

ต่อมาเมื่อแผน PDP2018 ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อ 30 เมษายน 2562  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดท า (ร่าง) แผน AEDP2018 ส าหรับช่วงปี  
พ.ศ. 2561-2580 เพ่ิมเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนอีก 400 เมกะวัตต์ (ดังภาพ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ร่างแผน AEDP2018 ส าหรับช่วงปี พ.ศ. 2561-2580, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2562. 
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แผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564  

แผนแม่บทนี้ จัดท าขี้นเพ่ือเป็นกรอบและทิศทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ 
มูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ ให้เกิดการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสามารถด าเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยมาตรการส าคัญ 3 ประการ 

 

 

  

 

 

  
มาตรการลดการเกดิขยะ 

ที่แหล่งก าเนิด 

  
มาตรการเพ่ิมศักยภาพ 

การจดัการขยะ 

  
มาตรการส่งเสริม 

การบริหารจดัการขยะ 

สนับสนุนการเลือกใช้สินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และส่งเสริมให้เกิดการคัดแยก
และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์
ให้มากที่สุด   

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการเก็บรวบรวม ขนส่ง 
และก าจัดขยะและของเสีย
อันตรายชุมชนที่เกิดในพ้ืนที่
รับผิดชอบ จัดให้มีศูนย์ก าจัด
ขยะรวม  โดยใช้เทคโนโลยีแบบ
ผสมผสานอย่างเหมาะสม   

สร้างจิตส านึกแก่ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่ลด
การเกิดขยะและคัดแยกขยะ
จากบ้านเรือน โรงเรียน สถาน
ประกอบการ สถานบริการ
ต่าง ๆ   

การพัฒนาระบบแปรสภาพของเสียให้เป็นพลังงาน ถือเป็นแนวทางหน่ึงใน

การแก้ไขปัญหาขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องในระยะยาว  

การจัดการปัญหาขยะซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ต้องอาศัยการบูรณาการระหว่าง

ภาครัฐ เอกชน และประชาชน (4P) โดยเฉพาะการแก้ปัญหาที่ต้นทาง  

ยึดหลักการจัดการขยะ เพ่ือน าไปสู่การจัดการขยะกลางทางและปลายทาง 

อย่างมีประสิทธิภาพ การน าขยะที่ไม่สามารถผ่านกระบวนการดังกล่าวแล้วไปเป็น

เชื้อเพลิงเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้า จึงเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจัดการขยะ 

ของประเทศที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

หรือ (ร่าง) AEDP2018 ที่มีเป้าหมายสนับสนุนการผลิตพลังงานไฟฟ้า 

จากขยะชุมชนอีก 400 เมกะวัตต์ ภายในปี 2580  

“ 
  

                                 
                  

 

 

                                                                                             ” 



 
 

  

 

กระบวนการและกฎระเบียบ 
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากขยะ 

  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการขยะ 

เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการลงทุนในการ

ด าเนินโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ทั้งนี้ในขั้นการเตรียมการ

และวางแผนนั้น ควรมีข้อมูลสถานการณ์ขยะและความต้องการในพ้ืนที่ 

การปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะๆ และเข้าใจขั้นตอน

การด าเนินงานตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ 
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2. 

กระบวนการและกฎระเบียบ 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ 

 

 

 

 

 
 

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีจ ำเป็น 

การส ารวจข้อมูลและการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรเป็นข้ันตอน 

ที่ด าเนินการควบคู่กัน โดยข้ึนอยู่กับสถานการณ์และความพร้อมของแต่ละพ้ืนท่ี 

การเตรียมความพร้อมต่อการด าเนินการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งหมายถึง
ขยะชุมชนให้ประสบผลส าเร็จนั้น จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือประเมิน
ศักยภาพของพ้ืนที่ในการด าเนินการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ อันประกอบด้วย  

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกฎระเบียบในการน าขยะมาผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า ซึ่งบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเรียนรู้  เพ่ือวาง
แผนการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เนื่องจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
จากขยะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพลังงานและการควบคุมมลพิษ  
มีกฎหมายและระเบียบหลายฉบับ รวมถึงต้องมีการประสานงานกับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องจ านวนมาก 

 

 

ส ารวจ 

ข้อมูลในพ้ืนที่ 

ปรึกษาหารือ 

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ด าเนินการ 

ตามข้ันตอนและ

กฎระเบียบ 
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ข้อมูลปริมาณขยะในแต่ละพ้ืนที่ ข้อมูลปริมาณและประเภทขยะในแต่ละ
พ้ืนที่  ซึ่งรวบรวมตามที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงข้อมูลความสามารถในการ
รวบรวมและเก็บขนขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการ
ค านวณปริมาณขยะแต่ละประเภทที่จะเข้าสู่การก าจัดโดยวิธีการเผาหรือ
วิธีการอื่น ๆ  และน าไปสู่การออกแบบระบบการเผาเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้า
ที่เหมาะสมกับปริมาณและองค์ประกอบขยะในอนาคตด้วย 

ข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อคาดการณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของพ้ืนที่
ในอนาคตประกอบการพิจารณาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อมูลความสามารถของสายส่งในการรองรับพลังงานที่ผลิตจากขยะ 
เพื่อประกอบการพิจารณาที่ตั้งของโรงไฟฟ้า 

ข้อมูลกรณีศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะที่ด าเนินการแล้ว
ประสบผลส าเร็จ เพ่ือศึกษาและน าบทเรียน ข้อพึงระวัง และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น จากการด าเนินงานของกรณีศึกษามาปรับใช้ในการพัฒนา 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ และการบริหารจัดการในอนาคต 

ข้อมูลกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ส่วนภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรวบรวมขยะ เก็บ 
และขนส่ง การก าจัดขยะ การประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ 
รวมถึงการส่งเสริมการลงทุน 

ข้อมูลเทคโนโลยีชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ  
โดยศึกษาเปรียบเทียบข้อดีและข้อจ ากัดของเทคโนโลยีแต่ละชนิด อาทิ 
ขนาดการรับปริมาณขยะได้ต่อวัน รูปแบบและคุณสมบัติของขยะ 
ที่รองรับได้ ความสามารถในการเดินระบบอย่างต่อเนื่อง ระบบการควบคมุ
มลพิษ ต้นทุนการก่อสร้าง การบ ารุงรักษา และด าเนินการ เป็นต้น  
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในคลัสเตอร ์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาเห็นชอบให้จังหวดั
ด าเนินการพิจารณา การรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอย หรือ คลัสเตอร์ 
(Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แนวทางการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ยึดเขตพ้ืนที่การปกครอง เนื่องจากมีความชัดเจน และสะดวกใน
การบริหารจัดการ นอกจากนี้ ยังค านึงถึงความคุ้มค่าในการด าเนินการ โดยแต่ละกลุ่มใช้
เขตท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันหรือใกล้เคียงกัน และมีระยะทางขนถ่ายมูลฝอยไปยังสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย ประมาณ 30 - 40 กิโลเมตร  ทั้งน้ี สามารถยกเว้นได้กรณีที่มีความคุ้ม
ทุนมากกว่า  

แต่ละคลัสเตอร์ ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกคลัสเตอร์ ดังนั้น ควรร่วมมือกันในการเตรียมการและวางแผน
ด าเนินโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่  

การพัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ต้องให้ความส าคัญ
ต่อความร่วมมือระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการ ซึ่งมัก
เป็นเจ้าภาพคลัสเตอร์ กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ 

o ประชาชนในพ้ืนที่ผู้ก่อให้เกิดขยะ 
o ประชาชนบริเวณโดยรอบโครงการ   
o เกษตรกร และชาวประมง 
o ผู้ประกอบการด้านที่อยู่อาศัย 
o ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

o สถานศึกษา 
o ศาสนสถาน   
o สถานพยาบาล 
o ผู้ประกอบการรา้นอาหาร โรงแรม 

ที่พัก และกิจการท่องเที่ยว 
o ฯลฯ 

นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกในคลัสเตอร์  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งโครงการและที่ประสงค์จะน าขยะมาก าจัดกับโครงการด้วย รวมทั้ง
ค านึงถึงความต้องการและความร่วมมือกับประชาชนในเขตท้องถิ่นและในบริเวณที่ตั้ง
โครงการซึ่งอาจตั้งอยู่นอกเขตท้องถิ่น    
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรผลิตพลังงำนไฟฟำ้จำกขยะ 
 

การด าเนินการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะชุมชนต้องอาศัยกลไกการขับเคลื่อน 
จากหลายภาคส่วน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
ได้ก าหนดขั้นตอนการก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ขั้นตอนการพิจารณาโครงการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ไว้ 14 ขั้นตอน ต่อมาได้ก าหนดเป็น 4 
ขั้นตอนหลัก 10 ขั้นตอนย่อย เพ่ือให้เกิดความกระชับและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น ดังนี้  

 

ก. กำรเสนอผลกำรศึกษำวิเครำะห์โครงกำรฯ จังหวัด 

ขั้นตอนท่ี 1 อปท. ที่เป็นเจา้ของโครงการฯ เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ กรณีที ่อปท. 
จัดท าบนัทึกข้อตกลงรว่มกนั / หนังสอืกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การรวมกลุ่ม (Cluster)  

• หนังสอืข้อตกลงความรว่มมอื 
• รายงานการรับฟังความคดิเห็นจากประชาชน 
• รูปแบบการรว่มลงทุน 
• วิเคราะห์เทคโนโลย ี
• งบประมาณการลงทุน 

  

ขั้นตอนท่ี 2  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถ.จ.) ตรวจสอบเอกสารความครบถ้วน 
และถูกต้อง รายละเอียดผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ ประกอบด้วย 

• เหตุผล ความจ าเปน็ และประโยชน์ของข้อเสนอ 
• ต้นทนุการด าเนนิการในภาพรวมและมูลค่าของโครงการฯ ระหว่าง อปท. และเอกชน 
• รูปแบบและระยะเวลาการมอบหมายให้เอกชน 
• ประมาณการผลตอบแทนในด้านตา่ง ๆ เช่น อัตราผลตอบแทนทางการเงิน  

การจดัสรรผลประโยชนแ์ละผลพลอยได้ 
• ผลกระทบซึง่ครอบคลุมทั้งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม 
•   ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและแนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
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• ความพรอ้มของ อปท. ผู้จดัท าข้อเสนอ เช่น ความสอดคล้องกบัแผนพัฒนาจังหวดั 
และกฎหมาย 

ขั้นตอนท่ี 3   คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ ให้เสนอโครงการฯ ไปยังกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (สถ.) รายละเอียดผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ ตามขั้นตอนที่ 2 

ข. กำรพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบของกระทรวงมหำดไทย 

ขั้นตอนท่ี 4  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ตรวจสอบเอกสารความถูกต้องของโครงการ 
เสนอต่อคณะท างานพิจารณาโครงการร่วมลงทุนกับเอกชน ตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (เฉพาะกิจ)  

ขั้นตอนท่ี 5   คณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพิจารณาให้ความเห็น 

ขั้นตอนท่ี 6   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มอบหมายให้ความเห็นชอบโครงการฯ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือผู้ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายเห็นชอบข้อเสนอโครงการและเห็นชอบ
ในสัญญาที่แก้ไข) 

 

ค. กำรด ำเนนิกำรของ อปท. 

ขั้นตอนท่ี 7 อปท. เจ้าของโครงการฯ คดัเลือกเอกชนพร้อมเสนอร่างสัญญาให้อัยการสูงสดุตรวจสอบ 
• ประกาศเชญิชวนเอกชน 
• คัดเลือกเอกชน โดยวิธกีารประมลู (ตามกฎหมาย ว่าดว้ยการจดัซื้อจัดจา้งและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ โดยอนุโลม) 
• เสนอรา่งสัญญาต่อส านักงานอัยการสงูสุดตรวจสอบ 

กรณีที่ อปท.มีการแก้ไขสัญญาในสาระส าคัญให้ อปท. เสนอ  ประเด็นที่ขอแก้ไข ผลกระทบ 
จากการแก้ไขสัญญา ร่างสัญญาฉบับแก้ไขที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักอัยการสูงสุด  แล้วให้ 
กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเสนอคณะกรรรมการกลางฯ 
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ส าหรับสาเหตุของการแก้ไขสัญญา จะเกิดขึ้นได้เนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะของการ
ด าเนินงาน/เนื้องาน/การให้บริการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของรัฐ/ตัวเงิน/รายได้    
การเปลี่ยนตัวคู่สัญญา/โครงสร้างองค์กร  การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา หรือการเปลี่ยนแปลง
หลักประกันสัญญา ทั้งนี้ ให้ อปท. ด าเนินการยื่นเอกสารต่าง ๆ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบตามขั้นตอนที่ 3-6 อีกครั้ง 

ขั้นตอนท่ี 8   ส านักอัยการสูงสุดเห็นชอบร่างสัญญา 

ขั้นตอนที่ 9  อปท. ลงนามสัญญาจ้างเอกชน สรุปสาระส าคัญของโครงการฯ ตามแบบรายงานผล 
และการคัดเลือกเอกชนให้กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นทราบ หลังจากที่การลงนามใน
สัญญามอบหมายเอกชนหรือร่วมงานกับเอกชน  

ง. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 10 อปท. รายงานผลการด าเนินการตามโครงการฯ เสนอกระทรวงมหาดไทยทราบ โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาฯ  
หากมีการขอแก้ไข 

  



ส่วนที่ 2             กระบวนการและกฎระเบียบ  

ผ

ผ

ผ 

 
 21    

 

ขั้นตอนการพิจารณาโครงการผลติพลังงานไฟฟ้าจากขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: สรุปจากประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องขั้นตอนการพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ, 2558.  

กรณีที่ อปท. 
แก้ไขสัญญา 

ในสาระส าคัญ 

1. อปท. ท่ีเป็นเจ้ำของโครงกำรฯ เสนอผลกำรศึกษำและวิเครำะห์โครงกำร 

2. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ินจังหวัด (สถ.จ.)  

ตรวจสอบเอกสำรควำมครบถ้วนและถูกต้องของโครงกำรฯ 

 

3. คณะกรรมกำรจัดกำรส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพิจำรณำให้ควำมเห็น

เพ่ือเสนอต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้ควำมเห็นชอบ ให้เสนอโครงกำรฯ  

ไปยังกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน (สถ.) 
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4. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน (สถ.) ตรวจสอบเอกสำร 

ควำมถูกต้องของโครงกำรฯ เสนอต่อคณะท ำงำนพิจำรณำ

โครงกำรร่วมลงทุนกับเอกชน ตำมหลักเกณฑ์ 

ของกฎหมำยว่ำด้วยกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ 

5. คณะกรรมกำรกลำงจัดกำรส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พิจำรณำให้ควำมเห็น 

6. รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงมหำดไทย หรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงมหำดไทยมอบหมำยให้ควำมเห็นชอบโครงกำรฯ 

ค
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ง
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ท
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7. อปท. เจ้ำของโครงกำรฯ คัดเลือกเอกชน 

พร้อมเสนอรำ่งสัญญำให้อยักำรสูงสุดตรวจสอบ 

8. ส ำนักอัยกำรสูงสุดเห็นชอบร่ำงสัญญำ 

9. อปท. ลงนำมในสัญญำจำ้งเอกชน 

ง
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ก
รม
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เส
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10. อปท. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ 

เสนอกระทรวงมหำดไทยทรำบ 
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กฎหมำยและระเบียบกำรผลิตพลังงำนไฟฟำ้จำกขยะ 

 

คู่มือฉบับนี้ ได้รวบรวมรายชื่อและสาระส าคัญของกฎหมาย 
ประกาศและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดการพลังงานไฟฟ้าจาก
ขยะ ซึ่งได้จ าแนกออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการก าหนด
ภารกิจหน้าที่ของ อปท. (2) ด้านการรวบรวม เก็บ และขนส่งขยะ  
(3) ด้านการก าจัดขยะ (4) ด้านการประกอบกิจการไฟฟ้าจากขยะ 
และ (5) ด้านการส่งเสริมการลงทุน  

สาระส าคัญของกฎระเบียบเหล่านั้น ดาวน์โหลดได้จาก 
QR Code นี้ หรือค้นหาเอกสารฉบับเต็มจากเว็บไซต์ต่าง ๆ  

 

1) กำรก ำหนดภำรกิจหน้ำท่ีของ อปท.  

กฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบต่าง ๆ 

ในการก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล การบ าบัดน ้ าเสีย  รวมท้ังการคุ้มครอง ดูแล 

บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมืองตามรายละเอียดที่กฎหมายแต่ละฉบับก าหนด 
 

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  

 พระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562  

 พระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 

 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองคก์ารบริหารสว่นต าบล พ.ศ. 2537  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  

 พระราชบัญญัติองค์การบรหิารสว่นจงัหวัด พ.ศ. 2540  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562  
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 พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

 พระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการเมอืงพัทยา พ.ศ. 2542  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562  

 

 

 

 

 

2) กำรรวบรวม เก็บ และขนส่งขยะ  

กฎระเบียบก าหนดให้ อปท. จัดให้มีภาชนะรองรับการท้ิงมูลฝอย มีจุดพัก

มูลฝอยในบริเวณที่เหมาะสม ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยโดยไม่ให้ เกิด

ผลกระทบต่อประชาชน ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ สามารถน า

ขยะที่จัดเก็บได้ไปใช้ประโยชน์หรือหาประโยชน์ ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน

ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นหรือหน่วยงานอื่นหรือมอบหมายให้เอกชน

ด าเนินการ รวมท้ังก าหนดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องขับเคล่ือนการบังคับใช้กฎหมาย

ในระดับพ้ืนที่โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน     

 พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560  
 กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุม

ก ากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดมาตรการควบคุมก ากับการขน 

มูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง พ.ศ. 2560 

 พระราชบัญญัตริักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเตมิ ฉบับที ่2 พ.ศ. 2560  
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 

 พระราชบัญญัติสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  
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3) กำรก ำจัดขยะ  

กฎระเบียบให้ความส าคัญต่อความคิดเห็นและการยอมรับของประชาชน 

ในพ้ืนที่ เนื่องจากการก าจัดขยะอาจมีผลกระทบต่อประชาชนและสภาพแวดล้อม 

ดังน้ัน จึงต้องค านึงถึงปัจจัยดังกล่าวประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานท่ีก าจัด

ขยะ เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน หรือจัดให้มีมาตรการควบคุมผลกระทบ

ในทุกด้านให้อยู่ในมาตรฐานและการยอมรับของประชาชนในพ้ืนที่   
 

 พระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 8 
พ.ศ. 2553  

 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่ฝังกลบมูลฝอยอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. 2560 

 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสม
ของพ้ืนที่การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่ก าจัดมูลฝอยโดย
เตาเผา พ.ศ. 2560  

 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตราย
จากชุมชน ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสม
ของพ้ืนที่การออกแบบ และก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย พ.ศ. 2560 

 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง คุณลักษณะที่เหมาะสมเบื้องต้นส าหรับ
เชื้อเพลิงขยะจากมูลฝอยชุมชน พ.ศ. 2561 

 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การออกแบบและก่อสร้าง
สถานที่คัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ
เบื้องต้น พ.ศ. 2561 

 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยด้วย
เตาเผาอย่างมีประสิทธิภาพ พ.ศ. 2561 
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 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 

 กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุม

ก ากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ส าหรับ

การฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. 2560 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและเงื่อนไขการป้องกันการ

ปนเปื้อนของน้ าใต้ดินจากน้ าชะมูลฝอย และการรายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าใต้ดินจากสถานที่ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. 2560  

 พระราชบัญญัตริักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเตมิ ฉบับที ่2 พ.ศ. 2560  

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 

 พระราชบัญญัติสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  

 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดให้
เตาเผามูลฝอยเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียออกสู่บรรยากาศ พ.ศ. 2553 

 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย พ.ศ. 2553 

 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2562 
กรณีโรงคัดแยกขยะที่มีการติดตั้งเครื่องจักรขนาดก าลังแรงม้าตามที่กฎหมายนี้
ก าหนด - ดูประกาศภายใต้กฎหมายนี้ ในหมวดการประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้า
จากขยะ -  
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4) กำรประกอบกิจกำรไฟฟำ้จำกขยะ 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นกฎหมายประกอบกิจการพลังงาน 

กฎหมายโรงงาน และกฎหมายจดทะเบียนเครื่องจักรเป็นหลัก เพ่ือ

ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน คุ้มค่าทาง

เศรษฐกิจ ตลอดจนควบคุมดูแลเหตุเดือดร้อนร าคาญและอันตราย 

ท่ีจะส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือส่ิงแวดล้อม ต้ังแต่ข้ันตอน 

การขออนุญาต การวางแผน การคัดเลือกพ้ืนที่ การออกแบบ  

การด าเนินงาน การเชื่อมต่อโครงข่าย และการจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่

ระบบสายส่งไฟฟ้า  รวมท้ังการควบคุมมลพิษท่ีต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

 พระราชบัญญัตจิดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 

 กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดลองเดินเครื่องจักร  
พ.ศ. 2553  

 กฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2560 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  

 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 

 พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2562  

       ประเภท ชนิด จ าพวก โรงงาน 
 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  

พ.ศ. 2535 
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    ที่ตั้งโรงงาน 
  กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงาน  

ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ หรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน 
พ.ศ. 2545 

 สิ่งแวดล้อม 
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดให้โรงงานประเภทต่าง ๆ ต้องติดตั้ง

เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษเพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 
2544 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบคุณภาพ
อากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring 
Systems : CEMS) พ.ศ. 2550 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ตอ้งจดัท า
รายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2553 

 บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดชนิดและขนาดของโรงงาน ก าหนด
วิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ก าหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจ า และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน 
ผู้ควบคุมดูแลส าหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติ การฝึกอบรม และการสอบมาตรฐาน
ของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน พ.ศ. 2554 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษ
น้ า หรือผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้าน
สิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน พ.ศ. 2556 
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 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  
 พระราชกฤษฎีกา ก าหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการ

ยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 
 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขการขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2551 
 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง ก าหนดให้กิจการพลังงานที่ได้รับการ

ยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเป็นกิจการที่ต้องแจ้ง พ.ศ. 2551 
 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง การก าหนดประเภทและอายุ

ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 
 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

โอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 
 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

เริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า พ.ศ. 2552 
 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

พักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2555  
 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ

พักหรือหยุดให้บริการพลังงาน พ.ศ. 2559 
 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเปน็
เชื้อเพลิงที่มีก าลังผลิตติดตั้ง ต่ ากว่า 10 เมกะวัตต์ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2561 

 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเปน็
เชื้อเพลิงที่มีก าลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  

 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
จัดท าและส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2561 

 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง การเลิกประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2561 

 ประกาศคณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน เรื่อง สูตรการค านวณอัตราการรบัซือ้ไฟฟ้า 
Feed-in Tariff ในส่วนผันแปร (FiTV) ส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน และ
อัตรา FiTV ประจ าปี 2563 



ส่วนที่ 2             กระบวนการและกฎระเบียบ  

ผ

ผ

ผ 

 
 29    

 

 ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก เฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน พ.ศ. 2550 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ก าหนดอัตราค่าธรรมเนยีมการอนญุาตและ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 

 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการ
อนุญาตประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 

 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรมในการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2553 

 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐาน วิธีการตรวจสอบ และ
การรับรองผลการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ส าหรับระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 

 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้า วิธีการตรวจสอบและการรับรองผลการตรวจสอบอุปกรณ์
ประเภทอินเวอร์เตอร์ (Grid-connected inverter) ระบบแรงดันต่ า พ.ศ. 2559 

 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับฟังความเห็นและท าความ
เข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2559 

 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการก าหนดขั้นตอนการขอรับ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า ตามมาตรา 47 และการขออนุญาตตามมาตรา 48 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2559 

 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐาน วิธีการตรวจสอบ และ
การรับรองผลการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ส าหรับระบบ
ส่งไฟฟ้า พ.ศ. 2560 

 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกระบวนการในการจัดรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชน ส าหรับโครงการหรือกิจการหรือการ
ด าเนินการใดที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือ
สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง พ.ศ. 2562 

 ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (ส าหรับการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน) 

 ค าสั่งคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ที่ 61/2555 เรื่อง ก าหนดแนวทางการก ากับ
การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 

 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ส าหรับการประกอบกิจการบางประเภท 

 
5) กำรส่งเสริมกำรลงทนุ 

กฎระเบียบได้ก าหนดให้กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือ

พลังงานไฟฟ้าและไอน ้ าจากขยะหรือเชื้อเพลิงจากขยะ 

(Refuse Derived Fuel: RDF) เป็นกิจการที่รัฐให้การส่งเสริม

การลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ภายใต้นโยบายส่งเสริม

กิจการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การประหยัดพลังงานหรือ 

การใช้พลังงานทดแทน เพ่ือการเติบโตอย่างสมดุลและย่ังยืน 

เนื่องจากเข้าข่ายเป็นกิจการที่มีความส าคัญและเป็นประโยชน์

ต่อประเทศเป็นพิเศษ  ซ่ึงจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้- 

นิติบุคคล โดยไม่ก าหนดวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีจะได้รับ

การยกเว้น 

 พระราชบัญญัติสง่เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที ่4 พ.ศ. 2560  

• ประกาศคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ที่ 2/2557 เรือ่ง นโยบายและหลักเกณฑ์ 
การส่งเสริมการลงทุน 
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เทคโนโลย ี
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ 

  

การเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะกับปริมาณและลักษณะ 

ของขยะ ศักยภาพการลงทุนและการบริหารจัดการ 

นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการด าเนินงาน แม้ปัจจุบันมีการ

พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง แต่มีไม่กี่เทคโนโลยีที่ใช้

กับบริบทของประเทศไทยได้ดี 
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3. 

เทคโนโลย ี
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ 

 

 

 

 

 
 

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ  เป็นการผสานแนวคิดทั้งในด้านมิติพลังงาน มิติสิ่งแวดล้อม 
และมิติเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน 
และประชาชนในพ้ืนที่ ในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะให้มี
ความเหมาะสมต่อบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการด าเนินการให้ประสบ
ผลส าเร็จ  โดยพิจารณาเทคโนโลยีให้ครอบคลุมถึงปัญหาและผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  

การเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อองค์ประกอบของขยะในแต่ละ

พ้ืนทีจ่ะช่วยให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ช่วยลดปัญหาทางด้านเทคนิคและวิศวกรรมให้น้อยลง 

สามารถควบคุมมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน รวมถึงการ 

ลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ
ได้รับการพัฒนาอย่างตอ่เนือ่ง ปัจจุบันมีหลายเทคโนโลยี
ที่ เป็นที่ยอมรับและน าใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่  
1) เทคโนโลยีทางความร้อน  2) เทคโนโลยีทางชีวภาพ 
และ 3) เทคโนโลยีทางกล  

   

เทคโนโลยี 

ทางความร้อน 
เทคโนโลยี 
ทางชีวภาพ 

เทคโนโลยี 
ทางกล 
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เทคโนโลยีทางความร้อน 

เทคโนโลยีทางความร้อน (Thermal Process Technology) แบ่งตามลักษณะของการเผาหรือ
ปฏิกิริยาทางความร้อนได้ 2 แบบ คือ การเผาที่ใช้อากาศหรือออกซิเจน กับการเผาที่ใช้อากาศหรือ
ออกซิเจนน้อยจนถึงไม่ใช้อากาศหรือออกซิเจนเลย 

 

1) การเผาที่ใช้อากาศหรือออกซิเจน  

เทคโนโลยีเตาเผาขยะที่ใช้การเผาในลักษณะนี้เราเรียกว่า Incineration เป็นเทคโนโลยีการเผา
ที่ใช้กันมานาน มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพโดยตลอดจึงเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันทั่วโลกและมีขนาด
ที่สามารถรองรับปริมาณขยะส าหรับเมืองใหญ่ได้ มีความยืดหยุ่นในการรองรับขยะที่มีองค์ประกอบ
หลากหลาย ควบคุมอุณหภูมิในห้องเผาได้ มีระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาก่อน 
ปล่อยออกสู่บรรยากาศได้ตามข้อก าหนด 

การเผาที่ใช้อากาศหรือออกซิเจน ถูกแบ่งย่อยออกตามระบบการท างาน ได้แก่ ประเภท Mass 
Burn คือเตาเผาที่สามารถรองรับขยะท่ีหลากหลายซึ่งปะปนกันมา หรือขยะที่ไม่ได้รับการคัดแยก  
กับประเภทที่จะต้องมีการปรับขนาดของขยะให้เล็กลงเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบการเผา 

 

 
 

 
 

กระบวนการของระบบการเผาแบบ Incineration  

ระบบผลติไอน ้ำ 

พลงังำนไฟฟ้ำ 

ความร้อน 
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เตาเผาแบบตะกรับ (Stoker Grate)  

เป็นเตาเผาที่มีสายพานตะกรับท าหน้าที่ล าเลียงขยะเข้าสู่ห้องเผา ถูกออกแบบให้เหมาะกับขยะ
ที่มีความหลากหลายและมีความชื้นสูง โดยสามารถเคลื่อนตัวและพลิกตัวได้เพ่ือให้ความร้อนเข้าถึงขยะ
อย่างทั่วถึง มีการเป่าอากาศเข้าด้านล่างของตะกรับเพื่อช่วยในการเผาไหม้ โดยทั่วไปอุณหภูมิในการเผา
ไหม้ของระบบนี้จะอยู่ที่ประมาณ 850 - 1,200 องศาเซลเซียส  

ก๊าซร้อนที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้
จะไหลขึ้นด้านบนแล้วไปแลกเปลี่ยนความ
ร้อนในเครื่องก าเนิดไอน้ าเพ่ือผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า ขยะส่วนถูกเผาไหม้แล้วจะเหลือเถ้า
เคลื่อนตัวออกจากเตาเผาสามารถน าไป
ก าจัดในขั้นตอนสุดท้ายคือการฝังกลบหรือ
อาจน าไปใช้ประโยชน์ เช่น เป็นส่วนผสม
ของคอนกรีต เป็นวัสดุถมบดอัดในการ
ก่อสร้างถนน หรือน าไปผสมท าอิฐที่ใช้ใน
งานก่อสร้าง เตาเผาประเภทนี้อาจมีขนาดที่
สามารถรองรับปริมาณขยะได้ถึง 1,200-
1,500 ตันต่อวัน 

 

ภาพเตาเผาแบบตะกรับ  

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 

เตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln)  

เป็นเตาเผาที่มีระบบล าเลียงและห้องเผาที่มีลักษณะเป็นอุโมงค์หรือรูปทรงกระบอกซึ่งสามารถ
หมุนได้รอบแกนนอน ขยะจะเคลื่อนตัวไปตามผนังที่ลาดเอียงของเตาเผา ผนังเตาส่วนใหญ่จะเป็นผนัง
อิฐทนไฟ ซึ่งจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1 - 5 เมตร และมีความยาวตั้งแต่ 8 - 20 เมตร เตาเผา
ประเภทนี้เหมาะกับปริมาณขยะมูลฝอยไม่เกิน 500 ตันต่อวัน 

 

 



ส่วนที่ 3             เทคโนโลยี  

ผ

ผ

ผ 

 

 
 36    

 

 
 

ภาพเตาเผาแบบหมุน  

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
 

เตาเผาแบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) 

เป็นเตาเผาที่มีวิธีการเผาและการป้อนขยะ
แตกต่างจากเตาเผาสองประเภทแรก เป็นการเพ่ิม
ความเร็วให้กับอากาศที่ใช้ในการเผาให้สูงพอที่จะเป่าให้
ขยะลอยตัวบนวัสดุตัวกลางมีสภาพเหมือนของไหล 
ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นทรายแม่น้ าหรือแร่ควอทซ์ที่มีขนาด
ประมาณ 1 มิลลิเมตร ดังนั้น การใช้เตาเผาประเภทตอ้ง
มีระบบเตรียมขยะด้วยการย่อยขนาดให้เล็กเพ่ือให้
สามารถถูกเป่าให้ลอยขึ้น จากนั้นขยะและของไหลจะ
ถ่ายเทความร้อนจนเกิดการลุกไหม้ที่อุณหภูมิประมาณ 
850 - 1,200 องศาเซลเซียส เตาเผาประเภทนี้จะมี
ขนาดที่รองรับปริมาณขยะได้ตั้งแต่ 25 - 100 ตันต่อวัน  
 

ภาพเตาเผาแบบฟลอูิดไดซ์เบด  

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
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2) การเผาที่ไม่ใช้อากาศหรือออกซิเจน  

 เป็นกระบวนการที่ท าให้ขยะเป็นก๊าซโดยการท าปฏิกิริยาสันดาปแบบไม่สมบูรณ์ (Partial 
Combustion) หรือที่เรียกว่า Synthesis gas: Syn gas โดยสารไฮโดรคาร์บอนในขยะจะท าปฏิกิริยา
กับอากาศหรือออกซิเจนในปริมาณจ ากัด ท าให้เกิดก๊าซต่าง ๆ ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจน
และมีเทน ก๊าซเหล่านี้มีคุณสมบัติเป็นก๊าซเชื้อเพลิง ซึ่งเรียกว่า “Producer Gas” เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการ
เผาเช่นนี้ เรียกว่า เทคโนโลยีก๊าซซิฟิเคชั่นและไพโรไลซิส (Gasification and Pyrolysis) กระบวนการ
เผาคล้ายกับการเผาถ่าน นอกจากจะได้ก๊าซเชื้อเพลิงที่มีค่าความร้อนสูงแล้วยังได้ผลผลิตอย่างอื่นด้วย 
เช่น ถ่านชาร์ หรือ น้ ามันไพโรไลซิส แต่เทคโนโลยีนี้มีข้อจ ากัดทั้งขนาดที่จะรองรับปริมาณขยะ และ
ประเภทของขยะที่จะน ามาก าจัด  

 

 
 

กระบวนการของเทคโนโลยกีารผลิตก๊าซเชื้อเพลิง (Gasification) 

 

นอกเหนือจากเทคโนโลยีการเผาข้างต้นแล้ว ยังมีเทคโนโลยีอีกแบบที่ก าลังอยู่ในขั้นของการ
พัฒนา เรียกว่า เทคโนโลยีพลาสม่าอาร์ค (Plasma Arc) โดยมีทั้ง ระบบเตาเผาไหม้โดยตรง (Plasma 
Incinerator) เพ่ือก าจัดขยะติดเชื้อ ควบคู่กับการการผลิตความร้อน และระบบเตาก๊าซซิไฟเออร์ 
(Plasma Gasifier) เพ่ือเปลี่ยนรูปสารอินทรีย์ในขยะติดเชื้อให้กลายเป็นก๊าซเชื้อเพลิง แล้วน าก๊าซ
เชื้อเพลิงที่ได้ไปใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายใน ดังนั้นเทคโนโลยีพลาสม่าอาร์คจึงถือเป็น
เทคโนโลยีที่สามารถใช้ในการก าจัดขยะติดเชื้อควบคู่กับการผลิตพลังงาน อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีนี้ 
ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไปเพื่อให้มีความปลอดภัยและต้นทุนที่ต่ าลง    

เครือ่งยนตสั์นดำป 

เตำเผำ 

(1,200-1,400 oC) 

Syn gas 

พลงังำนไฟฟ้ำ 
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เทคโนโลยีทางชวีภาพ 

เทคโนโลยีทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกบัการผลิตพลังงาน คือการท างานของจุลินทรยี์ประเภทไมใ่ช้
อากาศหรือ Anaerobic Micro-organism เป็นการย่อยสารอินทรยี์แล้วท าให้เกดิกา๊ซชีวภาพซึง่เปน็กา๊ซ
ผสมระหว่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนมีคุณสมบัติเป็นก๊าซเชื้อเพลิงใช้ส าหรั บการผลิต
พลังงานไฟฟ้า  กระบวนการเช่นนี้ พบได้จากการเกิดก๊าชในหลุมฝังกลบ (Landfill Gas) และระบบย่อย
สลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนในถังหมัก (Reactor) 

1) ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ (Landfill Gas)  

การฝังกลบขยะซึ่งมีท่อรวบรวมก๊าซชีวภาพที่เกิดจากปฏิกิริยาย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศของ
ขยะอินทรีย์ในหลุมฝังกลบ ซึ่งส่วนใหญ่มักรวบรวมก๊าซดังกล่าวเพ่ือเผาทิ้ง แต่หากเป็นหลุมฝังกลบขนาด
ใหญ่ ปริมาณขยะมาก ปริมาณก๊าซจะมีเพียงพอที่น ามาผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพ 
(Biogas Engine)  ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ก๊าซชีวภาพจะมีสัดส่วนของก๊าซมีเทนประมาณ 55 - 70% และ 
มีค่าความร้อนประมาณ 14.9 - 20.5 เมกะจูลต่อลูกบาศก์เมตร ประสิทธิภาพการผลิตก๊าชชีวภาพของ
หลุมฝังกลบขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ องค์ประกอบของขยะ สภาพของหลุมฝังกลบ การจัดการหลุม
ฝังกลบ การเดินท่อรวบรวมอุณหภูมิและความชื้นภายในหลุมฝังกลบขยะ เป็นต้น 

 

 

กระบวนการของเทคโนโลยกี๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ (Landfill Gas)  

ใชท้ดแทนกำ๊ซหงุตม้ 

พลงังำนไฟฟ้ำ 

เครือ่งก ำเนดิไฟฟ้ำแบบใช้เชือ้เพลงิกำ๊ซ 
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 2) ระบบย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) 

ระบบย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) เป็นการน าขยะประเภทเศษ
อาหาร เศษผัก และผลไม้ไปหมักในบ่อหมักหรือถังหมักแบบปิด ท าให้ได้ก๊าซชีวภาพประมาณ 100-200 
ลูกบาศ์กเมตรต่อปริมาณขยะอินทรีย์ 1 ตัน ก๊าซชีวภาพที่ได้มีสัดส่วนของก๊าซมีเทนประมาณ 55-70% 
มีค่าความร้อนประมาณ 20-25 เมกะจูลต่อลูกบาศก์เมตร สามารถน าไปผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วย
เครื่องยนต์ชีวภาพ ส่วนกากที่เหลือจากการย่อยสามารถใช้เป็นสารปรับปรุงดินเพ่ือการเกษตรได้ 

การผลติพลังงานไฟฟ้าดว้ยระบบย่อยแบบไม่ใช้ออกซเิจน มขีั้นตอนการท างานดงันี้ 

(1) การบ าบัดขั้นต้น (Pre-treatment/ Front-end Treatment) เริ่มจากการคัดแยก 
(Sorting) ขยะอินทรีย์ออกจากขยะรวม หรือการคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากขยะอินทรีย์ 
แล้วลดขนาดขยะอินทรีย์และกวนผสมให้ขยะอินทรีย์เปน็เนื้อเดยีวกนั (Homogeneity) 
ก่อนจะป้อนเข้าสู่ระบบ  

(2) เกิดปฏิกิริยาการย่อยสลายแบบไม่ใชอ้ากาศในถงัหมกั เป็นขัน้ตอนที่กา๊ซชวีภาพเกดิขึน้  

(3) ขั้นตอนสดุท้าย (Post-treatment) เป็นขั้นตอนการจัดการกากตะกอนท่ีเกดิจากการ
ย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซเิจนให้มีความคงตัวมากขึ้น เชน่ การน าไปหมักโดยใช้ระบบ
หมักปุ๋ยแบบใช้อากาศ รวมทั้งการคัดแยกเอาสิ่งเจือปนต่าง ๆ ออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใชอ้อกซเิจน (Anaerobic Digestion)  

ก๊าซมีเทน 

ใชท้ดแทนกำ๊ซหงุตม้ 

เครือ่งก ำเนดิไฟฟ้ำแบบใชเ้ชือ้เพลงิกำ๊ซ 

พลงังำนไฟฟ้ำ 

ก๊าซมีเทน 
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เทคโนโลยีทางกล 

เทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงขยะ เป็นการปรับปรุงและแปลงสภาพของขยะให้กลายเป็นเชื้อเพลิง 
(Refuse Derived Fuel: RDF) เริ่มจากการคัดแยกขยะที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ออก จากนั้นป้อนขยะ 
เข้าสู่เครื่องสับย่อยเพื่อลดขนาดและปอ้นเข้าสู่เตาอบเพื่อลดความชื้น โดยการใช้ความรอ้นจากไอน้ าหรอื
ลมร้อน ซึ่งน้ าหนักขยะจะลดลงเกือบ 50% หลังจากนั้นน าขยะเขา้สู่เครื่องอัดแท่ง เพื่ออัดแท่งให้มีขนาด
และความหนาแน่นที่เหมาะสมต่อการขนส่งไปจ าหน่ายเป็นเชื้อเพลิง  ซึ่งเชื้อเพลิงที่ได้จะมีค่าความร้อน
สูงกว่าหรือมีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิงที่ดีกว่าการน าขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมมาใช้โดยตรง เนื่องจาก  
มีองค์ประกอบทางเคมีและกายภาพสม่ าเสมอกว่า  

 

กระบวนการของเทคโนโลยผีลิตเชื้อเพลงิขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) 

  



ส่วนที่ 3             เทคโนโลยี  

ผ

ผ

ผ 

 

 
 41    

 

 

เชื้อเพลิงขยะ หรือ “RDF” สามารถจ าแนกออกเป็น 7 ประเภท  

RDF1  
(MSW) 

เป็นการคัดแยกขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้ออกด้วยมือ 
โดยยังมีขนาดตามสภาพเดิมของขยะ 

RDF2 
(Coarse RDF) 

เป็นการคัดแยกขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้มาบดหรือ 
ตัดอย่างหยาบ ๆ 

RDF3 
(Fluff RDF) 

เป็นการคัดแยกขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้มาบดหรือ 
ตัดจน 95% ของขยะมูลฝอยมีขนาดเล็กกว่า 2 นิ้ว 

RDF4 
(Dust RDF) 

เป็นการคัดแยกขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้มาผ่านกระบวนการ 
ให้อยู่ในรูปผงฝุ่น 

RDF5 
(Densified RDF) 

เป็นการคัดแยกขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้มาผ่านกระบวนการ 
อัดแน่นให้มีลักษณะเป็นก้อน โดยมีความหนาแน่นมากกว่า  
600 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

RDF6  
(RDF Slurry) 

เป็นการคัดแยกขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้มาผ่านกระบวนการ 
ให้อยู่ในรูปของ Slurry 

RDF7 
(RDF Syngas) 

เป็นการคัดแยกขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้ มาผ่านกระบวนการ
ผลิตก๊าซเชื้อเพลิง (Gasification) เพ่ือผลิต Syngas ทีใ่ช้เป็น
เชื้อเพลิงก๊าซได้  
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การเปรียบเทียบข้อดแีละข้อจ ากดั 

ของเทคโนโลย ี

การพิจารณาเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมต้องค านึงถึงข้อดีและ
ข้อจ ากัดของแต่ละเทคโนโลยีซึ่งมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปริมาณ
และองค์ประกอบขยะ ความซับซ้อนของเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนและบ ารุงรักษา 

 

เทคโนโลยี ข้อดี ข้อจ ากัด 

เทคโนโลยีทางความร้อน  

เตาเผาแบบตะกรับ  
(Stoker-Grate) 

 ไม่ตอ้งคดัแยกหรอืบดตดัขยะก่อนเข้าเตาเผา 
 ผ่านการทดสอบวา่มีประสิทธิภาพในการเผา

ท าลายขยะ ใช้แพรห่ลายในประเทศไทย  
 ก าจัดขยะที่มีองคป์ระกอบและค่าความร้อน

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ด ี
 ให้ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนไดถ้ึง 85% 
 รองรบัขยะได ้1,200-1,500 ตันต่อวัน 

 ค่าลงทุนและค่าบ ารุง 
รักษาค่อนขา้งสูง 

เตาเผาแบบหมุน  
(Rotary Klin) 

 ไม่ตอ้งคดัแยกหรอืบดตดัขยะก่อนเข้าเตาเผา 
 ก าจัดขยะที่มีองคป์ระกอบและค่าความร้อน

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ดี 
 ให้ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนไดถ้ึง 80% 

 ใช้ในการเผาท าลายขยะ
ปริมาณค่อนข้างน้อย 

 ค่าลงทุนและค่าบ ารุง 
รักษาค่อนขา้งสูง 

 รองรบัปรมิาณขยะได ้
เพียง 480 ตนัต่อวนั 
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เทคโนโลยี ข้อดี ข้อจ ากัด 

เตาเผาแบบฟลูอิด
ไดซ์เบด 
(Fluidized Bed) 

 ค่าลงทุนและค่าบ ารุงรักษาค่อนขา้งต่ า
เนื่องจากการออกแบบที่ค่อนข้างง่าย 

 เผาไหม้ขยะได้หลายประเภท รองรับกาก
ของแข็งและของเหลวโดยเผารวมกันหรือ
แยกกนัก็ได ้

 ให้ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนได้สูง 90% 

 ยังต้องทดสอบการเผา
ท าลายขยะมูลฝอยชุมชน 

 มีข้อจ ากัดในเรื่องของ
ขนาดและองค์ประกอบ
ขยะ ต้องจดัการขยะ
เบื้องต้นก่อนเข้าเตาเผา 

 รองรบัปรมิาณขยะได้
สูงสุดเพียง 100 ตันต่อวนั 

 

เทคโนโลยีก๊าซ 
ซิฟิเคชั่น-ไพโรไลซิส  
(Gasification and 
Pyrolysis) 

 เหมาะกับปริมาณเชื้อเพลิงน้อย  
 เหมาะกับพ้ืนที่ซึง่กระแสไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 
 ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก 
 ขั้นตอนการท างานไมซ่ับซ้อน 

 ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่มี
ขนาดต่ ากวา่ 10 เมกะวัตต ์ 

 มีน้ ามนัทาร์ผสมอยู่ในก๊าซ
เชื้อเพลิง ต้องหาวิธกี าจัด
หรือท าให้ลดลง เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาตอ่เครือ่งยนต ์

 ต้องค านงึถึงขนาด ความชืน้ 
และคา่ความรอ้นของขยะ 
เพื่อให้การเผาไหม้สมบูรณ ์

เทคโนโลยีพลาสมา 
อาร์ค (Plasma 
Arc) 

 มีประสิทธิภาพสูงในการก าจัดขยะ 
 ก าจัดขยะได้ทุกประเภท ท าให้ของแขง็

กลายเปน็ Slag น าไปใช้ในการก่อสร้าง 
 ได้พลังงานจากก๊าซร้อน 

 ใช้พลังงานปอ้นเข้าระบบ
สูง ท าให้สิน้เปลอืง
พลังงาน  

 เป็นเทคโนโลยีขัน้สูง ไม่
นิยมใช้ในประเทศไทย 

 ค่าลงทุนและค่าด าเนินการ
ค่อนขา้งสูง 
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เทคโนโลยี ข้อดี ข้อจ ากัด 

เทคโนโลยีทางชีวภาพ  

เทคโนโลยีการผลิต 
ก๊าชชีวภาพจาก
หลุมฝังกลบ 
(Landfill gas) 

 เป็นระบบที่ไม่ยุง่ยากซับซ้อน 
 รองรบัปรมิาณขยะที่เพิ่มขึ้นฉับพลันได ้ 

ไม่เกดิปญัหาขยะตกคา้ง 
 ไม่มีเศษเหลอืตกค้างที่จะตอ้งน าไปก าจดัต่อ 
 ก าจัดขยะได้ทุกประเภท ทุกขนาด ยกเวน้

ของเสียอนัตรายและของเสยีติดเชือ้ 
 เมื่อฝังกลบเต็มพื้นที ่สามารถปรบัปรงุพื้นที่

เดิมเพื่อใช้ประโยชน์อืน่ได ้
 ก๊าซที่เกิดจากหลมุฝังกลบ สามารถเปน็

เชื้อเพลิงในการหุงตม้และผลิตพลังงานไฟฟ้า 

 ต้องการพื้นที่ฝงักลบมาก  
 พ้ืนที่ตั้งอยูห่่างไกลจาก

ชุมชนท าให้เสียค่าขนสง่สูง 
 จ าเป็นต้องใชด้ินจ านวน

มากมากลบทบัขยะรายวนั 
 อาจมีปญัหาการฝงักลบ 

ในช่วงฤดูฝน 
 อาจก่อปญัหาพาหะน าโรค 

หากไม่ท าการฝังกลบ
ตามที่ออกแบบไว ้

เทคโนโลยีการย่อย 
สลายแบบไม่ใช ้
ออกซิเจน 
(Anaerobic  
digestion) 
 

 เหมาะกับขยะอนิทรีย ์
 ลดปัญหากลิ่นเหมน็ เนื่องจากเปน็ระบบปิด 
 ลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 
 สามารถน ากากตะกอนทีเ่หลือจากการย่อย

สลาย ไปใช้เป็นสารปรับปรงุดิน 

 ไม่สามารถย่อยสลายขยะ
ประเภทไมแ้ละพลาสติกได้ 

 ต้องมรีะบบคดัแยกขยะ  
 กระบวนการยอยสลาย

สารอินทรีย์ใช้เวลานาน 

เทคโนโลยีทางกล  

เทคโนโลยีการผลิต 
เชื้อเพลิงขยะ  
(Refuse-derived     
fuel technology:  
RDF) 

 ได้เชือ้เพลิงขยะที่มีคา่ความร้อนสูง 
 ได้เชื้อเพลิงส าหรับผลิตพลังงานความร้อน 

และพลังงานไฟฟ้า 
 เชื้อเพลิงที่ได้ไม่จ าเป็นต้องผลิตพลังงานทนัท ี

เก็บไวผ้ลิตเมื่อใดกไ็ด ้

 ต้องมรีะบบคดัแยกขยะ
ก่อนเข้าสูร่ะบบ ท าใหต้้อง
ใช้เงนิลงทนุสงู 

 มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
เชื้อเพลิงไปยังระบบอื่น 

 เทคโนโลยีที่ไม่เบด็เสร็จใน
ตัวเอง ต้องมีระบบรองรับ
เพื่อน าเชื้อเพลิงที่ได้ไป
ผลิตพลังงาน 
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กรณีการด าเนินงาน 
โครงการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากขยะ 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน รูปแบบการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรค และ

ประเด็นส าคัญ  จากการด าเนินงานโครงการผลิตพลังงาน

ไฟฟ้าจากขยะในพ้ืนที่ต่างๆ ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงมาตรการ 

บทบาทและความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการ 

พลังงานไฟฟ้าจากขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. 

กรณีการด าเนินงาน 
โครงการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

การศึกษากรณีการด าเนินงานโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะในประเทศไทย พบว่า 
มีการริเริ่มและด าเนินงานเพ่ือเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาขยะ ซึ่งมีปัญหาขยะตกค้าง สถานที่ฝัง
กลบขยะถูกต่อต้านและไม่ถูกหลักสุขาภิบาล โดยรัฐบาลให้ความส าคัญและส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและคุ้มทุน ทั้งน้ี การผลิต
ไฟฟ้าจากขยะได้มีเป้าหมายหลักเพ่ือก าจัดขยะ ส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นผลพลอยได้ และ
ช่วยให้ค่าก าจัดขยะลดลง  

กรณีศึกษาในประเทศเหล่านั้นมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าของโครงการ  โดยได้ร่วม
ลงทุนกับเอกชนเพื่อลดข้อจ ากัดในดา้นงบประมาณ และส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณสถานท่ีฝังกลบขยะเดมิ
รองรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม ยังมีกรณีอื่นๆ ซึ่งยัง
อยู่ระหว่างการวางแผนและก่อสร้าง อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์กรบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี ซึ่งได้รองรับการจัดการขยะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทั้งจังหวัด 

โรงไฟฟ้าจากเตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต 

โครงการเตาเผาขยะชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่ 

โรงก าจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพ่ือส่ิงแวดล้อม หนองแขม 

กรณีต่างประเทศ: สเปน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  

โรงไฟฟ้าขยะขอนแก่น 

ศูนย์ก าจัดขยะแบบผสมผสานบ้านตาล เชียงใหม่   
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ส่วนกรณีการด าเนินงานโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะในต่างประเทศ  
พบว่าวัตถุประสงค์ของการก่อตัง้โรงไฟฟ้าเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะ
เช่นเดียวกัน โดยเลือกวิธีการขยะน ามาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าแทน
การฝังกลบที่สร้างผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีพ้ืนที่จ ากัด  โดยมีการก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับการสง่เสรมิให้เกิดโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะและการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การก่อสร้างและด าเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ขยะต้องได้รับอนุญาตโดยผู้ประกอบการต้องมีความพร้อม โดยเฉพาะในเรื่อง
เทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานเนื่องจากมีกฎระเบียบควบคุมอย่างเข้มงวด  จึงได้รับการ
ยอมรับจากประชาชนในพ้ืนที่ 

       

 

นอกจากนี้ กรณีต่างประเทศยังมีการวางนโยบายและแนวทางในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการลดมลพิษจากแหล่งก าเนิดและการจัดการขยะมูลฝอย 
ที่ชัดเจน ควบคู่กับมาตรการทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ 
จากโรงไฟฟ้าขยะ ซึ่งมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจัง มีการบริหารจัดการ 
เถ้าเบาและเถ้าหนักที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม้ของเตาเผาเพ่ือลดผลกระทบ
ให้น้อยที่สุด  พร้อมกับการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนในการ 
คัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ  
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โรงไฟฟา้จากเตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต 

จังหวัดภูเก็ต 

  
 

เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับบริษัท พีเจที เทคโนโลยี จ ากัด ด าเนินการโรงไฟฟ้า
จากเตาเผาขยะมาตั้งแต่ปี 2555 ด้วยรูปแบบสัญญา BOT (Build Operate and 
Transfer) ระยะสัญญา 15 ป ีซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาที่เทศบาลนครภูเกต็ขอใช้พ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการ ส าหรับเทคโนโลยไีด้เลือกเป็นเตาเผาแบบตะกรบั 
(Stoker) เผาด้วยความร้อนระหว่าง 800–1,200 องศาเซลเซียส 

โรงไฟฟ้าฯ แห่งนี้ รับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในจังหวัด
ภูเก็ต โดยมีการจ่ายค่าก าจัดขยะให้แก่เทศบาลนครภูเก็ต ก่อนจะจัดสรรให้กับเอกชน
ในอัตราที่ก าหนด ปัจจุบัน มีปริมาณขยะเกิดขึ้นทั้งหมด 965 ตันต่อวัน ขณะที่ 
การออกแบบเตาเผาให้สามารถรองรับขยะปริมาณ 2x350 ตันต่อวัน โดยมีขยะเข้าสู่
เตาเผา 700-800 ตันต่อวัน  สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 12 เมกะวัตต์  ส่วน
ขยะที่เหลือจึงน าไปฝังกลบ 
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ประเด็นส ำคัญ 

 ใช้ระบบการจัดการแบบรวมกลุ่มโดยทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ภูเก็ตน าขยะมาก าจัดรวมกัน 

 เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับสภาพพ้ืนที่และองค์ประกอบขยะที่มีความชื้นสูง  
ท าให้การด าเนินงานเตาเผามีประสิทธิภาพ โดยมีบ่อพักขยะที่จัดการให้น้ าชะไหล
ออกจากกองขยะเพ่ือลดความชื้นของขยะก่อนเข้าเตาเผา 

 การติดตามและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพิษทางอากาศแบบอัตโนมัติ
อย่างต่อเนื่อง มีการติดตั้งระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ และมีระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 มีส านักงานของเทศบาลนครภูเก็ตบางส่วนตั้งอยู่ในบริเวณโครงการ ท าให้สามารถ
ติดตามการด าเนินงานได้อย่างใกลช้ิด และร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทันท่วงที 

 การยอมรับของชุมชนโดยรอบและประชาชนทั่วไป มีการพบปะหารือกับเทศบาล
และเอกชนที่บริหารโครงการ มีการตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้า
เยี่ยมชมโครงการ 

 การส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์จากตลาดและร้านค้า เพ่ือรวบรวมน ามาท า 
ปุ๋ยหมัก และลดปริมาณขยะซึ่งมีมากเกินก าลังการรองรับของเตาเผา 

  เมืองและการท่องเที่ยวขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจ ท าให้คาดการณ์ปริมาณขยะ 
มีความคลาดเคลื่อน 

  ชุมชนและสถานที่ราชการขยายตัวเข้ามาใกล้รอบโครงการโรงไฟฟ้าฯ ท าให้ได้รับ
ผลกระทบจากกลิ่นขยะในช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่มีขยะเกิดขึ้น
ปริมาณมาก ต้องน าไปเทกองรอการฝังกลบ 
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โครงการเตาเผาขยะชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่  

จังหวัดสงขลา 

 
 

เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ร่วมกับบริษัท จีเดค จ ากัด ด าเนินการโครงการเตาเผา
ขยะชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่มาตั้งแต่ปี 2557 ด้วยรูปแบบสัญญาแบบ BOT (Build 
Operate and Transfer) โดยใช้เทคโนโลยีแกส๊ซิฟิเคชัน (Gasification) ในการเผาไหม้
ขยะ โดยรองรับขยะทั้งจากเทศบาลนครหาดใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้ง
โครงการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ประมาณ 240 ตันต่อวัน สามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 5.1 เมกะวัตต์  โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ต้องจ่ายค่าก าจัดขยะ
ให้กับเอกชนในอัตราที่ก าหนด ขณะเดียวกันได้มีการท าบันทึกความร่วมมือกับเอกชน
และเทศบาลต าบลควนลังซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการไม่ต้องจ่ายค่าก าจัดขยะ  

เตาเผาขยะของโครงการฯ นี้ เป็นระบบที่ออกแบบให้รองรับขยะชุมชนได้ 250 
ตันต่อวัน และสามารถรองรับสูงสุดได้ 400 ตันต่อวัน มีการออกแบบให้มีระบบล าเลียง
ขยะเพ่ือท าการคัดแยกและย่อยขยะให้มีขนาดเล็กลงแล้วท าการอบลดความชื้นก่อนเข้า
สู่ระบบป้อนขยะเข้าเตาเผา 
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ประเด็นส ำคัญ 

 การมีคณะกรรมการไตรภาคี ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดก ากับดูแล 
การด าเนินโครงการ แม้จะยังไม่สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมมากนัก  

 การเยี่ยมชุมชนเพื่อส ารวจความคิดเห็นและรับฟังปัญหาจากการด าเนินโครงการ  

 การจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนโดยรอบ  

 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณโครงการ และบริเวณชุมชนรอบ ๆ 
พ้ืนที่โครงการอย่างต่อเนื่อง 

 การก าหนดไว้ว่าหากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นน าขยะมาทิ้งจะต้องจ่าย 
ค่าก าจัดขยะให้แก่เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลนครหาดใหญ่ต้องจัดสรร
รายได้ 10% ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งโครงการเพ่ือเป็นกองทุน 
ในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม แต่กย็ังไม่มีผลในทางปฏิบัติ 

  มีกลิ่นจากขยะที่รอการคัดแยกก่อนเข้าสู่กระบวนการอบและล าเลียงเข้าสู่เตาเผา 
ท าให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนซึ่งขยายตัวเข้ามาใกล้ที่ตั้งโครงการมากขึ้นเรื่อย ๆ  

  การเลือกใช้ เทคโนโลยีระบบแก๊สซิฟิเคชัน ซึ่งเหมาะกับขยะความชื้นต่ า  
แต่องค์ประกอบขยะชุมชนที่เกิดขึ้นมีความชื้นสูงกว่าการออกแบบไว้ เนื่องจาก 
มีขยะอาหารปะปนรวมถึงสภาพอากาศภาคใต้มีฝนตกชุก จึงต้องเพ่ิมการผสมเศษ
ไม้และส่วนผสมอื่นเข้าไป มีผลท าให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 

   ความชื้นของเชื้อเพลิงไม่เหมาะ ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ประสิทธิภาพ
ในการเผาไหม้และการผลิตไฟฟ้า รวมถึงมีปัญหาการหยุดซ่อมบ ารุงระบบบ่อย 

  ประชาชนโดยรอบมีความกังวลเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ เนื่องจากการเดินระบบ
เตาเผาไม่มีความต่อเนื่อง 
  



ส่วนที่ 4             กรณีการด าเนินงาน  

ผ

ผ

ผ 

 
 53    

 

โรงก าจัดขยะผลิตไฟฟา้เพ่ือส่ิงแวดล้อม  

หนองแขม กรงุเทพมหานคร 

 
 

กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด ด าเนินการโรงก าจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพ่ือสิ่งแวดล้อม หนองแขม 
มาตั้งแต่ปี 2559 ด้วยรูปแบบสัญญาแบบ BOT (Build Operate and Transfer) ระยะ
สัญญา 20 ปี ส าหรับเทคโนโลยีที่ได้เลือกเป็นเตาเผาแบบตะกรับ (Stoker) เผาด้วย
ความร้อนระหว่าง 850 - 1,000 องศาเซลเซียส 

โรงก าจัดขยะแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณหลุมฝังกลบขยะเดิมที่ปิดด าเนินการ  
โดยรับขยะชุมชนจากส านักงานเขตต่าง ๆ จ านวน 6 เขตในกรุงเทพมหานครเข้าสู่
เตาเผาปริมาณ 500 ตันต่อวัน (มีเตาเผา 2 ชุด สามารถเผาขยะได้ชุดละ 250 ตันต่อ
วัน) สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 9.8 เมกะวัตต์  โดยที่กรุงเทพมหานครจะ
จ่ายค่าก าจัดขยะให้กับบริษัทตามอัตราที่ก าหนด ส่วนในการด าเนินโครงการ ได้มีการ
ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
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ประเด็นส ำคัญ 

 การก ากับดูแลการด าเนินงานโครงการ โดยกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด  
มีช่องทางการสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียน หากทางโครงการมีปัญหา สามารถ
สะท้อนกลับไปที่กรุงเทพมหานครได้ตลอดเวลา 

 การมีการศึกษาและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงมีการจัดสรรปริมาณ
ขยะที่เหมาะสมกับความสามารถในการรองรับของเทคโนโลยี 

 การเตรียมโครงการในระยะแรก ให้ความส าคัญต่อการให้ข้อมูลและสร้างความ
เข้าใจกับประชาชนโดยรอบเป็นอย่างมาก โดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนและ
กรุงเทพมหานครเป็นระยะ ๆ  

 การที่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเอกชนแสดงจุดยืนในการปฏิบัตติามเงื่อนไข
ที่ประกอบใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด  มีความเข้มงวดในการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง และได้จัดให้มีจอแสดงผลการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนตรวจสอบได้ง่าย 

 การสร้างสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงงานให้เป็นมิตรกับชุมชน  

 การตั้งคณะกรรมการควบคุมการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ทั้งในระยะก่อสร้าง 
ตลอดจนการด าเนินโครงการในปัจจุบัน โดยมีหน่วยงานอนุญาต ก ากับ ดูแล  
เข้ามาตรวจติดตามเป็นประจ า  

   การมีปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพ้ืนที่โครงการยังคง
เกิดขึ้นบ้าง 

   การมีปัญหาความชื้นของขยะซึ่งไม่มีระบบการคัดแยกขยะที่ดีและถูกทิ้งรวมกันมา 
อาจส่งผลกระทบต่อการท างานของเตาเผาในระยะยาว  

   มีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาโครงการสูง และมีต้นทุนในการจัดการสิ่งแวดล้อมสูง
มาก ส่งผลให้การเก็บค่าก าจัดขยะสูงไปด้วย 
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โรงไฟฟา้ขยะขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น  

จังหวัดขอนแก่น 

 

เทศบาลนครขอนแก่นได้ร่วมกับบริษัท อัลไลแอนซ์คลีน เพาเวอร์ จ ากัด 
ด าเนินการโรงไฟฟ้าขยะขอนแก่นมาตั้งแต่ปี 2559 ด้วยรูปแบบสัญญาแบบ BOT (Build 
Operate and Transfer) ระยะสัญญา 20 ปี ส าหรับเทคโนโลยีที่เลือกเป็นเตาเผาแบบ
ตะกรับ (Stoker) เผาด้วยความร้อนกว่า 1,000 องศาเซลเซียส 

 โรงไฟฟ้าฯ แห่งนี้ ก่อสร้างขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาหลุมฝังกลบขยะของเทศลบาลนคร
ขอนแก่นที่มีขยะล้นเกินก าลังที่จะรองรับได้ ปัจจุบัน รับขยะจากเทศบาลนครขอนแก่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบ 40 แห่ง ในจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 450 - 600 
ตันต่อวัน สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 6 เมกะวัตต์ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต่าง ๆ จ่ายค่าก าจัดขยะให้กับเอกชนตามอัตราที่ก าหนด ในระยะ 3 ปีแรก และเพ่ิมขึ้น 
10% ทุก 3 ปีถัดไปจนสิ้นสุดสัญญา  
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ประเด็นส ำคัญ 

 การใช้หลักการบริหารที่ดีและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ 
ฝังกลบขยะเดิมที่มีไม่เพียงพอ  

 เตาเผาขยะสามารถรับขยะที่มีความชื้นสูงถึง 85% (มีน้ า 85 ส่วน เนื้อขยะ 15 
ส่วน) ได้ 

 การรับคนในพ้ืนที่เข้าท างาน และประสานส านักงานแรงงานจังหวัดหาอาชีพ
ทดแทนส าหรับผู้ที่เสียผลประโยชน์จากการขายขยะ 

 การให้ความส าคัญกับการคัดเลือกบริษัทเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการ รวมถึง 
การเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และความเหมาะสมกับปริมาณขยะ 
ของแต่ละพื้นที่  

 การเลือกใช้ระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง และการตรวจวัด
มลพิษทางอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMs) โดยเปิดเผย 
ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 การให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่ประชาชนรอบพื้นที่โครงการ 

    ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการก าจัดขยะเก่าตกค้างตามที่ท าสัญญาไว้  เนื่องจาก
จ าเป็นต้องช่วยรองรับการจัดการขยะใหม่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่
มีปัญหาสถานที่ก าจัดขยะ จึงท าได้เพียงการก าจัดขยะใหม่เท่านั้น 

    ปัญหาเกี่ยวกับการขนเถ้าที่เหลือจากการเผาขยะน าไปทิ้งนอกพ้ืนที่โครงการ มีผล
ท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
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ศูนย์ก าจัดขยะแบบผสมผสานบ้านตาล  

จังหวัดเชียงใหม ่

 

บริษัท ท่าเชียงทอง จ ากัด ด าเนินการศูนย์ก าจัดมูลฝอยแบบผสมผสานบ้านตาล 
มาตั้งแต่ปี 2553 โดยมีความร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงใหม่ในรูปแบบสัญญาจ้าง
บริการ (Service Contract)  ในการจ้างเหมาขนส่งและก าจัดขยะให้แก่องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ โดยใช้วิธีการก าจัดขยะโดยหลุมฝังกลบแบบถูกต้อง โดยแบ่งหลุมฝัง
กลบขยะเป็นหลุมย่อยขนาดพ้ืนที่ 10 ไร่ เมื่อขยะเต็มหลุมย่อยจะถูกปิดคลุมด้วย
พลาสติก HDPE เพ่ือให้มีพ้ืนที่ในการเก็บรวมรวบก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นภายในหลุม 
ฝังกลบ แล้วน าก๊าซชีวภาพไปผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบลูกสูบ 
ก าลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ จ านวน 2 ชุด เพ่ือจ าหน่ายแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ศูนย์ก าจัดขยะฯ แห่งนี้ ให้บริการก าจัดขยะจากเทศบาลนครเชียงใหม่และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ประมาณ 
40 แห่ง โดยจัดเก็บค่าบริการค่าขนส่งและค่าก าจัดขยะแล้วแต่กรณี  มีขยะเข้ามาที่
ศูนย์ก าจัดขยะฯ ประมาณ 1,000 ตันต่อวัน มีสถานีขนถ่ายขยะ 2 แห่ง อยู่ในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่และอ าเภอสันป่าตอง ซึ่งการขนส่งขยะได้มีการปิดคลุมด้วยผ้าใบ
อย่างมิดชิด และมีระบบกักเก็บน้ าชะขยะเพ่ือป้องกันน้ าชะรั่วไหลระหว่างการขนส่ง  
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ประเด็นส ำคัญ 

 เอกชนเป็นผู้ด าเนินการด้วยตนเองตั้งแต่การออกแบบ การลงทุน และการบริหาร
จัดการหลุมฝังกลบขยะ 

 การด าเนินงานฝังกลบขยะแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เป็นระบบ
ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมีความยืดหยุ่น  

 มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่มีเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วได้ 
แตต่้องใช้ดินในการกลบทับขยะมูลฝอยรายวันจ านวนมาก 

 การน าก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นภายในหลุมฝังกลบและบ่อหมักแบบไร้อากาศของ
ระบบบ าบัดน้ าชะ มาใช้ประโยชน์สาธารณะส าหรับชุมชนใช้หุงต้มในครัวเรอืนโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใน 2 หมู่บ้าน รวม 200 ครัวเรือน (โครงการ Biogas Network 
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน)  

 การสามารถน าความร้อนที่ได้จากระบบระบายความร้อนของลูกสูบไปใช้ใน
โรงงานอบแห้งล าไย 

   การเกิดฝุ่นจากรถบรรทุกขยะที่น าขยะเข้ามาฝังกลบ และการเกิดกลิ่นเหม็นจาก
การย่อยสลายของสารอินทรีย์จากหลุมฝังกลบขยะ  รวมท้ังการฟุ้งกระจายของขยะ
มูลฝอยในช่วงที่มีลมพัดแรงเกิดขึ้นในบางช่วง 

   การรั่วซึมของน้ าฝนลงสู่หลุมฝังกลบขยะมูลฝอยในช่วงฤดูฝน และการมีปัญหา
แมลงวันและสัตว์พาหะน าโรคต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
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Zabalgarbi Waste-to-Energy Plant  

ประเทศสเปน 

 

https://www.energy.sener/msw  
  

การบริหารจัดการขยะของประเทศสเปน เมืองบิลเบา ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โครงการ 
Zabalgarbi Waste-to-Energy Plant เริ่มต้นจากการออกกฎระเบียบ และสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนในการคัดแยกขยะ  โดยขยะที่ไม่สามารถน าไปรีไซเคิล
หมุนเวียนไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้จะถกูขนส่งมายังโรงไฟฟ้า ซึ่งมีพ้ืนที่รองกับปริมาณขยะ
ที่ส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้นานถึง 15 วัน โดยใช้เทคโนโลยีพลังความร้อนร่วมที่ใช้
เชื้อเพลิงจากขยะร่วมกับก๊าซที่ส่งมาจากท่อส่งก๊าซของเมืองบิลเบา มีก าลังผลิต 12  
เมกะวัตต์ (กังหันก๊าซ 43 เมกะวัตต์ และกังหันไอน้ า 56.5 เมกะวัตต์) สามารถก าจัด
ขยะได้ 30 ตันต่อชั่วโมง การเผาไหม้ขยะใช้อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส  โดยจะ
เดินเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ 100% และใช้เชื้อเพลิงก๊าซขึ้นลงตาม 
ความต้องการ เนื่องจากทางโรงไฟฟ้ามีข้อผูกพันกับรัฐบาลในการลดขยะเป็นหลัก 

โรงไฟฟ้าฯ นี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคอกชน (ภาครัฐถือหุ้น
ร้อยละ 35 และภาคเอกชนถือหุ้นอีกร้อยละ 65) ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้า
ขยะจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐประมาณ 13 ล้านยูโรต่อปี  

 
  

https://www.energy.sener/msw
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ประเด็นส ำคัญ 

 เลือกจัดการขยะด้วยวิธีการน ามาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าแทนการฝังกลบ 
ที่สร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม   

 การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดโรงไฟฟ้าขยะ และการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับประชาชนในการคัดแยกขยะ ด้วยโทษปรับตั้งแต่
เบาไปหาหนัก   

 โรงไฟฟ้าขยะอยู่ร่วมกันได้กับชุมชนได้ ไม่มีกลิ่นเหม็นหรือฝุ่นควันไปรบกวน
ชุมชน โดยที่ชุมชนมีค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะที่ลดลงและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น  

 ขยะถูกคัดแยกมาตั้งแต่ต้นทาง โดยน าส่วนที่ยังใช้ประโยชน์ได้ เช่น โลหะ 
พลาสติก กลับไปรีไซเคิล และส่วนที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ก็น ามาเผาเป็น
เชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า ส่งกระแสไฟฟ้าป้อนกลับไปใช้ในเมอืง ส่วนขี้เถ้าที่เหลอื
จากกระบวนการเผาไหม้จะไปเป็นส่วนผสมในการท าถนน 
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Senoko Waste-to-Energy Plant  

ประเทศสิงคโปร์ 

 
https://infraobservatory.com/post  
 

สิงคโปร์มีประชากรประมาณ 5.6 ล้านคน มีขยะเกิดขึ้น 0.86 กิโลกรัมต่อคน
ต่อวัน ขยะท่ีถูกคัดแยกอย่างถูกต้องจะถูกส่งไปยังโรงงาน Waste to Energy เพื่อเผา 
โดยมีโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง 4 แห่ง เป็นของเอกชนและรัฐร่วมลงทุน สามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากการเผาขยะ รวมประมาณ 2.7 ล้านหน่วยกิโลวัตต์ต่อวัน ส่งไป
ขายเข้าระบบสายส่งในราคาค่าไฟฟ้าปกติที่ต้องมีการประมูล เสนอปริมาณ และ 
ค่าไฟฟ้ารายวันในตลาดกลาง Power Pool และมีสถานที่ฝังกลบเถ้าที่เหลือจาก 
การเผาได้มากกว่า 63 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอไปจนถึงปี 2583 โดยรัฐบาลเป็นผู้ลงทุน 
บนเกาะใหญ่ทั้ง 4 แห่ง  

โครงการ Senoko Waste-to-Energy Plant นี้  เป็นโรงเผาขยะแห่งที่  3  
เริ่มด าเนินการเมื่อปี 2535 ภายใต้การด าเนินงานของบริษัท Keppel Seghers 
โรงงานแห่งนี้ติดตั้งหม้อไอน้ าเตาเผาขยะ 6 เครื่อง เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ า 
2 เครื่อง มีก าลังการผลิตไฟฟ้า 2x28 เมกะวัตต์ โดยเฉลี่ยแล้วผลิตไฟฟ้าได้ 40-45  
เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อวัน สามารถก าจัดขยะได้ 2,310 ตันต่อวัน โดยค่าก าจัดขยะและ
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายไฟฟ้าจะถูกส่งไปที่องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ของสิงคโปร์โดยตรง ส่วนบริษัทเอกชนจะได้ในส่วนของค่าบริหารจัดการและรายได้
จากขายเศษโลหะ 
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ประเด็นส ำคัญ 

 รัฐบาลสิงคโปร์เป็นผู้ลงทุนสร้างโครงการ และจัดเก็บค่าก าจัดขยะและภาษี 
ที่เกี่ยวข้องเอง โดยให้สิทธิเอกชนมาประมูลรับจ้างเก็บขนและบริหารจัดการ
โรงงานก าจัดขยะ 

 มีการเก็บค่าก าจัดขยะ (Tipping Fees) จากผู้รับบริการในอัตราที่แตกต่าง
กันตามประเภทผู้ใช้บริการ ลักษณะและระยะทางของการเขา้ไปรับขยะ และ
มีกระบวนการคัดแยกส่วนที่น าไปรีไซเคิลได้ออกไปท าประโยชน์ 

 การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากการเผาขยะท่ีส่งเข้าระบบสายส่งในราคา 
ค่าไฟฟ้าปกติที่ต้องมีการประมูล (Bidding) เสนอปริมาณและค่าไฟฟ้ารายวนั
ในตลาดกลาง Power Pool 

 การวางแผนแหล่งรองรับการฝังกลบขี้เถ้าที่เหลือจากการเผาขยะที่ชัดเจน 
โดยรัฐบาลเป็นผู้ลงทุน สามารถรองรับขี้เถ้าได้ครอบคลุมโรงงานก าจัดขยะ
ทุกแห่ง พร้อมมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
และน าพื้นที่ไปใช้ประโยชน์เป็นพ้ืนที่สีเขียว 
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Shin-Koto Incineration Plant  

ประเทศญ่ีปุ่น 

 
https://www.emporis.com/buildings 

 

ประเทศญี่ปุ่นประสบผลส าเร็จด้านการพัฒนางานจัดการของเสียและขยะใน
เมืองใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางการจัดการขยะแบบ “โตเกียวโมเดล” คือ 
การผสานระบบจัดการของเสียภายในพ้ืนที่ 23 เขตของกรุงโตเกียว เข้ากับความ
เข้มแข็งในการจัดการอย่างเป็นแบบแผน โดยโครงการ Shin-Koto Incineration 
Plant  สามารถเผาขยะได้ 1,800 ตันต่อวัน (600 ตันต่อวัน x 3 ยูนิต)  สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ 16 เมกะวัตต์ต่อรอบการเผา ด้วยเทคนิค Thermal Recycle ซึ่งความ
ร้อนในการเผาขยะถูกน าไปแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าที่สร้างรายได้กับโรงงานกว่า 9.9 
ล้านเยนต่อปี  

โรงงานเผาขยะแห่งนี้มีระบบการจัดการด้านของเสียเป็นอย่างดี มีการควบคุม
มลพิษอย่างเข้มงวด เพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเถ้าหนัก (Bottom Ash)  
ท่ีเหลือจากกระบวนการเผาขยะ ทางโรงงานจะน ามาถมรวมกันเพ่ือสร้างพ้ืนที่ใหม่ 
นอกจากนี้ ยังมีระบบกรองเถ้าที่ปลิวได ้(Fly Ash) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาอกีดว้ย  
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ประเด็นส ำคัญ 

 การแยกขยะอย่างเข้มงวด โดยภาครัฐประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะอย่างละเอียดสู่ประชาชน พร้อมกับปลูกจิตส านึกกันตั้งแต่เด็ก ท าให้  
การก าจัดขยะในขั้นต่อ ๆ ไปด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การรวบรวมจัดเก็บขยะโดยแบ่งพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ ตามเส้นทางที่วางแผน
ไม่ให้กระทบปัญหาการจราจร รวมถึงมีบริการเก็บขยะตามบ้านผู้สูงอายุ 
หรือผู้พิการที่ไม่สะดวกออกมาทิ้งขยะข้างนอก โดยขยะที่เผาได้จะถูกส่ง 
สู่โรงงานเผาขยะ ขยะเผาไม่ได้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เซรามิกจะถูกส่งไปยัง 
‘ศูนย์จัดการขยะเผาไม่ได้’ เพื่อคัดแยกและแยกส่วนในล าดับต่อไป 

 ในขั้นตอนการเผา มีการก าหนดมาตรฐานการป้องกันมลภาวะอย่างเข้มงวด 
ตามตัวเลขในระเบียบของประเทศและในระดับชุมชน โดยกระบวนการ
ทั้งหมดภาคประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

 ความร้อนที่ได้จากการเผาจะน าไปแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าส าหรับใช้ภายใน
โรงงานและขายให้กับเอกชน และมีการน าความร้อนไปใช้ในหลายกิจกรรม 
เช่น ศูนย์กีฬา บ่อน้ าร้อน หรือสวนพฤกษศาสตร์ 

 การจัดการเถ้าท่ีเหลือจากการเผาไหม้ถกูน าไปอัดเป็นอิฐบล็อก หรือคอนกรตี 
เพ่ือใช้ในการก่อสร้างสาธารณะ รวมถึงน าขยะที่ถูกย่อยจนละเอียดและผ่าน
กระบวนการก าจัดมลพิษแล้วไปถมทะเล 
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ปัจจัยความส าเรจ็ 

การด าเนินงานโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะชุมชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  ถูกริเริ่มขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจาก
แหล่งต่างๆ ในชุมชน  ท่ีมีเพ่ิมขึ้นตามจ านวนประชากรและกิจกรรม รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค  ซึ่งได้ช่วยลดข้อจ ากัดเรื่องการใช้พ้ืนที่ขนาดใหญ่
ของการก าจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบ อีกทั้งสามารถแปลงพลังงานความร้อนจาก
ระบบก าจัดไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ 

จากการศึกษากรณีในประเทศและต่างประเทศ สามารถสรุปปัจจัย
ความส าเร็จได้ดังนี้ 

การมีข้อมูลครบถ้วนและการศึกษาวิเคราะห์

โครงการท่ีดี จะช่วยประเมินความเหมาะสมด้าน

ต่างๆ คาดการณ์ปริมาณขยะ การวางแผนธุรกิจหรือ
แผนการบริหารงบประมาณโครงการ เกี่ยวกับค่าก าจัด
ขยะ รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการ

บ ารุงรักษาระบบและอื่นๆ  การวางแผนการควบคุมและบ าบัดมลพิษ การวางแผน
ก าลังคน รวมถึงการวางแผนจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ และวางแผนอยู่ร่วมกับ
ชุมชนโดยรอบตลอดระยะเวลาโครงการ  ซึ่งเป็นรากฐานของการด าเนินงานตลอด
โครงการให้มีความราบรื่น  

การก ากับ

ดูแลด้าน

ส่ิงแวดล้อม 

เทคโนโลย ี

ความร่วมมอื

และการบริหาร

ที่ด ี

ความพร้อม

ของ อปท. 
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ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด้วยการจัดการขยะเป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แม้ว่าจะมีโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าขยะที่มี
เอกชนเข้ามาลงทุนและด าเนินการก็ตาม แต่ความ
รับผิดชอบก็ยังคงเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ไม่อาจผลักภาระให้เป็นของเอกชนได้ทั้งหมด   

นอกจากนี้ การมีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบสัญญาและการท างาน
ร่วมกับเอกชนการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ข้อกฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษาท าความเข้าใจรูปแบบการด าเนินงานที่ส าเร็จและ
ล้มเหลวของโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา นับเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยในการตัดสินใจ 
วางแผน และบริหารจัดการโครงการ 

ความร่วมมือ ระหว่างเอกชนที่บริหารโครงการกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการ ในการ
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานโครงการเป็นระยะๆ 
รวมถึงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นแหล่งขยะต้นทาง ซึ่งน าขยะ

มาส่งก าจัดกับโครงการ เพ่ือก าหนด/ลด/ยกเว้นค่าก าจัดขยะ ก าหนดปริมาณขยะ 
ชนิดขยะที่ห้ามน ามาเข้าเตาเผา เช่น ขยะชิ้นใหญ่ เศษวัสดุจากการก่อสร้าง ขยะ
อันตรายจากชุมชน เป็นต้น โดยมีข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ซึ่งต้องยึดถือปฏิบัติ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารท้องถิ่นก็ตาม 

การคัดแยก รวบรวม เก็บขน และการขน

ถ่ายขยะ ท าให้ขยะรีไซเคิลซึ่งน าไปแปรรูปใช้ใหม่ได้

และขยะอินทรีย์ซึ่งมีความชื้นถูกคัดแยกออกไป ปริมาณ
ขยะที่เข้าสู่เตาเผามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก 
สามารถคาดการณ์ปริมาณและองค์ประกอบขยะได้ 

นอกจากนี้ ท าให้ขยะที่เข้าสู่เตาเผามีความชื้นต่ า ส่งกลิ่นรวบกวนน้อย และท าให้
ระบบการเผาท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ขณะที่การรวบรวมและเก็บขนขยะจากแหล่งก าเนิดขยะไปยังโครงการ
จ าเป็นต้องมีการปิดคลุมมิดชิดป้องกันไม่ให้ขยะปลิวออกมา การจ ากัดความเร็ว
ของรถเก็บขนขยะ รวมถึงป้องกันน้ าชะขยะหกเรี่ยราดระหว่างเก็บขน จะท าให้
ชุมชนที่ตั้งอยู่บนเส้นทางเก็บขนไม่เดือดร้อนร าคาญกับการผ่านไปมาของรถเกบ็ขน
ขยะวันละหลายๆ เที่ยว  

ส่วนสถานีขนถ่ายขยะได้มีก่อสร้างไว้ส าหรับพ้ืนที่ขนาดใหญ่ เพ่ือเพ่ิม
ปริมาณในการเก็บขนขยะด้วยรถขนาดใหญ่ขึ้น มีระบบการบีบอัดขยะ ลดจ านวน
เที่ยวรถเก็บขนขยะลงได้ ทั้งนี้ ต้องมีระบบการบ าบัดน้ าเสียขยะในบริเวณสถานี  
ขนถ่ายขยะก่อนจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 

เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลายกรณีในประเทศ-

ไทย เลือกใช้ระบบเตาเผาแบบตะกรับซึ่งเหมาะส าหรับ
ขยะชุมชนซึ่งไม่มีการคัดแยกที่ดี ท าให้มีความชื้นสูง 
นอกจากนี้ มีกรณีการรวบรวมก๊าซชีวภาพจากหลุม 
ฝังกลบซึ่งมีค่าความร้อน น ามาผลิตพลังงานไฟฟ้า  

ส่วนกรณีการใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นพบว่ามีปัญหาในการด าเนินระบบและซ่อม
บ ารุงสูง ขณะที่กรณีโครงการในต่างประเทศมีการใช้เทคโนโลยีแบบประยุกต์และ
ผสมผสานอย่างหลากหลายมาก เนื่องจากมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี   
มีบุคลากรที่มีความพร้อม และสิ่งที่ส าคัญคือการคัดแยกขยะจากต้นทาง  

การเฝ้าระวังและดูแลด้านส่ิงแวดล้อม

อย่างเคร่งครัด มีการรายงานผลและตรวจสอบได้  

เห็นได้จากกรณีโครงการในต่างประเทศและในประเทศ
ไทยหลายกรณี ซึ่งได้ช่วยสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน
ที่อาศัยโดยรอบโครงการ ทั้งนี้ การมีข้อมูลพ้ืนฐานและ

ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ก่อนการด าเนินโครงการ และท าการรวบรวม
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง จะสามารถน ามาใช้อ้างอิงหากเกิดผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆ  
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  นอกจากนี้ การมีช่องทางในการสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
และเตรียมความพร้อมเพ่ือให้ประชาชนมีความอุ่นใจว่าหากเกิดภัย ไม่ว่าอุบัติเหตุ
เพลิงไม้ การรั่วไหลของสารอันตรายอันเกิดจากระบบบ าบัดมลพิษขัดข้อง จะ
สามารถได้รับการจัดการได้ทันท่วงที เช่น การจัดรถบรรทุกน้ าพร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าและหัวฉีดพ่นน้ า  พร้อมรายงานแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

การมีกิจกรรมและประโยชน์ร่วมกัน 

โดยเฉพาะกิจกรรมระหว่างเอกชนที่บริหารโครงการ
กับชุมชนรอบโครงการ แม้ว่าโครงการได้มีการจ่ายเงนิ
ส่งเข้ากองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าตามระเบียบที่ก าหนด  
เพ่ือจัดสรรไปใช้ส าหรับการพัฒนาชุมชนต่างๆ รอบ

พ้ืนที่โรงไฟฟ้าแล้วก็ตาม  แต่เกือบทุกโครงการได้จัดให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน
โดยตรง เช่น การศึกษาดูงาน การส่งเสริมอาชีพ การร่วมพัฒนาชุมชน เป็นต้น  
ซึ่งได้ช่วยเพ่ิมการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 
รวมทั้งท าให้รับทราบถึงความต้องการของชุมชน และชุมชนได้รับทราบถึงข้อจ ากัด
และแผนต่างๆ ของโครงการ จึงช่วยลดปัญหาและข้อขัดแย้งลงได้   

  หลายๆ โครงการยังได้จัดให้มีสวัสดิการหรือการอุดหนุนชุมชนในพ้ืนที ่
รอบโรงไฟฟ้าในลักษณะการลดหรืองดค่าก าจัดขยะ จัดโปรแกรมให้ชุมชนและ
นักเรียนเข้ามาศึกษาดูงานโครงการอย่างสม่ าเสมอด้วย  

 
  ปัจจัยความส าเร็จต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น อาจจะมีผลมากน้อย

ส าหรับแต่ละโครงการแตกต่างกันออกไป  ขึ้นอยู่กับศักยภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเอกชน  

ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของประชาชน  และที่ส าคัญคือ การ

ส่ือสารข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาตั้งแต่การริเริ่มโครงการ  จะช่วย 

ลดความขัดแย้ง สร้างการยอมรับและความร่วมมือระหว่างกันตลอด

ระยะเวลาด าเนินโครงการได ้
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รูปแบบความร่วมมือ 
ในการจัดการโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ 

 

ความร่วมมือในการบริหารจัดการโครงการของภาครัฐ มีพัฒนาการมาต่อเนื่อง 

เมื่อไม่นานมานี้ มีแนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน 

(4P) ได้ให้ความส าคัญต่อประชาชนอย่างชัดเจนมากขึ้น และค านึงถึงความ 

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนฐานของการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (PPP) และ 

ความรับผิดชอบของเอกชนต่อสังคม (CSR) อย่างยั่งยืน รวมถึงการมีส่วนร่วม

ระหว่างประชาชนกับรัฐ (PP) โดยเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกที่มีเป้าหมายร่วม   
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5. 

รูปแบบความร่วมมือ 
ในการจัดการโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบความร่วมมือตา่ง ๆ 

ความแตกต่างระหว่างความร่วมมือกับการมีส่วนร่วมกับภาครัฐนั้น มีการ
กล่าวถึงไว้มากในปัจจุบัน สรุปได้ว่า “ความร่วมมือ” (Collaboration) เป็นการ
เพ่ิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานภาครัฐ  โดยการ
ส่งเสริมให้ภาคีเข้ามาอยู่ในกลไก ระบบ หรือหน่วยของการจัดการในภาครัฐ    

ขณะที่ “การมีส่วนร่วม” (Participation) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวขอ้ง
หรือผู้ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มหรือในพ้ืนที่ได้มีส่วนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือร่วมตัดสินใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการ
ก าหนดนโยบายหรือจัดท าแผนให้เกิดประโยชน์กว้างขวางขึ้น แต่อาจไม่มีการ
จัดการร่วมกัน    

PP Public  
Participation 

PPP 
Public  
Private 
Partnership 

4P 
Public  
Private 
People 
Partnership 
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ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ช่วยเพ่ิมคุณค่าในการตัดสินใจ การวางแผน 
ช่วยสร้างความเข้าใจและลดข้อขัดแย้งในด้านต่าง ๆ โดยมีพัฒนาการมาตามล าดับ ดังนี้ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนมักน ามาใช้กับการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนกับภาครัฐ  ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมีโอกาสเข้าร่วมกระบวนการหรือขั้นตอน  
ต่าง ๆ ซึ่งแบ่งไว้ 5 ระดับ ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสาร การปรึกษาหารือ 
การมีบทบาทก าหนดนโยบายและจัดท าแผน  ความร่วมมือด าเนินการ 
ในลักษณะหุ้นส่วน และการตัดสินใจซึ่งรัฐต้องด าเนินการตาม  

ความร่ วมมือระหว่ างรั ฐกับ เอกชน เป็นลักษณะหุ้ นส่ วน 
(Partnership) ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก  ว่าสามารถลดข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณและการก่อหนี้สาธารณะของภาครัฐ ช่วยให้รัฐบาลสามารถ
ขยายการลงทุนในโครงการพ้ืนฐานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ทันต่อความต้องการของประชาชนการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน เป็นการเพ่ิมบทบาทให้หน่วยงานเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
รัฐบาลจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน สร้างทางเลือกในการ
ท างานให้มากขึ้น และเป็นการขยายการเข้าถึงบริการของรัฐกับ 
ภาคประชาชน ช่วยลดข้อจ ากัดด้านงบประมาณลงทุนในโครงการต่าง ๆ  

ส่วนรูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน  
ได้ริ เริ่มขึ้นไม่นานมานี้  ซึ่งถือว่าเป็นการเพ่ิมการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชน ในการบริหารจัดการประเด็นสาธารณะ เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างชัดเจน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาด้วย
กระบวนการท างานกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ด้วยการร่วมแสวงหาทางออกและตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยกันอย่าง
เป็นระบบและสร้างฉันทามติให้เกิดขึ้น 

 

  

การมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

(Public Participation: 

PP)  

ความร่วมมือ

ระหว่างรัฐกับ

เอกชน 

(Public-Private 

Partnership: PPP)  

ความร่วมมือ

ระหว่างรัฐ 

เอกชน และ

ประชาชน 

(Public-Private-

People Partnership 

4P) 
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ลักษณะความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

       ความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน เป็นการลดภาระการลงทุนของภาครัฐ เพ่ิมบทบาทของเอกชน 
เพ่ิมประสิทธิภาพการลงทุนและการบริหารจัดการ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี รวมทั้งขยาย
ขอบเขตและเพ่ิมคุณภาพการให้บริการสาธารณะ 

1) การจ้างบริการ (Service Contract) ภาครัฐว่าจ้างเอกชนด าเนินการให้บริการแทน หรือถ่ายโอน
งานบางสวนให้เอกชนด าเนินการในรูปแบบการว่าจ้างเพ่ือลดจ านวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนใหญ่เป็น
การว่าจ้างระยะสั้นและวงเงินไม่สูงนักในขอบเขตจ ากัดตามที่ก าหนด ท าให้เอกชนมีความเสี่ยงน้อย 

2) การจ้างบริหาร (Management Contract) ภาครัฐว่าจ้างเอกชนที่เป็นมืออาชีพเข้ามาบริหาร
จัดการโครงการซึ่งรัฐเป็นเจ้าของโครงการ โดยภาครัฐอาจก าหนดโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนให้
เอกชนผูกพันกับผลประกอบการเพ่ือจูงใจให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) การให้เอกชนเช่าทรัพย์สินของรัฐไปด าเนินการ (Lease Contract) ภาครัฐให้เอกชนเช่า
ทรัพย์สินไปด าเนินงาน โดยเอกชนรับผิดชอบเงินทุนหมุนเวียน รับความเสี่ยงจากผลประกอบการ 
และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ภาครัฐในการใช้ทรัพย์สิน 

4) Build-Operate-Own (BOO) เอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาและด าเนินโครงการรับความเสี่ยง 
จากผลประกอบการ และไม่ต้องส่งมอบกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินให้แก่ภาครัฐ โดยภาครัฐอาจก าหนด
สิทธิพิเศษเพ่ือจูงใจเอกชน เช่น สิทธิในการให้บริการ หรือสัญญาซื้อขายบริการเพ่ือประกันรายได้  
เป็นต้น และอาจก าหนดให้เอกชนจ่ายค าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ  

5) Build-Operate-Transfer (BOT) หรือ Build-Transfer-Operate (BTO) เอกชนเป็นผู้ลงทุน
พัฒนาและด าเนินโครงการ รับความเสี่ยงจากผลประกอบการ และส่งมอบกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินของ
โครงการให้แก่ภาครัฐเมื่อพร้อมเริ่มเปิดให้บริการหรือเมื่อสิ้นสุดสัญญา โดยภาครัฐอาจก าหนด 
สิทธิพิเศษเพ่ือจูงใจเอกชน เช่น สิทธิในการให้บริการ สัญญาซื้อขายบริการเพ่ือประกันรายได้   
เป็นต้น และอาจก าหนดให้เอกชนจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ 

6) ภาครัฐร่วมมือกับเอกชนในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อด าเนินกิจการ (Joint Venture) ภาครัฐร่วมมือ
กับเอกชนในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อด าเนินกิจการ โดยรับความเสี่ยงจากการลงทุน และการด าเนินงาน
ร่วมกัน โดยทั่วไปจะเน้นไปที่หน้าที่ด าเนินโครงการของคู่สัญญา เช่น การออกแบบ (Design-D) 
การก่อสร้าง (Build-B) การหาแหล่งเงินทุนมาด าเนินโครงการ (Finance-F) การเป็นเจ้าของ 
ในช่วงเวลา (Own-O) การประกอบการ (Operate-O) การเป็นผู้บ ารุงรักษาโครงการ (Maintain) 
การโอนกรรมสิทธิ์ (Transfer) การที่รัฐจ่ายค่าเช่าทรัพย์สิน และค่าจ้างให้แก่เอกชนคู่สัญญา (Lease)   
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นอกจากนี้ ยังมีความเกี่ยวข้องกับ ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรเอกชน หรือ CSR (Corporate Social Responsivity) ซึ่งเป็นการ
ด าเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  แต่ส่วน
ใหญ่การท า CSR มักเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารทางการตลาด เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์องค์กรเป็นหลัก ท าให้ขาดความยั่งยืน 

 

 

 

 

 

สรุปได้ว่า รูปแบบความร่วมมือในการบริหารจัดการภาครัฐ เริ่มจาก

ความร่วมมือของประชาชน (Public Participation) ในการคิด การให้ข้อมูล 

ร่วมตัดสินใจในการก าหนดนโยบายและแผน รวมท้ังร่วมท า  กิจกรรมต่าง ๆ  

ในเวลาต่อมา ได้มีรูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐ-เอกชน (Public-Private 

Partnership) เป็นการช่วยลดข้อจ ากัดด้านงบประมาณลงทุนส าหรับโครงการ

ของรัฐ และช่วยเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารโครงการ โดยมีกฎระเบียบ

และข้อตกลงกันอย่างชัดเจน ส่วนความร่วมมือระหว่างรัฐ-เอกชน- ประชาชน 

(Public–Private-People Partnership) เป็นรูปแบบความร่วมมือที่มีมุมมอง

ทางสังคมที่กว้างข้ึน  นอกเหนือการร่วมลงทุนของเอกชนในโครงการภาครัฐ 
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ความร่วมมือ 4P  

ในการจัดการโครงการผลิตพลังงานไฟฟา้จากขยะ 

รูปแบบความร่วมมือ 4P  (Public-Private-People Partnership) หรือความร่วมมือระหว่าง
รัฐ เอกชน และประชาชน ได้ให้ความส าคัญต่อประชาชนอย่างชัดเจนมากขึ้น และค านึงถึงความ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนฐานของการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (PPP) และความรับผิดชอบ 
ของเอกชนต่อสังคม (CSR) รวมถึงการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับรัฐ (PP) โดยเป็นความสัมพันธ์ 
เชิงบวกที่มีเป้าหมายร่วม   

ความร่วมมือรัฐ เอกชน และประชาชนในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ให้ความส าคัญต่อ
การจัดการ “โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ” ในระดับพ้ืนที่ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดการ
ขยะ โดยรวบรวมขยะมาก าจัดโดยการเผา  แล้วดึงค่าความร้อนมาผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นผลพลอยได้ 
(by-product) แล้วจ าหน่ายให้กับหน่วยานที่รับซื้อขายพลังงานไฟฟ้า อีกส่วนหนึ่งไว้ใช้ในโครงการฯ  
ท าให้เดิมมีการเรียกโครงการในลักษณะนี้ว่า “โรงเตาเผาขยะ” หรือ “โรงไฟฟ้า” นอกจากนี้ ยังมีการ
ก าจัดขยะปลายทางด้วยการฝังกลบ ซึ่งสามารถรวบรวมก๊าซที่เกิดขึ้นมาผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เช่นกัน  

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ได้ค านึงถึงการจัดการขยะ 
ทั้งกระบวนการ ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดไว้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   
ต้องด าเนินการตั้งแต่การจัดการขยะต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

การจัดการขยะ 

ต้นทาง 

การลดการเกิดขยะ การใช้ซ้ า 
การคัดแยกขยะ เพ่ือสนับสนุน
การน าขยะกลับไปใช้ประโยชน์
หรือแปรรูปกลับมาใช้ใหม่   

 การจัดการขยะ 

กลางทาง 

การรวบรวมและจัดเก็บ
ขยะ ด าเนินการสถานี
ขนถ่ายขยะ และการ
เก็บขนขยะ 

 การจัดการขยะ 

ปลายทาง 

การก าจัดขยะด้วยการฝังกลบ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล  การเผา
แบบผลิตพลังงาน และการเผา
โดยไม่ผลิตพลังงาน 
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ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

ส าหรับโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะจัดอยู่ในกลุ่มพลังงาน
หมุนเวียน จึงได้รับการส่งเสริมตามนโยบายการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน  
โดยการเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้าเพ่ือจูงใจให้เอกชนเข้ามาลงทุนในธุรกิจโครงการ 
นอกจากนี้ ยังก าหนดการรวมกลุ่มพ้ืนที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในแต่ละจังหวัด ที่เรียกว่า กลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการขยะชุมชนหรือคลัสเตอร์ 
(Cluster) ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เสนอเมื่อปี 2558  โดยมีข้อแนะน าให้มีปริมาณขยะเข้าสู่ระบบการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อวัน จึงจะเหมาะสมกับการลงทุน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพคลัสเตอร์หรือเจ้าของ
โครงการซึ่งมีแผนจะพัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ เป็นหน่วยงาน
ระดับปฏิบัติที่ต้องด าเนินงานตามนโยบายและกฎระเบียบที่ก าหนดโดย
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการประกอบกิจการพลังงาน 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการร่วมทุนกับเอกชน  
ในขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการยังต้องประสานกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคลัสเตอร์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ประสงค์จะน าขยะมาก าจัดด้วย ต้องท างานร่วมกับภาคเอกชน และค านึงถึง
ความต้องการและความร่วมมือกับประชาชนทั้งในพ้ืนที่ตนเองและพ้ืนที่ ตั้ง
โครงการฯ ซึ่งอาจตั้งอยู่นอกเขตท้องถิ่นของตนเอง 

 

ความร่วมมือ 4P ในการจัดการโครงการผลิต

พลังงานไฟฟ้าจากขยะในพ้ืนที่ จึงเป็นรูปแบบที่ให้

ความส าคัญต่อความร่วมมือระหว่าง “องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นหน่วยงานเจ้าของ

โครงการ”  กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

หน่วยงานราชการต่าง ๆ  องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินอื่น บริษัทเอกชน และประชาชน 
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ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ 

 

 

 

 

 

  

ภาครัฐ 

หน่วยงานระดับนโยบาย 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง-
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ภาครัฐ 

หน่วยงานก ากับดูและให้ค าปรึกษา 

คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
จังหวัด ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด ส านักงานสิ่งแวดล้อม-
ภาค ส านักงานทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงานประจ าเขต 

ภาครัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเจ้าของ

โครงการ 

อาจเป็นเจ้าภาพคลัสเตอร์หรือลักษณะอ่ืน 

ภาครัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคลัสเตอร์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ประสงค์ 
จะน าขยะไปก าจัดกับโครงการ รวมถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งโครงการ 

ภาคเอกชน 

บริษัทเอกชนที่ร่วมลงทุนและบริหาร

โครงการ 

ซึ่งท าสัญญากับหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ในลักษณะต่าง ๆ  

ประชาชน 

ในคลัสเตอร์การจัดการขยะ 

ซึ่งเป็นผู้ก่อให้เกิดขยะ   

ประชาชน 

ในบริเวณรอบโครงการ 

อาจอยู่ในหรือนอกพื้นที่คลัสเตอร์ ซึ่งอาจ
ได้รับผลกระทบจากโครงการ 
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กลไกความร่วมมือ  

 ความร่วมมือรัฐ-เอกชน-ประชาชน หรือ 4P ในการจัดการโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ 
ซึ่งได้จากการศึกษากรณีตัวอย่างในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ การวิเคราะห์นโยบายและข้อมูล
ทางวิชาการ รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ได้แสดงให้เห็นถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กลไกความร่วมมือ และบทบาทของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องท าและควรจะท าในการขับเคลื่อนให้
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ และลดผลกระทบด้านต่าง ๆ   

 กลไกความร่วมมือควรมีความชัดเจนหรือมีลักษณะที่เป็นรูปธรรม อาทิ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
การก าหนดให้มีกลไกความร่วมมือในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานของแต่ละฝ่ายมีความ

เข้าใจตรงกันอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
เจ้าของโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะนั้น จ าเป็นต้องมีกฎระเบียบรองรับ ดังนั้น จึงต้องท าการ
ทบทวนและปรับปรุงระเบียบที่มีอยู่เดิมที่อาจเป็นข้อจ ากัดต่อการด าเนินงาน หรือให้มีกฎระเบียบ
เพ่ิมเติมเพ่ือก าหนดให้มีการด าเนินงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงการพลังงานไฟฟ้าจากขยะเป็นแบบอย่างที่ดี
และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยรอบหากมีการพัฒนาโครงการในพ้ืนที่อื่น ๆ ในอนาคต 
 
  

กฎระเบียบ สัญญาจ้าง 

กองทุน บันทึกความร่วมมือ แผนการด าเนนิงาน 

คณะกรรมการ 

หรือคณะท างาน 
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 ตัวอย่างกลไกความร่วมมือระหว่างรัฐ-เอกชน-ประชาชน (4P) ในการจัดการโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากขยะ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีบทบาทในระดับนโยบายและก ากับดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคลัสเตอร์ เอกชน 
ที่บริหารจัดการโครงการ และประชาชน 

 

 

 

 

 

  

“กฎระเบียบ/คณะกรรมการ” 

หน่วยงานนโยบายและก ากับดูแล ทบทวน
ระเบียบที่มีอยู่และริ เริ่ มระเบียบใหม่ เ พ่ือ
พัฒนาการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ส่วนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการต้องท า
ตามกฎระเบียบและสะท้อนปัญหาอุปสรรคและ 
แนวทางการแก้ไข 

“คณะกรรมการ/ข้อตกลงความร่วมมือ” 

การตั้งคณะกรรมการระดับคลัสเตอร์  พร้อม
ร่วมกันก าหนดเงื่อนไขให้มีการลดขยะและการ 
คัดแยกขยะต้นทาง ควรพิจารณายกเว้นหรือลด
ค่าก าจัดขยะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เป็นที่ตั้งโครงการ และอาจมีความร่วมมือกันใน
การพัฒนาสถานีขนถ่ายขยะเพ่ือลดระยะทาง 
การขนส่งขยะ 
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“สัญญาท่ีครอบคลุมความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม” 

อปท.เจ้าของโครงการท าความเข้าใจความร่วมมือ
กับเอกชน ระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ 
ตั้งคณะกรรมการร่างสัญญา บริหารสัญญา และ
ทบทวนสัญญาเป็นระยะ ๆ โดยให้ครอบคลุม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดย
เอกชนต้องด าเนินการตามสัญญาและเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

“แผนงานความรบัผิดชอบต่อสังคม 

และส่ิงแวดล้อม” 

เอกชนจัดท ารายงานติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง สื่อสารให้ประชาชนทราบ จ้างงาน
ประชาชนในพ้ืนที่โดยรอบโครงการ พิจารณา 
ตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบ
โครงการ ส่วนประชาชนรอบโครงการคอยติดตาม 
และเฝ้าระวังผลกระทบจากโครงการ 

“ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรอืข้อตกลงความ

ร่วมมือ” 

ประชาชนร่วมมอืคัดแยกขยะตน้ทาง ส่วนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ จูงใจให้ชุมชนมีการ
จัดการขยะต้นทาง ขณะที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเจ้าของโครงการมีช่องทางรับแจ้งเหตุ
และระงับเหตุที่เกิดจากโครงการอย่างทันท่วงที 
รวมทั้งออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เอื้อต่อการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 
  

 

 

 

แนวทางเสริมสร้าง 
ความร่วมมือและข้อควรพิจารณา 

ในการจัดการโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ 
 

ความร่วมมือในการบริหารจัดการโครงการของภาครัฐ มีพัฒนาการอย่าง

ต่อเนื่อง โดยเมื่อไม่นานมานี้ มีแนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างรัฐ 

เอกชน และประชาชน (4P) ซึ่งให้ความส าคัญต่อประชาชนอย่างชัดเจน

มากขึ้น และค านึงถึงความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนฐานของการร่วมลงทุน

ระหว่างรัฐกับเอกชน (PPP) และความรับผิดชอบของเอกชนต่อสังคม (CSR) 

อย่างยั่งยืน รวมถึงการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับรัฐ (PP) โดยเป็น

ความสัมพันธ์เชิงบวกที่มีเป้าหมายร่วมกัน 
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6. 

แนวทางเสริมสร้างความร่วมมือ 
และข้อควรพิจารณาในการจัดการ 

โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน (4P)  ในการจัดการโครงการผลิตพลังงาน

ไฟฟ้าจากขยะในพ้ืนที่  ให้ความส าคัญต่อการจัดการขยะต้ังแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง

โดยวิธีการน าขยะไปก าจัดด้วยระบบการเผาหรือฝังกลบเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้า  

ด้วยสถานการณ์ปัญหาขยะทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อย  ๆ 
โดยเฉพาะในเขตเมือง เขตอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยว จากการเพ่ิมจ านวนประชากรในพ้ืนที่และ
ประชากรแฝง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคที่ต้องการความสะดวกสบาย การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีภารกิจหน้าที่ในการจัดการขยะต้องเตรียมพร้อมและ
วางแผนเพ่ือให้เกิดการจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

  
หน่วยงานนโยบาย

และก ากับดูแล 

  
อปท.เจ้าของ

โครงการ   อปท.อื่น 

  ประชาชน 

  
เอกชน 
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  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และผู้น าชุมชน ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการวางแผนและตัดสินใจ ถือว่ามีส่วนส าคัญ
ในการด าเนินงานในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการริเริ่มโครงการ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
บริบทและสภาพพ้ืนที่รวมทั้งความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

จากนโยบายการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอย หรือคลัสเตอร์ 
(Cluster) ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ความร่วมมือในการจัดการขยะ
ขั้นตอนต่าง ๆ จึงควรครอบคลุมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพคลัสเตอร์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกในคลัสเตอร์ หรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีความจ าเป็นต้องน าขยะมาร่วมก าจัด ตลอดจนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะด้วย 

 

แนวทางเสริมสร้างความร่วมมือ 

ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ-เอกชน-ประชาชน หรือ 4P ใน
การจัดการโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะนั้น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรมี
บทบาทในการด าเนินงาน ดังนี้  

 
หน่วยงานภาครัฐ   

 หน่วยงานภาครัฐซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมและก ากับดูแลให้ 
การด าเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -2580) ในการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนต่าง ๆ การจัดการขยะอย่างครบวงจรให้มี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคเอกชนนั้น หน่วยงานภาครัฐควรทบทวนกฎระเบียบที่มีอยู่และ
ริเริ่มกฎระเบียบใหม่เพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือให้ครอบคลุมประเด็นส าคัญ
เหล่านี้  

 การทบทวนบทบาทของคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด 
ให้มีอ านาจก ากับดูแลการจัดการขยะของโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
ขยะที่ตั้งอยู่ในจังหวัด   
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 การก าหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการกลุ่มคลัสเตอร์ในการวางแผนบริหารจัดการขยะทั้งระบบ 
ตั้งแต่การจัดการขยะต้นทาง การจัดให้มีสถานีขนถา่ยขยะ รวมถึงการบริหารจัดการโครงการพ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ โดยมีการจัดท าข้อตกลงรว่มกนัในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การคัดแยก
ขยะ ค่าก าจัดขยะ เป็นต้น 

 การก าหนดมาตรการจูงใจให้เกิดการคัดแยกขยะต้นทาง ด้วยการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียม
การจัดเก็บขยะและการก าจัดขยะ 

 การก าหนดมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะในด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งการจัดการเถ้าหนักและเถ้าเบาที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ขยะด้วยวิธีที่เหมาะสม 

 การก าหนดให้มีการจัดท าผังการใช้ที่ดินของโครงการในขั้นตอนการขออนุมัติ  โดยก าหนดให้มี
พ้ืนที่แนวกันชนระหว่างโครงการกับชุมชนโดยรอบ พ้ืนที่ส าหรับการฝังกลบขยะที่เผาไหม้ไม่
สมบูรณ์และเถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ตามหลักสุขาภิบาล 

 การก าหนดกฎระเบียบเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนและเอื้อต่อการด าเนินงาน อาทิ การก าหนดเงื่อน
ส าหรับกองทุนส าหรับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบโครงการ หรือก าหนดให้เอกชนมี
แผนการด าเนินงานประจ าปี ในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบโครงการ เป็นต้น 

 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
จัดตั้ง นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด โดยเฉพาะการจัดการขยะมูลฝอย การดูแลความ 
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคลัสเตอร์และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่เกี่ยวข้อง  ในการด าเนินงานระบบก าจัดขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง 
ในรูปแบบโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ  
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  อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเริ่มจากการจัดการขยะ 
อย่างครบวงจร โดยจูงใจให้มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพ่ือให้ขยะที่รีไซเคิลได้
สามารถกลับเข้าสู่กระบวนการแปรรูปน ามาใช้ใหม่ได้มากขึ้น อันสนับสนุนนโยบาย
เศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ  

 ในการเสริมสร้างความร่วมมือในโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพคลัสเตอร์ จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากขยะก่อนตัดสินใจลงทุนร่วมกับเอกชน โดยควรมีการจัดการในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 

 ตั้งคณะกรรมการระดับกลุ่มพ้ืนที่หรือคลัสเตอร์ เพ่ือสร้างความร่วมมือ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในคลัสเตอร์ วางแผนและก าหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะต้นทาง การคาดการณ์ปริมาณ
ขยะ การก าหนดค่าก าจัดขยะที่เหมาะสม การก าหนดปริมาณขยะจาก
แต่ละท้องถิ่น การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสถานีขนถ่ายขยะ 
การบริหารจัดการโครงการ เป็นต้น 

 ตั้งคณะกรรมการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของ
โครงการ เพ่ือท าหน้าที่บริหารสัญญา ติดตาม ก ากับดูแล และทบทวน
สัญญาเป็นระยะ ๆ  

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และอาจมีบุคคลภายนอกที่มี
ความรู้ความชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา 

 พิจารณายกเว้นหรือลดค่าก าจัดขยะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการ จัดให้มีหลักประกันที่เหมาะสม เพ่ือชดเชยความ
เสี่ยง สร้างความมั่นใจ และสร้างความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการ 

 มีแผนรองรับกรณีฉุกเฉิน และจัดให้มีช่องทางรับแจ้งเหตุอันเกิดจากการ
ด าเนินงานโครงการ และมีความพร้อมในการระงับเหตุอย่างทันท่วงที 
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ชุมชนโดยรอบโครงการ 
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เอกชน  

 เอกชนซึ่งลงทุนในโครงการและบริหารโครงการตามอายุสัญญาที่ท าไว้
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการ มีหน้าที่ต้องด าเนินงานตาม
สัญญา นอกจากนี้ ควรเพ่ิมการด าเนินงานเพื่อเสรมิสร้างความมัน่ใจในการดแูล
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการแก่ชุมชนโดยรอบ ดังนี้ 

 มีการรายงานและสื่อสารคุณภาพสิ่งแวดล้อมแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงาน และประชาชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยรูปแบบที่เข้าใจ
ได้ง่าย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการตามที่กฎหมายก าหนดและผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ เป็นต้น 

 จ้างงานในท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนในพื้นที่รอบโครงการ 

 พิจารณาตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบโครงการและ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีร่วมกับชุมชน รวมทั้งกองทุนส าหรับ
การเยียวยาและจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

 ด าเนินการตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 จัดให้มีช่องทางรับฟังความเห็นและรับแจ้งเหตุจากการด าเนิน
โครงการ พร้อมเตรียมการระงับเหตุที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที 

 

ประชาชน  

ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ มีอยู่ 2 
กลุ่ม กลุ่มแรก ได้แก่ ประชาชนในคลัสเตอร์ซึ่งเป็นผู้ก่อให้เกิดขยะ ควรมี
บทบาทดังนี้ 

 ลดการเกิดขยะที่ต้นทาง ด้วยการเลือกใช้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม วางแผนการใช้ในปริมาณพอดีไม่ก่อให้เกิดขยะ 
ใช้ซ้ า และหากไม่ต้องการใช้ควรน าไปมอบให้ผู้อื่นที่ต้องการ เพ่ือลด
ปริมาณขยะที่ต้องเก็บขนไปก าจัด 
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 คัดแยกขยะ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการน าไปสู่กระบวนการแปรรูปน า
กลับไปใช้ใหม่ และลดผลกระทบจากขนส่งและก าจัดขยะ รวมทั้งลด
ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ ป้องกันปัญหาขยะเพ่ิมปริมาณมากขึ้นจนเกิน
ขีดความสามารถในการรองรับของโครงการ 

กลุ่มที่สอง ได้แก่ ประชาชนรอบโครงการ ซึ่งอาจอยู่ในหรือนอกคลัสเตอร์ 
ควรมีบทบาท ดังนี้ 

 ลดการเกิดขยะที่ต้นทางและคัดแยกขยะ 

 ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบจากโครงการ ซึ่งควรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทราบถึง
กระบวนการและช่องทางแจ้งเรื่องร้องทุกข์และเหตุอันตรายจากโครงการ  

 ป้องกันและลดผลกระทบเบื้องต้น จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

ข้อควรพิจารณา 

ข้อควรพิจารณาในการพัฒนาและด าเนิน 
โครงการผลติพลังงานไฟฟ้าจากขยะ มดีังนี้ 

การสร้างความเข้าใจภายในองค์กร 

การสร้างความเข้าใจภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ระหวา่งฝ่ายบรหิาร
และฝ่ายปฏิบัติเกี่ยวกับความจ าเป็นในการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการเป็นเรื่องที่ต้องท า  เพ่ือให้เข้าใจตรงกันว่าเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการที่ท้องถิ่นจะได้รับประโยชน์ ขณะที่เอกชนก็จะได้ก าไร โดยฝ่าย
บริหารต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการป้องกันการผูกขาดของเอกชนที่เข้ามามี 
ส่วนร่วมในกิจการด้านการจัดการขยะซึ่งเคยด าเนินการโดยท้องถิ่น และป้องกัน
ไม่ให้เอกชนให้บริการที่ต่ ากว่ามาตรฐาน นอกจากนี้ ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติ
ต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ เทคโนโลยี กฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การป้องกันและลดผลกระทบจากอุบัติภัย รวมทั้งเตรียมความ
พร้อมในการบริหารสัญญาระยะยาวกับเอกชน การท างานร่วมกับเอกชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ  
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การเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมีการพัฒนาและแพร่หลาย
มากขึ้น มีทั้งเทคโนโลยีทางความร้อน เทคโนโลยีทางชีวภาพ และเทคโนโลยี
ทางกล ซึ่งมีข้อดีและข้อจ ากัดแตกต่างกันออกไป โดยมีข้อควรพิจารณาในการ
เลือกเทคโนโลยี ได้แก่ ปริมาณขยะ ความชื้นและองค์ประกอบขยะ ความยาก
ง่ายหรือความซับซ้อนในการใช้งาน ค่าลงทุนและค่าบ ารุงรักษา การได้รับการ
ยอมรับจากผู้ใช้งานที่ผ่านมา พ้ืนที่ด าเนินการ เป็นต้น 

การวิเคราะห์ความเส่ียง  

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ เกิดขึ้น
ตั้งแต่การพัฒนาโครงการ ซึ่งอาจไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนบริเวณ
ที่ตั้งโครงการ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีซึ่งอาจไม่เหมาะสมและซับซอ้นเกนิไป 
ความเสี่ยงในการคัดเลือกเอกชนที่ย่ืนเสนอราคาต่ าแต่ไมม่ีคุณภาพ ความเสี่ยง
จากการออกแบบไม่เหมาะสม  ความเสี่ยงจากการก่อสร้างและการทดสอบ
ระบบที่อาจมีความล่าช้า จึงต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของเอกชนที่มีสิทธิ 
ยื่นเอกสารประกวดราคา การเตรียมเอกสารประกวดราคาที่มีความชัดเจน  
เพ่ือคัดเลือกเอกชนที่มีความรู้ ประสบการณ์ และมีขีดความสามารถทาง
การเงิน นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงทางด้านรายได้ที่จะต้องวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุน  กับรายได้จากการจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า
กับรายได้จากค่าบริการก าจัดขยะตลอดระยะสัญญา  

การมีส่วนร่วมและส่ือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

โครงการที่ประสบความส าเร็จเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจและ
ความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีความเข้าใจถึงความจ าเป็นและ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น หากได้รับผลกระทบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็จะมีการ
ชดเชยอย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ  ดังนั้น การสื่อสารควรเริ่มตั้งแต่ระยะ
เตรียมโครงการ เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อข้อมูลข้อเท็จจริง รวมทั้งการรับฟัง
ข้อมูลเพ่ิมเติมอย่างรอบด้าน เข้าใจถึงความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือ  
หาแนวทางแก้ไขให้ตรงประเด็น การสื่อสารที่ดีมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ
ตลอดระยะเวลาโครงการ ด้วยสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ไปพบปะ
เยี่ยมเยียนประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการเป็นระยะ ๆ   
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การเตรียมมาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะเป็นกิจการที่อาจก่อผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  หากไม่ได้รับการจัดการที่รอบคอบและระมัดระวัง แม้โครงการจะ
ได้รับการยกเว้นการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
แต่ต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพ่ือก าหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไข  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วต้องก ากับดูแลปัญหาเสียงและฝุ่นละออง
ในช่วงการก่อสร้าง  ส่วนช่วงการด าเนินโครงการต้องป้องกันปัญหาน้ าชะขยะ 
และขยะตกหล่นตามเส้นทางที่รถเก็บขนผ่าน การปลูกต้นไม้เแนวทึบกั้นเป็นรั้ว
เพ่ือป้องกันกลิ่นขยะออกสู่บริเวณภายนอก การบ าบัดน้ าเสียจากโครงการ  
การบ าบัดและควบคุมมลพิษทางอากาศ รวมทั้งการวางแผนจัดการเถ้าที่เหลือจาก
การเผาไหม้ขยะ 

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะชุมชนท้ังระบบ 

การด าเนินโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ เป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดการขยะชุมชน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการจัดการขยะควรก าหนด
นโยบายและวางแผนด าเนินงานทั้งระบบให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่  ศักยภาพ
ด้านบุคลากรและงบประมาณ และสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียว ตั้งแต่การ
จัดการขยะต้นทาง การเพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวม จัดเก็บ ขนส่งขยะ และการ
บริหารโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งควร เสนอ
โครงการต่าง ๆ เข้าไว้ในแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมจังหวัด 

การติดตามและประเมนิผลโครงการ  

ในการด าเนินโครงการจะต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาและปรับปรุงการท างาน และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังท า
ให้ทราบถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน  ซึ่งจะช่วยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบถึงปัญหา อุปสรรคของการด าเนินโครงการ และ
สามารถประเมินได้ว่าโครงการที่จัดท าขึ้นประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด   
อีกทั้งควรมีการประเมินผลถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ในการด าเนิน
โครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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ในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการมีจิตส านึกและความ

ตระหนักแล้ว ยังต้องอาศัยกลไกด้านกฎระเบียบ

และความร่วมมือที่เป็นทางการเข้ามาสนับสนุน  

รวมท้ังการส่ือสารท่ีชัดเจนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้

เข้าใจกระบวนการจัดการขยะต้ังแต่ต้นทาง

จนถึงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ช่วยกัน

คัดแยกและรวมรวมขยะท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเข้าสู่

กระบวนการแปรรูปน ามาใช้ใหม่ เพ่ือลดการ

สูญเสียทรัพยากร ลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

และส่งเสริมให้เกิดการด าเนินงานโครงการ 

ให้มีประสิทธิภาพ 
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