
KM ส านักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2552
ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11

การผลิตพลงังานจากขยะ

กลุ่มพลังงานขยะ
ส านักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน



เรื่องจริงของแม่น้้าCitarum เมืองจาการ์ต้า ประเทศอินโดนเีซีย  





เมืองอู่ฮั่นของจีน ทีป่ลาตายท้องป่องเต็มทะเลสาบ 
เนื่องจากรบัไม่ได้กับสภาพความสกปรกของน้้า 



คลองขยะนี้พบได้ใจกลางกรุงมะนิลา เมืองหลวงของประเทศฟิลิปินส์ เพื่อน 

บ้านของเรานั่นเอง ซึ่งเมืองนี้จัดอยู่ใน 50 อันดับเมืองมลพิษของโลกด้วย 



เหตุเกิดที่อินเดีย 

คุณอยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้หรือป่าว .. ?? 



ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอยา่งถกูต้องตามหลักวิชาการในปี 2550

พื้นที่

ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/วัน)

เกิดขึ้น ก าจัด

กรุงเทพมหานคร 8,532 8,532

เขตเทศบาลและเมืองพัทยา
(1,277 แห่ง)

13,600 4,810

นอกเขตเทศบาล 
(6,500 แห่ง)

18,200 1,090

รวม 40,332 14,432

ปริมาณขยะ และการบริหารจัดการขยะ
เชื่อหรือไม!่! คนไทยสร้างขยะ 40000 ตัน/วัน



1.  กทม. ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น8,532 ตัน/วัน คิดเป็นรอ้ยละ 21ของทัว่ประเทศ
     ฝังกลบรอ้ยละ 87 ท าปุย๋รอ้ยละ 13 ฝังกลบที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
     และ อ.ก าแพงแสน จ. นครปฐม 
2.  เขตเทศบาล ปรมิาณขยะเกิดขึ้น 13,600 ตัน/วัน คิดเป็นรอ้ยละ 34 
     ของทั่วประเทศ  ก าจัดได้รอ้ยละ 35
3.  นอกเขตเทศบาล ปรมิาณขยะเกดิขึ้น 18,200 ตัน/วัน คิดเป็นรอ้ยละ 45 
     ของทั่วประเทศ ก าจัดได้เพียงรอ้ยละ 6 (1,090 ตัน/วัน) อบจ.และอบต.
     เป็นผู้ด าเนินการ

ปรมิาณขยะชุมชน ปี พ.ศ.2550

นอกเขตเทศบาล
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ในเขตเทศบาล
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การหมกัผลิต
ก๊าซชีวภาพ

(Anaerobic  Digestion)

การฝังกลบ
ผลิตก๊าซชีวภาพ

(Landfill  Gas to Energy)

กระบวนการทางชีวภาพ

การผลิต
ก๊าซเชื้อเพลิง

(Gasification)

เชื้อเพลิงขยะ

(RDF)

การเผาขยะ
(Incineration)

การผลิตมันจาก
ขยะพลาสติก

พลาสมา อาร์ค
(Plasma Arc)

กระบวนการทางความร้อน

เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะชุมชน



1.เทคโนโลยีเผาขยะ(Incineration) เป็นการเผาไหม้ขยะมูลฝอยที่อุณหภูมิ 800 –
1200 °c จะได้ก๊าซที่มีพลังงานความร้อนน้าไปผลิตไอน้้าหรือผลิตไฟฟ้า
และได้ขี้เถ้าน้าไปใช้เป็นวัสดุปูพื้นได้

ข้อดีและข้อจ ากัด
ข้อดี ข้อจ ากัด

-สามารถเผาท้าลายขยะได้หลากหลาย
ประเภทในเวลาเดียวกัน
-ลดมวลและปริมาตรได้มาก
-ผลิตพลังงานได้มาก

-เงินลงทุน และบ้ารุงรักษาสูง
-เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ยังไม่สามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีได้เองในประเทศ
-ควรมีก้าลังการก้าจัดไม่ต่้ากว่า 250 ตัน
ต่อวันเพื่อความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์



โครงการเตาเผาขยะมูลฝอยและผลิตพลังงานของเทศบาลนครภูเก็ต
 

เทคโนโลยีเตาเผาขยะในประเทศไทย



2. เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน(Anaerobic Digestion, AD) 
เป็นการก้าจัดขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร ผัก ผลไม้ โดยน้าไปหมักใน
บ่อหมักขยะระบบปิด ขยะอินทรีย์จะถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ และเกิดก๊าซชีวภาพ
(Biogas) ใช้เป็นก๊าชเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงาน และกากที่เหลือจากการย่อยใช้เป็น
ปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดินได้
ก๊าซชีวภาพ ประกอบด้วย  มีเทน(CH4) 50-70 %   คาร์บอนไดออกไซด์(CO2) 30-50%
ข้อดีและข้อจ ากัด

ข้อดี ข้อจ ากัด

-เป็นเทคโนโลยีสะอาด
-เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน สามารถพัฒนา
เทคโนโลยีได้เอง ในประเทศ
- ลดการใช้พื้นที่ในการก้าจัดขยะมูล
ฝอย เมื่อเทียบกับระบบฝังกลบแบบถูก
หลักสุขาภิบาล

- ต้องส่งเสริมให้มีการแยกขยะอินทรีย์
จากต้นทาง 
- ต้องส่งเสริมให้มีการแยกขยะอินทรีย์
จากต้นทาง 



เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนในประเทศไทย

โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงานจังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง 



3.เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ(Landfill Gas to Energy)
เกิดจากปฏิกิริยาการย่อยสลายทางชีวเคมีของขยะมูลฝอยในบริเวณหลุมฝังกลบ โดย
ช่วงแรกจะเป็นการย่อยสลายแบบใช้อากาศ จากนั้นจึงเป็นการย่อยสลายแบบไม่ใช้
อากาศท้าให้ได้ก๊าซมีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไนโตรเจน โดย
ปริมาณของก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จะมีมากกว่าก๊าซชนิดอื่น ๆ 
     ปัจจัยที่ควรค้านึงถึง
-ความลึกของชั้นฝังกลบขยะมูลฝอยซึ่งควรมีความลึกมากกว่า 12 เมตรขึ้นไป
-สภาวะไร้ออกซิเจนในพื้นที่ฝังกลบ 
-ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ฝังกลบตลอดอายุการ
ด้าเนินงานฝังกลบ (เฉลี่ยประมาณ 20 ปี) ถ้าน้ามา
ผลิตไฟฟ้าควรมีปริมาณ 1 ล้านตันขึ้นไป



ข้อดีและข้อจ ากัด

ข้อดี ข้อจ ากัด

-หลุมฝังกลบขยะมูลฝอยมีอยู่แล้ว
จ้านวนมากเทคโนโลยีนี้จะช่วยลดการ
ปล่อยมีเทนขึ้นสู่บรรยากาศ
-เทคโนโลยีไม่ซับซ้อนมากนัก สามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเองได้ในประเทศ

-ต้องมีปริมาณขยะในหลุมฝังกลบ
มากกว่า 1 ล้านตัน จึงจะเกิดความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
-การพยากรณ์อัตราเกิดก๊าซขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย ยากต่อการพยากรณ์



เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะในประเทศไทย

โรงไฟฟ้าราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ
   รับขยะจากกทม.วันละ 3500 – 4200 ตัน ติดตั้งท่อรวบรวมก๊าซชีวภาพ และ
น้าไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 1 MW และยื่นข้อเสนอในการขายคาร์บอนเครดิตแล้ว
ใช้งบก่อสร้าง 60 ล้านบาท



4.เทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงขยะ(Refuse Derivfd Fuel:RDF)
   ขยะเชื้อเพลิง หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ผ่านกระบวนการจัดการต่างๆ เช่น การคัดแยก
วัสดุที่เผาไหม้ได้ออกมา การฉีกหรือตัดขยะมูลฝอยออกเป็นชิ้นเล็กๆ ขยะเชื้อเพลิงที่
ได้นี้จะมีค่าความร้อนสูงกว่าหรือมีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิงที่ดีกว่าการน้าขยะมูลฝอยที่
เก็บรวบรวมมาใช้โดยตรง เนื่องจากมีองค์ประกอบทั้งทางเคมีและกายภาพสม่้าเสมอ
กว่า
   การใช้ RDF นั้น ทั้งเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อน น้าไปใช้เผาร่วมกับถ่าน
หิน เพื่อลดปริมาณการใช้ถ่านหินลง อุตสาหกรรมบางประเภท เช่น อุตสาหกรรม
ซีเมนต์ 



ข้อดีและข้อจ ากัด

ข้อดี ข้อจ ากัด

-เป็นเทคโนโลยีสะอาด
-ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีไพโรไลซิส / 
ก๊าซซิฟิเคชั่น 
-โรงก้าจัดมีขนาดเล็ก สามารถสร้าง
กระจายตามจุดต่างๆ ณ แหล่งก้าเนิดขยะ
-เชื้อเพลิงที่ได้ไม่จ้าเป็นต้องผลิตพลังงาน
ทันที เก็บไว้ผลิตเมื่อใดก็ได้
-ใช้พื้นที่ระบบน้อย

-ไม่เป็นระบบก้าจัดที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง 
ยังต้องการระบบก้าจัดขั้นสุดท้าย
-ยังไม่มีตลาดการซื้อขายเชื้อเพลิงจากขยะ



5.เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิง(Gasification)
   เป็นเทคโนโลยี ก้าจัดขยะมูลฝอยโดยออกแบบเตาเผาให้มีการเผาในสภาพที่อากาศ
น้อย (ปริมาณออกซิเจนน้อย) อุณหภูมิที่เผาสูงประมาณ 1,200-1,400 ผลที่เกิดคือจะ
เกิดปฏิกริยา กลั่นสลายทางเคมีของขยะได้ก๊าซเชื้อเพลิง ซึ่งน้าไปใช้เป็นพลังงานใน
การขับกังหันก๊าซเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป ประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้าต่อตัน
ขยะประมาณ 600 kWh/ton ขึ้นไป เทคโนโลยีนี้จะต้องมีการจัดการขยะที่จะส่งเข้า
เตาเผาก่อนโดยมีการบดตัดขยะให้มีขนาดพอเหมาะ 



ข้อดีและข้อจ ากัด

ข้อดี ข้อจ ากัด

-เป็นเทคโนโลยีสะอาด
-ลดมวลและปริมาตรได้ดี
-เวลาก้าจัดสั้น
-ผลิตพลังงานได้มาก
-ใช้พื้นที่ระบบน้อย

-เงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการ
 ปฏิบัติงานและบ้ารุงรักษาสูง
-ยังขาดข้อมูลโรงก้าจัดที่มีการด้าเนิน
 งานในเชิงพาณิชย์
-เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง 



6. เทคโนโลยีการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ ามัน 
    เป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นน้้ามันโดยวิธีการเผาแบบ
ไพโรไลซิสมีการควบคุมอุณหภูมิ และความดันและใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา จะท้าให้
เกิดการสลายโครงสร้างของพลาสติก(Depolymerization) และจะได้ผลิตภัณฑ์
เป็นเชื้อเพลิงเหลว ซึ่งมีส่วนประกอบของน้้ามันเบนซิน 20% น้้ามันดีเซล 
50% และน้้ามันเตา 30% น้าไปผ่านกระบวนการกลั่นเพื่อเป็นเชื้อเพลิงเหลว
ในเชิงพานิชย์ได้



ข้อดีและข้อจ ากัด

ข้อดี ข้อจ ากัด

-เชื้อเพลิงอยู่ในสถานะ
ของเหลวท้าให้สะดวกและ
ประหยัดค่าขนส่ง
-เทคโนโลยีสามารถพัฒนาเอง
ได้ในประเทศ
-เชื้อเพลิงที่ได้ไม่จ้าเป็นต้องผลิตพลังงาน
ทันที เก็บไว้ผลิตเมื่อใดก็ได้

-ต้องมีการคัดแยกขยะพลาสติก
-ยังไม่มีมาตรฐานน้้ามันจากขยะพลาสติก
  ท้าให้มีข้อจ้ากัดในการใช้ในเชิงพานิชย์
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5 35 70 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 160เปา้หมาย(MW)

ศักยภาพ : 320 MW
เป้าหมาย : 160 MW

เป้าหมายการผลิตพลังงานขยะ 2551 - 2565

- ชลบุรี 3 แห่ง
- ปทุมธานี 1 แห่ง
- ฉะเชิงเทรา 3 แห่ง
- พะเยา 1 แห่ง
- นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
- เชียงใหม่ 1 แห่ง
- สมุทรสาคร 1 แห่ง
- สกลนคร 1 แห่ง

-ภูเก็ต 2 แห่ง
-ชลบุรี 1 แห่ง
-จันทบุรี 1 แห่ง
-ตาก 1 แห่ง
-ชลบุรี 1 แห่ง

- นครปฐม 3 แห่ง
- ชลบุรี 1 แห่ง
- เชียงใหม่ 1 แห่ง



ศักยภาพขยะ 320 MW
เป้าหมายขยะ 160 MW ภายในปี 2565 

• ประมาณการปริมาณขยะโดยวิธี linear regression จากข้อมูล

   ปริมาณขยะ 12 ปีย้อนหลัง (ปี 2539-2550) 

• ปริมาณขยะเฉลี่ย 100 ตันผลิตไฟฟ้าได้ 1 MW

• ศักยภาพผลิตไฟฟ้าร้อยละ 70 ของปริมาณขยะทั้งหมด ในปี

  2565 = 320 MW

• เป้าผลิตไฟฟ้าร้อยละ 50 ของศักยภาพ =160 MW

ปี ปริมาณขยะ (ตัน)

2539 36029

2540 37102

2541 37246

2542 37879

2543 38170

2544 38643

2545 39225

2546 39240

2547 39956

2548 39221

2549 39988

2550 40332

2551 40896

2552 41250

2553 41604

2554 41958

2555 42313

2556 42667

2557 43021

2558 43375

2559 43730

2560 44084

2561 44438
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y = 354.23x - 862745

R2 = 0.9277
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ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนวทางแกไ้ขในการส่งเสริม
พลังงานขยะ

ปัญหาด้าน
กฎหมาย

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนวทางแก้ไขจากภาคเอกชน

 โครงการก้ าจัดขยะมู ลฝอยเพื่ อผลิ ต
พลังงานที่ภาครัฐส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้
ลงทุนนั้น ในกรณีที่โครงการใช้เงินลงทุน
มากกว่า 1,000 ล้านบาท ต้องเข้าข่าย
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ 
พ.ศ.2535 (พรบ.ร่วมทุน) ซ่ึงต้องผ่านการ
ด้า เนินการหลายขั้นตอนและใช้ เวลา
ค่อนข้างนาน
 

        1) กรณีที่ภาคเอกชนมีความพร้อมเงินลงทุน และ

ท้องถ่ินเห็นความจ้าเป็นถึงปัญหาขยะวิกฤตเร่งด่วนที่ต้อง

แก้ไข โครงการจัดตั้งในพื้นที่แหล่งฝังกลบเดิมที่ไม่ถูกหลัก

สุขาภิบาลอยู่แล้วควรน้าเรื่องเข้า ครม. เพื่ออนุมัติให้

โครงการด้าเนินการได้โดยเร็วเป็นกรณีๆไป

        2) ปรับมูลค่าขั้นต่้าของโครงการที่ต้องเข้าพรบ.ร่วม

ทุนจาก 1,000 ล้านบาท เป็น 3,000-5,000 ล้านบาท

        3) ปรับ พรบ.ร่วมทุน เพื่อส่งเสริมให้เรื่องพลังงาน

ทดแทนเป็นกรณีเฉพาะที่สามารถด้าเนินการได้ โดยไม่ต้อง

เข้าพรบ.ร่วมทุน

        

                        มติ ข้อเสนอแนวทางแก้ไขจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ในการประชุมหารือ เมื่อ 16 มค.52 ณ พพ.

1) โครงการใดมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไปก็ต้อง
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ โดยมีคณะกรรมการตามมาตรา 13 
ท้าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเอกชนเพื่อเข้าร่วมงานหรือ
ด้าเนินการในกิจการของรัฐโดยวิธีการประมูลเป็นหลักเพื่อให้
เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาค

ปัญหา
ด้าน
กฎหมาย

พรบ.
ร่วมทุน

ปัญหา
ด้าน
กฎหมาย

พรบ.
ร่วมทุน



ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนวทางแกไ้ขในการส่งเสริม
พลังงานขยะ

                มติ (ต่อ) ข้อเสนอแนวทางแก้ไขจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ในการประชุมหารือ เมื่อ 16 มค.52 ณ พพ.(ต่อ)

 2) กรณีการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะที่เป็น

นโยบายเร่งด่วนของรัฐที่ต้องรีบด้าเนินการในขณะนี้ สมควร

น้าเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 

ฉบับนี้ ให้ความส้าคัญและเร่งรัดด้าเนินการตามขั้นตอนที่อยู่

ในความรับผิดชอบ

       

3) หน่วยงานของรัฐควรท้าหน้าที่เป็น Facilitators เพื่อให้

หน่วยงานท้องถ่ินมีความรู้และเข้าใจในการด้าเนินการตาม

ระเบียบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดท้าคู่มือและ

Standard Model ของโครงการลักษณะต่างๆ เพื่อแนะน้า

ขั้นตอนรายละเอียดการด้าเนินโครงการตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ 

โดยหากมีการบริหารจัดการโครงการที่ดีอาจลดระยะเวลาการ

ด้าเนินการให้สั้นลงได้ เช่น การจัดท้าร่าง TOR พร้อมๆ กับ

การท้า Feasibility Study เป็นต้น

4) ปัญหาที่เกิดจาก พ.ร.บ. ฉบับนี้ อาจแก้ไขได้โดยลด

โครงการให้มีขนาดเล็กลงเพราะ กรณีโครงการขนาดใหญ่จะ

ติดปัญหาหลายด้าน เช่น ต้องด้าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA) 

ปัญหา
ด้าน
กฎหมาย

พรบ.
ร่วมทุน



ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนวทางแกไ้ขในการส่งเสริม
พลังงานขยะ

                    มติ (ต่อ) ข้อเสนอแนวทางแก้ไขจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ในการประชุมหารือ เมื่อ 16 มค.52 ณ พพ.(ต่อ)

 5 ) กรมบัญชีกลางมีแผนที่จะปรับปรุงร่างแก้ไข พ.ร.บ. ฉบับ

นี้ในปีงบประมาณ 2552 นี้ โดยมีประเด็นพิจารณาทบทวนใน

ส่วนของมูลค่าโครงการและการค้านวณมูลค่าโครงการ ทั้งนี้ 

จะต้องมีเหตุผลรองรับที่ชัดเจนและเหมาะสมในการปรับ

วงเงิน 

6 ) ประเด็นเสนอให้ปรับปรุง พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้า

ร่วมงานฯ พ.ศ. 2535 เพื่อให้เรื่องพลังงานทดแทนสามารถ

ยกเว้นมิต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ จะกระท้าได้ก็ต่อเมื่อ 

กระทรวงพลังงานจะต้องมีกฎหมายที่ ชัดเจนในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนที่ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ 

และการก้ากับดูแลที่ชัดเจนและเหมาะสมเพียงพอ ดังเช่น 

การให้การยกเว้นในกรณีของการก้าหนดให้การสัมปทานตาม

กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมและการให้ประทานบัตรตาม

กฎหมายว่าด้วยแร่

ปัญหา
ด้าน
กฎหมาย

พรบ.
ร่วมทุน



ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนวทางแกไ้ขในการส่งเสริม
พลังงานขยะ

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนวทางแก้ไขจากภาคเอกชน

พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 ก้าหนดว่า

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ซ่ึง

ก้ าหนดไว้ เ ป็ นพื้ นที่ สี เ หลื อ ง ใ ห้ ใ ช้

ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบัน

ร า ช ก า ร  ก า ร ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ

สาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ส้าหรับการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้

ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่

ล ะ บ ริ เ ว ณ ที่ ดิ น ป ร ะ เ ภ ท นี้  ห้ า ม ใ ช้

ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการโรงงาน ซ่ึง

ครอบคลุมถึงกิจการการก้าจัดมูลฝอยด้วย 

เ ช่น บ่อฝังกลบขยะเอกชน ที่ต้ าบล

แพรกษา จ.สมุทรปราการ เกิดปัญหาไฟ

ไหม้บ่อขยะเนื่องจากก๊าซมีเทนเกิดขึ้นใน

บ่อฝังกลบขยะ จึงต้องการการจัดตั้งระบบ

รวบรวมก๊าซมีเทนจากหลุมฝังกลบขยะ

เพื่อน้ามาผลิตไฟฟ้า ซ่ึงจะช่วยแก้ปัญหา

ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและได้ประโยชน์ด้าน

พลังงาน แต่ไม่สามารถด้าเนินการขอ

อนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้

 1) ผ่อนปรน ตามพรบ.การผังเมือง ใหจ้ัดตั้งโรงไฟฟา้จาก

ขยะชุมชนไดใ้นพืน้ทีส่ีเหลืองทีเ่ป็นพื้นที่ฝงักลบขยะอยู่แล้ว

 2) ผ่อนปรนตามพรบ.การผังเมือง ใหจ้ัดตัง้โรงไฟฟ้าจาก

ขยะภายในชุมชนได้ ในขนาดไมเ่กิน 10 ตันขยะต่อวนั 

เพื่อให้ชุมชนจัดการขยะได้ดว้ยตนเอง

                   

ปัญหา
ด้าน
กฎหมาย

พรบ.
การผังเมือง



ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนวทางแกไ้ขในการส่งเสริม
พลังงานขยะ

มติ ข้อเสนอแนวทางแก้ไขจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ในการประชุมหารือ เมื่อ 16 มค.52 ณ พพ.

 1) กรณีกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสิ้นสุดการบังคับใช้ 
ให้บริษัทเอกชนที่ต้องการจะตั้งโรงงานในพื้นที่ที่มิได้ก้าหนด
ไว้เป็นพื้นที่ส้าหรับอุตสาหกรรม (สีม่วง) ไปยื่นค้าร้องขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสีการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือข้อก้าหนดฯ 
ในช่วงระยะเวลา 90 วัน ที่ปิดประกาศค้าร้องฯ  เพื่อองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนั้นและกรมโยธาธิการและผังเมือง จะได้
น้ าค้ า ร้ อ งดั งกล่ า ว เสนอต่ อคณะอนุ ก ร รมกา รฯและ
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาต่อไป

2) กรณีกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดยังไม่สิ้นสุดการ
บังคับใช้ และมีความจ้าเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขสีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินหรือข้อก้าหนด อันเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมหรือเป็นประโยชน์แห่งรัฐ ให้ผู้ประสงค์ขอแก้ไขยื่น
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนการวางและจัดท้าผังเมือง
รวมต่อไป

3) การด้าเนินการตั้งโรงงานก้าจัดมูลฝอยจากขยะ แม้ว่า
กฎหมายจะเปิดช่องให้ปรับแก้ได้ ซ่ึงนอกจากจะต้องดู
รายละเอียดตามผังเมืองแล้ว ยังต้องพิจารณาต่อด้วยว่าพื้นที่
นั้นอยู่ในประกาศเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ตาม
ประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึง
จะมีการประชุมทุกเดือน 

ปัญหา
ด้าน
กฎหมาย

พรบ.
การผังเมือง
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ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนวทางแกไ้ขในการส่งเสริม
พลังงานขยะ

  ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนวทางแกไ้ข

 

1) Adder Cost ไมม่คีวามชัดเจนระหว่าง
เทคโนโลยีกระบวนการทางความร้อนกับ
กระบวนการทางชีวภาพ 

2) ไมม่ีการประกาศ Adder Cost อยา่ง
เป็นทางการ 

1) การไม่บูรณาการรว่มกันระหวา่ง
หน่วยงานที่ท้าหน้าที่ออกใบอนุญาตทา้ให้
ล่าช้าและซ้้าซ้อน

1) ท้องถ่ินยังของบประมาณเพื่อการฝงั
กลบจากภาครัฐได้อยา่งต่อเนือ่ง

1) โครงการถูกต่อตา้นจากชุมชน
ในพื้นทีใ่กล้เคยีง

1) ท้องถ่ินไม่สามารถรับรองการจัดหา
ขยะให้ได้ตามปริมาณที่ก้าหนดในสัญญา
เพื่อป้อนเข้าโรงไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

1) เรง่รัดหนว่ยงานทีร่ับผิดชอบ

1) การออกใบอนญุาตควรให้เป็นแบบบริการเบ็ดเสร็จ

(One Stop Service) 

1) ทส. มท. และ พน.ต้องคุยกันเพื่อให้ไดน้โยบายรว่มกนัใน
การลดปริมาณขยะลงสู่แหล่งฝงักลบ ลดการอนุมัตใิช้
งบประมาณเพื่อการฝงักลบ

1) ผู้วา่ราชการจงัหวดัต้องรว่มประชาสัมพนัธ์และสรา้งความ

เข้าใจถึงเหตุผลความจ้าเป็นเพื่อลดการต่อต้านจากชุมชน

1) เรง่จัดการรวมกลุม่ในพื้นที่ อปท. ( Cluster) ให้ชัดเจน

ปัญหาด้าน
นโยบาย/การ      

จัดการ

Adder Cost
(ใหม่)

การออก
ใบอนุญาต

ชุมชนต่อต้าน

ปริมาณขยะ

ภาครัฐมี
นโยบายที่แตกต่าง



โรงไฟฟ้าขยะในประเทศ

โรงไฟฟา้หลุมฝังกลบขยะ
ราชาเทวะ (ก๊าซชีวภาพ) 
จ. สมุทรปราการ 950 kW

โรงไฟฟา้เตาเผาขยะมูลฝอย

 ทน. ภูเก็ต จ. ภูเก็ต 2.5 MW 

ระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
พลังงาน (กา๊ซชีวภาพ) 

ทน. ระยอง จ.ระยอง 625 kW

     โรงไฟฟา้ขยะที่ ซื้อขายไฟฟ้าแล้ว 5 แห่ง
       ก าลังการผลิตรวม 6.575 MW

โรงไฟฟา้หลุมฝังกลบขยะ
ก าแพงแสน (ก๊าซชีวภาพ) 
จ. นครปฐม   1 MW

(เอกชนลงทุน)

(เอกชนลงทุน)

บ. แอคทีฟ ซินเนอย่ี จ ากัด

บ. เจริญสมพงษ์ จ ากัด

โรงไฟฟา้ บ.พีเจที เทคโนโลยี
อ.เมือง จ.ชลบุรี 1.5 MW
ระบบเตาเผา



กลไกการพัฒนาที่สะอาด(CLEAN Development Mechanism : CDM)

พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)

“ให้ประเทศ Annex I ที่เป็นภาคีสมาชิกด าเนินการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลง 
อย่างน้อยร้อยละ 5 ของปริมาณการปลดปล่อยในปี พ.ศ. 2533 โดยด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมาย ในปี พ.ศ. 2555”
ประเทศไทย   - ร่วมลงนามพิธีสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2542 
                         - ให้สัตยาบัน เดือนสิงหาคม 2545 
                         - พิธีสาร มีผลบังคับใช้เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2548 

     
ปริมาณ GHG ที่ลดได้ นับเป็น “คาร์บอนเครดิต”



ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

จะลดลง เม่ือมีการด าเนินงานโครงการ CDM

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

2000 2005 2010
                                       ปี

ก๊าซเรือนกระจกที่ลด

ได้จากการด าเนิน

โครงการ CDM



โครงการ CDMการผลิตพลังงานจากขยะที่ได้รับการอนุมัติ 

โรงไฟฟ้าราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ
ผลิตไฟฟ้าจากหลุมฝังกลบขยะ ปริมาณ GHG ที่ลดได้ต่อปี 47185 ton CO2/yr 
สถานะของโครงการ ออกหนังสือรับรอง LOA แล้ว(30 ส.ค. 2550) 
ขึ้นทะเบียนกับ CDM EB แล้ว(14 มี.ค. 2551)

โครงการ CDMการผลิตพลังงานจากขยะที่คณะกรรมการอบก. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และออกหนังสือรับรองโครงการ 

1.โครงการBionersis Project Thailand 1 ปริมาณ GHG ที่ลดได้ต่อปี 71474 ton CO2/yr
สถานะของโครงการออกหนังสือรับรอง LOA แล้ว(13 ม.ค. 2552) 
ก าลังตรวจสอบข้อมูลโดย DOE
2.โครงการJaroensompong Corporation Panomsarakham Landfill Gas to 
Energy Project ปริมาณ GHG ที่ลดได้ต่อปี 93302 ton CO2/yr
สถานะของโครงการออกหนังสือรับรอง LOA แล้ว(3 ก.ค. 2552) 
ก าลังตรวจสอบข้อมูลโดย DOE



ขอบคุณ
































































