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 การศึกษากระบวนการการด าเนินโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงแข็ง (RDF) 
ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) โดย
ประเมินผลประสิทธิภาพของผลตอบแทนท่ีนับได้และนับไม่ได้ เพื่อวิเคราะห์หาโอกาสและ
อุปสรรค ส าหรับเสนอแนะแนวทางต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งตามพนัธกรณีตามพิธีสาร
เกียวโต 

ผลการศึกษาดา้นประสิทธิภาพจากผลตอบแทนท่ีนบัไดโ้ครงการศูนยก์ าจดัขยะแบบครบ
วงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสระบุรี ดว้ยขอ้มูลตน้ทุนจากการด าเนินการ 
ตามสถานการณ์ท่ีตดัสินใจไวข้ายท่ีราคาเจรจาภาคทวิภาคีและรับการสนบัสนุนตน้ทุนจากภาครัฐ 
ซ่ึงท าให้โครงการมีโอกาสท่ีจะไดรั้บอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุนจากการลงทุน (CBA) สูงสุด 4.9 
เท่า ระยะเวลาคืนทุนจากโครงการ (PBP) 1.428 ปี อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) ร้อยละ 71 แต่
ดว้ยกลไกตลาดท่ีผนัผวนดา้นอุปสงค์และเร่ิมตน้ของขอ้ตกลงปารีสหลงัส้ินสุดพิธีสารเกียวโตท่ีมี
การก าหนดไดมี้การตั้งเป้าหมายการมีส่วนร่วมของประเทศ (Nationally Determined Contributions 
: NDC) รายประเทศท่ีแตกต่างกนั อาจท าให้อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุนมีโอกาสลดลงไดถึ้ง 0.2 
เท่า ส่งผลต่อระยะเวลาคืนทุนจากโครงการ (PBP) 28.428 ปี อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) ติดลบ
ร้อยละ 37 และการสัมภาษณ์เก่ียวกบัผลตอบแทนและตน้ทุนท่ีนบัไม่ไดจ้ากผูป้ฏิบติังาน ไดแ้ก่ ผูถื้อ
กรรมสิทธ์ิ ผูด้  าเนินโครงการ และผูย้ืน่ขอโครงการซ่ึงมีความคาดหวงัท่ีต่างกนั แต่ความเห็นหลกัคือ
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ยึดการด าเนินโครงการหลกั และถือว่าการด าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกถือเป็นเพียงส่วนเสริม
สามารถรับมือได ้และยงัไดอ้งคค์วามรู้จากการท างาน 

ดงันั้นอาจมีผลกระทบส าหรับผูต้ดัสินใจท่ีจะเขา้ร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค
สมคัรใจ เม่ือการพิจารณาสถานการณ์ด้านการลงทุนจากความผนัผวนของสถานการณ์ราคาใน
ตลาดคาร์บอนภาคสมคัรใจ ภาครัฐในฐานะผูส่้งเสริม ตอ้งเตรียมมาตรการเพื่อรองรับใหป้ระเทศได้
บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีไดใ้หพ้นัธสัญญาไวต่้อภาคี 
 
ค าส าคัญ: RDF, ขยะมูลฝอย, T-VER,  ลดก๊าซเรือนกระจก, ตลาดคาร์บอนภาคสมคัรใจ 



ABSTRACT 

Title of Independent Study The solid waste processing project for refuse-derived fuel (RDF) 
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The study of the process of implementing solid waste processing projects as a solid fuel 

(RDF) in accordance with Thailand Voluntary Emission Reduction Program (T-VER) consider the 
effectiveness of tangible returns and tangible results to analyze opportunities and obstacles for 
proposing directions to relevant stakeholders in accordance with the Kyoto Protocol's obligations. 

The results of the study of efficiency from tangible returns The Municipal Solid Waste 
Management Center of Saraburi Provincial Administrative Organization (PAO)  from the cost of 
operation according to the situation that has decided to sell at the bilateral price and cost support 
from the government sector which gives the project an opportunity to receive a benefit on 
investment cost (CBA) up to 4.9 times the project payback period (PBP) 1.428 years the Internal 
Rate of Return ( IRR)  71 per cent but the market mechanism price that demands volatility and the 
beginning of the Paris agreement after the end of the Kyoto Protocol, which has been determined, 
the Nationally Determined Contributions (NDC) goals are set in different countries. May cause the 
benefit on investment cost (CBA)  reduce to 0.2 times, the payback period from the project (PBP) 
go to 28.428 years.  Internal rate of return ( IRR)  is a negative 37 per cent.  Interviews about 
intangible returns and intangible costs from operators and applicants for projects with different 
expectations but the main opinion is to hold the RDF project and considered to reduce greenhouse 
gas emissions as just an extension to be able to cope and also gain knowledge from work. 

Therefore, there may be consequences for decision-makers to participate in The Thailand 
Voluntary Emission Reduction Program (T-VER) when considering the investment situation from 
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volatility in the price situation in the voluntary carbon market. The government sector as a promoter 
must prepare the master plans to support the country achieve the goal of reducing greenhouse gas 
emissions that have been promised to the parties. 
 
Keyword: RDF, solid waste, T-VER, greenhouse gas reduction, voluntary carbon market 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีเป็นผลจากภาวะเรือนกระจก และก าลงัทวีความ  
อย่างต่อเน่ือง ก่อให้เกิดปัญหาทั้งภยัพิบติั มลพิษ สภาพอากาศแปรปรวน จนกลายเป็นปัญหาท่ี
สหประชาชาติให้เกิดความตระหนกัและจดัท าอนุสัญญาว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(United Nation Framework Convention on Climate Change: UNFCC) เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร้อน นอกจากน้ียงัมีการจัดท าพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) วตัถุประสงค์เพื่อลดก๊าซเรือน
กระจก และได้น ามาสู่การซ้ือขายกรรมสิทธิความเป็นเจา้ของก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงเรียกเป็นการ
ทัว่ไปว่า คาร์บอนเครดิตและท าให้มีตลาดเกิดใหม่ตามมาเรียก ตลาดคาร์บอน (Carbon Market) 
ปัจจุบนัมูลค่าตลาดรวมอยูท่ี่ 41.325 ลา้นยโูร(financial. Thomsonreuters. Com) 
 ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมสัตยาบนัพิธีสารโตเกียวเม่ือ พ.ศ.2545 เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ในฐานะภาคีประเทศกลุ่มก าลงัพฒันา แต่จากขอ้มูลปี พ.ศ. 2554 มีอตัราการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก เท่ากบั 305.52 ล้านตนัคาร์บอนไดออกไซด์และอยู่ใน 20 อนัดบัแรกของโลก จึงมี
ความพยายามท่ีจะตอบสนองนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได ้โดยไดล้งนามขอ้ตกลงปารีส 
(Paris Agreement) ตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกใหไ้ดร้้อยละ 20 ในปี พ.ศ.2573 (องคก์ารบริหาร 
 องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อบก. ถูกจดัตั้งเพื่อสนับสนุน
กระบวนนการให้บรรลุวตัถุประสงคด์า้นการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีไดท้  าการลงนามเขา้ร่วมการเป็น
ภาคีไว ้ โดย อบก.ไดส้นบัสนุนให้เป็นไปตามกลไกการซ้ือขายคาร์บอน โดยตลาดคาร์บอนแบ่ง
ออกเป็นสองส่วนคือ ตลาดทางการ (Mandatory Carbon) คือตลาดท่ีท าการซ้ือขายจากการด าเนิน
โครงการตามการพฒันาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ตามมาตรฐานของ 
UNFCCC  ตามพิธีสารโตเกียว และตลาดภาคสมคัรใจ (Voluntary Carbon Market) โดยประเทศ
ไทยได้ก าหนดมาตรฐานเพื่อส าหรับตลาดภาคสมคัรใจ โดยให้ประเภทโครงตอบสนองต่อการ
พฒันาท่ีควบคู่ไปกบัดา้นส่ิงแวดลอ้มของประเทศ (Green Growth)  และยงัสามารถน าไปจ าหน่าย
ในตลาดภาคสมคัรใจไดด้ว้ย โดยแสดงเจตจ านงค์การด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม
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ของประเทศ (NATIONALLY APPROPRIATE MITIGATION ACTIONS:NAMAs) ในวนัท่ี 29 
ธันวาคม 2557 เ ม่ือได้ท าการศึกษาประเทศไทยมุ่งเป้าไปยงัภาคพลังงาน(สาขาผลิตไฟฟ้า 
อุตสาหกรรม และพลงังานจากขยะ) และภาคขนส่ง (องคก์ารบริหารก๊าซเรือนกระจก,2558)   
 การจดัการขยะมูลฝอยของประเทศในปัจจุบนั  ปัญหาท่ีพบคือปริมาณขยะเพิ่มข้ึนปริมาณ
สะสมตกคา้ง การก าจดัไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการปริมาณน ากลบัมาใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  การเกิดไฟไหมบ้ริเวณสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยส่งผลท าให้เกิดมลพิษต่อชุมชนและ
ส่ิงแวดลอ้ม องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดศกัยภาพการบริหารจดัการท่ีดี และขาดความร่วมมือ
ท่ีดีจากประชาชน โดยสถานะการขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปริมาณต่อวนั 73,560 ตนั (กรม
ควบคุมมลพิษ,2558)  และยงัคงมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มปริมาณเพิ่มข้ึนตามจากสถิติ รัฐบาลให้
ความส าคญัไดร้ะบุไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 หมวด 16 การปฎิรูป
ประเทศ มาตรา 258 ช. ดา้นอ่ืนๆ ขอ้ท่ี (3)มีขอ้ความดงัต่อไปน้ีคือ  “จดัให้มีระบบจดัการและก าจดั
ขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ดา้นอ่ืน 
ๆ ได”้   จากกระบวนการศึกษาท่ีผา่นมา มาเขา้สู่การการท าเป็นเช้ือเพลิงแขง็  (Refuse Derived Fuel 
: RDF) จะช่วยตอบสนองเป้าหมายเจตนารมยซ่ึ์งจะรักษาระดบัอุณหภูมิโลกเฉล่ียไม่เกิน 2 องศา 
และมีความหลากหลาย เหมาะสมกบัประเทศมากข้ึน แต่ในความเป็นจริงนั้น ปัจจยัต่างๆ  ยงัไม่
เอ้ืออ านวยให้ผูด้  าเนินโครงการได้ราบร่ืนเท่าท่ีควรจากสาเหตุดังกล่าวจึงสนใจศึกษาอุปทาน
โครงการผลิตเช้ือเพลิงแข็งจากขยะมูลฝอยท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัร
ใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) โดย
เพื่อคน้หาขอ้ดี ขอ้ดอ้ย โอกาสและอุปสรรค จากการเขา้ร่วมโครงการฯ เพื่อไปหากลยุทธ์ในการ
ปรับตวัและพฒันาศกัยภาพของโครงการให้ตอบสนองต่อวตัถประสงค์ทางธุรกิจและส่ิงแวดล้อม
ให้กบัผูป้ระกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ไปสู่เป้าหมายใหญ่คือการลดการปลอดปล่อยคาร์บอนในปี   
ค.ศ. 2060  
 

1.2  ค าถามของการศึกษา 
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission 

Reduction Program: T-VER) การแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงแข็ง Refuse-derived fuel Refuse-
derived fuel (RDF) มีความคุ้มค่าในด้านต้นทุนท่ีนับได้ และนับไม่ได้ และวิธีการน ามาปฎิบัติ
เหมาะสมมีผลกระทบต่อโครงการหลกัหรือไม่  
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1.3 วตัถุประสงค์การศึกษา 
  การศึกษาเร่ืองผลกระทบต่อการด าเนินโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงแข็ง 
Refuse-derived fuel (RDF ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศ
ไทย  (Thailand Voluntary Emission Reduction Program:  T-VER)  มีว ัต ถุประสงค์การ ศึกษา
ดงัต่อไปน้ี  

1.3.1 เพื่อศึกษากระบวนการเข้าสู่โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)  ประเภท
โครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงแขง็ Refuse-derived fuel (RDF ) 

1.3.2 เพื่อประเมินผลการโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงแข็ง Refuse-derived 
fuel (RDF ) หลังเข้าโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) 

1.3.3 เพื่อวิเคราะห์โอกาสและอปุสรรคของการด าเนินของโครงการแปรรูปขยะมูลฝอย
เป็นเช้ือเพลิงแข็ง Refuse-derived fuel (RDF ) หลงัเขา้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจ
ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) 

1.3.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางเสริมการเขา้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program:  T-VER)  ของ
โครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง Refuse-derived fuel (RDF) ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา  
ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาขอ้มูลและปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลประทบต่อด าเนินโครงการแปรรูป

ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงแขง็ Refuse-derived fuel Refuse-derived fuel (RDF) ตามเง่ือนไขโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission 
Reduction Program: T-VER)โดยแบ่งเป็น 4 ดา้นคือ  

1.4.1 ด้านเน้ือหา  
   ศึกษาเหตผลในการตดัสินใจ และกระบวนการต่าง ๆ ในการเขา้ร่วมโครงการ
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)  และผลท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วม ปัจจยั
ท่ีมีผลกระทบจากเง่ือนไขของโครงการต่อการด าเนินกิจการ และรูปแบบการรับมือ วธีิการปรับตวั
ใหโ้ครงการด าเนินต่อไดโ้ดยบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการทั้งดา้นธุรกิจและส่ิงแวดลอ้ม 
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1.4.2 ด้านประชากร 
ศึกษาจากผูมี้ส่วนเก่ียวข้องรับผิดชอบด าเนินโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็น

เช้ือเพลิงแข็ง(RDF)ตามเง่ือนไขโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) โดยไดรั้บการรับรองการ
ปล่อยก๊าซแลว้ จ  านวน 1 โครงการ  

- ภาครัฐ ในฐานะผูส้นบัสนุน  
- ผูป้ระกอบการผูไ้ดรั้บการรับรอง(Thailand Voluntary Emission Reduction 

Program: T-VERs)   
1.4.3 ด้านพืน้ที ่ 

ศึกษาจากผูมี้ส่วนเก่ียวข้องรับผิดชอบด าเนินโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็น
เช้ือเพลิงแขง็ Refuse-derived fuel (RDF) ในประเทศไทย  

1.4.4 ด้านเวลา  
เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562 

 

1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง

แข็ง  Refuse-derived fuel (RDF) ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) คาดว่าจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งดา้นวชิาการ และการน าไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์ธุรกิจ ดงัน้ี 

1.5.1 กระตุน้ให้ผูป้ระกอบการธุรกิจด าเนินโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง
แข็ง  Refuse-derived fuel (RDF) สนใจเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) มากข้ึน 

1.5.2 สร้างความตระหนักให้ผูป้ระกอบการธุรกิจด าเนินโครงการแปรรูปขยะมูลฝอย
เป็นเช้ือเพลิงแขง็  Refuse-derived fuel (RDF) สนใจเขา้ร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัร
ใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)  

1.5.3 ประโยชน์ดา้นวชิาการ เป็นการเพิ่มพูนองคค์วามรู้ทางดา้นการจดัการธุรกิจแปรรูป
เช้ือเพลิงแข็งเพื่อให้เข้าใจความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลระหว่างปัจจัยต่าง ๆ  ในการปรับต่อ
มาตรการของภาครัฐ  
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1.5.4  ประโยชน์ด้านการน าไปประยุกต์ใช้ทั้ งผู ้ประกอบและหน่วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง  เพื่อประโยชน์ในการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนั และส่งเสริมผูป้ระกอบการ
ให้เขา้ร่วมโครงการให้บรรลุเป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของชาติท่ีไดใ้ห้พนัธ
สัญญาไวก้บั UNFCCC  
 
 
 



 

บทที ่2 
 

กรอบแนวคดิทางทฤษฎ ีวรรณกรรมและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง  

2.1 ภาวะโลกร้อน (global warming) 
ภาวะโลกร้อนคือ ภาวะท่ีอุณหภูมิของโลกโดยเฉล่ียมีอุณหภูมิสูงข้ึน โดยมีผลกระทบต่อ

สภาพอากาศโดยรวมของโลกคือท าให้สภาวะอากาศท่ีควรจะเป็นนั้นมีการเปล่ียนแปลงไป จากขอ้
ค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ท่ีได้รับการรวบรวมจาก คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) องค์การสหประชาชาติ พบว่า เกิดจากภาวะเรือนกระจก 
(Greenhouse Effect )  หรือการเพิ่มข้ึนอย่างมากของ “ ก๊าซเรือนกระจก” (Greenhouse Gas)  เป็น
เป็นการจ าลองปรากฎการเรือนเพาะช ากลา้ไม ้ท่ีมีการส่งผา่นของรังสีจากชั้นบรรยากาศแต่ไม่ยอม
แต่กกัเก็บไวภ้ายในสะทอ้นออกไปภายนอก ท าให้อุณหภูมิสูงข้ึนตลอดเวลา มีผลต่อสภาพอากาศ
โลก โดยก๊าซเรือนกระจกสามารถจ าแนกไดเ้ป็นหลายชนิด ไดแ้ก่ แก๊สเรือนกระจกส่วนใหญ่คือไอ
น ้ า ซ่ึงมีผลต่อปรากฏการณ์เรือนกระจกบนโลกประมาณร้อยละ 36-70 (คาร์บอนไดออกไซด์ซ่ึงมี
ผลร้อยละ 9-26, มีเทนมีผลร้อยละ 4-9, และโอโซนร้อยละ 3-7 แก๊สเรือนกระจกอ่ืนๆ รวมถึงแต่ไม่
จ  ากดัเฉพาะไดแ้ก่ไนตรัสออกไซด์ (nitrous oxide) ซลัเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ (sulfur hexafluoride) 
ไฮโดรฟลูโอโรคาร์บอน (hydrofluorocarbon) เปอร์ฟลูโอโรคาร์บอน (perfluorocarbon) และคลอ
โรฟลูออโรคาร์บอน (chlorofluorocarbons)  ส าหรับตวัท่ีน่าสนใจมากท่ีสุดคือ คาร์บอนไดรออก
ไซด ์เน่ืองจากมีปริมาณและสามารถใชว้ธีิการจดัการได ้ 
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ภาพที ่2.1 ภาพปรากฎการเรือนกระจก 
ทีม่า: IPCC Forth Assessment Report – Climate Change 2007 

ซ่ึงก๊าซส่วนเร่ือนกระจกส่วนใหญ่เกิดจาการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล และกิจกรรของ
มนุษยเ์ป็นหลกั จากรายงานของ IPCC เก่ียวกบั การเกิดก๊าซเรือนกระจกพบว่า ปริมาณก๊าซเร่ิม
สูงข้ึนเม่ือเร่ิมมีการปฎิวิตอุตสาหกรรม จากกระบวนพฒันาต่างๆของมนุษย์ การเติบโตของ
ประชากร วิทยาการ เทคโนโลยี มีผลต่อการเพิ่มข้ึนของก๊าซเรือนกระจกทั้งส้ิน โดยมีขอ้มูลทาง
วทิยาศาสตร์เพื่อเป็นหลกัฐานยนืยนั ใหป้ระชาคมโลกหนัมาร่วมมือ เขา้มาเป็นส่วนร่วม 
 
ตารางที ่2.1 ประเภทของก๊าซเรือนกระจก 

ก๊าซเรือนกระจก อายุในช้ันบรรยากาศ 
(ปี) 

ศักยภาพในการท าให้เกดิภาวะ
โลกร้อน 

(เท่าของคาร์บอนไดออกไซด์) 
คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) 5 - 200 1 
มีเทน (CH4) 12 25 
ไนตรัสออกไซด ์(N2O) 114 298 
ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) 1.4 - 270 124 - 14,800 
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ก๊าซเรือนกระจก อายุในช้ันบรรยากาศ 
(ปี) 

ศักยภาพในการท าให้เกดิภาวะ
โลกร้อน 

(เท่าของคาร์บอนไดออกไซด์) 
เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) 1,000 - 50,000 7,390 - 12,200 
ซลัเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด ์(SF6) 3,200 22,800 
ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด ์(NF3) 740 17,200 
ทีม่า: IPCC Forth Assessment Report – Climate Change 2007 
(https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html และ 
https://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/016.htm 
  

ซ่ึงก๊าซส่วนเร่ือนกระจกส่วนใหญ่เกิดจาการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิล และกิจกรรของ
มนุษยเ์ป็นหลกั จากรายงานของ IPCC เก่ียวกบั การเกิดก๊าซเรือนกระจกพบว่า ปริมาณก๊าซเร่ิม
สูงข้ึนเม่ือเร่ิมมีการปฎิวิตอุตสาหกรรม จากกระบวนพฒันาต่างๆของมนุษย์ การเติบโตของ
ประชากร วิทยาการ เทคโนโลยี มีผลต่อการเพิ่มข้ึนของก๊าซเรือนกระจกทั้งส้ิน โดยมีขอ้มูลทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อเป็นหลกัฐานยนืยนั ให้ประชาคมโลกหนัมาร่วมมือ เขา้มาเป็นส่วนร่วม ขอ้มูลการ
ใชพ้ลงังานฟอลซิลเพิ่มข้ึนอีก 2.3% โดยไดป้ลดปล่อยก๊าซคาร์บอนทัว่โลกเพิ่มข้ึนอีก 1.7 % จากปี 
พ.ศ. 2560 คิดเป็น 33,000 ลา้นตนั เพราะมุ่งเนน้ท่ีจะขยายตวัดา้นเศรษฐกิจเป็นหลกั (ทบวงพลงังาน
ระหวา่งประเทศ (IEA),2562) 
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ภาพที ่2.2 อุณหภูมิเฉล่ียของโลก  

ทีม่า: IPCC Forth Assessment Report – Climate Change 2007 
 

2.2 ตลาดคาร์บอนและกลไกในการลดคาร์บอนตามพธิีสารเกยีวโต (Kyoto Protocol) 
พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2540 โดยการประชุมสมชัชาอนุสัญญา

สหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศคร้ังท่ี 3 ( Conferences of Pries 3: COP 3) ณ.
เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น ภายใตก้รอบสัญญาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ หรือ UNFCCC  โดยได้
ก าหนดพนัธกรณีการลดก๊าซเรือนกระจกส าหรับกประเทศท่ีพฒันาแลว้ หรือกลุ่มประเทศ Annex 1 
ของอนุสัญญาสหประชาชาติมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ พ.ศ. 2548  โดยมี สองหลกัการส าคญั คือ  

หลกัการแรก คือ ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย (Legally Binding Obligations) เพื่อจ ากดัปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับประเทศท่ีถูกประกาศใน Annex 1 (ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเทศ
พฒันาแลว้ และประเทศในรัฐสังคมนิยม)  โดยรวมไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 จากปีพ.ศ 2533 ภายในปี 
พ.ศ. 2551-2555 ตามการพฒันาของประเทศ  ซ่ึงมีแนวคิดมาจากการรับผิดชอบต่อผลในอดีต 
(Historical Responsibility หรือ Backward – looking Responsibility ) ในยุคปฎิวติัอุตสหกรรมท่ี
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ประเทศเหล่าน้ีได้มีการพฒันาและขาดการรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม และตอ้งท าการชดเชยต่อ
ประเทศก าลงัพฒันา ไดมี้โอกาสและสิทธิในการพฒันาในระดบัท่ีเหมาะสม ในแง่ของความเป็น
ธรรม ประเทศท่ีพฒันาแลว้ เป็นผูก่้อปัญหาและมีความสามรถจดัการปัญหาตอ้งเขา้มามีส่วนร่วม
มากข้ึนและเปิดโอกาศให้ประเทศดอ้ยพฒันาไดมี้โอกาสพฒันาคุณภาพชีวิตประชากรไดม้ากข้ึน 
เน้ือหาโดยสรุปของจุดเร่ิมตน้ พิธีสารเกียวโตเร่ิมมาจาก อนุสัญญาเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโดยสรุป
ไวใ้นตารางท่ี 2-2  

 
ตารางที ่2.2  อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC 
ลกัษณะอนุสัญญา ความตกลงพหุภาคีดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

(Multilateral environmental agreement: MEA) 
วนัที่รับรอง 9 พฤษภาคม 2535 (ค.ศ. 1992) 
วนัทีม่ีผลใช้บังคับ 21 มีนาคม 2537 (ค.ศ. 1994) 
จ านวนภาคี 197 ภาคี (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559) 
หลกัการส าคัญ - การปกป้องระบบสภาพภูมิอากาศเพื่อ

ประโยชน์ของมนุษยชาติรุ่นปัจจุบนัและรุ่น
อนาคต 
- หลกัความเป็นธรรม (Equity) 
- หลกัความรับผดิชอบร่วมกนัในระดบัท่ี
แตกต่าง โดยค านึงถึงขีดความสามารถของแต่
ละภาคี (Common but differentiated 
responsibilities and respective capabilities) 
- ความตอ้งการเฉพาะดา้นและสถานการณ์
พิเศษของภาคีประเทศก าลงัพฒันา 
- การใชม้าตรการป้องกนัล่วงหนา้ 
(Precautionary measures) 
- สิทธิในการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Right to 
sustainable development) 
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อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC 

- ความร่วมมือ (Cooperation) 
พนัธกรณีของภาคีตามภาคผนวกของ
อนุสัญญา 

ทุกภาคีมีพนัธกรณีในการจดัเตรียมและแจง้
ขอ้มูลบญัชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ และ
ขอ้มูลอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดแก่ท่ีประชุมรัฐภาคี 
จดัท าและด าเนินงานแผนงานท่ีก าหนด
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกและมาตรการใน
การปรับตวั รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือใน
ดา้นต่างๆ เป็นตน้ 
โดยอนุสัญญาแบ่งกลุ่มภาคีตามภาคผนวก 
ดงัน้ี 
ภาคีในภาคผนวกท่ี 1 (Annex I Parties): ไดแ้ก่ 
กลุ่มประเทศพฒันาแลว้ท่ีมีพนัธกรณีในการ
ก าหนดนโยบายแห่งชาติและด าเนินมาตรการ
เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก 
ภาคีในภาคผนวกท่ี 2 (Annex II Parties): 
ไดแ้ก่ กลุ่มประเทศพฒันาแลว้ท่ีมีพนัธกรณีใน
การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินและ
เทคโนโลยแีก่ประเทศก าลงัพฒันาในการ
ด าเนินงานตามอนุสัญญา 
ประเทศไทยเป็นประเทศก าลงัพฒันา และจดั
อยูใ่นกลุ่มภาคีนอกภาคผนวกท่ี 1 (Non-Annex 
I Parties) จึงไม่มีพนัธกรณีตามท่ีก าหนด
ส าหรับภาคีในภาคผนวกท่ี 1 และ 2 

องค์กรทีจั่ดตั้งขึน้ภายใต้อนุสัญญา - ท่ีประชุมรัฐภาคี (Conference of the Parties: 
COP) 
- ส านกัเลขาธิการ 
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อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC 

- องคก์รยอ่ยเพื่อใหค้  าปรึกษาทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี(Subsidiary Body for 
Scientific and Technological Advice: SBSTA) 
- องคก์รยอ่ยดา้นการด าเนินงาน (Subsidiary 
Body for Implementation: SBI) 

ตราสารกฎหมายที่รับรองภายใต้อนุสัญญา - พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) 
- ขอ้แกไ้ขโดฮา (Doha Amendment to the 
Kyoto Protocol) 
- ความตกลงปารีส (Paris Agreement) 

ทีม่า: องคก์ารบริหารก๊าซเรือนกระจก 

 
หลกัการท่ีสอง คือความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative advantaged) เป็นแนวคิดท่ี

ใชห้ลกัการเปรียบเทียบผลิตสินคา้เชิงสัมพทัธ์ในทฤษฎีการคา้ ระหวา่งประเทศ นกัเศรษฐศาสตร์ได้
น าแนวคิดน้ีมาใช้ ในการวิเคราะห์สาเหตุและวิถีการคา้ระหว่างประเทศโดยสรุปว่า ประเทศได้
ไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิตสินคา้ใด ประเทศนั้นจะเป็นผูส่้งออกสินคา้นั้น และจะน าเขา้
สินคา้ท่ีไม่มีความสามารถไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ  

ในการน้ีเพื่อจะช่วยประเทศในกลุ่ม Annex 1 ให้บรรลุตามพนัธกรณีท่ีไดล้งนามไวก้ารจะ
น าเขา้ คาร์บอนเครดิตจากประเทศนอกกลุ่ม Annex 1 ท่ีมีตน้ทุ่น คาร์บอนเครดิตท่ีต ่ากวา่ จึงท าให้
ตน้ทุนโดยร่วม ของโลกต ่าลง โดยผา่นกลไกลท่ียึดหยุน่ 3 กลไกลท่ีถูกจดัตั้งข้ึนภายใตพ้ิธีสารเกียว
โตในการบรรลุภาระกิจแกไ้ขปัญหาโลกร้อน( The Mechanism under Kyoto Protocol , UNFCCC) 

1. การด า เ นินการร่วมกัน (Joint Development Mechanism)  เ ป็นกลไกลท่ี
ด าเนินการร่วมกนัระหว่างกลุ่มประเทศใน Annex1 และ กลุ่มประเทศนอก Annex 1 เพิ่มเติมจาก
มาตรการท่ีมีอยูแ่ลว้ ในการด าเนินธุรกิจ โดยผูด้  าเนินการ จะไดรั้บ Emission Reduction Unit (ERU) 
ส าหรับก๊าซเรือนกระจกและไดรั้บการรับรองแลว้  

2.  กลไกลการพฒันาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism) เป็นกลไกลท่ี
ด าเนินการร่วมกันระหว่างกลุ่มประเทศประเทศใน Annex 1 และกลุ่มประเทศนอก Annex 1 
เพิ่มเติมจากมาตรการท่ีมีอยูแ่ลว้ ในการด าเนินธุรกิจ ในลกัษณะใหส้ามารถบรรลุการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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โดยผูด้  าเนินการโครงการจะไดรั้บ Certified Emission Reductions (CERs) ส าหรับก๊าซท่ีลดไดแ้ละ
ไดรั้บการรับรองแลว้  

3.  การซ้ือขายก๊าซเรือนกระจก ( Emission Trading) เป็นการซ้ือขายใบอนุญาต
ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีกลุ่มประเทศภาคใน Annex 1 โดยจ านวนท่ีแต่ละประเทศได้รับ
อนุญาตเรียกวา่  Assigned Amount Unit (AAU) โดยจะซ้ือ-ขายกนัไดเ้ฉพาะในกลุ่มประเทศ Annex 
1 ดว้ยกนั เท่านั้น  
 

 

ภาพที ่2.3  กลไกต่าง ๆ ภายใตพ้ิธีสารโตเกียว 
ทีม่า:  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษงาน กระทรวงพลงังาน 
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ตลาดคาร์บอนคือการน าสิทธิการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซตก์ลไกลต่างๆ จากพิธีสาร
เกียวโตท่ีไดรั้บการรับรอง เรียกวา่ คาร์บอนเครดิตมาขายให้กบัผูต้อ้งการ เพื่อใชสิ้ทธิประโยชน์ท่ี
ตอ้งการ โดยมีหลกัการท่ีจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซ่ึงจะส่งผลดีต่อส่ิงแวดลอ้ม และเป็นไป
ตามพนัธกรณีระหว่างประเทศ แบ่งเป็นสองแบบ คือตลาดคาร์บอนตามพนัธกรณี (Mandatory 
Carbon Market ) โดยจะซ้ือขายคาร์บอนตามเง่ือนไขจากพิธีสารเกียวโต ส่วนตลาดประเภทท่ีสอง
คือตลาดประเภทสมคัรใจ คือตลาดท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัพนัธกรณีระหวา่งประเทศ เป็นความสมคัร
ใจท่ีจะช่วบบรรเทาปัญหาโลก แบ่งเป็นตลาดทางการ หรือตลาดแบบสมคัรใจ  ข้ึนอยู่กบัความ
ร่วมมือของภาพรัฐ และภาคเอกชน  

2.2.1 ตลาดคาร์บอนภาคบงัคบั (Compulsory  carbon market) คือตลาดท่ีสร้างข้ึน
จากผลบงัคบัทางกฎหมาย ดงันั้นรัฐจึงมีส่วนเขา้มาเก่ียวขอ้ง ทั้งออกกฎหมายและก ากบัดูแลปริมาณ
การปล่อยก๊าซ โดยผูค้า้ในตลาตตอ้งมีผลผูกพนัธ์ตามกฎหมาย (Legally binding target)  โดยจดั
หนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรัฐลงมาสู่ภาคเอกชน (Top-down approach) อาจจมี
บทก าหนดโทษ หรือมีการจูงใจแลว้แต่กลยทุธของบริหาร  ในกรณีรัฐออกกฎหมายบงัคบั แต่ไม่ได้
เป็นภาคสมาชิกภาคผนวกท่ี 1 ของพิธีสารโตเกียว ถือเป็นตลาดแบบสมคัรใจในมุมมองของพิธีสาร
โตเกียว แต่ในมุมมองประเทศผูอ้อกกฎหมายจะถือวา่ตลาดดงักล่าวเป็นแบบบงัคบั  

 

ภาพที ่2.4  รูปแบบตลาดคาร์บอน 
ทีม่า:   นิรมล สุรธรรมกิจ และคณะ 2554 

 

ตลาดคาร์บอน

ตลาดทางการ

(โดยภาครัฐ)

มีบทลงโทษ
มีการจูงใจ

(ไม่ก าหนดโทษ) 

ตลาดสมคัรใจ

(โดยภาคเอกชน) 

ตลาดทางการ 
ตลาดระบบทวภีาคี 

(OTC)
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2.2.2 ตลาดภาคสมคัรใจ (Voluntary carbon market) หมายถึงตลาดท่ีไดต้ั้งข้ึนโดย
ไม่มีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมก๊าซเรือนกระจกใด มาบังคับเป็นความร่วมมือของ
ผูป้ระกอบการท่ียินดีจะซ้ือขายโดยสมคัรใจ โดยอาจจะตั้งเป้าการลดก๊าซเรือนกระจกของตนเอง 
(Voluntary Cap and Trade)  แต่ไม่มีผลผูกพนัตามกฎหมาย ซ่ึงจะซ้ือขายในระบบอยา่งเป็นทางการ
หรือจะเป็นการซ้ือขายระบบทวิภาค (Over-the-counter : OTC) โดยไม่ผา่นนายหนา้ เป็นเพียงการ
ตกลงระหวา่งสองฝ่ายท่ีมีตน้ทุนต ่ากวา่ และมีความสามารถท่ีดีกวา่ แต่ประเภทน้ีจะกระท ากนัภาย 
ท าให้ขาดความน่าเช่ือถือเรืองการประเมินและไม่สามารถน าไปนบักบัร่วมกบัพนัธกรณีใดๆ ได ้
แหล่งปล่อยโดยสามารถตดัสินใจเองท่ี จะเขา้ร่วมลดก๊าซเรือนกระจกในแบบสมคัรใจหรือไม่  แต่
เป้าหมายการปล่อยอาจจะตอ้งเป็นไปตามท่ี ผูดู้แลตลาด (Regulator) ก าหนด ข้ึนอยูก่บัรูปแบบของ
ตลาด เช่น Bottom-up approach เป้าหมายจะถูกก าหนดเองจากภาคเอกชน โดยผูท่ี้ปล่อยก๊าซจะเป็น
คนก าหนดเป้าหมายใหส้อดคลอ้งคบัความสามารถขอแต่ละผูป้ระกอบการ 

2.2.3 ชนิดของก๊าซเรือกระจกท่ีควบคุมการปล่อย 
ประเด็นในการพิจารณาในการก าหนดปริมาณก๊าซส าหรับตลาดคาร์บอน

นั้น  มีหลกัเกณฑก์ารพิจารณา 4 หลกัเกณท ์ 
1) ตน้ทุนการก าจดัก๊าซเรือนกระจก (Abetment Cost)  ก๊าซท่ีมีตน้ทุน

การก าจดัสูง หรือตอ้งใชเ้ทคโนโลยใีนการก าจดั ควรน าเขา้สู่ตลาดและใหรั้ฐก ากบัดูแลก่อน  
2) สัดส่วนการปล่อยก๊าซต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 

(Percentage of total GHG)  โดยเนน้รายการท่ีมีจ านวนมากวา่ก่อน 
3) ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (Damage on environment)  โดยน าก๊าซท่ี

ท าลายส่ิงแวดลอ้มมากวา่เขา้สู่ระบบก่อน 
4) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม (Economic and social impacts) ให้

เลือกก๊าซท่ีมีผลกระทบต่อการตน้ทุนผลิตต ่าก่อน เพื่อไม่ใหก้ระทบธุรกิจหลกั  
2.2.4 องคป์ระกอบตลาดคาร์บอน 

ตลาดคาร์บอนมีองคป์ระกอบหลกัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี  
1) ผูเ้ขา้ร่วมตลาดคาร์บอน (Participants/operators of nstallation/source) 

อาจประกอบด้วยแหล่งก าเนิดก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่และมีท่ีตั้ งถาวร เช่นโรงไฟฟ้า แหล่ง
พลงังานและกลุ่มอุตสาหกรรรมท่ีใช้พลงังานมาก  โดยจะมีสัดส่วน 40-50% ของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทั้งประเทศ 
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2) ประเภทของก๊าซเรือนกระจกท่ีควบคุม โดยดูตามประเภทกิจกรรม
จากค าแนะน าของ IPCC ควรควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทุกประเภทเพราะมีตน้ทุนรวมท่ีถูก
กวา่การเลือกกควบคุมเฉพาะก๊าซกคาร์บอนไดออกไซดเ์ท่านั้น 

3) ปริมาณท่ีจะควบคุม (Total emission cap ) คือปริมาณท่ีรวมท่ีจะให้
ปล่อยไดท้ั้งหมด (Total allowance)  หรือปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Total 
emission reduction) หรือจ านวนใบอนุญาต (Permit)   บางประเทศสามารถให้น าคาร์บอนเครดิต
จากต่างประเทศมาใช้ไดด้ว้ย เพื่อเช่ือมโยงกบัตลาดโลก โดยมีการก าหนดการควบคุมคุณภาพให้
เหมาะสมกบัโครงการท่ีจะส่งเสริม 

4) การจดัสรรใบอนุญาต ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Allocation of 
permit)  มีดว้ยกนั 3 แบบคือ การจดัสรรแบบให้เปล่า (Grandfathering) เป็นการจดัสรรโดยไม่คิด
ค่าใชจ่้ายตามประวติัการปล่อยก๊าซในอดีต หรือการพยากรณ์การปล่อยในอนาคตต ซ่ึงมีขอ้ทกัถว้ง
ว่า เป็นเหมือนการให้รางวลัแก่ปล่อยก๊าซมาก เพราะไดรั้บโควตา้จ านวนมากโดยไม่ตอ้งจ่ายเงิน 
และเป็นการกระจายรายไดท่ี้ไม่เป็นธรรมทางดา้นการแข่งขนัทางการคา้เพราะผูป้ระกอบการราย
ใหญ่ตอ้งมีทุนมากวา่ ผูป้ระกอบการรายเล็กท่ีเขา้มาท่ีหลงั ท าใหผู้ป้ระการายเล็กแบกรับตน้ทุน 

5) การจดัสรรแบบมีเกณฑ์อา้งอิง (Benchmarking) เป็นการจดัสรรโดย
ไม่คิดค่าใชจ่้ายโดยอา้งอิงจากระดบัมาตรฐานเทคโนโลยีท่ีผูป้ล่อยก๊าซเรือนกระจก  โดยตามความ
เขม้ของการปล่อยก๊าซ (Emission-intensity)  หรือการใช้พลงังานต่อหน่วยผลิตสินคา้ ท่ีเรียกว่า 
ความเขม้ขน้ของการใชพ้ลงังาน (Energy-intensity)  โดยสามารถก าหนดไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม 
เพื่อแก้ปัญหาความเล่ือมล ้ าระหว่างผูป้ระกอบการรายเล็ก กบัรายใหญ่ แต่ตอ้งมีการค านวนการ
ปล่อยก๊าซอีกแบบหน่ึงมกัเรียก การวดัการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบเปรียบเทียบ (Relative 
emission indicator) ถา้เป็นการวตักการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดเรียกว่า (Absolute emission 
indicator) มีหน่วยเป็นน ้าหนกัก๊าซคาร์บอน  

6) การประมูลใบอนุญาต (Auction) มีวตัถุประสงค์คือให้เป็นการ
กระจายรายได ้และน าเงินจาการประมูลไปใชป้ระโยชน์ทางส่ิงแวดลอ้ม  มี 2 แบบ คือ แบบประมูล
ราคาเดียวแบบเปิดซอง (Seale bid, Uniform price auction)  เป็นวิธีท่ีง่ายและลดการผูกขาด เหมาะ
กบัผูเ้ขา้ร่วมประมูลมีตน้ทุนในการประมูลน้อย และการประมูลแบบก าหนดระยะเวลา  (Dynamic 
ascending clock auction)  เป็นวิธีท่ีนิยมใช้เพราะได้เปรียบเร่ืองประสิทธิภาพในการจัดสรร
ทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีมีระบบการคืนเงินกลับแก่ผูป้ระมูล (Revenue recycle) 
เพราะสามารถวางแผนเปรียบเทียบตน้ทุนการก าจดั กบัการซ้ือสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้ 
แต่วธีิน้ีเพิ่มตน้ทุนในการประมูลเพราะตอ้งมาร่วมประมูล 
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7) การจดัการใบอนุญาต เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นต่อผูเ้ขา้ร่วมตลาด จึง
สามารถให้มีระบบฝากและยมืขา้มเวลาได ้ (Banking and borrowing)  ไม่จ  าเป็นตอ้งใชห้มดภายใน
ปี และมีสิทธิยืมเครดิตของตนเอง(ภายใตสิ้ทธิของตนเอง) ในอนาคตมาใชไ้ด ้เป็นการช่วยควบคุม
ราคาไม่ให้ผนัผวนเกินไป  และท าให้มีเวลาปรับปรุงเทคโนโลยขีองตนให้มีความเหมาะสมเพื่อลด
ในคราวถดัไป  

8) การก าหนดราคาหรือใบอนุญาตหรือสิทธิการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 
เพื่อให้เป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัอย่างสมบูรณ์ และใบอนุญาตฯ สะท้อนถึงต้นทุนอย่างแท้จริง 
ประเด็นท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ก็มีผลต่อการก าหนดราคา จึงให้มีการก าหนดเพดานราคา (Ceiling 
price) หรือราคาขั้นต ่า (Floor price) เพื่อเป็นการประกนัราคาไว ้แต่อาจมีผลต่อส่วนเกินขอผูข้าย 
และส่วนเกินของผูซ้ื้อตามล าดบั  

9)  การเขา้ตลาดของผูป้ระกอบการรายใหม่และการขยายตวัของสาขา
การผลิต  ควรมีการพยากรณ์จ านวนผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีจะเขา้มาเพิ่ม  หรือผูป้ระกอบการราย
เก่าท่ีจะขยายก าลงัการผลิต เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูป้ระกอบการและเป็นการจูงใจในธุรกิจ 
ส าหรับการปรับโควตา้ หรือสนบัสนุนผูป้ระกอบการรายใหม่  

10) ส่ิงจูงใจและบทลงโทษ ตลาดคาร์บอนอาจมีการจูงใจต่างๆ เพื่อ
กระตุน้ให้ผูป้ระกอบการเข้ารวมตลาด เช่นในกรณีท่ีสามารถลดได้เกินกว่าเป้าหมาย โดยอาศยั
หลักการณ์ Revenue recycling   หรือพยามให้เกิด Revenue neutral เพื่อให้เกิดการลดก๊าซเรือน
กระจกลงอย่างต่อเน่ือง ตามความผลงาน แต่ตอ้งระมดัระวงัเร่ืองการกระจายรายไดใ้ห้เป็นธรรม 
เพราะการจดัสรรเงินตอ้งพิจรณาเร่ืองความแตกต่างของการพฒันาเทคโลยีดว้ย  ดา้นบทลงโทษอาจ
มีไวส้ าหรับผูท่ี้ไม่สามารถปฎิบติัไดต้ามท่ีตกลง ซ่ึงมีหลากหลายระดบั เช่น การจ่ายค่าปรับตามส่วน
ต่าง หรือการปริมาณท่ีจะจดัสรรในรอบต่อไป หรืออาจไม่มีบทลงโทษส าหรับกรณีท่ีผูป้ระกอบการ 
ส าหรับภาคสมคัรใจ บางท่ีเรียกการจดัการแบบไม่จ  าเป็นต้องบรรลุเป้าหมาย No Lose Target 
Approach  

2.2.5 บทบาทประเทศไทยกบัตลาดคาร์บอน 
ประเทศไทยในฐานะเป็นส่วนของสมาชิกผูล้งนามในพนัธกรณี ของพิธีสาร

โตเกียว โดยให้สัตยาบนัไวเ้ม่ือ สิงหาคม 2545 และถือเป็นสมาชิกนอก Annex 1 ไดแ้ก่การลดก๊าซ
เรือนกระจก ผลการกลไกการคา้ การถ่ายโอนเทคโนโลยี และจุดอ่อนเก่ียวกบัโครงสร้างราคา  การ
นบับญัชีคาร์บอน อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยท่ียงัเป็นประเทศก าลงัพฒันา ไม่ว่าจะเป็น
ดา้นอุปสงค์ อุปทาน หรือขอ้มูลรองรับทางวิทยาศาสตร์  และอาจกลายเป็นปลายทางรองรับฐาน
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การผลิตคาร์บอนจากประเทศพฒันาแลว้ กลุ่มท่ีอยู่ ใน Annex 1 ท่ีตอ้งการให้ประเทศดอ้ยพฒันา
เป็นผูร้องรับก๊าซเรือนกระจกท่ีตนไม่สามารถลดลงได ้เป็นการเล่ียงความรับผดิชอบ 

2.2.5.1 การด าเนินการต่อการลดก๊าซเรือนกระจก  (NAMAs) ของ
ประเทศไทย  
  Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs)  NAMAs 
คือ การด าเนินงานลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมีความ เหมาะสม เป็นไปตามบริบทของ
แต่ละประเทศ โดยภาคีสามารถแสดงเจตจ านง NAMAs โดยความสมคัรใจต่อส านักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ซ่ึงการด าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกดงักล่าวจะตอ้งตรวจวดั รายงาน และทวนสอบ 
(Measuring, Reporting and Verification: MRV) ได ้เพื่อติดตามประเมินผลความคืบหน้า ในระดบั
ต่างๆ ของการด าาเนินงานได ้ทั้งน้ี NAMAs สามารถท าไดใ้น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) ด าาเนินการโดย
ใช้การสนับสนุนภายในประเทศ (Domestically Supported NAMAs) และ 2) การขอรับการ
สนบัสนุนระหวา่งประเทศ (Internationally Supported NAMAs) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1) การด าเนินการโดยใช้การสนับสนุนภายในประเทศ 
(Domestic NAMAs) คือการด าเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใดๆ ก็ตาม ท่ีมีความเหมาะสม
ตามบริบทของประเทศ ในขณะท่ีการด าเนินงานดังกล่าวใช้ทรัพยากร เงินลงทุนเทคโนโลยี 
ตลอดจนบุคลากร จากภายในประเทศ ส าาหรับการตรวจวดั รายงาน และทวนสอบ (MRV) นั้น 
สามารถกระท าไดต้ามความเหมาะสมและความพร้อมของประเทศเช่นกนั โดยแนวทางการ MRV 
ของ Domestic NAMAs ตามขอ้ตดัสินใจของ UNFCCC   

2) การขอรับการสนับสนุนระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุน
การลดก๊าซเรือนกระจก (Internationally Supported NAMAs) การสนับสนุนด้านเงินทุน การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเสริมสร้างศกัยภาพในการด าาเนินการให้กบัประเทศก าลงัพฒันา จึงมี
ความส าาคญัในการเร่งเสริมให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศก าาลงัพฒันา ดงันั้นประเทศ
ก าาลังพัฒนาจึงสามารถขอรับการสนับสนุนจากประเทศพัฒนาแล้วได้ และถูกจัดให้เป็น 
“Internationally Supported  NAMAs” ซ่ึงโดยทั่วไปแนวทางการ MRV ส าหรับ Internationally 
Supported  NAMAs นั้นจะเป็นไปตามขอ้ก าาหนดของผูใ้ห้การสนับสนุน ในขณะท่ีปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกท่ีลดไดน้ั้นจะเป็นของประเทศท่ีด าเนินการ 

2.2.5.2 การศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของ
ประเทศไทย  
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องคก์ารบริหารก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) ไดก้ลัน่กรอง 
วิเคราะห์ศกัยภาพความเป็นไปไดใ้นการด าาเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก บนพื้นฐานของแผนและ
นโยบายของประเทศเป็นส าาคญั อาทิ 

1) นโยบายและแผนของรัฐบาล  
2) แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% 

ใน 10 ปี (2555–2564) 
3) แผนอนุรักษพ์ลงังาน 20 ปี (2554–2573)  
4) แผนดา้นการผลิตพลงังานจากขยะ  
5) แผน/นโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม  
6)  แผนแม่บทในการพฒันาระบบการขนส่งท่ีย ัง่ยืนและลด

ปัญหาการเปล่ียนแปลง 
7) สภาพภูมิอากาศ ของกระทรวงคมนาคม 
พร้อมการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้

ท าการศึกษาและพยากรณ์การใชพ้ลงังานของประเทศถึงปี ค.ศ 2020 ไดเ้สนอแนวทางการลดก๊าซ
เรือนกระจกในภาคพลงังาน สาขาผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม และพลงังานจากขยะและภาคการขนส่ง 

2.2.5.3 พนัธกรณีท่ีสองของพิธีสารเกียวโต 
ในการประชุมการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมยัท่ี 1 ไดมี้มติ

ให้มีการจดัตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ ด้านการก าหนดพนัธกรณีถดัไปในการลดก๊าซเรือนกระจก 
(Ad-hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol: 
AWG-KP) เพื่อเจรจาก าหนดรายละเอียดส าหรับพนัธกรณีท่ีสองของพิธีสารเกียวโต วา่ดว้ยภายหลงั
ปี 2555 (ค.ศ. 2012) ปริมาณ ระยะเวลา ตลอดจนปีฐาน ในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
พฒันาแลว้ท่ีเป็นภาคีของพิธีสารเกียวโต (ประเทศในภาคผนวกท่ี I ของพิธีสาร) วา่ควรจะมีลกัษณะ
เป็นเช่นไรการท างานของ AWG-KP ไดเ้สร็จส้ินในปี 2555 (ค.ศ. 2012) ในการประชุมรัฐภาคีพิธี
สารเกียวโต สมยัท่ี 8 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ท่ีประชุมไดอ้อกขอ้ตดัสินใจ "Doha Amendment to the 
Kyoto Protocol" วา่ดว้ยพนัธกรณีท่ีสองของพิธีสารเกียวโต ต่ออาย ุไปถึง ปี 2569 (ค.ศ.2020) 
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2.3 การจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือเป็นพลงังาน (Refuse Derived Fuel : RDF) 
2.3.1 ความหมาย 

เช้ือเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) ปัจจุบนัมีการนิยามความหมาย 
RDF แตกต่างออกไป โดยสะท้อนความต้องการของผู ้ใช้งานเป็นส่วนใหญ่ประเทศท่ีใช้
ภาษาองักฤษเป็นภาษาพูดความหมายของ RDF  ส่วนใหญ่จะหมายถึง  ขยะมูลฝอย ท่ีสามารถใหค้่า
พลงังานความร้อนสูง  ยงั มีค  าอ่ืนๆท่ีใชเ้รียก RDF แตกต่างกนัไปตามคุณสมบติัและองค์ประกอบ
ของRDF  นั้นๆ เช่น    เช้ือเพลิงทดแทน (Recovery  fuel)  เช้ือเพลิงอดัแท่ง (Packaging    derived  
fuels;  PDF)  เช้ือเพลิง  จากพลาสติกและกระดาษ  (Paper  and Plastic fraction ; PPF)  และเช้ือเพลิง
เชิงวศิวกรรม (Process   engineered fuel; PEF)  ทั้งน้ี REF, PDF, PPF  และ PEF  ลว้นแต่หมายความ
ถึงขยะท่ีไดรั้บการคดั แยกและผา่นกระบวนการต่างๆ หรือขยะท่ีติดไฟได ้เช่นพลาสติก กระดาษท่ี
มีส่ิงปนเป้ือนไม่  สามารถไซเคิลได ้ โดยมีคุณสมบติัเป็นตามเกณทข์องค่าความร้อน ความช้ืนและ
เถา้ท่ีก าหนดไว ้  หากก าหนดโดยมาตราฐาน ASTM standard (2006)  ท่ีว่า RDF คือเช้ือเพลิงท่ีได้
จากขยะท่ีน ามาบด จนมีขนาดเล็กและได้รับการคดัแยกโลหะ แก้ว และและวตัถุอนินทรีย ์อ่ืนๆ 
ออกแลว้(ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน,มปป) 

 
2.3.2 การจ าแนกประเภทของเช้ือเพลงิจากขยะ 

สมาคมการทดสอบวสัดุของอเมริกา หรือ The American Society for Testing and 
Material (ASTM) ไดแ้บ่งประเภทของเช้ือเพลิงจากขยะออกเป็น 7 ประเภทตามลกัษณะกายภาพ
และวธีิการผลิตดงัต่อไปน้ี  

2.3.2.1 RDF 1 คือ RDF ท่ีมีการน ามาใชใ้นสภาพเดิม ของขยะท่ีถูกทิ้งมา แต่อาจ
มีการแยกขยะท่ีเผาไหมไ้ม่ไดอ้อกรวมทั้ง ขยะท่ีขนาดใหญ่ออกก่อน 

2.3.2.2 RDF 2 คือ เช้ือเพลิงท่ีมีการย่อยขนาดให้ไม่เกิน 6 น้ิว อาจจะมีการคดั
แยก โลหะออก หรือเรียกวา่ RDF ยอ่ยหยาบ (Coarse RDF) 

2.3.2.3 RDF 3 คือเช้ือเพลิง ท่ีมีการบดยอ่ยใหมี้ขนาดไม่เกิน 2 น้ิว ท าการคดัแยก
โลหะ แกว้ และวสัดุอนินทรียอ์อก หรือเรียก Fluff RDF 

2.3.2.4 RDF 4   คือเช้ือเพลิงผ่านกระบวนการให้อยู่ในรูปของฝุ่ นแป้งมีโดย
ก าหนดขนาดใหเ้ล็กกวา่ 0.0035 น้ิว หรือเรียกวา่ RDF Powder 

2.3.2.5 RDF 5 คือเช้ือเพลิง ท่ีผลิตจากขยะมูลฝอยท่ีเผาไหม้ได้ และผ่าน
กระบวนการอดัแท่งและมีความหนาแน่น มากกวา่ 600 kg/m3 หรือเรียกวา่ Densified RDF 
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2.3.2.6 RDF 6 คือเช้ือเพลิงท่ีผลิตจากขยะมูลฝอยท่ีสามารถเผาไหมไ้ด ้ซ่ึงผ่าน
กระบวนการใหอ้ยูใ่นสถานะของก่ึงแขง็ก่ึงเหลว หรือเรียกวา่ Slurry RDF 
 

2.3.3 กระบวนการผลติเช้ือเพลงิแข็งจากขยะ (RDF) 
ขยะมูลฝอยจากสถานท่ีต่าง ๆ เป็นวตัถุดิบท่ีมีความหลากหลายและไม่สามารถ

ควบคุมคุณภาพได ้เพื่อใหไ้ดเ้ช้ือเพลิงไดต้รงความตอ้งการของผูผ้ลิตจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการท่ีจะ
ปรับปรุงคุณภาพขยะมูลฝอยจากแหล่งต่าง ๆ ก่อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูปให้เป็นพลังงาน 
โดยทัว่ไป ขยะจากตน้ทาง จะถูกน าเขา้สู่กระบวนการคดัแยกส่ิงของท่ีมีคุณค่า เช่น โลหะ แก้ว 
พลาสติกชนิดพิเศษต่างๆ เพื่อน ากลบัไปสู่กระบวนการใชซ้ ้ า และเศษอาหารขยะจาการเกษตรท่ีมี
ความช้ืนและเถา้สูงจะถูกน าสู่กระบวนการบ าบดัทางชีวภาพต่อไป ส่วนท่ีเหลือจากกระบวนการดัง่
กล่าว ไดแ้ก่ กระดาษ เศษพลาสติกท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใชซ้ ้ าได ้จะถูกน าเขา้สู่กระบวนการจดัท า
RDF หลกัท่ีนิยมใชก้นัมี 2 วธีิคือ 

2.3.3.1 กระบวนการบ าบัดโดยวิธี เ ชิงกล-ชีวภาพ (Mechanical-Biological 
Treatment: MBT)  เป็นกระบวนการประยุกตว์ิธีทางกลมาช่วยในกระบวนการคดัแยก ตดั ช าแหละ 
เอาส่ิงท่ีไม่ตอ้งการ ก่อนส่งต่อไปใหก้ระบวนการทางชีวภาพยอ่ยสลายสารอินทรีย ์

1)  ขั้ นตอนการรับขยะเข้า สู่ระบบและการควบคุม  เป็นการ
ตรวจสอบสภาพขยะเบ้ืองตน้เพื่อคดัแยกส่วนท่ีไม่เหมาะสมออกไป 

2) ขั้นตอนการใช้เคร่ืองจกัรกลในการคดัแยก เป็นการคดัแยกส่วน
หน้า (Front-end Separation ) โดยผูอ้อกแบบสายการผลิตจะพิจารณาลกัษณะกายภาพของขยะใน
การวางระบบใหเ้หมาะกบัสภาพของขยะแต่ละพื้นท่ี วธีิการมีดงัต่อไปน้ี 

(1) การคดัแยกดว้ยมือ เหมาะกบัการคดัแยกวสัดุท่ีสามารถน า
รีไซเคิ้ลได ้มีประสิทธภาพในการคดัแยกสูง โดยมีสายพานล าเลียงเป็นตวัช่วยให้ท างานไดง่้ายข้ึน 
แต่มีขอ้จ ากดัท่ีแรงงานหาไดย้ากข้ึน 

(2) การคดัแยกดว้ยแม่เหล็ก คือการใชแ้ม่เหล็กท่ีมีก าลงัแรงพอ 
เพื่อท่ีจะดูดเหล็กขณะ ขยะวิ่งผา่นสายผานล าเลียง เอาจะใชเ้ป็นแม่เหล็กถาวรและท าการสลดัออก
ดว้ยระบบสายพานเหวีย่ง  หรือแม่เหล็กไฟฟ้า เม่ือแลว้เหล็กจะถูกคดัน าไปท าประโยชน์อ่ืนต่อไป 

(3) การคดัแยกขนาด เพื่อท าการคดัแยกขยะท่ีมีขนาดแตกต่าง
ออกไป เพื่อเพิมประสิทธิภาพ หรือลดภาระของเคร่ืองจกัล าดบัถดัไป 
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1) เค ร่ืองคัดแยกทรอมเมล  (Trommel  Screen)   มี
ลกัษณะเป็นทรงกระบอกมีรูรอบ วางเอียงเล็กน้อย ขยะเขา้สู่ปลายดา้นบน เม่ือทรงกระบอกหมุน 
ขยะท่ีหนกักวา่และมีขนาดนอ้ยกวา่รูจะตกลงดา้นล่าง ขยะท่ีเบากวา่และช้ินใหญ่กวา่รูจะถูกดนัออก
ปลายดา้นตรงขา้มกบัท่ีขยะเขา้  

 
2) เค ร่ืองคัดแยกแบบจานหมุน (Disc Screen)  มี

ลกัษณะเป็นจานหมุนแนวตั้งบนเพลาแนวนอน โดยความห่างของเพลาและขนาดของจานจะถูก
ปรับให้เขา้กบัขนาดของขยะท่ีตอ้งการจะคดัแยก ขยะหนกัและเล็กกว่าความห่างของจานจะตกสู่
ดา้นล่าง ขยะท่ีเบาและช้ินใหญ่จะถูกพาไปตามทิศทางการหมุนของจานสู่ดา้นปลายเคร่ือง  
 

 
 
ภาพที ่2.5    แบบจ าลองคร่ืองคดัแยกทรอมเมล( Trommel  Screen) 
ทีม่า:  www.kisspng.com 
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ภาพที ่2.6 เคร่ืองคัดแยกแบบจานหมุน (Disc Screen) 
ทีม่า:  http://aeiscreens.com 

3) เคร่ืองร่อนแยกขนาด(Vibrating Screen) มีลกัษณะ
เป็นแผ่นเหล็กเจาะรูตามขนาดของของท่ีตอ้งการจะคดัแยก แผ่นเหล็กน้ีเอียงเล็กน้อยติดตั้งกบัลูก
เบ้ียงท่ีต่อกับมอเตอร์ ท าให้แผ่นเหล็กน้ีสั่น ท าให้วสัดท่ีต้องการคดัแยกตามขนาดของรูตกลง
ดา้นล่าง ส่วนวสัดุท่ีขนาดใหญ่กวา่จะไหลลงไปตกดา้นปลาย  
 

 
 

ภาพที ่2.7 เคร่ืองร่อนแยกขนาด (Vibrating Screen) 
ทีม่า:  www.bezner.com 
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3) การคัดแยกด้วยลม (Air Classification)  เป็นการใช้คุณสมบัติ
ความถ่วงจ าเพาะท่ีแตกต่างกนั ในการคดัแยกวตัถุ ซ่ึงพลาสติกท่ีตอ้งการจะถูกแรงลมท่ีเหมาะสมพา
ไปท าใหโ้ลหะ เศษสารอินทรียต่์างๆ ตกลงในจุดท่ีจดัไวส้ามารถน าไปจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4) ก า รบดและก า รลดขนาด  (Milling and Shredding)   เ ป็ น
กระบวนการปรับขนาดให้เหมาะสมกบัการใชง้านของผูผ้ลิต รูปแบบของเคร่ืองลดขนาดมีอยู่หลาย
รูปแบบ ตั้งแต่การสับ (Chop) การตี (Hammer) การฉีก (Shear) แลว้แต่รูปลกัษณะของขยะท่ีจะลด
ขนาด  

5) การคลุกให้เป็นเน้ือเดียวกนัและการปรับความช้ืน  เน่ืองจากขยะ
เป็นวตัถุดิบท่ีไม่สามารถท่ีจะควบคุมคุณภาพได ้ก่อนจะส่งเป็นเช้ือเพลิงจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ปรับคุณภาพใหมี้ความสม าเสมอและเหมาะกบัการใชง้าน  

6) ขั้นตอนการใช้กระบวนการทางชีวภาพ   เป็นการเร่งการท างาน
ของแบคทีเรียหรือส่ิงมีชีวิตอ่ืน ให้ท าการย่อยสลายได้เร็วข้ึน กว่าการเทกองฝังกลบ มี 2 วิธี
ดงัต่อไปน้ี 

(1) การหมกัแบบใชอ้ากาศ(Aerobic Decomposition)  เป็นการ
หมกัโดยใชจุ้ลินทรียก์ลุ่มท่ีตอ้งการอากาศ โดยควบคุมสภาวะให้มีความเหมาะสม ไดแ้ก่ ความช้ืน 
อุณหภูมิ  อตัราส่วนระหว่างคาร์บอนต่อไนโตเจนท่ีเหมาะสม  ซ่ึงไม่ท าให้เกิดกล่ินรบกวน  และ
ได้ปุ่ยหมกัท่ีมีองค์ประกอบของไนโตรเจนและซัลเฟตเหมาะสมต่อการปลูกพืช โดยมี 3 วิธีการ
ใหญ่ดว้ยกนัคือ  

1) การหมกัแบบกองบนลาน(Windrow Composting)   
โดยการเทขยะเป็นเถวยาวๆ และให้มีการกลบัพลิกกอง เพื่อให้อากาศเขา้ไป เร่งการยอ่ยสลาย เป็น
เวลา 3-4 สัปดาห์ 

2) แบบอุโมงค์อากาศ(Static Composting)  จะมีการ
จดัสร้างโครงสร้างเป็นอุโมงคแ์ลว้น าขยะมาสุม โดยอาจน าปุ๋ยหมกัมาวางรองเพื่อป้องกนัความร้อน
และกล่ินอีกชนัหน่ึง โดยใชเ้วลาประมาณ 3-4 สัปดาห์เช่นกนั  

3) การหมกัท าปุ๋ยในภาชนะปิดท่ีมีระบบเติมอากาศ
(In- Vessel Composting) ใช้ภาชนะท่ีมีฝาปิดและใช้ระบบเติมอากาศ จะสามารถควบคุมอุณหภูมิ
ภายในได ้ความคุมกล่ิมได ้แต่ใชเ้วลานานกวา่  

(2) การหมักแบบไม่ใช้อากาศ(Anaerobic Decomposition)  
เป็นกระบวนการหมกัในภาชนะปิด โดยจะใช้เวลานานกว่า และให้ก๊าซไฮโดรเจน ไฮโดรเจน
ซลัไฟต ์และก๊าซในโตเจนท่ีมีกล่ินเหมน็และยงัใหปุ่้ยหมกัท่ีมีคุณภาพต ่ากวา่มี 3 ขั้นตอนดงัน้ี  
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1) ขั้นตอนไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) เป็นขั้นตอนย่อย
สารอินทรีย์เชิงซ้อนในขยะมูลฝอย เช่น เซลลูโลส ไขมัน โปรตีนให้เป็นองค์ประกอบของ
สารอินทรียอ์ยา่งง่าย เช่น น ้ าตาล กรดไขมนั และกรดอมิโน โดยขั้นตอนน้ีจะอาศยัน ้ าและเอนไซม์
ของจุลินทรียใ์นถงัหมกั 

2) ขั้นตอนการหมกักรด (Acetogenesis Fermentation) 
เป็นขั้นตอนท่ีจุลินทรียช์นิดก่อให้เกิดกรดน าน ้ าตาล กรดไขมนั และกรดอะมิโนท่ีไดจ้ากขั้นตอน
ไฮโดรไลซิสมาเป็นอาหาร โดยจุลินทรีย์จะเปล่ียนอาหารดังกล่าวให้เป็นกรดระเหยง่าย 
คาร์บอนไดออกไซดแ์ละไฮโดรเจน 

3) ขั้ นตอนการ เ กิ ด มี เทน (Methanogenesis)  เ ป็น
ขั้นตอนในการเปล่ียนกรดระเหยง่ายและไฮโดรเจนจากขั้นตอนการหมกักรดให้เป็นก๊าซมีเทน โดย
อาศยัจุลินทรียช์นิดก่อใหเ้กิดมีเทน 

วิธีการหมกัแบบไม่ใช้อากาศมีวิธีการใหญ่ ๆ อยู่ 5 แบบ
ดว้ยกนัคือระบบหมกัแหง้ 

1)  แบบต่อเน่ือง (Dry Continuous Digestion) คือระบบ
ท่ีมีการป้อนขยะเขา้ถงัหมกัอยา่งต่อเน้ืองโดยมีใบกวน เพื่อผสมขยะท่ียอ่ยสลายแลว้ให้ผสมกบัขยะ
ใหม่ใหมี้สภาพเหมาะสมต่อการหมกั 

2) ระบบหมักแบบแบตช์ (Dry Batch Digestion) ท า
ลกัษณะคลา้ยกบัการฝ่ังกลบ แต่จะสั้นกว่า โดยจะน าเขา้ขยะและปล่อยให้ย่อยสลายสมบูรณ์ถ่าย
ออก จึงท าการหมกัรอบต่อไป  

3) กระบวนการลีช-เบด (Leach- Bed Process) หลกัการ
คล้ายคลึงกับการหมกัแห้งแบบแบตช์ แต่จะต่างกันท่ีด้านล่างของถังหมกัจะมีการแลกเปล่ียน
ระหวา่งขยะมูลฝอยจากในถงัหมกัเก่าและถงัหมกัใหม่ เพื่อให้การย่อยสลายขยะมูลฝอยเร่ิมตน้ท า
ไดง่้ายและระบายกรดระเหยไดใ้นถงัหมกัเก่า หลงัจากนั้นเม่ือถึงขั้นตอนการเกิดมีเทน ถงัหมกัทั้ง
สองจะถูกแยกออกจากกนัแลว้น าไปต่อกบัถงัหมกัใหม่ต่อไป 

4) ระบบหมักเปียกแบบต่อเน่ือง (Wet Continuous 
Digestion) ระบบน้ีขยะมูลฝอยจะถูกป้อนในรูปท่ีเป็นของเหลวขน้ ถงัหมกัอาจมีรูปแบบเป็นถงักวน
คลา้ยกบัระบบหมกัมูลสัตว ์ในขั้นตอนการเตรียมขยะมูลฝอยป้อนเขา้ถงัหมกั ขยะมูลฝอยท่ีผา่นการ
ย่อยสลายแลว้จะถูกกรองอดัเพื่อแยกเอาส่วนของเหลวกลบัไปใช้ใหม่ ระบบน้ีอาจน าไปใช้หมกั
ขยะมูลฝอยร่วมกบัมูลสัตวไ์ด ้
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5) ระบบหมกัเปียกแบบหลายขั้นตอน (Multi- Stage 
Wet Digestion) ระบบน้ีจะแยกขั้นตอนไฮโดรไลซิสและขั้นตอนการหมกักรดออกจากขั้นตอนการ
เกิดมีเทน ซ่ึงระบบน้ีมกัจะใชก้บัอุตสาหกรรม 

7) ขั้นตอนการฝังกลบ 
การบ าบดัขยะแบบเชิงกลชีวภาพจะมีวสัดุท่ีไม่สามารถเขา้ระบบ

ไดแ้ก่วสัดุช้ินใหญ่ ก่ิงไม ้หรือสารรบกวนระบบ และเศษวสัดุคดัทิ้งจากกระบวนการทางชีวภาพ 
มากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบของขยะของพื้นท่ีนั้น เม่ือไดท้  าการจดัการอยา่งเหมาะสมแลว้
จะช่วยลดประมาณขยะท่ีจะตอ้งไปฝ่ัง กลบเน่ืองจากขยะส่วนท่ีเป็นอินทรียสารถูกคดัแยกไปบ าบดั
แบบชีวภาพมีผลท าให้น ้ าชะขยะ(Leachate)เม่ือปริมาณและความสกปรกของน ้ าชะขยะลดน้อยลง
แล้ว ส่งผลให้การเกิดก๊าซมีเทนท่ีหลุมฝังกลบลดน้อยตามไปด้วย ท าให้ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกไดเ้ช่นกนั 

 

ภาพที ่2.8  ขั้นตอนการบ าบดัเชิงกลชีวภาพ 
ทีม่า:  ส านกังานนโยบายพลงังาน 
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2.3.3.2 กระบวนการบ าบัดโดยการท าให้เสถียรแบบแห้ง (Dry Stabilization 

Process) เป็นกระบวนการเทกอง  กระบวนการน้ีจะสลบักบักบักระบวนการแรกคือจะท าให้แห้ง
ก่อนแล้วค่อยจดัการให้เป็นขนาดท่ีตอ้งการบางทีเราจึงเรียกกระบวนการน้ีว่าเป็นกระบวนการ
บ าบดัแบบชีวภาพ- เชิงกล(Biological- Mechanical Treatment: BMT) 

1) ขั้นตอนการรับขยะเขา้สู่ระบบและการควบคุม ท าการคดัแยกของ
ช้ินใหญ่ออกก่อน แลว้ท าการเติมกากตะกอนน ้าเสียเพื่อใหเ้หมาะกบัการหมกัแบบชีวภาพ  

2) ขั้นตอนการบ าบดัแบบชีวภาพ  น ามากองหมกักบัวสัดุกรองกล่ิน
ตามธรรมชาติ โดยใหมี้อากาศถ่ายเท โดยท าการควบคุมความช้ืนใหเ้หมาะสม  

3) ขั้นตอนการใชเ้คร่ืองจกัรกลในการคดัแยก  
 การน าขยะท่ีผา่นการบ าบดัทางชีวภาพแลว้ไปร่อน จะไดว้สัดุท่ีมี

ขนาดใหญ่ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพลาสติกส่วนวสัดุท่ีมีขนาดเล็กท่ีเหลือสามารถน ากลับมาใช้ใน
กระบวนการหรือน าไปฝังกลบไดโ้ดยไม่เกิดมลภาวะ  

 

ภาพที ่2.9  กระบวนการบ าบดัโดยการท าใหเ้สถียรแบบแหง้ (Dry Stabilization Process) 
ทีม่า:  ส านกังานนโยบายพลงังาน  
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2.3.3.3 พฒันาการของรูปแบบการผลิตเช้ือเพลิงจากขยะ 
โดยทัว่ไปคุณภาพของเช้ือเพลิงท่ีไดจ้ากระบวนการผลิต จะมีค่าความ

ร้อนไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพการคดัแยก ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหนา้ และส่วน
หลงั หนา้ท่ีหลกัของกระบวนการคดัแยกส่วนหนา้ คือการรับขยะจากรถขนส่ง  แลว้จึงจดัการน ามา
แยกส่วนท่ีเผาไหมไ้ด ้และเผาไหมไ้ม่ได ้ แลว้จึงน าเขา้สู่กระบวนการบจดัการต่อไป หนา้ท่ีหลกัอีก
อยา่งหน่ึง ก็คือ การลดขนาด การคดัแยกดว้ยมือ การคดัแยกโลหะดว้ยสายพานแม่เหล็กไฟฟ้า การ
แยกประเภทตามความหนาแน่น การออกแบบก็ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการในส่วนถดัไปท่ีตอ้งการ 
รูปแสดงใหเ้ห็นรูปแบบต่างๆ ของการขดัแยกโดยเรียงตามพฒันาการ จากซา้ยไปขวา  

 

ภาพที ่2.10  รูปแบบการผลิต RDF ของประเทศอเมริกาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบนั 
ทีม่า:  ส านกังานนโยบายพลงังาน  
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ภาพที ่2.11  รูปแบบการคดัแยกส่วน ของ RDF ท่ีปรับปรุงแลว้ของ ประเทศอเมริกา 
ทีม่า :  ส านกังานนโยบายพลงังาน  
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ภาพที ่2.12  ตวัอยา่งของกระบวนคดัแยกก่อนเขา้ระบบการผลิตเป็นเช้ือเพลิงขยะ 
ทีม่า:  ส านกังานนโยบายพลงังงาน  

 
2.3.4 ข้อดีข้อเสียของการใช้พลงังานจากขยะ 

2.3.4.1 ข้อดีของการใช้เช้ือเพลิงขยะ Refuse-derived fuel (RDF) เป็นเช้ือเพลิง
เสริมหรือเช้ือเพลิงทดแทน 

1) ช่วยลดการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงจากฟอสซิล ท าใหก้ระจายความเสียง
ในกรณีมีการผนัผวนของแหล่งพลงังานหลกัจากฟอสซิลท่ีน าเขา้จากต่างประเทศได ้ 

2) สามารถผลิตพลงังานไดเ้องในเขตของตน  สามารสร้างความมัน่คง
ดา้นพลงังานได ้เพราะมีปริมาณขยะสะสมอีกเป็นจ านวนมากและยงัมีขยะท่ีเกิดใหม่อยา่งต่อเน่ือง 

3) ความมีเสถียรภาพในดา้นความพร้อมดา้นพลงังานและดา้นราคา หาก
สามารถน าขยะมาแปรเปล่ียนเป็นพลงังานไฟฟ้า ช่วยลดการผนัผวนจากการขาดแคลนพลงังานได ้ 

4) การได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน จากโรงงานผลิต
พลงังานจากขยะ ท าให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจจากโรงไฟฟ้าหรือแหล่งใช้พลงังานนขยะใน
พื้นท่ี  

5) ลดการใชพ้ื้นท่ีฝังกลบ  ขยะบางประเภทท่ีเผาไดก้็จะไม่ตอ้งถูกน าไป
ฝังกลบท าใหช่้วยลดสภาวะมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มไดอี้กดว้ย  ในปัจจุบนัพื้นท่ีฝังกลบทัว่โลกมีจ ากดั
อยา่งยิง่ เน่ืองจากไม่มีพื้นท่ีเพียงพอท่ีจะท าหลุมฝังกลบเพิมอีกต่อไปแลว้ 

6) ขยะมีจ านวนมหาศาล   สามารถน ามาใช้ได้อย่ า งไม่ จ  า กัด 
กระบวนการผลิตพลงังานจากขยะเป็นวธีิการมีคนนิยมใชม้ากในปัจจุบนัเน่ืองจากวตัถุดิบมีไม่จ  ากดั  
ขยะถูกผลิตข้ึนมาทุกวนัในทัว่โลก ผนวกกบัขยะท่ีถูกฝังกลบอยูอี่กเป็นจ านวนมาก ท าให้มีปริมาณ
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ขยะมากมายเกินพอในการน ามาผลิตเป็นเช้ือเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไดต้ามความตอ้งการของ
ประชาชน 

7) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง กระบวนการผลิตพลงังานจากขยะ
ด้วยวิธีน้ี ไม่ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมามากเหมือนโรงงานท่ีใช้เช้ือเพลิงจากฟอสซิล ซ่ึง
หมายความวา่ มนัช่วยลดการปล่อยก๊าซท่ีจะไปท าลายชั้นโอโซน ท าใหส้ถานการณ์สภาวะโลกร้อน
ดีข้ึน 

8) พลังงานท่ีได้จากกระบวนการผลิตน้ีเป็นพลังงานท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เม่ือเทียบกบัการใชพ้ลงังานฟอสซิล ไม่จ  าเป็นตอ้งสารเคมีท่ีเป็นพิษต่อส่ิงมีชิวิต หรือ
ส่ิงแวดลอ้ม   

9) ท าให้กระบวนการ รีไซเคิ้ลมีประสิทธิภาพมากช้ึน เพราะกระบวน
น าขยะไปผลิตเป็นพลงังาน มีความจ าเป็นตอ้งคดัแยกเอาเฉพาะส่ิงท่ีเผาไดเ้ท่านั้น  

10)  โรงงานผลิตพลงังานจากขยะมีการควบคุมการผลิตอย่างเคร่งครัด  
โรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะน้ีจะถูกควบคุมอยา่งเคร่งครัดในเร่ืองของการปล่อยก๊าซพิษ และแต่ละ
ขั้นตอนในการท างานจะถูกควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยในทางปฎิบติักลุ่มโรงงานประเภทน้ีจะมี
มาตรฐานการผลิตท่ีเคร่งครัดกวา่ โรงไฟฟ้าอ่ืนๆ  

2.3.4.2 ผลเสียจากการใชเ้ช้ือเพลิงขยะ 
เช้ือเพลิงจากขยะท่ีมีค่าความร้อน ท่ีผ่านกระบวนการคดัแยก บดย่อย

แล้ว สามารถน าไปรับใช้ให้ตามคุณสมบติัความร้อนได้ใกล้เคียงกบัเช้ือเพลิงหลกั  แต่เน่ืองจาก
องค์ประกอบมีความหลากหลายจาการบวนการทิ้ง อาจท าให้มีเถ้ามาก หรือมีสารประกอบท่ีมี
ผลกระทบท่ีไม่ดีกบัระบบการเผาใหมข้องเตาได ้อยา่งเช่น คลอไรดใ์นระหวา่งการเผาไหม ้

คลอไรด์บางส่วนก็จะก็จะกลายเป็นไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) โดยการ
จบัตวักับไฮโดรเจนจากน ้ าท่ีระเหยระหว่างการเผา หรือจากน ้ าท่ีได้จากการ ออกซิเดชั่นของ
ไฮโดรเจน ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่ ไฮโดรเจนคลอไรด์ส่งผลให้เกิดการกร่อนในผนงัดา้นใน
ของเตาเผาและในบางส่วนของหมอ้ตม้ได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ บริเวณท่อส่งเขา้-ออกหมอ้ตม้ ซ่ึงขยะ
ชุมชนท่ีไม่ไดผ้่านการคดัแยกก็มีคลอไรด์ในปริมาณมากดว้ยเช่นกนั  ดงันั้น ถึงแม ้RDF จะมีขอ้ดี
ในแง่ท่ีเป็นพลงังานท่ีมีคุณภาพสูง แต่เราก็ตอ้งระมดัในเร่ืองผลกระทบจากคลอไรดน้ี์ดว้ย 

รวมทั้งส่ิงปลอมปนประเภท แกว้และโลหะขนาดเล็ก ท่ีไม่สามารถแยก
ออกไดห้มดจากกระบวนการแปลรูป อาจมีผลกระทบต่อระบบกลไกของจุดเผาไหม ้ตอ้งเฝ้าระวงั
และจดัการใหเ้หมาะสม 
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ในส่วนของเถ้าและฝุ่ นท่ีเกิดข้ึนจากระบวนการเผาไหม ้เพื่อจะให้ได้
เท่ากบัถ่านหิน RDF อาจท าให้เกิดเถ้ามากกว่ากระบวนการปกติ 4-6 เท่า ดงันั้นตอ้งมีการจดัการ
เร่ืองระบบจดัการเถา้ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงฝุ่ นจากเถา้ให้เหมาะสมกบัขนาดของโรงงานและสัดส่วนการ
ใชด้ว้ย  

ส่วนสุดท้ายกระบวนการดูแลซ่อมบ ารุงอุปกรณ์และปรับแต่งระบบ 
เน่ืองจาก RDF ท่ีใดจ้ากการผลิตแต่ละช่วงมีความหลากหลาย ค่าความร้อน คุณสมบติัต่างๆ อาจไม่
มีความเสม ่าเสมอเหมือนกบัเช้ือเพลิงทดแทนประเภทอ่ืน อาจมีความยุ่งยากซับซ้อนในการซ่อม
บ ารุงและปรับแต่งเคร่ืองเมืออุปกรณ์ให้เหมาะสมในแต่ระรอบการผลิต  

2.3.5     วธีิการการลดคาร์บอนจาการะบวนการแปรรูปขยะเป็นเช้ือเพลงิ 
2.3.5.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการจดัการของเสีย  

จากคู่มือของคณะกรรมการรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ฉบบัปี 2006 มีการจ าแนกแหล่ง
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการจดัการของเสียเป็น 4 แหล่ง ไดแ้ก่  1. การจดัการขยะมูลฝอย 2. การ
บ าบดัของเสียดว้ยวธีิทางชีวภาพ 3. การเผาโดยใชเ้ตาเผาขยะและการเผาในท่ีโล่ง และ 4. การบ าบดั
น ้ าเสียและปล่อยทิ้ง จากกิจกรรมดงักล่าวจะท าให้เกิดก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 3 ประเภท คือ ก๊าซ
มีเทน  (CH4) คาร์บอนไดออกไซด ์(Co2)  และไนตรัสออกไซด ์(N2O)  

 

 

ภาพที ่2.13  แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคจดัการของเสีย 
ทีม่า :  UNFCCC 2006 IPCC Guidelines forNational Greenhouse Gas invetoris Vol.5 Waste 
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1) การจดัการขยะมูลฝอย ( Solid Waste Disposal : SWD)  ไดแ้ก่กระบวนการ
ยอ่ยสลายในสภาวะไร้อากาศ (Anaerobic condition) ในหลุมฝังกลบ (Landfill Site) cและกองขยะ
แบบเทกอง (Open dump site) กระบวนการย่อยสลายของอินทรียส์าร มีก๊าซ CH4  และ COx เป็น
ส่วนประกอบ 40-60%  แต่ก๊าซ CO2 ท่ีเกิดในส่วนน้ีถือเป็น Biogenic Carbon Dioxide ท่ีเกิดจาการ
ยอ่ยสลายอินทรียว์ตัถุ ซ่ึงจะไม่น ามาคิดรวมในภาคจดัการของเสีย แต่จะน าไปคิดในภาคเกษตร ป่า
ไม ้และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน (AFOLU) แบ่งยอ่ยตามลกัษณะการจดัการ ไดแ้ก่  

(1) แหล่งการจัดการตามหลักสุขาภิบาล (Managed Waste Disposal 
Sites)  คือมีกระบวนการท่ีเหมาะสมเช่น วสัดุปิดทบั การบดอดัโดยเคร่ืองมือกล และการปรับระดบั
ของเสียเป็นตน้ 

(2) แหล่งก าจดัมูลฝอยท่ีไม่มีการควบคุม เช่น การเทกองในพื้นท่ี หรือ
การเทกองในลานเปิด 

(3) แหล่งขยะมูลฝอยท่ีไม่สามารถจ าแนกได้ (Uncategorized  Waste 
Disposal Site)  คือแหล่งก าจดัท่ีไม่สามารถใชห้ลกัการ ตามขอ้ 1 และ 2 เพื่อการแยกไดอ้ยา่งแน่ชดั  

2) การบ าบดัของเสียดว้ยวธีิทางชีวภาพ (Biological Treatment of Solid Waste)   
เป็นกระบวนการช่วยลดปริมาณของเสีย โดยท าใหม้ความเสถียรก่อน ช่วยลดปริมาณสารอินทรียใ์น
ของเสียก่อนน าไปก าจดั ยงัแหล่งฝังกลบ และยงัลดปริมาการปล่อยก๊าซ CH4 ไดถึ้ง 95% เมือเทียบ
กบัการน าไปฝังกลบโดยตรง มี 3 ประเภท  

(1) การท าปุ๋ยหมกั (Composting) เป็นการน าขยะอินทรีย ์มาย่อยสลาย
ดว้ยกระบวนการเคมี/ชีวภาพ  ท าให้เกิดก๊าซ CH4 ประมาณ1-3% จากคาร์บอนทั้งหมดในของเสีย 
และก่อใหเ้กิด N2O ประมาณ 0.5-5% -ของประมาณของในโตรเจนในของเสีย  

(2) การย่อยสลายโดยไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic digestion) โดยใช้
แบคทีเรียในสภาวะไร้อากาศ ปริมาณก๊าซ CH4 ท่ีเกิดข้ีนจากการร่ัวไหลระหว่างกระบวนมีค่า 0-
10% ของก๊าซท่ีเกิดข้ึน ส่วน ก๊าซ N2O ท่ีเกิดข้ึน ถือว่าไม่มีนยัยส าคญั แต่ในกรณีท่ีน าไปผลิตเป็น
พลงังานความร้อนหรือไฟฟ้า ปริมาณก๊าซ CH4 จะถูกคิดรวมในภาคพลงังาน  

3) การเผาขยะในเตาเผา และการเผาขยะในท่ีโล่ง (Incineration and Open 
Burning Of waste) การเผาไหมใ้นเตาก่อนใหเ้กิด CO2 CH4 และ N2O แต่ปริมาณการปล่อยก๊าซ CH4 
ไม่มีนยัส าคญัเน่ืองจากปัจจยัการเผาไหม ้เช่น อุณหภูมิสูง ระยะเวลาการเผาไหมน้าน แต่หากน า
พลงังานจาการเผาไหมก้ลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ (Energy Recovery) เช่นกระแสไฟฟ้า หรือพลงังาน
ความร้อน ปริมาณก๊าซท่ีเกิดข้ึนตอ้งมีการน ามาคิดในภาพพลงังาน โดยจะคิดการปล่อยก๊าซ CO2 



34 

จากสัดส่วนขยะท่ีมาจากฟอสซิลเท่านั้น เช่น พลาสติก ใยผา้บาง น ้ ามนัหล่อล่ืน โดยไม่น าสัดส่น
คาร์บอนอินทรีย ์(Organic Carbon) ในขยะชีวมวลมาค านวณ 

4) การบ าบดัน ้ าเสีย และการปล่อยทิ้ง (Wastewater Treatment and Discharge) 
กระบวนการน้ีก่อให้เกิดก๊าซ CH4 และ N2O ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ แบบไม่ใช้
ออกซิเจนดว้ยแบคทีเรีย  เช่นน ้าเสียจากชุมชนและน ้าเสียจากอุตสาหกรรม  

โดยมีการแสดงแหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามท่ีปรากฎในตารางท่ี 2-3  
 
ตารางที ่2.3 ก๊าซเรือนกระจกท่ีถูกปล่อยจากภาคจดัการของเสีย 

แหล่งก าเนิด ทีป่ลดปล่อยก๊าซ 
CH4 CO2 N2O 

การจัดการของเสียประเภทของแข็ง       
การจัดการอย่างถูกวธีิ x     
ไม่มีการจัดการอย่างถูกวธีิ  x     
ไม่สามาระบุได้แน่ชัด x     

การบ าบัดทางชีวภาพ 

การหมักโดยไม่ใช้ออกซิเจน x   x 
การเผา แบบต่างๆ 

เผาในเตาเผา x x x 
เผาในที่โล่ง x x x 

การบ าบัดน า้เสียและปล่อยสู่แหล่งน า้ 

น า้จากชุมชม x     
น า้จากอุตสาหกรรม x     

ทีม่า :  องคก์ารบริหารก๊าซเรือนกระจก  

 
จากผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคของเสียของประเทศไทยในปี 

2543-2556  สามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมบ าบดัและการปล่อยทิ้งปล่อยก๊าซเรือนการจกมากท่ีสุด 
รองลงมาคือการจดัการขยะมูลฝอยดว้ยวธีิชีวภิาพ และการเผาขยะในเตาและท่ีโล่งแจง้ตามล าดบั  
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ภาพที ่2.14  แนวโนม้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคของเสีย 
ทีม่า :  องคก์ารบริหารก๊าซเรือนกระจก 

ดงันั้นดว้ยกระบวนการน าขยะมาแปรรูปเป็นพลงังานเกิดผลพลอยไดป้ระเภทปุ๋ย
อินทรียแ์ละเช้ือเพลิงขยะ  (Refuse-Derived Fuel, RDF)  จึงมีศกัยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก
สามารถช่วยลด จ านวน 5.973 tCO2e/ตนัขยะรวม โดยเปรียบเทียบการจดัการแบบเทกองและส่งให้
ฝังกลบภายนอกพื้นท่ี (ภัทรานิษฐ์  ปริญญากุลเสฏฐ์, 2543)  และยงัให้ความคุ้มค่าทางด้าน
เศรษฐศาสตร์กวา่ โดยการ มีตน้ทุนส่วนเพิ่มของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเม่ือเทียบกบั
เทคโนโลยท่ีีใชพ้ลงังานจากน ้า (เหมือนจิต แจ่มศิลป์และคณะ, 2558) โดยปรากฎในตารางท่ี 2-3  

 
ตารางที ่2.4 การเปรียบเทียบความคุม้ค่าในการผลิตพลงังาน 

 
ทีม่า :  เหมือนจิต แจ่มศิลป์และคณะ, 2558 
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2.4 โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)  

T-VER คือโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) คือ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกท่ี
องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) พฒันาข้ึนเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศโดยความสมคัรใจ และสามารถน าปริมาณการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึน ท่ีเรียกวา่คาร์บอนเครดิต ซ่ึงภายใตโ้ครงการ 2.4 โครงการลด
ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย  (Thailand Voluntary Emission 
Reduction Program: T-VER)  น้ีเรียกวา่ “TVER” ไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมคัรใจในประเทศ
ได ้ทั้งน้ี อบก. ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และขั้นตอนในการพฒันาโครงการ ระเบียบวิธีการในการลด
ก๊าซเรือนกระจก (Methodology) การข้ึนทะเบียนและการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดย
จะตอ้งเป็นโครงการท่ีก่อใหเ้กิดการลด/ ดูดซบัก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศไทย 

 

 

ภาพที ่2.15  ขั้นตอนการพฒันาโครงการ(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-

VER) 
ทีม่า :  องคก์ารบริหารก๊าซเรือนกระจก 
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โครงการท่ีสามารถเขา้ร่วมด าเนินโครงการ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย  (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)  ตอ้งเขา้
ข่ายประเภทโครงการดงัต่อไปน้ี  

- การเพิ่มประสิทธิภาพพลงังาน 
- พลงังานทดแทน 
- การจดัการของเสีย  
- การจดัการในภาคขนส่ง 
- ป่าไมแ้ละพื้นท่ีสีเขียว 
- การเกษตร 
- อ่ืนๆ ตามท่ี อบก. ก าหนด 

 
2.4.1.1 ขนาดของโครงการ 

การพฒันาโครงการ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย  T-VER ผูพ้ฒันาโครงการตอ้งตรวจสอบขนาดของโครงการ เน่ืองจากโครงการ
ขนาดใหญ่ตอ้งผ่านการพิสูจน์การด าเนินงานเพิ่มเติมจากการด าเนินงานตามปกติ (Additionality) 
การแบ่งขนาดของโครงการจ าแนกจากตามประเภทของโครงการ ส าหรับโครงการประเภทผลิต
พลงังานไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนพิจารณาจากก าลงัการผลิตติดตั้ง โครงการประเภทการเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลงังานพิจารณาจากปริมาณพลงังานท่ีคาดวา่จะสามารถลดการใชไ้ด ้ส่วนโครงการ
ประเภทอ่ืน ๆ พิจารณาจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีคาดวา่จะลดได ้กรณีท่ีโครงการมีท่ีตั้งมากกวา่ 
1 แห่งให้พิจารณาขนาดของโครงการจากค่ารวมของทุกแห่ง รายละเอียดท่ีปรากฎในตารางท่ี 2-3 
ดา้นล่าง  
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ตารางที ่2.5 รายละเอียดเก่ียวกบัโครงการโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย T-VER 

กจิกรรม ขนาดของโครงการ T-VER 

ขนาดเลก็มาก 
(Microscale) 

ขนาดเลก็ (Small 
Scale) 

ขนาดใหญ่ (Large 
Scale) 

สาขาการผลติและใช้พลงังาน อุตสาหกรรม การจัดการของเสีย และการขนส่ง 

การผลติพลงังาน
ไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวียน  
(Renewable Energy) 

ก าลงัการผลิตติดตั้ง
รวม (Installed 
Capacity)  
ไม่เกิน 5 MW 

ก าลงัการผลิตติดตั้ง
รวม (Installed 
Capacity)  
ไม่เกิน 15 MW 

ก าลงัการผลิตติดตั้ง
รวม (Installed 
Capacity)  
มากกวา่ 15 MW 

การเพิม่ประสิทธิภาพ
พลงังาน  
(Energy Efficiency) 

เป้าหมายในการลด
การใชพ้ลงังานรวม 
ไม่เกิน 20 GWh/y 

เป้าหมายในการลด
การใชพ้ลงังานรวม 
ไม่เกิน 60 GWh/y 

เป้าหมายในการลด
การใชพ้ลงังานรวม 
มากกวา่ 60 GWh/y 

เป้าหมายในการลดการ
ปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก 

ไม่เกิน 20,000 
tCO2e/y 

ไม่เกิน 60,000 
tCO2e/y 

มากกวา่ 60,000 
tCO2e/y 

สาขาป่าไม้และการเกษตร 

เป้าหมายในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

- ไม่เกิน 16,000 
tCO2e/y 

มากกวา่ 16,000 
tCO2e/y 

ทีม่า :  องคก์ารบริหารก๊าซเรือนกระจก 
หมายเหตุ : MW คือ เมกะวตัต,์ GWh/y คือ จิกะวตัต-์ชัว่โมงต่อปี, tCO2e/y คือ ตนั
คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อปี 
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2.4.1.2 รูปแบบของการด าเนินโครงการ 
1) โครงการเด่ียว โครงการท่ีด าเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในท่ีตั้ง

แห่งเดียว และเป็นโครงการลกัษณะเด่ียวกนั  
2) โครงการแบบควบรวม โครงการท่ีด าเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

เช่นเดียวกนัโดยมีท่ีตั้งหลายแห่งและมีช่วงระยะเวลาในการคิดคาร์บอนเครดิตเหมือนกนัผูพ้ฒันา
โครงการสามารถใช้เอกสารขอ้เสนอโครงการฉบบัเดียวในการยื่นขอข้ึนทะเบียนโครงการ โดยมี
ขอ้ก าหนด ดงัน้ี 

 -  ผู ้พ ัฒนาโครงการต้องระบุรายละเอียดของโครงการย่อยทุก
โครงการในเอกสารข้อเสนอโครงการ เช่น จ านวนโครงการย่อย ท่ีตั้ งของแต่ละโครงการย่อย 
เทคโนโลยท่ีีใช ้ก าลงัการผลิตติดตั้ง เป็นตน้  

 -  ไม่จ  ากดัขนาดของโครงการเม่ือน าขนาดของโครงการทั้งหมด
รวมกันแล้วต้องไม่ เ กินข้อก าหนดของระเ บียบวิ ธีการลดก๊ าซ เ รือนกระจก ท่ี เ ลือกใช ้
       -  กรณีท่ีขนาดรวมของโครงการทั้งหมดเข้าข่ายโครงการขนาด
ใหญ่ โครงการตอ้งผา่นการพิสูจน์การด าเนินงานเพิ่มจากการด าเนินงานตามปกติ (Additionality) 

3) โครงการแบบกลุ่ม 
       โครงการท่ีด าเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกโดยใชเ้ทคโนโลยเีดียวกนั 
ในท่ีตั้งหลายแห่ง และเร่ิมด าเนินการไม่พร้อมกนั ผูพ้ฒันาโครงการสามารถเพิ่มโครงการย่อยได้
ภายในระยะเวลา 3 ปีนับตั้ งแต่โครงการได้รับการข้ึนทะเบียนโดยท่ีวนัท่ีเร่ิมต้น และส้ินสุด
ระยะเวลาในการคิดคาร์บอนเครดิตของแต่ละโครงการไม่จ  าเป็นตอ้งพร้อมกนั ผูพ้ฒันาโครงการ
สามารถใชเ้อกสารขอ้เสนอโครงการฉบบัเดียวกนัในการยื่นขอข้ึนทะเบียนโครงการ โดยเอกสาร
ขอ้เสนอโครงการตอ้งระบุกรอบแผนงานอย่างชดัเจน และเม่ือผูพ้ฒันาโครงการตอ้งการเพิ่มเติม
โครงการย่อยให้ยื่นเอกสารแจง้การเพิ่มเติมมายงั อบก. โดยไม่จ  าเป็นตอ้งให้ผูป้ระเมินภายนอก
ตรวจสอบความใชไ้ด ้(Validation) เอกสารของโครงการยอ่ยท่ีเพิ่มเติม โดยมีขอ้ก าหนด ดงัน้ี  
       -  เม่ือน าขนาดของโครงการทั้งหมดรวมกนัแลว้ตอ้งเป็นโครงการ
ขนาดเล็ก (Small Scale) หรือเล็กมาก (Micro Scale) 
       -  ทุกโครงการท่ีเพิ่มมานั้ นต้องใช้ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือน
กระจกภาคสมคัรใจเดียวกนั และใชแ้ผนการติดตามผลการด าเนินโครงการวธีิเดียวกนัตามท่ีระบุไว้
ในเอกสารขอ้เสนอโครงการฉบบัท่ีไดข้ึ้นทะเบียน 
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2.4.1.3 เง่ือนไขการพฒันาโครงการ 
1) โครงการ T-VER เป็นการด าเนินการโดยสมคัรใจ โดยกิจกรรมลดก๊าซ

เรือนกระจกท่ีประสงคจ์ะพฒันาเป็นโครงการ T-VER ตอ้งเป็นกิจกรรมท่ียงัไม่เร่ิมด าเนินการ หรือ
เป็นกิจกรรมท่ีมีวนัเร่ิมเดินระบบและก่อให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกยอ้นหลงัไม่เกิน 3 ปี นบัจาก
วนัท่ียื่นเอกสารครบถว้น ต่อ อบก. ยกเวน้โครงการประเภทป่าไมแ้ละพื้นท่ีสีเขียว และโครงการท่ี
ยืน่ขอข้ึนทะเบียนเป็นโครงการ T-VER ในระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 

2) การด าเนินโครงการตอ้งโปร่งใสและตรวจสอบไดโ้ดยผูพ้ฒันาโครงการ
ตอ้งสามารถแสดงเอกสารหรือหลกัฐานท่ีจ าเป็นต่อการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบการ
ด าเนินโครงการไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง  
โครงการ T-VER ตอ้งมีการแสดงหรือพิสูจน์ให้เห็นวา่เป็นกิจกรรมท่ีมีการด าเนินการเพิ่มเติมจาก
การด าเนินงานตามปกติ (Additionality) 
 

2.4.1.4 การพิสูจน์โครงการท่ีเขา้ข่ายโครงการลดก๊าซเรือนกระจก (Positive List) และ
การด าเนินงานเพิ่มจากการด าเนินงานตามปกติ (Additionality) 

       โครงการท่ีจะพฒันาเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตฐาน
ของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ตอ้งผ่านการพิสูจน์
โครงการท่ีเขา้ข่ายโครงการลดก๊าซเรือนกระจก (Positive List) หรือเป็นการด าเนินงานเพิ่มเติมจาก
การด าเนินงานตามปกติ (Additionality) จึงสามารถพฒันาเป็นโครงการ T-VER ได ้

หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการท่ีเข้าข่ายโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 
(Positive List) ผู ้พ ัฒนาโครงการต้องตรวจสอบขนาดโครงการลด/ดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
ตามหลเักณฑก์ารแบ่งขนาดโครงการ T-VER  

1) โครงการขนาดใหญ่ (Large Scale) 
          ซ่ึงหากมีความประสงคจ์ะพฒันาเป็นโครงการ T-VER ให้ใชห้ลกัเกณฑ์
ประเภทโครงการหรือเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีใช้ (ตรวจสอบได้จากหัวข้อ 
“Technology Positive List”) ส าหรับการพิจารณาโครงการท่ีเขา้ข่ายโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 
(Positive List) และสามารถพฒันาเป็นโครงการ T-VER และหากไม่เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑ์ ให้
โครงการพิสูจน์การด าเนินงานเพิ่มเติมจากการด าเนินงานตามปกติ (Additionality) ตามหลกัเกณฑ์
การพิสูจน์การด าเนินงานเพิ่มเติมจากการด าเนินงานตามปกติ 
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ภาพที ่2.16  การตรวจสอบความเขา้ข่ายโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 
ที่มา :  องคก์ารบริหารก๊าซเรือนกระจก 

           การพิสูจน์การด าเนินงานเพิ่มเติมจากการด าเนินงานปกติมีท่ีมาจากแนวคิดโครงการ CDM 
ท่ีตอ้งการพิสูจน์ว่าโครงการลดก๊าซเรือนกระจกไม่สามารถเกิดข้ึนไดเ้อง หากขาดรายไดจ้ากการ
ขายคาร์บอนเครดิต และเพื่อใหผู้ซ้ื้อคาร์บอนเครดิตดงักล่าวมัน่ใจไดว้า่ รายไดท่ี้โครงการไดรั้บจาก
การขายคาร์เครดิตสามารถท าใหโ้ครงการลดก๊าซเรือนกระจกสามารถเกิดข้ึนได ้(Feasible) 
        อบก. มีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการพิสูจน์ Additionality ส าหรับโครงการขนาด
ใหญ่ (Large Scale) เพื่อช่วยลดความยุง่ยากซบัซอ้น โดยก าหนดใหมี้ความเหมาะสมกบัลกัษณะของ
การพฒันาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย และเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล
โครงการท่ีตอ้งพิสูจน์ Additionality โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณา Additionality จากระยะเวลาคืน
ทุน (Payback Period) ของโครงการ โดยระยะเวลาการคืนทุนมากกว่า 3 ปีถือว่าผ่านการพิสูจน์ 
Additionality 

2.4.1.5 โครงการท่ีเข้าข่ายโครงการลดก๊าซเรือนกระจก (Positive List) ส าหรับ
โครงการขนาดใหญ่หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการท่ีเข้าข่ายโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
(Positive List) ส าหรับโครงการขนาดใหญโครงการท่ีจะพฒันาเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
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ภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-
VER) และเป็นโครงการขนาดใหญ่ (Large Scale) ตอ้งพิจารณาว่าเป็นโครงการท่ีเขา้ข่ายโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจก (Positive List) หรือไม่ โดยหลกัเกณฑ์ท่ีใช้พิจารณาคือประเภทโครงการหรือ
เทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีใช ้โครงการท่ีมีคุณสมบติัเขา้ข่ายตามหลกัเกณฑ์จะถือว่าเป็น
โครงการท่ีเขา้ข่ายโครงการลดก๊าซเรือนกระจก (Positive List) และสามารถพฒันาเป็นโครงการ T-
VER ได้ และหากไม่เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑ์ ให้โครงการพิสูจน์การด าเนินงานเพิ่มเติมจากการ
ด าเนินงานตามปกติ (Additionality) ตามหลกัเกณฑ์การพิสูจน์ฯ ท่ี อบก.ก าหนดหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาโครงการท่ีเขา้ข่ายโครงการลดก๊าซเรือนกระจก (Positive List) ส าหรับโครงการขนาดใหญ่ 

2.4.1.6 การป้องกนัการนบัซ ้ า  
1) โครงการท่ีข้ึนทะเบียนเป็นโครงการ T-VER จะต้องไม่ขอรับรอง

คาร์บอนเครดิตจากกลไกอ่ืน ไดแ้ก่ CDM, GS, VCS หรือกลไกอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหลงั 
2) กรณีท่ีมีโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ด าเนินกิจกรรมลกัษณะเดียวกนั

มากกวา่ 1 โครงการ ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั ผูพ้ฒันาโครงการตอ้งแสดงขอ้มูลวา่ไม่
มีการขอรับรองคาร์บอนเครดิตซ ้ า 

2.4.1.7 การน าคาร์บอนเครดิตไปใชซ้ ้ า ผูพ้ฒันาโครงการสามารถน าคาร์บอนเครดิตท่ี
ไดรั้บการรับรองจาก อบก. ไปซ้ือขายในตลาดคาร์บอนภาคสมคัรใจได ้เม่ือผูพ้ฒันาโครงการได้
โอนคาร์บอนเครดิตให้กบับุคคลท่ีสามแล้วจะไม่มีสิทธิประโยชน์ในคาร์บอนเครดิตดงักล่าวอีก
ต่อไป 

1) การแจง้เปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ T-VERกรณีท่ีโครงการมีการ
ด าเนินการเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ีมีการเพิ่มเติมประเภทโครงการหรือเพิ่มระเบียบวิธีการลดก๊าซ
เรือนกระจกท่ีใชใ้นการค านวณ  

2) มีการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลให้ “ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีคาดว่าจะลด
ไดห้ลงัการเปล่ียนแปลง มากกว่า 60,000 tCO2e/y หรือ เพิ่มข้ึนมากกว่า 15% จากปริมาณเดิมก่อน
การเปล่ียนแปลง” เช่น เพิ่มจ านวนหรือขนาดของเคร่ืองจกัร หรือมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ค่า
ของพารามิเตอร์ท่ีใช้ในการค านวณ วิธีการติดตามผล ซ่ึงแตกต่างไปจากท่ีระบุไวใ้น เอกสาร
ขอ้เสนอโครงการฉบบัท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียน    ผูพ้ฒันาโครงการจะตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑ์
การขอเปล่ียนแปลงการด าเนินงานหลงัข้ึนทะเบียน (Revalidation) ท่ี อบก. ก าหนด (รายละเอียด
เพิ่มเติมในหวัขอ้ขั้นตอนการขอเปล่ียนแปลงการด าเนินงานหลงัข้ึนทะเบียน)  
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3) กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงนอกเหนือจากข้อ 1 เช่น การเปล่ียนช่ือ
โครงการ ผูพ้ฒันาโครงการ ท่ีตั้งโครงการ เป็นตน้ ผูพ้ฒันาโครงการตอ้งแจง้ต่อ อบก. ทราบ ภายใน 
30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

2.4.1.8 การชดเชยคาร์บอนเครดิต 
ปัจจุบนัองค์การจากภาครัฐ และภาคเอกชนต่างให้ความสนใจในการมุ่งสู่การ

เป็นองค์การคาร์บอนต ่า (Low-carbon organization) หรือ ผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์
ต ่า โดยหนทางหน่ึงท่ีเป็นการมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าวสามารถท าการซ้ือปริมาณคาร์บอนเครดิต 
(TVERs) ท่ีไดรั้บการรับรองจาก อบก.โดยการซ้ือคาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER มาชดเชย
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆการท ากิจกรรมชดเชยคาร์บอน อบก. จะ
ใหก้ารรับรองกิจกรรมชดเชยคาร์บอน 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) การรับรองกิจกรรมชดเชยคาร์บอนของสินคา้และบริการ หมายถึง การ
รับรองกิจกรรมชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาในระหวา่งการผลิต การใชง้าน และ
การจ าหน่ายสินคา้ หรือ ในระหวา่งการจดัหาและการใชบ้ริการ 

2) การรับรองกิจกรรมชดเชยคาร์บอนของการจดัประชุม หรือ งานอีเวน้ท ์
หมายถึง การรับรองกิจกรรมชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาในการจดัการประชุม 
การจดัคอนเสิร์ต การแข่งขนักีฬา และอ่ืน   

3) การรับรองกิจกรรมชดเชยคาร์บอนขององค์การหมายถึง การรับรอง
กิจกรรมชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากกิจกรรมขององคก์าร 

4) การรับรองกิจกรรมชดเชยคาร์บอนของกิจกรรมส่วนบุคคลหมายถึง 
การรับรองกิจกรรมชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกในกิจวตัรประจ าวนัส่วนบุคคล 

การท ากิจกรรมชดเชยคาร์บอนขององค์การ ผลิตภณัฑ์ การจดัประชุมงานอี
เวน้ท์ หรือบุคคล เพื่อท าให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง เรียกว่า Carbon Offsetting การท า
กิจกรรมชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือการซ้ือคาร์บอนเครดิตมาชดเชยกบัปริมาณทั้งหมด
ท่ีปล่อยออกจากกิจกรรมต่างๆ ขององคก์าร ผลิตภณัฑ ์การจดัประชุมงานอีเวน้ท ์หรือบุคคล เพื่อท า
ใหก้ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบัศูนย ์เรียกว่า Carbon Neutral  
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ภาพที ่2.17   กิจกรรมชดเชย คาร์บอน 
ทีม่า :  องคก์ารบริหารก๊าซเรือนกระจก 

 
2.4.1.9 การเปิดเผยขอ้มูล  

    ผูพ้ฒันาโครงการตอ้งยนิยอมให ้อบก. เปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ีใหส้าธารณชน 
ทราบบนเวบ็ไซตข์อง อบก.รายช่ือโครงการและผูพ้ฒันาโครงการท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นโครงการ T-
VER และวนัท่ีข้ึนทะเบียน เอกสารขอ้เสนอโครงการ รายงานการติดตามประเมินผล รายงานการ
ตรวจสอบความใช้ได้ รายงานการทวนสอบ ผลการพิจารณาโครงการ ปริมาณคาร์บอนเครดิต 
(TVERs) ท่ีไดรั้บการรับรอง 

2.4.1.10 ระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิตในแต่ละประเภทโครงการระยะเวลาการคิด
คาร์บอนเดรดิต แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ดงัน้ีโครงการทัว่ไป 
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1) ก าหนดใหมี้ระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิต 7 ปี  ไดแ้ก่ 
-  พลงังานทดแทน 
-  การเพิ่มประสิทธิภาพพลงังาน 
-  การจดัการในภาคขนส่ง 
-  การจดัการของเสีย 
-  การเกษตร  
-  อ่ืนๆ ท่ี อบก.ก าหนดเพิ่มเติม 

2) โครงการป่าไม ้ก าหนดใหมี้ระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิต 20 ปี ไดแ้ก่ 
 -    ปลูกตน้ไม/้ปลูกป่า 
        -    ฟ้ืนฟูและดูแลรักษาป่า 

การก าหนดวนัเร่ิมคิดคาร์บอนเครดิต แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 
1)    ส าหรับโครงการท่ีเร่ิมด าเนินการแล้วสามารถก าหนดวนัเร่ิมคิดเครดิต

ยอ้นหลงัได ้แต่ไม่เกิน 1 ปี นบัจากวนัท่ียืน่เอกสารขอข้ึนทะเบียนโครงการครบถว้น 
2)    ส าหรับโครงการท่ียงัไม่เร่ิมด าเนินโครงการ สามารถก าหนดวนัเร่ิมคิด

เครดิตไดภ้ายใน 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ียืน่เอกสารขอข้ึนทะเบียน  

 

ภาพที ่2.18   การเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ 
ทีม่า :   องคก์ารบริหารก๊าซเรือนกระจก 
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2.5 การวเิคราะห์ผลตอบแทนจากลงทุน  
เป็นเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ท่ีช่วยประเมินความคุม้ค่าของผลตอบแทนจากตน้ทุน อาจ

ท าการประเมินคาดการเพื่อตดัสินใจก่อนลงทุนหรือ ท าการประเมินเพื่อวดัผลโครงการท่ีไดด้ าเนิน
ไปแล้วระยะหน่ึงว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้ตั้งไว ้จึงมีส่วนท่ีเก่ียวของกบัการวิเคราะห์ 2 ส่วน     
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

2.5.1 ต้นทุนโครงการ  
ตน้ทุนโครง หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรท่ีน ามาใช้เพื่อการด าเนินการโครงการ

เพื่อใหโ้ครงการบรรลุวตัถุประประสงคต่์าง ๆ ตามท่ีไดต้ั้งเอาไว ้มี 2 ประเภทคือ  
2.5.1.1 ตน้ทุนท่ีวดัได ้(Tangile Cost) คือ ตน้ทุนท่ีตีมูลค่ามาเป็นตวัเงินไดอ้ยา่ง

ชดัเจน อาจเป็นสินคา้ หรือบริการ เช่น ค่าท่ีดิน ค่าเคร่ืองมือ ค่าวตัถุดิบ และค่าแรงงานเป็นตน้ โดย
สามารถจ าแนกออกเป็น 

1) ตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายทางตรง ( Direct Costs) บางคร้ังอาจเรียกว่า
ตน้ทุนขั้นตน้ (Primary Cost )  เป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาโครงการ  

(1) ค่าใชจ่้ายเพื่อการลงทุน เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับส่ิงทรัพยากร
พื้นฐานเพื่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกในการผลิต เช่นท่ีดิน อาคารสถานท่ี เคร่ืองมือเครืองจกัร 
ค่าท่ีปรึกษาในการจดัท าโครงการ ค่าอบรมพนกังานก่อนเร่ิมงาน  

(2) ค่าใชจ่้ายเพื่อการด าเนินงานและบ ารุงรักษาเป็นค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งด าเนินโครงการ เพื่อให้โครงการเป็นไปไดโ้ดยปกติ  ประกอบไปดว้ย ค่าใชจ่้ายการ
ผลิต ไดแ้ก่ค่าแรง ค่าวตัถุดิบ เป็นตน้ ค่าใชจ่้ายส าหรับการบริหาร ไดแ้ก่ค่าจา้ง ค่าบริหารการตลาด 
การขนส่ง   

(3) ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น เช่น ค่าประกนัภยั ค่าภาษี ค่าเส่ือม
ราคาทรัพยสิ์น 

2) ตน้ทุนหรือค่าหรือค่าใชจ่้ายทางออ้ม(Indirect Costs) อาจเรียกอีก
อยา่งหน่ึงวา่ค่าใชจ่้ายรอง (Secondary Costs) เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจาก ภายนอกอนัเกิดจากการด าเนิน
โครงการ ทางเศรษฐศาสตร์เรียกผลกระทบภายนอก (Externalites) 

2.5.1.2 ตน้ทุนท่ีวดัไม่ได ้(Intangible Costs) คือตน้ทุนท่ีไม่สามารถตีค่าออกมา
เป็นมูลค่าเงิน เพราะอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลอ่ืนหรือบุคคลท่ีสาม (Third Parties) ท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้ง และเป็นผลกระทบต่อบุคคลอ่ืนในดา้นความรู้สึก และดา้นจิตใจของแต่ละบุคคลย่อมวดั
ค่าไดไ้ม่เท่ากนั  
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2.5.2 ผลตอบแทนโครงการ  
ผลตอบแทนโครงการ คือ ผลท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดจาการด าเนินโครงการ ซ่ึงจะนบัรวม

เอาส่วนถึงส่วนควบอ่ืน ๆ ซ่ึงจะไม่เกิดข้ึนถ้าไม่เกิดโครงการน้ี นอกจากน้ี ผลตอบแทนของ
โครงการยงัไม่ได้จ  ากัดในของกายภาพด้านการเพิ่มผลผลิตเท่านั้น แต่ยงัร่วมถึงการปรับปรับ
คุณภาพใหสู้งข้ึน ท าใหไ้ดรั้บผลตอบแทนสูงข้ึนดว้ย  จ  าแนกผลตอบแทนโดยการวตัถุประสงคข์อง
การจ าแนกดงัน้ี  

2.5.2.1 ผลตอบแทนทางตรงของโครงการ  คือผลผลิตสุทธิท่ีเพิ่มข้ึนจากการ
ด าเนินงาน และมีส่วนเพิ่มอุปทานให้กบัระบบเศรษฐกิจ แต่ในทางตรงกนัขา้มถ้าหากผลผลิตท่ี
เพิ่มข้ึนเป็นลักษณะเพี่ยงแค่ทดแทนให้ระบบเศรษฐกิจท่ีมีอยู่เดิมจะไม่ถือว่าเป็นผลตอบแทน
ทางตรงของโครงการวดัไดจ้ากส่ิงต่างดงัน้ี  

1) การเพิ่มมูลค่าของผลผลิตจากโครงการ  คือ มูลค่าของผลผลิตรวมท่ี
เพิ่มข้ึน และขอบเขตการวดัไม่ได้มีอยู่แค่การซ้ือขายเท่านั้น แต่ร่วมถึงมูลค่าการน าไปใช้หรือ
บริโภคดว้ย ถา้โครงการสามารถน าไปเพิ่มมูลค่าผลผลิตก็ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าและเป็นการเพิ่มราคา
ขั้นดว้ย 

2) ความสามารถในการลดค่าใช้จ่ายหรือลดตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน การลด
ค่าใชจ่้ายในการผลิตสามารถน ามาพิจารณาในฐานะผลตอบแทนของโครงการไดเ้ช่นกนั  เช่นการ
ลดของเสีย หรือ ลดตน้ทุนค่าขนส่ง  

3) ผลตอบแทนอ่ืน  ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ซ่ึงมีผลต่อการน า
พิจารณาในการวิเคราะห์โครงการนั้น ๆ มกัเป็นโครงการของภาครัฐ เช่น โครงการในภาคขนส่ง
สาธารณะของรัฐฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของยาพาหนะส่วนบุคคล ลดการส้ินเปล้ือง
น ้ามนัโดยรวมของประเทศได ้ 

2.5.2.2 ผลตอบแทนทางออ้มของโครงการ คือ ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนกบัสังคม 
หรือบุคคลภายนอกโครงการ ซ่ึงอาจเป็นผลตอบแทนดา้นเศรษฐกิจ สังคม หรือส่ิงแวดลอ้มก็ได้ 
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัโครงการนั้น ๆ ในบางครังก็ไม่สามารถตีมูลค่าออกมาเป็นตวัเงินได้อย่างชัดเจน 
นอกจากนั้นผลของการด าเนินการโครงการ จาการประหยดัภายนอก (Extemalities) เกิดข้ึนได้ 
เพราะเกิดส่วนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ไดจ้  ากดัขอบเขตภายในโครงการเท่านั้น  

2.5.2.3  ผลตอบแทนท่ีไม่สามารถวดัได ้(Intangible Benefits) เป็นผลตอบแทนท่ี
วดัไดย้าก ไม่สามารถหาอุปสงค์ตอบแทนประเภทน้ีได ้เช่นการพกัผอ่นหย่อนใจ อาจวิเคาระห์ได้
โดย น าหลกัประสิทธิภาพหรือสัมฤทธิภาพ (Cost-Effectiveness Method) มาวคิราะห์ 
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2.5.3 หลกัการวเิคราะห์ต้นทุน- ผลตอบแทนโครงการ Cost-Benefit Analysis : CBA)  
เป็นกระบวนการประเมินผลตอบแทนโครงการในรูปแบบท่ีเป็นตวัเงิน เพื่อพิจารณา

ความคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยจะใช้มูลค่าปัจจุบันของโครงการในการประเมิน โดยหลักการ
วเิคราะห์มูลค่าของโครงการท่ีนิยมใชมี้ 2 วธีิคือ  

2.5.3.1 วธีิประเมินมูลค่าการลงทุนแบบไม่คิดมูลค่าปัจจุบนัของเงิน  
1) ระยะเวลาการคืนทุนของโครงการ (Payback Period :  PBP)  เ ป็น

หลกัเกณฑ์ท่ีค  านึงผลการตอบแทนสุทธิจาการด าเนินการ  (ก าไรเฉล่ียท่ีไดรั้บในแต่ละปี โดยเป็น
ก าไรสุทธิหลังหักภาษี ดอกเบ้ีย และค่าเส่ือมราคาทรัพย์สิน)  มีค่าเท่ากับต้นทุนทั้ งหมดของ
โครงการ โดยพิจารณาปีท่ีผลตอบแทนจะคุม้กบัการลงทุนเร่ิมตน้ ซ่ึงเป็นวธีิทีง่ายต่อการตดัสินใจ  
สูตรการค านวณ  

ระยะเวลาการคืนทุนของโครงการ (PBP) = 
เงินลงทุนเร่ิมตน้ 

ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียต่อปี
 

  ในกรณีท่ีผลตอบแทนสุทธิรายปีไม่เท่ากนั ระยะเวลาคืนทุนของโครงการสามารถ
ค านวณไดจ้ากผลตอบแทนสุทธิรับสะสมจนกวา่จะเท่ากบัเงินลงทุนเร่ิมตน้  

2) การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน (Break-even Point Analysis)เป็นหลกัเกณท์การ
วิเคราะห์โครงการทางการเงิน โดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและ
ผลตอบแทนสุทธิของโครงการ ณ ระดบัการผลิตต่าง ๆ ซ่ึงจะช่วยสามารถประมาณการระดบัการ
ผลิตท่ีคุม้ทุนของโครงการได ้ 

3) อตัราผลตอบแทนจาการลงทุน (Retrun on Investment)   เป็นการหา
สัดส่วนผลตอบแทนสุทธิกบัเงินลงทุนแสดงเป็นสัดส่วนร้อยละ โดยใช้ผลตอบแทนสุทธิต่อปีต่อ
เงินลงทุนเร่ิมตน้แลว้คิดเป็นร้อยละ  

2.5.4 วธีิประเมินค่าโครงการลงทุนแบบคิดมุลค่าปัจจุบันของเงิน  
1) มูลค่าโครงการสุทธิของโครงการ (Net Present Value : NPV)  คือ

ผลรวมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดจ้ากการปรับค่าเวลาของโครงการ ซ่ึงวดัวา่โครงการนั้นจะให้ผล
ก าไรต่อส่วนรวม สามารถท าได ้2 วิธี เร่ิมดว้ยการปรับค่าของเวลาค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนเป็น
รายปีไปจนตลอดอายุโครงการ หรือจะค านวณหาโดยน าค่าใชจ่้ายทั้งส้ินของโครงการหกัออกจาก
ผลตอบแทนเป็นรายปีไป เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนสุทธิ หรือกระแสเงินสด (Cash Flow) ในแต่ละปี
หลังจากนั้น ท าการปรับค่าเวลาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปี โดยการน ามาคูณกับแฟกเตอร์ความคุม้ค่า

ปัจจุบนัของเงินปี (present worth of an annuity factor) หรือ
1

(1+𝑖)𝑛

1

(1+𝑖)𝑛  มูลค่าปัจจุบนัของ

ผลตอบแทนสุทธิ หรือกระแสเงินสดรายปี เม่ือรวมเข้าด้วยกันทุกปีจะเป็นมูลค่าปัจจุบันของ
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โครงการ จึงเรียกการวดัค่าโครงการแบบน้ีว่า “Discounted cashflow method” ตามรูปสมการ
ต่อไปน้ี  

NPV= ∑
Bt- Ct

(1+i)n

n

t=1

 

เม่ือ  NPV  หมายถึง มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ 
 Bt หมายถึง ผลตอบแทนของโครงการ ปีท่ี t 

Ct หมายถึง ค่าใชจ่้ายโครงการ ปีท่ี t 
 t      หมายถึง ระยะเวลาของโครงการ คือ ปีท่ี 1, 2, 3,..n 
 n    หมายถึง อายโุครงการ  
แต่หากมีค่าใชจ่้ายในการลงทุนเร่ิมของการลงทุน เพียงปีเดียวสามารน ามาหกัออกไดท้นัทีเพื่อความ
สะดวกในการค านวณ  

2) อัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit and Cost retio 
Annalysis : BCR )    คืออตัราส่วนของกระแสผลประโยชน์ กบักระแสตน้ทุนในปัจจุบนั พบว่า
โครงการมีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ ไดจ้ากความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ไดจ้าก 
 

อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน =
มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนรวม

มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวม
 

หรือ 

BCR=
∑

Bt
(1+i)t

n
t=1

∑
Ct

(1+i)t
n
t=1

 

Bt หมายถึง ผลตอบแทนของโครงการ ปีท่ี t 
Ct หมายถึง ค่าใชจ่้ายโครงการ ปีท่ี t 

 t      หมายถึง ระยะเวลาของโครงการ คือ ปีท่ี 1, 2, 3,..n 
 n    หมายถึง อายโุครงการ   

3) อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Retrun : IRR)  เป็นอตัราส่วน
ลดท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนจากการลงทุน เท่ากบัค่าใชจ่้ายในปัจจุบนัของการลงทุน 
ในลกัษณะการทดลอง หาค่าอตัราส่วนลดท่ีท าใหมู้ลค่าของกระแสเงินสดท่ีไดรั้บ เท่ากบักระแสเงิน
ท่ีสดจ่าย อตัราส่วนลดหาได ้น้ีคือ IRR   เกณฑก์ารตดัสินใจ คือถา้ IRR มากกวา่ อตัราท่ียอดมรับได ้
ก็จะคุม้ค่าการลงทุน ถึงเกณฑ์น้ีการตดัสินใจท่ีดีและไดรั้บการยอมรับกนัทัว่ไป แต่หากมีจุดอ่อนท่ี 
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อาจมีอตัราส่วนลดมากวา่  หน่ึงค่าท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิเป็นศูนยไ์ดห้ลายค่า ซ่ึงอาจเกิดข้ึนได้
กบัโครงการท่ี มีผลตอบแทนสุทธิเปล่ียนแปลงจากบวกเป็นลบ 
สูตรส าหรับการหา IRR คือ   

∑
Bt- Ct

(1+r)n =0

n

t=1

 

   เม่ือ r ท าใหส้มการเป็นจริง  
สรุปเกณฑ ์การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากลงทุนท่ีใชใ้นการประเมินโครงการ มีดงัตอ่ไปน้ี 
คือ  

  กรณีใช ้ NPV   พิจารณาจาก  NPV มีค่ามากวา่ 0 และมีค่า สูงสุด 
  กรณีใช ้BCR  พิจารณาจาก BCR  มีค่ามากวา่ 1 และมีค่า สูงสุด 

กรณีใช ้IRR พิจารณาจาก IRR   มีค่ามากวา่ I  และมีค่า สูงสุด 
นอกจากน้ีและควรพิจารณาประกอบกับบริบทและอตัราค่าเสียโอกาสขอสังคม Social 

opportunity cost rate: SOCR เน่ืองจากสังคมไม่สามารถน าทรัพยากรท่ีลงทุนในโครงการนั้นไปใช้
ในกิจกรรมอ่ืนๆ ได ้โดยมีแนวคิดท่ีวา่ อตัราส่วนลดของสังคมควรเป็นอตัราท่ีสะทอ้นตน้ทุนค่าเสีย
โอกาสของสังคม เพราะสังคมหรือประเทศหน่ึง ๆ มีทรัพยากรอยูจ่  ากดั ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ
ใช้ของคนในสังคมทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ดงันั้น การท่ีรัฐจะน าทรัพยากรส่วนหน่ึงของ
สังคมมาใชใ้นโครงการของรัฐยอ่มเกิดตน้ทุนค่าเสียโอกาสข้ึนกบัสังคม ทั้งน้ีเพราะผูป้ระกอบการ
ย่อมจะเลือกลงทุนในโครงการท่ีให้ ผลตอบแทนสูงท่ีสุดเสียก่อน แล้วจึงลงทุนในกิจการท่ีให้
ผลตอบแทนรองๆ ลงมาถา้มีทุนมากพอ โดยสรุปแลว้ อตัราค่าเสียโอกาสของสังคมจึงควรเท่ากบั
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนท่ีจะเพิ่มข้ึนในภาคเอกชน ถา้รัฐไม่แย่งทรัพยากรจ านวน
หน่ึงไปใช้ในโครงการของรัฐ ในทางปฏิบติัมกันิยมใช้อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ต  ่าสุด (ท่ีทางสถาบนั
การเงินคิดกบัลูกคา้ชั้นดี มีความเส่ียงต ่า เป็นค่าประมาณของอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีมี
ความเส่ียงต ่า หลงัหักภาษีแลว้ แต่รวมเอาอตัราเงิน เฟ้อเขา้ไวด้ว้ย) อตัราผลตอบแทนการลงทุน
ก่อนหกัภาษีจึงสามารถหาไดโ้ดยปรับอตัราดอกเบ้ียเงินกูต้  ่าสุดนั้น ดว้ยอตัราภาษีรายไดธุ้รกิจ ผลท่ี
ไดจ้ะเป็นอตัราค่าเสียโอกาสท่ียงัไม่ไดข้จดัอตัราเงินเฟ้อ ถา้ตอ้งการใชอ้ตัราคิด ลดของสังคมท่ีเป็น
อตัราท่ีแทจ้ริง (real rate) ตอ้งหักอตัราขา้งตน้ออกด้วยอตัราเงินเฟ้ออีกทีหน่ึง มาเป็นเกณท์การ
เปรียบเทียบความคุม้ค่าการลงทุน 
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2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.6.1 สถานการณ์การพฒันาการจัดตั้งตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทย  
จากปัจจยัภายนอก การเรียกร้องของนานาชาติให้ประเทศท่ีก าลงัพฒันาร่วมกนัลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากขึน ประกอบราคาการรับซ้ือก๊าซระหวา่งประเทศมีราคาผนัผวน
และมีแนวโนม้ทีจะตกต ่าลง และยงัมีการเกิดใหม่ของตลาดคาร์บอนในระดบัประเทศ ประกอบกบั
ปัจจยัภายในท่ีมีการต่ืนตวัของภาคธรุกิจท่ี ตอ้งการจดัการท า CSR และตอ้งการมีส่วนร่วมต่อการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเล็งเห็นประโยชน์ของการลดก๊าซเรือนกระจก ในปี 2553 
องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกจึงมีแนวคิดท่ีจะ จดัตั้งตลาดคาร์บอนภาคสมคัรใจเพื่อให้ทุกภาค
ส่วนสนใจเข้าร่วมโดยใช้กลไกราคาเป็นแรงจูงใจ โดยใช้หลักการดังต่อไปน้ี  คือ ไม่ลดทอน
ศกัยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกและเสริมสร้างโอกาสทางการลงทุนจากต่างประเทศใน
ประเด็นท่ีประเทศไดมี้การส่งเสริมให้ลดก๊าซเรือนกระจกถึงแมจ้ะไม่มีพนัธกรณีร่วมตามพิธีสาร
เกียวโต และได้จดัการให้มีการคา้อย่างเสรี โดยไม่มีการควบคุมจากรัฐและให้ราคาการซ้ือขาย
เป็นไปตามกลไกลตลาด โดยท่ีองคก์ารบริหารก๊าซเรือนกระจกจะเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการ
จดบนัทึกข้อมูล  ตลอดจนการพฒันาหลักเกณท์เพื่อสร้างความเป็นสากลส าหรับการค้าไปยงั
ต่างประเทศ  โดยรูปแบบการด าเนินงาน จะช่วยปิดช่องว่างส าหรับโครงการ CDM ท่ีต้องขาย 
คาร์บอนเครดิตใหก้บัประเทศในภาคผนวกท่ี 1 ภายใตพ้ิธีสารโตเกียวเท่านั้น ไดแ้ก่ 

1) การซ้ือขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระภาคสมคัรใจตาม
มาตรฐานต่างประเทศ (Verified Emission Reduction :VER )  โดยไม่ต้องผ่าน CDM Executive 
Board  และ DNA   หรือหน่วยงานประเทศเจา้บา้น โดยมีมาตรฐานท่ีนิยมกนัได ้แก่ VCS (Verified 
Carbon Standard), Gold Standard เป็นตน้  

2) ซ้ือขายคาร์บอนเครติตโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐาน
ประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Project: T-VER) โดยมุ่งให้เกิดความเต็มใจ
ทั้งสองฝ่ายคือผูซ้ื้อและผูพ้ฒันาโครงการ และยงัเป็นโครงการท่ีสามารถปฎิบติัไดไ้ม่ยาก สร้างความ
ยอมรับต่อสังคมและผูไ้ดป้ระโยชน์โดยตรง โดยจะมุ่งเน้นหลกัการเกิดผลประโยชน์ร่วมกนั และ
ส่งผลดีต่อสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม 

3) ระบบการซ้ือขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในระดับ
อุตสาหกรรม (Thailand Voluntary Emissions Trading Scheme: TVETS) หรือเรียกว่า “ระบบการ
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ซ้ือขายใบอนญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก” โดยมุ่งลดก๊าซเรือนกระจกตามบริบทของอุตสาหกรรม
ในประเทศไทย   

4) การศึกษาความเช่ือมโยงตลาดคาร์บอนในระดบัภูมิภาค พบว่ายงัไม่สามารถ
เช่ือมโยงกบัตลาดคาร์บอนในต่างประเทศได ้สาเหตุจาก ตลาดคคาร์บอนของประเทศไทยยงัอยูใ่น
ระดบัเร่ิมตน้ มีขนาดเล็กและยงัเป็นตลาดภาคสมคัรใจ ประเทศไทยไม่มีนโยบาย และมาตรฐการท่ี
ต่อเน่ืองไปในทิศทางเดียวกนัและความตระหนกัของประชาชนเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัท่ีต ่า
มาตรการสนับสนุนยงัไม่เพียงพอให้เกิดการซ้ือขายในระดับประเทศ จาการศึกษาเร่ืองราคา
คาร์บอนเครดิตท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทย   พบวา่ตน้ทุนในการด าเนินการลดก๊าซอยูร่ะหวา่ง 190-
1,390 บาทต่อตนัคาร์บอนเครดิต ส าหรับตน้ทุนการบริหารจดัการอยูท่ี่ 10-15 บาทต่อตนัคาร์บอน
เครดิต ในโครงการก๊าซชีวภาพ และลมร้อนทิ้ง (นิรมล สุธรรมกิจ และคณะ,2558)    

2.6.2 ศึกษาด้านการจัดการขยะและการลดก๊าซเรือนกระจกรูปแบบต่างๆ  
2.6.2.1 ความคุม้ค่าของโรงจดัการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

สุรนารี   พบว่า มีอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบั 15.47% ระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากบั 
13.79 ปี และมีรายได ้ประเมินเป็นรายไดจ้ากการจ าหน่ายาร์บอนเครดิต เป็นจ านวนเงิน 489,912 
บาท หรือ 181 บาท/ตนั-ขยะรวม (ภทัรานิษฐ ์ปริญญากุลเสฏฐ:์2560) 

2.6.2.2 รูปแบบการก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน: 
กรณีศึกษาจังหวัดสระบุ รี  จากแนวโน้มการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสระบุรี  ได้มี
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองการจดัการในอนาคต เก่ียวกบัการจดัการมูลฝอยแบบศูนยก์ าจัดขยะ
ชุมชนรวม และใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม เน่ืองจากประสบปัญหาพื้นท่ีการจดัการไม่เพียงพอกบัปริ
มาญขยะท่ีเกิดข้ึน (ธีระพงษ ์จองหยนิและคณะ:2561) 

2.6.2.3 การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า 
จากขยะเทศบาลดว้ยระบบวฏัจกัรแรงคินสารอินทรีย ์  พบวา่ กระบวนการผลิตฟ้าจาก RDF ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะเทศบาลดว้ยระบบวฏัจกัรแรงคิน
สารอินทรีย ์จากการศึกษาพบวา่การผลิตไฟฟ้าจากขยะเทศบาลดว้ยระบบวฏัจกัรแรงคินสารอินทรีย์
ขนาด  1 kWh ตลอดวฏัจักรชีวิตมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 0.93 kgCO2eq. 
เทียบเท่าสามารถช่วยลดปริมาณขยะท่ีน าไปฝังกลบไดถึ้งร้อยละ 30 และลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลงไดถึ้งร้อยละ 51.47 เม่ือเทียบกบัการจดัการขยะดว้ยวิธีการเทกองและร้อยละ 34.31 
เม่ือเทียบกบัการจดัการขยะดว้ยวธีิการฝังกลบ(เนตรชนากานต ์สุนนัตาและคณะ:2560) 
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2.6.2.4 การลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอย พบว่าการผลิต
เช้ือเพลิงขยะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้0.48 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ตนั
ขยะมูลฝอย (วณีา พาณิชยพิเชฐ:2562) 

2.6.2.5 การศึกษาเร่ืองราคาคาร์บอนเครดิตท่ีเหมาะสมของประเทศไทย พบว่า
ผลการศึกษาพบว่าตน้ทุนการด าเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกโดยทัว่ไป นั้นอยู่ระหว่าง 190–  
1,390  บาทต่อตนัคาร์บอนเครดิต ในขณะท่ีตน้ทุนในการบริหารจดัการด้านคาร์บอนเครดิต อยู่
ระหวา่ง 10  –  15  บาทต่อตนัคาร์บอนเครดิต ดงันั้น ราคาคาร์บอนเครดิตควรจะสูงกวา่ 10  บาทต่อ
ตนัคาร์บอนเครดิตเม่ือใช้เกณฑ์ตน้ทุนการบริหารดา้นการจดัการคาร์บอนเครดิต (องคก์ารบริหาร
จดัการก๊าซเรือนกระจก:2559) 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัญหาก๊าซเรือนกระจก การโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกภาคสมคัรใจเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการช่วยตอบสนองนโยบายลดก๊าซเรือนกระจกได ้  และ
ยงัช่วยเสริมศกัยภาพผูป้ระกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขนัอยา่งไรก็ดี    ถึงแมภ้าครัฐจะ
สนบัสนุนแต่ ก็ยงัไม่ไดรั้บความสนใจจากผูพ้ฒันาโครงการ เท่าท่ีควร ดงันั้นการท่ีเขา้โครงการลด
ก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction 
Project: T-VER)  ประเภท การผลิตเช้ือเพลิงแข็งจากขยะมูลฝอย Refuse Derive Fuel (RDF) เพื่อ
เป็นการหาแนวทางต่อยอดความรู้ส าหรับ โครงการพฒันาการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจ 



 

บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิการวจิยั 

3.1 กรอบแนวคดิในการศึกษา 
ในการพิจารณาประเมินผลโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงแข็ง Refuse-derived 

fuel (RDF) ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) 
จะมี 2 ดา้นคือ การประเมินผลเชิงปริมาณในดา้นประสิทธิภาพจากผลตอบแทนท่ีไดจ้ากโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)   และการประเมินผลเชิง
คุณภาพเพื่อสะทอ้นความรู้สึกคุม้ค่าของผูป้ระกอบการ  

การประเมินผลปริมาณโดยใชก้ารวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน Cost-Benefit Analysis 
(CBA) ประสิทธิภาพความคุม้ค่าไดแ้ก่ ประกอบไปดว้ยตน้ทุนทางตรงท่ีนบัได ้ไดแ้ก่ ตน้ทุนการ
จดัท าเอกสารประกอบโครงการเพื่อขอการรับรอง ตน้ทุนเพิ่มข้ึนจากการด าเนินการปกติ เช่น ค่า
อบรมบุคลากร ค่าจดัเตรียมขอ้มูลเอกสาร ค่าจดัท ารายงาน  ตน้ทุนการติดตามประเมินโครงการ 
(Monitoring) เช่น ค่าการติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับการตรวจวดับนัทึกขอ้มูล  โดยทั้งน้ีไม่รวมตน้ทุนค่า
เสียโอกาสในการลงทุนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกประเภทอ่ืนซ่ึงเป็นตน้ทุนทางออ้มท่ีนับได้
เน่ืองจากเจา้ของโครงการไม่มีความประสงค์จะร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกประเภทอ่ืน และ
ผลตอบแทนท่ีเป็นมูลค่าเงินจากการคา้คาร์บอนเครดิตซ่ึงเป็นผลตอบแทนทางตรงท่ีนบัได้ โดยไม่
รวมผลตอบแทนทางออ้มท่ีอาจจะเกิดจากภาพลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึน 

การประเมินผลเชิงคุณภาพจะพิจารณาในส่วนขั้นตอนการจดัท าเอกสารประกอบโครงการ
เพื่อขอการรับรองตั้ งแต่จัดเตรียมความพร้อมของบุคลากร การจัดเตรียมข้อมูล และเอกสาร
ประกอบการยื่นขอโครงการ(PPD)  การทวนสอบ (Verification) และการติดตามประเมินผล
โครงการ (Monitoring) ผ่านมุมมองผูป้ระกอบการด้านการน าไปปฎิบติัและการปรับตวัในมิติ
ทรัพยากรท่ีใช้ ได้แก่องค์ความรู้ ความเช่ียวชาญของบุคคลากร และด้านเวลา ตลอดจนระเบียบ
วิธีการลดก๊าซเรือนกระจก (Methodology) ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงกระบวนการหรือเสริม
ศกัยภาพใหโ้ครงการผลิต RDF   

 



55 

 

ภาพที ่3.1   กรอบแนวคิดการศึกษาตน้ทุนทางตรงจากการ ท า T-VER ของโครงการ ผลิต RDF 
 
 

3.2 การออกแบบงานวจัิย 
3.2.1 กรณีศึกษา  

โครงการศูนยก์ าจดัขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัสระบุรี ต าบลบา้นหมอ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี ซ่ึงบริหารโครงการ โดยบริษทั เอส
ซีไอ อีโค่เซอร์วสิเซส จ ากดั  
 

3.2.2 รายการข้อมูล  
รายงานวิจยัการด าเนินโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อเป็นเช้ือเพลิงแข็ง Refuse-

derived fuel (RDF)ตามมาตรฐานการลดก๊าซเรือนกระจกจภาคสมคัรใจของประเทศไทย (Thailand 
Voluntary Emission Reduction Program:  T-VER)  น้ีใช้ เอกสารและการสัมภาษณ์ข้อมูลจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้งและน่าเช่ือถือในโครงการดงัรายละเอียดในตาราง ท่ี 3-1 



 

ตารางที ่3.1 รายการขอ้มูลส าหรับเพื่อเก็บขอ้มูล 
 

แนวคิด รายการข้อมูล วธีิเกบ็ข้อมูล/วธีิวิเคราะห์ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล 

ต้นทุนทีนั่บได้ 

- ตน้ทุนการเตรียมการ  
- ตน้ทุนการจดัท าเอกสารประกอบ

โครงการฯ 
- ค่าอบรมบุคคลากร   

 

-    คน้ควา้เอกสาร  
 

-   เอกสารศึกษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการ RDF  
-   บญัชีรายรับรายจ่าย 
-   เอกสารการรับรอง T-VER 
-   เอกสารเสนอโครงการ (PPD) 
-   เอกสารทวนสอบโครงการ
(Monitoring Report) 

- ประมาณการตน้ทุนท่ีตอ้งใชส้ าหรับการ
เตรียมบุคลากร 

-  ขอ้มูลส าหรับการเขา้สู่โครงการ T-
VER 

-    การสัมภาษณ์เชิงลึก 
ประเด็นตน้ทุนนบัไม่ได ้หรือตน้ทุนแฝงใน
กระบวนการเขา้สู่กระบวนการ  

-   ผูป้ระสานงานยืน่ขอการรับรอง T-
VER 
-    หน.กองช่าง อบจ.สระบุรี  1 ท่าน  
-    จนท.ระดบั บริหาร ผูย้ืน่ขอ
โครงการ บ.จ.เอสซีไออีโค่ เซอร์วสิ
เซส  1 ท่าน 
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แนวคิด รายการข้อมูล วธีิเกบ็ข้อมูล/วธีิวิเคราะห์ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล 

 - ตน้ทุนการติดตามประเมินโครงการ 
(Monitoring)  

- ค่าการติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับการ
ตรวจวดับนัทึกขอ้มูล 

- ค่าตรวจสอบความใชไ้ดข้อง
โครงการ  

- ค่าระบบการประมวลผล 
- ค่าการจดัท ารายงาน 

- เอกสาร  
-     การสัมภาษณ์เชิงลึกประเด็นตน้ทุนนับ
ไม่ได้ หรือต้นทุนแฝงในกระบวนการ
ตรวจวดัติดตาม  
 
 
 
 
 

-   เอกสารการรับรอง T-VER 
-   บญัชีรายรับรายจ่าย 
-   จนท. ระดบั บริหาร ผูย้ืน่ขอ
โครงการ บ.จ.เอสซีไออีโค่ เซอร์วสิ
เซส  1 ท่าน 
-  หน.กองช่าง อบจ.สระบุรี  1 ท่าน  
-   ผูจ้ดัการโครงการผลิต RDF  บ.จ. 
เอสซีไออีโค่ เซอร์วสิเซส  1 ท่าน  

ขั้นตอนการติดตามประเมินผล  
- เงิน  
- บุคลากร  

- เวลา 

-  เอกสาร  
 
 
 

-   เอกสารการรายงานผลการทวน
สอบของโครงการ (Verification) 
-   บญัชีรายรับรายจ่าย 

 -   การสัมภาษณ์เชิงลึกการสัมภาษณ์เชิงลึก
ประเด็นตน้ทุนนบัไม่ได ้หรือตน้ทุนแฝงใน
การติดตามประมินผล ดา้นต่าง ๆ  

-  จนท. ระดบั บริหาร ผูย้ืน่ขอ
โครงการ บ.จ.เอสซีไออีโค่ เซอร์วสิ
เซส  1 ท่าน 
-  หน.กองช่าง อบจ.สระบุรี  1 ท่าน  
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แนวคิด รายการข้อมูล วธีิเกบ็ข้อมูล/วธีิวิเคราะห์ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล 
-     ผูจ้ดัการโครงการผลิต RDF  บ.จ. 
เอสซีไออีโค่ เซอร์วสิเซส  1 ท่าน  

ผลตอบแทนที่
นับได้ 

- ปริมาณก๊าซท่ีลดได ้ -  เอกสาร  -     เอกสารการรับรอง T-VER 
- ปริมาณผลผลิต RDF -  การค านวนผลก าลงัผลิต  -     ปริมาณขยะรับเขา้  

- ก าลงัการผลิตต่อวนั  
- รายไดจ้าการขายคาร์บอน การค านวน  - ราคาตลาดของก๊าซเรือนกระจก

ภาคสมคัรใจ  
ประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่า 

- ความเห็นต่อการน าระเบียบวิธีการ T-VER 
(Methodology) ในธุรกิจ ผลิต RDF 

- ความสะดวกสบาย 
- ผลกระทบวธีิการท างาน หรือ

กิจกกรรมต่าง ๆ  

-  การสัมภาษณ์เชิงลึก  
เก่ียวกบัผลลพัธ์ท่ีได ้ต่อคาดหวงั และความ
เพียงพอต่อการน าไปใชป้ระโยชน์ ของแต่
ละฝ่าย  
 

-   จนท.  ระดับ  บ ริหาร  ผู ้ยื่นขอ
โครงการ บ.จ.เอสซีไออีโค่ เซอร์วิส
เซส  1 ท่าน 
-   หน.กองช่าง อบจ.สระบุรี  1 ท่าน  
-   ผูจ้ดัการโครงการผลิต RDF  บ.จ. 
เอสซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิเซส 1 ท่าน  



 

 

3.3 วธิีการด าเนินการวจิัย  
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้บ่งข้ึนตอนการศึกษาเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารศึกษาดงัต่อไปน้ี  
3.3.1 วธีิการค้นคว้ากบ็รวบรวมข้อมูล 

  2 วธีิไดแ้ก่  
3.3.1.1 การวิจยัเอกสาร (Documentary Research)  ไดแ้ก่บทความ รายงานวิจยั

บนัทึก และรายงานวิจยั เก่ียวกบั การซ้ือขายคาร์บอนเครดิตภาคบงัคบัและภาคสมคัรใจ จากภาครัฐ
ผูใ้ห้การสนบัสนุน  การแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง Refuse-derived fuel (RDF) ประกอบกบั
ขอ้มูลแนวโนม้การราคาคาร์บอนเครดิตโลก ค.ศ 2018 

3.3.1.2  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูป้ระกอบการแปรรูปขยะมูล
ฝอยเป็นเช้ือเพลิงแขง็ Refuse-derived fuel (RDF) ท่ีไดผ้า่นการรับรองมาตรฐาน T-VER ในบทบาท
ฐานะท่ีแตกต่างกนัเพื่อใหไ้ดมุ้มมองต่อการการด าเนินโครงการ T-VER ในหลากหลายมิติ คือ 

1) ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ ได้แก่ หัวหน้า (กองช่าง) องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสระบุรี  

2)  ผูด้  าเนินการผลิตสินคา้หลกั ได้แก่ ผูจ้ดัการส่วนผลิต โครงการ
ศูนยก์ าจดัขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริษทั เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิ จ  ากดั 

3)  ผูย้ืน่ขอการรับรองโครงการ T-VER   ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีระดบับริหาร 
ผูรั้บผดิชอบ การยืน่การรับรอง T-VER บริษทั เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิ จ  ากดั  

 
โดยมีการจดัเตรียมค าถามขอ้มูลอยา่งเฉพาะเจาะจงในประเด็นท่ีจ าเป็น  โดยใชค้  าถาม

สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ตามประเด็นดงัต่อไปน้ี  
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิโครงการฯ 

(1) ตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีคาดหวงัในการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ T-VER 
(2) ตน้ทุนและผลตอบแทนแฝง ทั้งนบัไดแ้ละนบัไม่ไดท่ี้เกิดข้ึนจริง 
(3) ตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ท่ีคาดหวงั  
(4) ตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนท่ีไม่คาดหวงั เช่น การด าเนินการท่ีเพิ่มข้ึน

จากการรับมือกบัส่ิงท่ีไม่คาดหวงั 
(5) ความ (ไม่) คุม้ค่าจากการด าเนินการ คิดเพียงตน้ทุนจริง คิดรวมตน้ทุนแฝง

กบั RDF คิดรวมผลตอบแทนท่ีนบัไม่ไดด้ว้ย 
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ผู้ด าเนินการผลติสินค้าหลกั 
(1) การรับรู้เก่ียวกบัโครงการ T-VER 
(2) สาเหตุในการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ T-VER 
(3) ผลไดผ้ลเสียจาการเขา้ร่วมโครงการ ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว ต่อการผลิต 
(4) รูปแบบการรับมือกบัผลเสีย หรือส่ิงท่ีไม่คาดหวงั 
(5) ประสิทธิผลตามเป้าหมายการผลิตท่ีตั้งไว ้

ผู้ย่ืนขอการรับรองโครงการ T-VER   
(1) การรับรู้เก่ียวกบัโครงการ T-VER 
(2) ตน้ทุนและผลตอบแทนภายนอก ไดแ้ก่ ตน้ทุนและผลตอบแทนของผูมี้ส่วน

ไดเ้สีย เช่น องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ผลไดผ้ลเสียจาการเขา้ร่วมโครงการ ทั้งในระยะสั้น ระยะ
ยาวต่อกระบวนการติดต่อประสานงานระหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

(3) รูปแบบการรับมือกบัผลเสีย หรือส่ิงท่ีไม่คาดหวงั 
(4) ประสิทธิผลตามเป้าหมายโครงการท่ีตั้งไว ้

 
3.3.2 วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 

การด าเนินโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงแข็ง Refuse-derived fuel 
(RDF) ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศ(Thailand 
Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) โดยน าข้อมูลท่ีได้จากจากการค้นควา้เอกสาร
และการสัมภาษณ์เชิงลึกมาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงปริมาณในดา้นประสิทธิภาพ เก่ียวกบั
ตน้ทุนทางตรงและผลตอบแทนทางตรงท่ีคาดวา่จะไดรั้บโดยน าเสนอเป็นอตัราส่วน (CBA) อตัรา
การคืนทุนของการขายคาร์บอนเครดิต(PBB) อตัราส่วนผลตอบแทนภายในของการขายคาร์บอน
เครดิต (IRR)  โดยเทียบมูลค่าจากราคากบัตน้ทุนจากสถานการณ์ท่ีต่างกนั อายุของโครงการเป็น 7 
ปี เท่าๆ กนั ตามระยะเวลาโครงการท่ีไดรั้บการรับรองคาร์บอนเครดิต โดยไม่คิดลดค่าเงินและค่า
เส่ือมราคาของเคร่ืองจกัร แลว้น ามาเปรียบเทียบกบั อตัราค่าเสียโอกาสขอสังคม Social opportunity 
cost rate: SOCR 
  เชิงคุณภาพเพื่อวดัความคุม้ค่าของโครงการโดยน ามุมมองของผูป้ระกอบการจาก
การน าระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก (Methodology) ไปปฎิบัติแล้วส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการเดิมท่ีด าเนินการอยู่ ในด้านการจดัเตรียมข้อมูลเอกสารข้อเสนอโครงการ (Project 
Design Document) การทวนสอบ การติดตามแกไ้ข การด าเนินงานผลิต RDF และการติดตามผล 
(Monitoring Report) ในมิติต่าง ๆ โดยน าเสนอเป็นเชิงบรรรยาย เพื่อวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค
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และเสนอแนะแนวทางให้กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดใ้นการเขา้สู่โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค
สมคัรใจของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) การแปรรูป
ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงแขง็ Refuse-derived fuel (RDF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา  

4.1 การด าเนินการเข้าสู่ T-VER 
4.1.1 โครงสร้างองค์การ/คณะท างาน  

โครงการศูนยก์ าจดัขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชนองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสระบุรี ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ี ต าบลเมืองขีดขิน ต าบลบา้นหมอ อ าเภอบา้นหมอจงัหวดัสระบุรี 
มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 17 ไร่ 3 งาน บริหารจดัการโดย บริษทั เอสซีไออีโค่เซอร์วิส จ ากดั โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อน าขยะมูลฝอยชุมชน (Municipal Solid Waste หรือMSW) มาแปรรูปเป็นเช้ือเพลิง
ขยะ (Refuse Derive Fuel หรือ RDF) โดยเทคโนโลยีการบ าบัดเชิงกลและชีวภาพ MBT อาศัย
กระบวนการทางชีวภาพของแบคทีเรียย่อยสลาย มีศกัยภาพรองรับขยะสดได้ 20 ตนัต่อวนั โดย
หน่วยงานท่ีน าขยะมาก าจดัยงัศูนยก์ าจดัขยะฯ ไดแ้ก่ เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
ในอ าเภอบา้นหมอ อ าเภอดอนพุด อ าเภอหนองโดน และอ าเภอพุทธบาท และหน่วยงานเอกชน 
จ านวน 1 ราย ซ่ึงรับขยะมูลฝอยมาจากชุมชนท่ีอยู่โดยรอบโครงการ จ านวน 11 ชุมชน ไดแ้ก่ ทต.
บา้นหมอ ทต.บางขโมด อบต.หนองบวั ทต.สร่างโศก ทต.ท่าลาน อบต.เมืองขีดขิน ทต.ตลาดนอ้ย 
ทต.ดอน พุด อบต.ดงตะงาว อบต.หนองโดน และอบต.ธารเกษม มีระยะทางขนส่งไกลสุดจาก
อ าเภอพุทธบาท ห่างจากท่ีตั้งโครงการประมาณ 30 กิโลเมตร 

 

 

ภาพที ่4.1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้ง โครงการศูนยก์ าจดัขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน 
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ขยะถูกด าเนินการผลิตเป็นเช้ือเพลิง (RDF) ด้วยวิธีการทางกล และชีวภาพ (Mechanical 

and Biological Teatment : MBT)  เป็นวิธีการท างานท่ีควบคู่กนัระหวา่งชีวภาพ กบัการคดัแยกทาง
กล ดว้ยเคร่ืองจกัท่ีเหมาะสม ตามภาพกระบวนการผลิต 

ขยะถูกล าเลียงผ่านสายานคดัแยก โดยมีพนกังาน 4-5 คน คดัแยกดว้ยมือ  (Hand Sorting) 
เพื่อท าการคดัแยก ขยะรีไซเคิ้ล ไดแ้ก่ ขวดแกว้ ขวดพลาสติก PET ถุงด า ถุงขาว เศษผา้ช้ินใหญ่ ขยะ
อันตราย โดยจะท าการแยกใส่ในถังบรรจุตามชนิดของขยะท่ีได้จัดเตรียมไว้ เพื่อน าไปสู่
กระบวนการจดัการท่ีเหมาะสมต่อไป และส่งขยะท่ีเหลือเขา้สู่กระบวนการผลิต RDF ตามสายพาน 
สู่เคร่ืองยอ่ยหยาบ  
 เคร่ืองย่อยหยาบ ท าหน้าท่ีลดขนาด ฉีกขยะให้มีความสม ่าเสมอ  (Homogeneous) มี
พื้นท่ีผสัอากาศไดม้ากข้ึน เหมาะส าหรับการหมกัในขั้นต่อไป โดยจะมีก าลงัยอ่ย 3-5 ตนัต่อ ชัว่โมง 
โดยน าเขา้เคร่ืองจกัรจากต่างประเทศ  
 

 

ภาพที ่4.2  กระบวนการน าเขา้ขยะสดสู่ระบบการผลิต RDF 
 
 หลงัจากนั้น จะท าการล าเลียงขยะท่ีผ่านการยอ่ยแลว้เขา้สู่กระบวนการหมกัโดยใช้วิธีการ
ทางกลและชีวภาพ  (Mechanical and Biological Teatment : MBT)  โดยใช้เคร่ืองกลบักองเกลียว
แนวตั้ง (Vertical Screw Converyer)  ดึงขยะข้ึนมาสัมผสัอากาศ  เพื่อลดกล่ินท่ีเกิดจากการหมกัแบบ
ไร้อากาศ โดยเคร่ืองจะเดินกลบัขยะทั้งหมดในหอ้งหมกัตามรางเครนท่ีออกแบบไว ้ 
 หลงัจากครบเวลาการตามก าหนดไวใ้นกระบวนการแลว้ ขยะจะถูกส่งเขา้เคร่ืองคดัแยก ซ่ึง
เป็นเคร่ืองร่อนตะแกรงทรงกระบอก เจาะรูและหมุนได ้ ขยะอินทรียส่์วนท่ีมีขนาดเล็กกวา่รูท่ีเจาะ
จะร่วงผ่านรูและจะน าไปเป็นสารปรับปรุงดินต่อไป ส่วนขยะพลาสติกจะมีขนาดใหญ่ และให้ค่า
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ความร้อนสามารถน าไปท าเช้ือเพลิงต่อไปได ้ เช้ือเพลิงจากการผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ 8-10 ตนัต่อวนัโดยท่ี
ค่าทดสอบพลงังานความร้อนขั้นต ่า (Lower Heating Value : LHV)  อยูท่ี่ 4,188.17 Kcal/kg  โดยส่ง
เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตปูนซีเมนตใ์นพื้นท่ีจงัหวดัสระบุรี  โดยไดผ้ลตอบแทนกลบัคืนตามค่าความ
ร้อน เฉล่ียอยู่ท่ี 1,000 ต่อตนัเช้ือเพลิง โดยจะด าเนินการผลิตในวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์   วนัละ 8 
ชัว่โมง ตั้งแต่ เวลา 8.00- 17.00 น.  มีคนงาน ประมาณ 10 คน เร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่ ปี 2558    
 

 

ภาพที ่4.3 ภาพแสดง โดยรวมของโครงการ 
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โดยมีหน่วยงานเจา้ของโครงการ คือ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสระบุรี  ไดรั้บ
อนุมติังบประมาณจดัสรรในการด าเนินงาน จากกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   เป็น
ประเภทหมวดงานทัว่ไป  

 

 

ภาพที ่4.4 โครงสร้างการบริหารภายใน องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสระบุรี 
 

4.1.2 ขั้นตอนการพฒันาโครงการมาตรฐานโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
จัดเตรียมเอกสารประกอบโครงการตามท่ี อบก.ก าหนด โดยได้แบ่งความ

รับผดิชอบกนั  2   ส่วน คือ อบจ.สระบุรี จดัเตรียมในส่วนของเอกสารดา้นกรรมสิทธ์ิของพื้นท่ีและ
อ านาจการด าเนินการ บริษทั เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากดั เป็นผูจ้ดัเตรียมขอ้มูล ดา้นโครงการ
ผลิต ได้แก่ กระบวนการผลิต ตน้ทุนผลผลิต  โดยจดัท าเอกเอกสารข้อเสนอโครงการ (Project 
Design Document) โดย อบก. ไดท้  าการ อบรมใหค้วามรู้ แก่ทั้งสองฝ่ายก่อนด าเนินการการประเมิน
ความถูกตอ้งของเอกสารโครงการ โดยผูป้ระเมินภายนอก (VVB)  จาก อบก.คดัเลือกให ้หลงัจาการ
นั้น จึงท าการข้ึนทะเบียนโครงการ (Registration) โดย อบก.  
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ภาพที ่4.5  กระบวนการผลิต RDF ท่ีขอการรับรอง T-VER 
ทีม่า :  เอกสารเสนอโครงการ T-VER  

 
4.1.3 การด าเนินงานตรวจติดตามโครงการ  

กระบวนการติดตามโดยของเจา้ของกรรมสิทธ์และผูพ้ฒันาโครงการจะไดรั้บการนดั
หมายจากผูต้รวจประเมินภายนอกท่ีองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจกคดัเลือกให้ ส าหรับ
โครงการน้ีคือ อุตสาหกรรมมูลนิธิเพื่อสถานบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) โดยได้จดั 
ผูต้รวจประเมิน 2 ท่าน  เขา้มาด าเนินการตรวจประเมิน โดยจดัส่งรายการขอ้มูลท่ีตอ้งการมาให้ทาง 
E-mail เพื่อท าการจดัเตรียมขอ้มูลในเบ้ืองตน้ก่อนให้ทางผูป้ระกอบการทั้ง 2 ส่วนท าการจดัส่งไป
ตรวจสอบ  และนดัหมายเขา้วนัเขา้มาขอดูเอกสารตน้ฉบบัท่ีหนา้งาน โดยจะแบ่งการเขา้ชมเป็น 2
จุดคือพื้นท่ีโรงผลิตและพื้นท่ีคลงัเอกสาร  และตอ้งท าการเชิญเจา้หนา้ท่ี ท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลในแต่
ละส่วนเขา้มาใหค้  าตอบ เพื่อไขขอ้ขอ้งใจต่าง ๆ และหากประเด็นใดตอบไดไ้ม่ชดัเจน หรือหลกัฐาน
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ยงัไม่ครบถว้น ตอ้งท าการคน้หา และส่งติดตามไป ขั้นตอนดงักล่าวใช้เวลา  2 วนั และติดตามส่ง
เอกสารอีกประมาณ 1  เดือน  

4.1.4 การเปลีย่นแปลงการด าเนินที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ  
ส าหรับกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อโครงการตามมาตรฐานท่ีเห็นได้

ชดัเจนคือกรอบรูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลท่ี ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั T-VER ไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อการ
ประเมินในรอบถดัไปไดส้ะดวกข้ึน เพราะกงัวลถึงความยุ่งยากในการคน้หาเอกสาร หรือขอ้มูล 
ส่วนในดา้นการผลิตหรือตน้ทุนไม่รับผลกระทบอยา่งชดัเจน นอกเร่ืองการแบ่งทรัพยากร ดา้นเวลา 
ของบุคลากร มาใชใ้นการติดต่อประสานงานโครงการใหร้าบร่ืน และเสร็จทนัก าหนดเวลา  

 

4.2 การประเมนิผลโครงการ T-VER 
4.2.1 การวเิคราะห์ต้นทุนทางตรงและผลตอบแทนทางตรง 

4.2.1.1 ตน้ทุนทางตรงท่ีนบัได ้งประมาณการตน้ทุนทางตรง การขอการด าเนิน
โครงการ T-VER แสดงใน ตารางท่ี 4-1   

 
ตารางที ่4.1 ตุน้ทุนการเขา้ร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของ

ประเทศไทย  

ขั้นตอน ค่าใชจ่้าย  หมายเหตุ 

ค่าจดัเตรียมเอกสาร 
รวบรวมขอ้มูล 
• PDD  
• Monitoring Report  

10,000.00 ผูป้ระกอบการ จดัท า 2  เดือน 

ค่าตรวจวดัและจดัเก็บ
ขอ้มูล 
• อุปกรณ์ตรวจวดั และ
บนัทึกขอ้มูล 
 • ระบบประมวลผล ขอ้มูล 
 • การจดัท ารายงาน 

500,000.00 ผูป้ระกอบการ 
ใชอุ้ปกรณ์ร่วมกบั
กระบวนการผลิต 
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ตารางที ่4.2 ตุน้ทุนการเขา้ร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย 

ขั้นตอน ค่าใชจ่้าย  หมายเหตุ 
ค่าตรวจสอบและ
ทวนสอบ 
• การตรวจสอบ 
(Validation)  
• การทวนสอบ 
(Verification) 

60,000.00 ผูป้ระกอบการ 

ไดรั้บการยกเวน้ในคร้ังแรก 
(วนัละ 15,000 บาท  ใชเ้วลา 

เวลาประมาณ 4 วนั) 

รวมค่าใชจ่้าย 570,000.00 
อยูใ่นช่วงท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

ผูป้ระกอบการช าระเพียง ค่าจดัเตรียมเอกสาร 10,000 
 

 
1) ค่าอบรม ประชุม เตรียมความพร้อมบุคลากร และการจัดสรรงาน 

จ านวน  6 คร้ัง ๆ ละ  2,500 บาท คิดเป็นเงิน  15,000.-  
2) ตน้ทุนค่าบริหารโครงการ  ท่ี องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสระบุรี  ได้

ถูกเรียกเก็บจาก บริษทั เอสซีไอ อีโค่เซอร์วิสเซส จ ากัด   เพื่อใช้ในการบริหารโครงการท่ีถูก
บางส่วน ในการจดัเตรียมความในทุกขั้นตอนจนการด าเนินโครงการแลว้เสร็จ คิดเป็น  

เดือนละ 457,000 x 1% = 4,570. – จนโครงการแลว้เสร็จ ด าเนินงาน 2 ปี 8 
เดือน   รวมตน้ทุน ท่ีเกิดข้ึนจริงจากโครงการ 148,068.00 

สรุปตน้ทุนในการเร่ิมโครงการ 
กรณีไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารก๊าซเรือนกระจกบางส่วน =   173,068.- 
กรณีท่ีโครงการอยูน่อกการสนบัสนุนของก๊าซเรือนกระจก        =  733,068.- 

4.2.1.2 ผลตอบแทนทางตรงท่ีนบัได ้ 
ปริมาณผลผลิต RDF  

จากประวติัการผลิต 2 ปี 8 เดือน  14,719 ตนั  X 57%  = 8,389.99 ตนั 
ประมาณการส่วนท่ี เหลือ 4 ปี 4 เดือน  765,402.26  X 57% = 436,279.29 ตนั 
รวมเป็นเป็นผลิตท่ีเกิดข้ึน = 444,669.28 ตนั  
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4.2.1.3 รายไดจ้ากการขายคาร์บอนเครดิตท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  

1) ปริมาณคาร์บอนท่ีไดรั้บการรับรอง T-VERs จ านวน 3,159 (tCO2e) จาก
ระยะเวลาการด าเนินงาน 2 ปี 8 เดือน  

กรณีท่ี 1 
ขอ้มูลท่ีเจา้หน้าท่ี ขอการรับรองรับทราบจากเจา้หน้าท่ีองค์การบริหาร

ก๊าซเรือนกระจกวา่อยูร่ะหวา่งก าลงัต่อเจรจาต่อรองภาคทวิภาคี (OTC) นั้น แจง้วา่อยู ่ท่ี 8 ยโูร อตัรา
แลกเปล่ียน 1 ยโูรเท่ากบั 35.70 บาท ณ.วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2562   ค  านวนได ้เป็นมูลค่า  

  3,159 tCO2e   x 285.6. -  = 902,210.40 บาท 
เม่ือน ามาค านวณ ผลประกอบการต่อปี 
เท่ากบัมีรายไดจ้ากการคาร์บอนเครดิต วนัละ 9,282.69  บาท  
กรณีท่ี  2  
ราคาประมาณการจากตลาดคาร์บอนเครดิตภาคสมคัรใจ ณ. วนัท่ี 6 

พฤษภาคม พ.ศ. 2562   (ขอ้มูลจากองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก)   35 บาท/ (tCO2e) 
 3,159 tCO2e x 35. - =111,825.- 
เม่ือน ามาค านวณ ผลประกอบการต่อปี  
เท่ากบัมีรายไดจ้ากการคาร์บอนเครดิต วนัละ 115.0 บาท  
โดยโครงการมีแนวโนม้ท่ีจะราคาจากการเจรจาต่อรองทวิภาคี  (OTC) มี

มูลค่ารวม 902,210.40 บาท และรายไดต่้อวนั วนัละ 9,282.69  บาท   
2) เปรียบเทียบราคาต่อผลผลิตหลกั 

 

=
ผลตอบแทนจาการขายรวม
ปริมาณการผลิต𝑅𝑅𝑅

 

 
กรณีท่ี 1  ราคา OTC 

 

=
2,443,222.32
444,669.28 

 

=  5.49 บาท/ตัน RDF 
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กรณีท่ี 2 ราคาตลาด 

=
299,414.50
444,669.28

 

=  0.67 บาท/ตัน RDF 
เป็นการเปรียบเทียบประสิทธ์ิภาพความสามารถสร้างมูลค่าจากการผลิตของโครงการหลกั กบัการ
สร้างมูลค่าทางการเงินของโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงโครงการมีความตั้งใจท่ีจะขายในราคา 
ทวภิาคี จะอยูท่ี่ 5.49 บาท/ตนั RDF  

3) การค านวณหาผลประโยชน์ต่อทุนท่ี การลดก๊าซเรือนกระจก  3,159 
tCO2e   

จากต้นทุนท่ีและผลประโยชน์ท่ีนับได้ของจัดท าโครงการ T-VER  
สามารถน ามาหาอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุนเพื่อประเมินทางเลือกไดด้งัน้ี  

 

อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน =
มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนรวม

มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวม
 

ตามสถานการณ์ ท่ีมีผลตอบแทนจากราคา และต้นทุนการขอรับรองโครงการตามรูปแบบการ
นโยบายสนบัสนุนดงัต่อไปน้ี  
 

สถานการณ์ 1 ผลตอบแทนท่ีไดรั้บการเจรจา OTC และตน้ทุนไดรั้บการสนบัสนุน 

=
902,210.40

173,068
 

= 5.2 เท่า 
สถานการณ์ 2 ผลตอบแทนท่ีไดรั้บการเจรจา OTC และไม่ไดรั้บการสนบัสนุนตน้ทุน 

=
902,210.40

733,068
 

=   1.23 เท่า 
สถานการณ์ 3 ผลตอบแทนตามราคาตลาด และตน้ทุนไดรั้บการสนบัสนุน 

=
111,825
173,068

 

= 0.64 เท่า 
สถานการณ์ 4 ผลตอบแทนตามราคาตลาด และไม่ไดรั้บการสนบัสนุนตน้ทุน 
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=
111,825

733,068
 

=  0.15 เท่า 
 

ตารางที ่4.3 สรุปอตัราผลประโยชรต่อตน้ทุนการการเขา้สู่โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค
สมคัรใจ ณ ปริมาณคาร์บอน 3,159 tCO2e   โดยมีราคาขายท่ีท่ีต่างกนั และมีตน้ทุน
ท่างกนัตามการสนบัสนุนของภาครัฐ 

อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน 
การลดก๊าซเรือนกระจก  3,159 tCO2e  (เท่า) 

ราคา OTC ราคาตลาด 

ตน้ทุนไดรั้บการสนบัสนุน 5.2* 0.64 

ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนตน้ทุน 1.23 0.15 
 
โครงการศูนยก์ าจดัขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชนองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

สระบุรี เลือกรับการสนบัสนุนตน้ทุนจากภาครัฐ ฯ และหลงัจาการไดรั้บการรับรอง T-VERs จาก
ผูใ้ห้การรับรองแลว้ ก็ยืนยนัท่ีจะรอขายในราคาทวิภาคีท่ี อตัราส่วนผลตอบแทนต่อทุน 5.2 เท่า แม้
จะไม่ทราบก าหนดเวลาท่ีเจรจาแลว้เสร็จ เพราะการเลือกขายในราคาตลาดจะท าใหผ้ลตอบแทน อยู่
ท่ี 0.64 ซ่ึงท าใหไ้ม่คุม้ตน้ทุน  

 
4) ระยะเวลาการคืนทุน 

ระยะเวลาการคืนทุนของโครงการ (PBP) =
เงินลงทุนเร่ิมตน้ 

ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียต่อปี
 

 
1) ตน้ทุน 

สถานการณ์ท่ี 1 ไดรั้บสนุนตน้ทุนตลอดโครงการ สรุปไดใ้นรายละเอียดในตาราง 4-4 
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ตารางที ่4.4 รายละเอียดค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐตลอดโครงการ 

ระยะเร่ิม   

ค่ารวบรวมเอกสาร   10,000.- 

ค่าอบรมพนกังาน    15,000.- 

ค่าบริหารโครงการ  1 % จากโครงการหลกั   148,068.- 

ระยะท่ีสอง   

ค่ารวบรวมเอกสาร   40,000.- 

ค่าเคร่ืองมือตรวจวดั 50,000.- 

ค่าบริหารโครงการ  1 % จากโครงการหลกั   235,200.- 

รวมตน้ทุน 498,268.- 
 

สถานการณ์ท่ี 2 ไดรั้บสนุนเพียงช่วงแรก  สรุปไดใ้นรายละเอียดในตาราง 4-5 
 

ตารางที ่4.5 รายละเอียดค่ายใชจ่้ายไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐเพี่ยงแต่ช่วงแรก 

ระยะเร่ิม   
ค่ารวบรวมเอกสาร   10,000.- 
ค่าอบรมพนกังาน    15,000.- 

ค่าบริหารโครงการ  1 % จากโครงการหลกั   148,068.- 

ระยะท่ีสอง   
ค่ารวบรวมเอกสาร   40,000.- 

ค่าเคร่ืองมือตรวจวดั 50,000.- 

ค่าตรวจสอบและทวนสอบ 150,000.- 

ค่าบริหารโครงการ  1 % จากโครงการหลกั   235,200.- 

รวมตน้ทุน 648,268.- 
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สถานการณ์ท่ี  3 ออกค่าใชจ่้ายในการเร่ิมตน้โครงการเอง สรุปไดใ้นรายละเอียดใน
ตาราง 4-6 

 
ตารางที ่4.6 รายละเอียดค่าใชจ่้ายในท่ีออกเพียงเฉพาะการเร่ิมตน้โครงการและไดรั้บการ

สนบัสนุนภายหลงัจากภาครัฐ 

ระยะเร่ิม   

ค่ารวบรวมเอกสาร   10,000.- 

ค่าตรวจวดัและจดัเก็บขอ้มูล 500,000.- 

ค่าตรวจสอบและทวนสอบ 60,000.- 

ค่าอบรมพนกังาน    15,000.- 

ค่าบริหารโครงการ  1 % จากโครงการหลกั   148,068.- 

ระยะท่ีสอง   

ค่ารวบรวมเอกสาร   40,000.- 

ค่าเคร่ืองมือตรวจวดั 50,000.- 

ค่าบริหารโครงการ  1 % จากโครงการหลกั   235,200.- 

รวมตน้ทุน 1,058,268- 
 

สถานการณ์ท่ี  4  ตอ้งออกค่าใชจ่้ายเองทั้งหมด สรุปไดใ้นรายละเอียดในตาราง 4-7 
 

ตารางที ่4.7 รายละเอียดค่าใชจ่้ายเองทั้งหมดตั้งแต่ตน้จนจบโครงการ  

ระยะเร่ิม   

ค่ารวบรวมเอกสาร   10,000.- 

ค่าตรวจวดัและจดัเก็บขอ้มูล 500,000.- 

ค่าตรวจสอบและทวนสอบ 60,000.- 

ค่าอบรมพนกังาน    15,000.- 

ค่าบริหารโครงการ  1 % จากโครงการหลกั   148,068.- 

ระยะท่ีสอง   
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ค่ารวบรวมเอกสาร   40,000.- 

ค่าเคร่ืองมือตรวจวดั 50,000.- 

ค่าตรวจสอบและทวนสอบ 150,000.- 

ค่าบริหารโครงการ  1 % จากโครงการหลกั   235,200.- 

รวมตน้ทุน 1,208,268. - 
 

2) ระยะเวลาคืนทุน 
 

สถานการณ์ท่ี 1 จากผลตอบแทนของราคา  OTC  โดยได้รับการสนับสนุนต้นทุน
ตลอดโครงการ  

=
498,268

349,031.76
 

 =   1.428 ปี 
สถานการณ์ท่ี 2 จากผลตอบแทนของราคา  OTC  โดยไดรั้บการสนบัสนุนตน้ทุนใน

ช่วงแรก 

=
648,268

349,031.76 
 

=  1.857 ปี 
สถานการณ์ท่ี  3 จากผลตอบแทนของราคา  OTC  โดยตอ้งออกค่าใชจ่้ายในการ

เร่ิมตน้โครงการเอง 

=
1,058,268

 349,031.76
 

=   3.032 ปี  
สถานการณ์ท่ี 4 จากผลตอบแทนของราคา  OTC   โดยตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ทั้งหมด  

=
648,268

 349,031.76 
 

=   3.426 ปี  
สถานการณ์ท่ี  5 จากผลตอบแทนของราคาตลาด  โดยได้รับการสนับสนุนต้นทุน

ตลอดโครงการ 

   =
 498,268

  42,773.50 
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=   11.649 ปี 
สถานการณ์ท่ี  6 จากผลตอบแทนของราคาตลาด  โดยไดรั้บการสนบัสนุนตน้ทุนใน

ช่วงแรก   

 =  
648,268

42,773.50
 

=  15.156 ปี 
สถานการณ์ท่ี  7 จากผลตอบแทนของราคาตลาด  โดยตอ้งออกค่าใชจ่้ายในการเร่ิมตน้

โครงการเอง  

 =
 1,058,268
42,773.50

 

= 24.741 ปี  
สถานการณ์ท่ี  8 จากผลตอบแทนของราคาตลาด  โดยตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ทั้งหมด 

= 
 648,268

42,773.50 
 

=  28.428 ปี 
โดยสรุปขอ้มูลระยะเวลาคืนทุนตามสถานการณ์ต่างๆ ตามราคาดงัปรากฎตามตารางท่ี 

4-8 
ตารางที ่4.8 ระยะเวลาคืนทุน ตามสถานการณ์การสนบัสนุนตน้ทุนโดยเทียบกบั ราคาขายใน

รูปแบบท่ีแตกต่างกนั   

ระยะเวลาคืนทุน ตามสถานการณ์  (ปี) ราคา OTC ราคาตลาด  
สถานการณ์ท่ี  1 ไดรั้บสนุนตน้ทุนตลอดโครงการ 1.428 11.649 
สถานการณ์ท่ี  2 โดยไดรั้บการสนบัสนุนตน้ทุนในช่วงแรก 1.857 15.156 

สถานการณ์ท่ี  3 โดยตอ้งออกค่าใชจ่้ายในการเร่ิมตน้โครงการเอง 3.032 24.741 
สถานการณ์ท่ี  4 โดยตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายเองทั้งหมด 3.462 28.428 
   

ระยะเวลาคืนทุนจากสถานการณ์ต่าง ๆ ตามการสนับสนุนตน้ทุนของภาครัฐ เม่ือน ามา
เปรียบเทียบกบัราคา ส าหรับโครงการ มีโอกาสเปรียบเทียบตามสถานการณ์ตน้ทุนท่ีได้รับการ
สนบัสนุน เท่ียบกบัราคาท่ีจะขายได ้โดยโครงการมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นไปตาม สถานการณ์ท่ี  1 สูง
ท่ีสุด คือ 1.428 ปี จากอายโุครงการ 7 ปี  
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3) รายได ้ 
ประมาณการรายไดจ้าการชดเชยคาร์บอนของโครงการจ านวน 

  ประมาณการณ์การลดก๊าซเรือนกระจก 1,111 tCO2e *7 ปี +10% = 8,554.7 tCO2e 
จากตน้ทุนท่ีและผลประโยชน์ท่ีนบัไดข้องจดัท าโครงการ T-VER  สามารถน ามาหา

อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุนเพื่อประเมินทางเลือกไดด้งัน้ี  

อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (CBA) =
มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนรวม

มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวม
 

ตามสถานการณ์ ท่ีมีผลตอบแทนจากราคา และตน้ทุนการขอรับรองโครงการตามรูปแบบ
การนโยบายสนบัสนุนดงัต่อไปน้ี  

ราคา OTC ตนัละ 285.6 บาท  2,443,222.32 บาท   
ราคาตลาด  ตนัละ 35 บาท 299,414.50  บาท    

โดยใชต้น้ทุนจาก 4 สถานการณ์  
สถานการณ์ท่ี  1 ไดรั้บสนุนตน้ทุนตลอดโครงการ  
สถานการณ์ท่ี  2 โดยไดรั้บการสนบัสนุนตน้ทุนในช่วงแรก 
สถานการณ์ท่ี  3 โดยตอ้งออกค่าใชจ่้ายในการเร่ิมตน้โครงการเอง 
สถานการณ์ท่ี  4 โดยตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายเองทั้งหมด 

4) อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Retrun : IRR)   
การค านวณหาผลประโยชน์ต่อทุนท่ีการลดก๊าซเรือนกระจกปริมาณ  8,554.7 tCo2e 
เม่ือโครงการครบก าหนด 7 ปี* 

ราคา OTC ตนัละ 285.6 บาท  2,443,222.32 บาท   ราคาเฉล่ียต่อปี  349,031.76   บาท
ราคาตลาด  ตนัละ 35 บาท 299,414.50  บาท   ราคาเฉล่ียต่อปี     42,773.50   บาท 
 
เพื่อน ามาแทนค่าตามสูตรการหาผลตอบแทน ภายใน ไดค้่า IRR แสดงตามตารางท่ี 4-9 

 

∑
Bt- Ct

(1+r)n =0

n

t=1
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ตารางที ่4.9 การหาผลตอแทนภายในของโครงการ ในระยเวลา 7 ปี โดยมีการใชส้ถานะการทาง
ตน้ทุน ผลประโยชน์จากราคาท่ีต่างกนั  

 
ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6 ปีที ่7 IRR 

ราคา OTC สถานการณ์ท่ี  1  0 0 -173,068  0 -325,200  0  2,443,222  71% 

ราคา OTC  สถานการณ์ท่ี  2 0 0 -173,068  0 -475,200  0  2,443,222  62% 

ราคา OTC สถานการณ์ท่ี  3 0 0 -733,068  0 -325,200  0  2,443,222  27% 

ราคา OTC สถานการณ์ท่ี  4  0 0 -733,068  0 -475,200  0  2,443,222  24% 

ราคา  ตลาด สถานการณ์ท่ี  1 0 0 -173,068  0 -325,200  0  299,415  -18% 

ราคา  ตลาด สถานการณ์ท่ี  2  0 0 -173,068  0 -475,200  0  299,415  -27% 

ราคา ตลาด สถานการณ์ท่ี  3 0 0 -733,068  0 -325,200  0  299,415  -33% 

ราคา ตลาด สถานการณ์ท่ี  4 0 0 -733,068  0 -475,200  0  299,415  -37% 

 
รูปแบบเงินลงทุนและผลตอบแทนตามสถานะการณ์ของต้นทุนรูปแบบต่าง ๆ ตาม

ผลตอบแทนภายใน ของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีผลตอบแทนภายในแตกต่างกัน ท่ีอายุ
โครงการ 7 ปีและอตัราผลตอบแทนภายในตามราคาท่ีแตกต่างกนัปรากกฎในตารางท่ี 4-10 

 
ตารางที ่4.10 เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนภายในดา้นผลประโยชน์ท่ีมีราคาต่างกนั และตน้ทุนท่ี

มีสถานการณ์ต่างกนั 

อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Retrun : IRR)   ราคา OTC ราคาตลาด  

สถานการณ์ท่ี  1 ไดรั้บสนุนตน้ทุนตลอดโครงการ  71.27% -17.73% 

สถานการณ์ท่ี  2 โดยไดรั้บการสนบัสนุนตน้ทุนในช่วงแรก 62.09% -27.31% 

สถานการณ์ท่ี  3 โดยตอ้งออกค่าใชจ่้ายในการเร่ิมตน้โครงการเอง 27.17% -32.57% 

สถานการณ์ท่ี  4 โดยตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายเองทั้งหมด 23.70% -37.35% 
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อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ มีแนวโน้มท่ีจะเป็นไปตามสถานการณ์ท่ี 1 โดย
เลือกผลตอบแทนตามราคาแบบเจราจาทวภิาคี จะอยท่ีู 71.27% 

โดยน ามาเปรียบเท่ียบกบัอตัราค่าเสียโอกาสของสังคม โดยน าอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้น
ดี ท่ีมีความเส่ียงต ่า MRR (Minimum Retail Rate) คือ อตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจาก
ลูกคา้รายย่อยชั้นดี โดยใช้อตัราเฉล่ียของธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศท่ีประกาศจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย  ณ วนัท่ี 26 มิถุนายน 2562 และน ามาหกัอตัราเงินเฝ้อออก 

อตัราค่าเสียโอกาสของสังคม (SOCR)  =  MRR - อตัราเงินเฝ้อ 
     = 8.0388% -1.01% 
     = 7.0288% 
จะเห็นไดว้า่ ถา้ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ และพบกบัราคาท่ีไม่แน่นอนของตลาด

คาร์บอนภาคสมคัรใจ ท าให้การลงทุน T-VER ไดผ้ลตอบแทนนอ้ยกวา่ อตัราค่าเสียโอกาสทาง
สังคม จึงไม่เป็นแรงจูงใจดา้นการลงทุนของผูป้ระกอบการในดา้นความคุม้ค่าของตน้ทุนท่ีนบัได ้ 

 

ภาพที ่4.6   แผนภูมิเปรียบเทียบ อตัราผลแตอบแทนภายใน แต่ละกรณี  เทียบกบั อตัราค่าเสีย
โอกาสทางสังคม 
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เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของผลตอบแทน IRR ตามราคาขาย และสถานการณ์การตน้ทุน
ของโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 

1) อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน เปรียบเทียบตามปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้ ท่ี
ปรากฎ ในตาราง 4-11 
 
ตารางที ่4.11 เปรียบเทียบอตัราส่วนผลประโยชน์กบัการลงทน แต่ละช่วงของการลดก๊าซเรือน

กระจก เทียบกบัราคา และสถานการณ์ตน้ทุน 

อตัราส่วน 
ผลประโยชน์ต่อทุน 

สถานการณ์ ตน้ทุน 
CBA   
3,159 
tCO2e 

สถานการณ์ตน้ทุน 
CBA 

8,554.7 
tCO2e 

ราคา OTC 

ไดรั้บการสนบัสนุน 5.2 

สถานการณ์ท่ี  1 
ไดรั้บสนุนตลอดโครงการ 

4.9 

สถานการณ์ท่ี  2 
 ไดรั้บการสนบัสนุนในช่วงแรก 

3.8 

ไม่ไดรั้บการสนบัสนุน 1.23 

สถานการณ์ท่ี  3 
 ออกค่าใชจ่้ายในการ 
เร่ิมตน้โครงการเอง 

2.3 

สถานการณ์ท่ี  4  
ออกค่าใชจ่้ายเองทั้งหมด 

2.0 

ราคาตลาด 

ไดรั้บการสนบัสนุน 0.64 

สถานการณ์ท่ี  1 
ไดรั้บสนุนตลอดโครงการ 

0.6 

สถานการณ์ท่ี  2  
ไดรั้บการสนบัสนุนในช่วงแรก 

0.5 

ไม่ไดรั้บการสนบัสนุน 0.15 

สถานการณ์ท่ี  3  
ออกค่าใชจ่้ายในการเร่ิมตน้โครงการเอง 

0.3 

สถานการณ์ท่ี  4  
ออกค่าใชจ่้ายเองทั้งหมด 

0.2 
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จากตารางเปรียบเทียบอตัราส่วนผลตอบแทน กับการลงทุน โดยสถานะการณ์ท่ี
โครงการเลือกใชมี้แนวโนม้ท่ีจะมีผลตอบแทนท่ี 5.2 เท่าท่ีระดบัก๊าซลดการเรือนกระจกระยะแรก 
คือ3,159 tCO2e และเม่ือประมาณการเม่ือจบโครงการ 4.9 เท่าท่ีระดบัลดก๊าซเรือนกระจก 8,554.7 
tCO2e  

2) อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Retrun : IRR)   
ผลตอบแทนภายจาการลงทุน น าสถานการณ์จ าลองทั้ง 8 สถานการณ์ทดลองค านวณ 

หาผลตอบแทนในปีท่ี 7 ของโครงการ โดยบวกความสามารถในการลดคาร์บอนไปประมาณ10 % 
โดยดูจากศกัยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการ ท่ีผ่านมาจากคร้ังท่ีแล้วท่ี เกิดจาก
ปริมาณขยะเพิ่มข้ึน ท าให้มีปริมาณการรับรองสูงกวา่ท่ีไดค้าดาการณ์ ดงันั้นโครงการมีแนวโน้มท่ี
จะตดัสินใจเลือก  อตัราผลตอบแทนภายในท่ี 71% เน่ืองจากไดเ้ร่ิมรับเง่ือนไขการสนบัสนุนจาก
ภาครัฐมาแลว้ในระยะเร่ิมแรก และยงัรอค่อยท่ีจะขาย คาร์บอนท่ีไดรั้บการรับรอง ผา่นกระบวนการ
เจรจาภาคทวภิาคี  และในส่วนท่ีโครงการท่ีเหลือหากภาครัฐฯ ยงัคงนโยบายการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย 
ในการขอการรับรอง ก็จะขอสนับสนุนต่อไป แต่ถ้าหากภาครัฐไม่สนับสนุน ก็มีแนวโน้มท่ี 
ผลตอบแทนภายในจะเปล่ียนแปลงมาเป็น 62% ตามสถานการณ์ ท่ี  2  ตามขอ้มูลในตาราง ท่ี 4-12 

 
ตารางที ่4.12 ผลตอบแทนภายในและระยะเวลาคืนทุน กบัผลตอบแทน และสถานการณ์ของ

ตน้ทุนท่ีแตกต่างกนั  

ผลตอบแทน สถานการณ์ตน้ทุน ตน้ทุนรวม IRR PBB 

1) ราคา 
OTC   

ตนัละ 285.6 บาท  
2,443,222.32 บาท   
 ราคาเฉล่ียต่อปี  
 349,031.76   บาท 

1) ไดรั้บสนุนตน้ทุนตลอดโครงการ  498,268 71% 1.428 

2) โดยไดรั้บการสนบัสนุน 
ตน้ทุนช่วงแรก 

648,268 62% 1.857 

3) ออกค่าใชจ่้ายในการเร่ิมตน้ 1,058,268 27% 3.032 

4) รับผดิชอบค่าใชจ่้ายเองทั้งหมด 1,208,268 24% 3.462 

2) ราคา
ตลาด   

3) ไดรั้บสนุนตน้ทุนตลอดโครงการ  498,268 -18% 11.649 
4) โดยไดรั้บการสนบัสนุน 
ตน้ทุนช่วงแรก 

648,268 -27% 15.156 

5) ออกค่าใชจ่้ายในการเร่ิมตน้ 1,058,268 -33% 24.741 
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ผลตอบแทน สถานการณ์ตน้ทุน ตน้ทุนรวม IRR PBB 

ตนัละ 35 บาท  
299,414.50  บาท    
ราคาเฉล่ียต่อปี      
42,773.50   บาท  

6) รับผดิชอบค่าใชจ่้ายเองทั้งหมด 1,208,268 -37% 28.428 

 
จากค่า IRR ภาพรวมของโครงการ แต่ละสถานการณ์ หากโครงการก าลงัเป็นโครงการ

ท่ีเพิ่งศึกษาเร่ิมต้น ก็พบความแปรปรวนมาก เม่ือน ามาเทียบกับ อตัราค่าเสียโอกาสของสังคม
(SOCR) ท่ีหาได ้คือ 7.03% ประกอบกบัความไม่แน่นอน ปัจจยัราคาตลาดคาร์บอนภาคสมคัรใจ ท า
ให้ไม่เป็นประเด็นจูงใจในการตดัสินใจด้วย ความคุม้ค่าจากตน้ทุนท่ีนับได้ท่ีอยู่นอกเหนือจาก
ผลตอบแทนหลกัจากโครงการผลิตเช้ือเพลิง RDF  
 

4.2.1.4 ตน้ทุนทางตรงท่ีนบัไม่ได ้ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระกอบการแต่ละฝ่าย ประเด็นตน้ทุนนบัไม่ได ้ 

ท่ีแฝงตามกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการจดัท าเอกสารประกอบโครงการเพื่อขอการรับรอง
ตั้งแต่จดัเตรียมความพร้อมของบุคลากร การจดัเตรียมข้อมูล และเอกสารประกอบการยื่นขอ
โครงการ(PPD)  การทวนสอบ (Verification) และการติดตามประเมินผลโครงการ (Monitoring) 
ประกอบการขอ้มูลต่าง ท่ีปรากฎตามเอกสาร การรับรอง T-VER ประกอบกนั  

“เสียทรัพยากร ต้องซัพพอร์ต ปลายทาง เจ้าของต้องขึน้ทะเบียน แบ่งสโคป 
ต่างคนต่างท า ต้องดึงคนของหน่วยงานบัญชีมาช่วย ดึงข้อมูลย้อนหลัง ต้องไปหาข้อมูล ท่ียังไม่เข้า
ระบบ จะล าบากมาก”(ผู้ด าเนินการย่ืนเอกสาร T-VER,  การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 9 เมษายน 2562)   

 
จากความเห็นของผูย้ื่นขอการรับรองโครงการฯ ในประเด็นตน้ทุนท่ีนับ

ไม่ได้ ของแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การจดัเตรียมโครงการ เพราะอยู่นอกเง่ือนไขการว่าจา้งบริหาร
โครงการบริหารโครงการจดัการขยะมูลฝอยเพื่อเป็นเช้ือเพลิง แต่ก็จ  าเป็นตอ้งแบ่งก าลงับุคลากร 
จากโครงการหลกัเคา้มาดูใหข้อ้มูลในสนบัสนุนในฐานะผูถู้กวา่จา้งเป็นคร้ังคร่าว ส าหรับเคร่ืองจกัร 
หรืออุปกรณ์ในการติดตามตรวจวดั และบนัทึกข้อมูลตามระเบียบวิธีการก็ยงัใช้ร่วมกันอีก ไม่
สามารถประเมินป็นตวัเลขไดช้ดัเจน  
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“มีความยุ่งยากแค่เพียงการบันทึกข้อมูลในส่วนของน า้หนักขยะท่ียงัใช้การ
บันทึกด้วยมือ ยงัไม่ม ีData loger และมหีลายเง่ือนไขบางที มาแล้วขึน้ช่ังต้องไปลงบ่อฝ่ัง อาจท าให้
เกิดความสับสนในการบันทึกข้อมลู” 

(ผู้ด าเนินโครงการหลักในการผลิต RDF,  การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17  
เมษายน 2562) 

 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูด้  าเนินการผลิตสินคา้หลกั ซ่ึงไดแ้จง้วา่ 

ใชท้รัพยากรในการจดัการร่วมกนั แต่จะมีบางคร้ังท่ีตอ้งมีการใชบุ้คคลากรกลางจากหน่วยงานอ่ืน 
เช่น เจา้หน้าท่ีบญัชีกลาง มาช่วยอ านวยความสะดวกในคน้หาตน้ทุนจาก โปรแกรม SAP และยงั
ต้องมีต้นทุนในการโยกยา้ยทีมงานไปยงัแหล่งข้อมูล เน่ืองจาก ฐานข้อมูล กับโครงการยงัไม่
เช่ือมต่อกนั จ าเป็นตอ้งให้ทีมงานเขา้ไปอีกจุดหน่ึงเพื่อเข้าท าการทวนสอบความใช้ได้  และยงั
กระทบกบักระบวนการด าเนินงานทัว่ไป ด้วยเน่ืองจากระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก ตอ้ง
บนัทึกขยะน าเขา้ แต่การบนัทึกขยะน าเขา้นั้นยงัเป็นการบนัทึกดว้ยมือ และมีการจดัการเขา้ออกหาก
หยุดผลิตจึงตอ้งมีความระมดัระวงัเป็นอย่างมากในการจดบนัทึก รายการต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ
การค านวณคาร์บอน ซ่ึงเป็นความกงัวลใจของผูผ้ลิตก็ถือเป็นตน้ทุนอนัหน่ึงท่ีนับไม่ได้ แต่จะมี
ความขดัแยง้ในกบัความเห็นของผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีไม่ค่อยไดรั้บถึงตน้ทุนท่ีนบัไม่ได ้ 

“เป็นฐานข้อมลูจากผู้ รับจ้าง อบก.ช่วยแนะน าการกรอกลงโปรแกรมนวณ
ให้  ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเลย แต่อาจจะมหีลังจากขายได้  ไม่ยุ่งยาก เวลามติีดขดักแ็จ้ง อบก.กับ เอสซี
ไอช่วยแก้ ไม่นานกเ็สร็จ” (ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิโครงการผลิต ,  การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17  เมษายน 
2562)     

เน่ืองจากจดัเตรียมขอ้มูลท่ีด าเนินการตามปกติของกระบวนการท างานอยู่
แลว้ บางขอ้มูล ไดรั้บการสนบัสนุนขอ้มูลจากผูรั้บเหมา และภาครัฐ ท าใหก้ระบวนการท างาน
คล่องตวัมากข้ึน  
 

4.2.1.5  ผลตอบแทนทางตรงท่ีนบัไม่ได ้ 
“โครงการได้รับการสนับสนุน โดยทางผู้บังคับบัญชาตั้งเป้าหมาย ให้มกีาร

ลดคาร์บอนอย่างเป็นรูปธรรม แต่ยงัไม่มกีารตั้งเป้าหมายลดคาร์บอนรายจังหวดั”   (ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ
โครงการผลิต ,  การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17  เมษายน 2562)   

จาการสัมภาษณ์เชิงลึกผูถื้อกรรมสิทธ์ิ ในประเด็นผลตอบแทนท่ีนบัไม่ได ้
จากการเข้าร่วมโครงการ T-VER  ท่ีรับรู้ได้ เร่ืองคาร์บอนเครดิต เป็นเร่ืองน่าสนใจมากข้ึนใน
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หน่วยงาน เพราะโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดคาร์บอนภายในองคก์ารไดรั้บการสนบัสนุนง่ายข้ึน 
เช่นโครงการเปล่ียนหลอดไฟลดพลงังาน เป็นตน้ และไดอ้งค์ความรู้เก่ียวกบักระบวนการจดัการ
คาร์บอนภายองคก์ารเบ้ืองตน้    

“เราเอาเข้าไปน าเสนอในท่ีประชุมเสนอผลงาน และกใ็ช้ในการคิด ฟีด ของ
โครงการอ่ืนๆ ด้วย  (feasibility study)”  

 (ผู้ด าเนินการย่ืนเอกสาร  T-VER,  การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 9 เมษายน 
2562)   

ส าหรับผูข้อการรับรองโครงการฯ เป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง 
อบจ.และบริษทัในฐานะผูรั้บจา้งผูว้า่จา้งท่ีใหบ้ริการเหนือความคาดหวงั และยงัใชเ้ป็นปัจจยัการเงิน 
และส่ิงแวดลอ้มในการเสริมความเขม้แข็งของโครงการ ตามหลกัความย ัง่ยืน  และเป็นองคค์วามรู้
สร้างความเช่ียวชาญ ในการจดัการโครงการ T-VER ส าหรับโครงการต่อไป  ส าหรับผูผ้ลิตสินคา้
หลกั ช่วยท าใหเ้สริมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน ใหเ้ป็นไปตามท่ีไดว้างแผนการลดการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอน  

 
4.2.1.6 ประสิทธิภาพความคุม้ค่าและผลกระทบ 

 
“ไม่ขัด ต่อกระบวนการเลย โดยกระบวนสรุปข้อมูล 2 เดือน โดยคิดว่า

คุ้มค่าและกคิ็ดว่าเป็นกระบวนการ ท าทุกวันอยู่  แล้ว  หากต้องเพ่ิมเติมค่าใช้จ่าย ไม่เกินงบ ท่ีได้จาก
รายได้ จากโครงการT-VER กส็ามารถท าได้ แต่หากต้องใช้จากงบประมาณของรัฐฯ กจ็ะเป็นไปได้
ยากอุปสรรค์ในการจัดท าจัดเอกสารไม่มี อะไร ในส่วนของอ านาจก็ไม่ซับซ้อน พี่เลีย้งก็เป็นไป
ด้วยดี มีการจัดสรรกระบวนการเป็นอย่างดี”    (ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิโครงการผลิต ,  การสัมภาษณ์ส่วน
บุคคล, 17  เมษายน 2562)   

จาการสัมภาษณ์เชิงลึกผูถื้อกรรมสิทธ์ิในประเด็นประสิทธิภาพความคุม้ค่า 
จากการเร่ิมตน้โครงการไม่ไดมี้ความตั้งใจ ท่ีจะจดัการหารายไดจ้ากการขายคาร์บอนเครดิต มีแต่
เพียงการศึกษาการปลดปลอ่ยก๊าซเร่ือนกระจกจากภาครัฐฯ และมีการศึกษาการจดัการขยะโดยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากญ่ีปุ่น แต่บทสรุปสุดทา้ยดว้ยความไม่เหมาะสมทางกายภาพของขยะ จึง
ลม้เลิกโครงการไป เม่ือมีกระบวนจดัการแปรรูปขยะเป็นเช้ือเพลิง RDF  มีวตัถุประสงคห์ลกัเพียง
ตอ้งการลดการขยะสู่หลุมฟังกลบท่ีเหลือพื้นท่ีจ  ากดั ดงันั้นความคาดหวงัรายได ้ ท่ีมีจากโครงการ 
T-VER จึงมีนอ้ยมาก เพียงแต่ควบคู่โครงการหลกัเพียงเท่านั้น  และเม่ือเปรียบเทียบกบักิจกรรมท่ี
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ไดด้ าเนินการลงไปไม่ถือวา่อยากล าบากเกินก าลงั และยงัไดรั้บการสนบัสนุน จากภาครัฐทั้งความรู้
และค่าใชจ่้าย  ดงันั้นเม่ือโครงการส าเร็จและไดรั้บการรับรองจึงรู้สึกคุม้กวา่ท่ีไดค้าดหวงั  
 

“ในฐานะคนท างาน เรารายงานในท่ีประชุมแล้ว ว่าขายได้เท่าไหร่ แต่ยงัไม่ได้เงินซักที  
นายกติ็ดตามมาว่าขายได้หรือยงั ไม่รู้จะตอบอย่างไร ไม่รู้จะไปติดตามขัน้ตอนไหนได้” 

(ผู้ด าเนินการย่ืนเอกสาร T-VER,  การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 9 เมษายน 2562)   
 
จาการสัมภาษณ์เชิงลึกผูด้  าเนินการขอการรับรองในประเด็นประสิทธิภาพ

ความคุม้ค่าจากผลประกอบท่ีไดพ้บวา่ในดา้นของรายไดท่ี้เป็นตวัเงินท่ีแทจ้ริง ยงัไม่ไดรั้บและยงัไม่
รู้ราคาท่ีแน่นอน ในส่วนกระบวนการการติดตามต่อเน่ืองควรพฒันาให้ง่ายต่อการติดตามกวา่น้ีเม่ือ
ดงันั้นในมุมมองผูด้  าเนินการผูข้อการรับรองจึงคิดวา่คุม้ค่านอ้ยกวา่ความคาดหวงัท่ีตั้งไว ้

 
“การบันทึกด้วยคน บ้างทีความผิดพลาดด้วยเง่ือนไขการผลิดบางอย่าง” (ผู้

ด าเนินโครงการหลักในการผลิต RDF,  การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17  เมษายน 2562)  จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผูผ้ลิตสินคา้หลกัในประเด็นประสิทธิภาพความคุม้ค่าจากผลประกอบการท่ีได้ 
พบวา่รู้สึกคุม้คุม้ค่าในแง่ของการลงทุนจากในส่วนท่ีมีอยู ่แต่ควรพฒันาวิธีการจดัเก็บขอ้มูลให้เป็น
อตัโนมติั เพื่อลดความเส่ียงต่อความผดิพลาด และการขดัขวางกระบวนการหลงัการจดัท าเอกสาร 

4.2.2 กระบวนการขอการรับรอง T-VER 
กระบวนการขอการรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม

มาตรฐานของประเทศไทย (T-VER ) โครงการการจดัการของเสีย  โดยลกัษณะการผลิตเช้ือเพลิง
ขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน โดยการน ามาปฎิบติักบัโครงการศูนยก์ าจดัขยะแบบครบวงจรจากขยะ
มูลฝอยชุมชน องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสระบุรี มีการด าเนินการขั้นตอนท่ีแสดงในตาราง ตาราง
ท่ี  4 -13  
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ตารางที ่4.13 แสดงช่วงและรายละอียดการด าเนินการโครงการกบัผูมี้ส่วนเก่ียวของในการของการ
รับรองลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการ  

ช่วงเวลา รายละเอียดการด าเนินการ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
ผูรั้บผดิชอบ

หลกั 

ม.ค.-59 
จดัเตรียมความพร้อมดา้นความรู้ของ
บุคลากร 

อบจ. SCI ECO. อบก. 

พ.ค.-59 จดัท ารวบรวมขอ้มูล อบจ. SCI ECO. 
อบจ. SCI 

ECO. 
ส.ค.-59 PPD   ข้ึนทะเบียน โครงกร อบก. อบก. 

มิ.ย.-59 ท าการทวนสอบ 
อบจ. SCI ECO. ผูท้วน

สอบ 
SCI ECO. ผู ้
ทวนสอบ 

ก.ค.-61 ไดรั้บการรับรอง คร้ังท่ี 1 T-VERs .ผูท้วนสอบ อบจ. อบก. 
 

มกราคม 2559 จดัเตรียมความพร้อมดา้นความรู้ของบุคลากรด าเนินโครงการ  โดยได้
มีการประชุมร่วมกนั 3 ฝ่ายคือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในฐานะผูถื้อกรรมสิทธ์ิโครงการ บริษทั
เอสซีไอ อิโค่ เซอร์วิสเวส จ ากดั ในฐานะผูบ้ริหารโครงการ  และองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือน
กระจก ในฐานะผูส้นบัสนุนโครงการ  เพื่อช้ีแจง้ขอ้มูล กระบวนการ วิธีการ และให้ความรู้ความ
เขา้ใจ วิธีเตรียมการ และแบ่งหนา้ท่ี  และหลงัจากนั้นไดท้  าการนดัหมาย เพื่อจดัเตรียมขอ้มูลแต่ละ
ส่วน โดยแบ่งหนา้ท่ีดงัน้ี องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสระบุรี จดัเตรียมขอ้มูลในส่วนเอกสารสิทธ์
ของพื้นท่ี และประสานงาน เร่ืองการเขา้เยี่ยมชมหน้านงาน บริษทั เอสซีไอ อีโค่  รวบรวมขอ้มูล
ตน้ทุน การใช้พลงังาน ไฟฟ้า และเช้ือเพลิง  และกระบวนการผลิต ท่ีเก่ียวขอ้ง องค์การบริหาร
จดัการก๊าซเรือนกระจกควบคุมกระบวนการค านวนและวิธีการน าระเบียบปฎิบติัมาใช้ให้ถูกตอ้ง 
ก่อนน าไปส่งทวนสอบ  

พฤษภาคม 2559 จดัท ารวบรวมขอ้มูล ตามท่ีไดแ้บ่งหนา้ท่ีไว ้ จดัเตรียมเป็นเอกสาร
ประกอบการยืน่ขอโครงการ (PPD)   โดยกระบวนการน้ี ใชบุ้คคลากรของหน่วยงานอ่ืนระดมก าลงั
เขา้มาช่วยกนั คน้หาขอ้มูล จากฐานขอ้มูลท่ีมีอยู ่ 

สิงหาคม 2559 ส่งเอกสาร PPD  และ โครงการท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียน 
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มิถุนายน 2559   ผูต้รวจสอบโครงการ ท าการทวนสอบ (Verification)  พบว่าใน
ระยะเวลา 2 ปี 8 เดือน สามารถท าการลดก๊าซเรือนกระจกได้ 3,159 (tCO2e) และสามารถแกไ้ข
ประเด็นขอ้สงสัย และขอ้ผดิพลาดท่ีผูต้รวจสอบไดเ้รียบร้อย  

19 กรกฎาคม 2561 ได้รับการรับรอง คร้ังท่ี 1 T-VERs 3,159 tCO2e ครอบคลุม
ระยะเวลา 2   ปี  8 เดือน 

 
4.2.3 กระบวนการติดตามคุณภาพ   

การติดตามคุณภาพของกระบวนการขอการรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER ) ของโครงการศูนยก์ าจดัขยะแบบครบวงจร
จากขยะมูลฝอยชุมชน องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสระบุรี  ปัจจุบนัมีแนวทางการด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี  

4.2.3.1 การวางแผนการติดตาม  
การบนัทึกขอ้มูลตรวจวดัค่าต่าง ๆ และน ามาจดัท าเป็นบนัทึกรายเดือน จะ

เป็นหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีบริษทั เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากดั ผูพ้ฒันาโครงการ  ท่ีได้รับการ
อบรมกระบวนการ การติดตามผลให้มึความเขา้ใจแลว้ น าขอ้มูล มาค านวณเป็นปริมาณการ ปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกแต่ละเดือน โดยจะมีการเก็บรักษาข้อมูล และรายละเอียดอุปกรณ์ ท่ีใช้ภายใน
โครงการเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 2 ปี หลงัครบระยะเวลาคาร์บอนเครดิต  

ขอ้มูลน ้าหนกัขยะมุลฝอย ตรวจหาไดจ้ากการชัง่น ้าหนกัขยะโดยใชเ้คร่ือง
ชัง่ขนาดใหญ่ ท่ีสามารถชัง่รถบรรถทุกได ้โดยใชเ้จา้หนา้ท่ีบรรทึกน ้ าหนกัทุกคร้ังท่ีมีขยะเขา้ และ
จัดทบันทึกรายเดือน ให้ผุ ้มีอ  านาจตรวจสอบ ลงนาม ข้อมุลน ้ ามันเช้ือเพลิง ตรวจสอบจาก
ใบเสร็จรับเงิน การจดัซ้ือ ในฐานขอ้มูล ระบบ System Application Program (SAP) ของบริษทัฯ  

โดยอุปกรณ์ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงาน ของโครงการจะได้รับการ
ตรวจสอบ ให้มีสภาพการท างานท่ีถูกต้องตลอดการด าเนินเงิน มาตรวดัไฟในโครงการเป็น
สินทรัพย์ของการไฟฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นระบบ แบบอ่านหน่วยอัตโนมัติ (Automatic Meter 
Reading)  และมีระบบตรวจสอบความผิดปกติ (AMR Monitor System)   ส าหรับเคร่ืองชั่ง
รถบรรทุกเป็นแบบสัญญาณดิจิทลั ซัง่จะไดรั้บการสอบเทียบโดยส านกังานกลางชัง่ตวงวดั 2 ปี/คร้ัง 
ตามมาตรฐานกฎหมายก าหนด  
 ในกระบวนการผลิด หากระบบไฟฟ้าเกิดขดัขอ้งเป็นการชัว่คราว  มีผลต่อการกวนกลบั
กอง ดว้ยเคร่ืองจกัร MBT โครงการ จะท าการกลบัดว้ยรถตกัแทน เพื่อป้องกนัก๊าซมีเทนจาก
กระบวนการหมกั ท่ีไม่ใช ้อ๊อกซิเจน  และหากเคร่ืองกวน MBT เกิดขดัขอ้งเป็นเวลานาน โครงการ
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จะท าการหยดุรับขยะใหม่ และส่งขยะคา้งไปท่ีหอ้งเติมอากาศ ไปยงัโรงงาน ปูนซีเมนต ์แก่งคอย 
เพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิง โดยใหมี้การปรับสูตรใหมี้ควาความร้อนใหสู้งข้ึน เพื่อรองรับขยะท่ีส่งไปก าจดั
จากโครงการ  

 

ภาพที ่4.7  ขอบเขตการด าเนินการโครงการ T-VER 
 

4.2.3.2 กระบวนการติดตาม  
เม่ือโครงการไดด้ าเนินการครบก าหนดการ 1 แลว้ปีข้ึนไป   ผูถื้อกรรมสิทธิ

ในโครงการท าการจดัส่งข้อมูลท่ีได้จดัเก็บให้กับองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก  เพื่อ
ตรวจสอบเบ้ืองตน้ ก่อนส่งใหผู้ท้วนสอบ และท าการนดัหมายเขา้มาตรวจสอบสถานท่ีจริง ขั้นตอน
น้ีจะเหมือนกบัขั้นตอนการตรวจความใช้ไดข้องโครงการในคร้ังแรก เพื่อดูว่ามีการเปล่ียนแปลง
ของโครงการไปจากเดิมหรือไม่  ถา้หากไม่มีการเปล่ียนแปลง ก็จะท าการยืนยนัยอดการรับรอง ให้
ทางผูข้อการรับรองทราบภายใน 1  เดือน โดยมีการสรุปให้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูป้ระกอบการ
และองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 
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4.3 โอกาสและอปุสรรค 
  จากการศึกษาพบโอกาสและอุปสรรคในการด าเนินโครงการผลิตเช้ือเพลิงแข็งจากขยะมูล
ฝอยแข็ง Refuse-derived fuel (RDF)  เม่ือด าเนินตามระเบียบมาตรฐานลดก๊าซเรือนกระจกภาค
สมคัรใจของประเทศไทย (T-VER)  

4.3.1.1 โอกาส 
“ทาง อบก. เป็นคนติดต่อเราเข้ามาก่อน เห็นเค้าบอกว่าเค้าดูจากโครงการท่ีเง่ือนไข

ตรงตามโครงการแล้วจะสอบถามแล้วให้ข้อมลูเข้ามา พอเสนอทางผู้ใหญ่แล้วสนใจเราเลยตัดสินใจ
เข้าร่วม” (ผู้ด าเนินการย่ืนเอกสาร T-VER,  การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 9 เมษายน 2562)   

 
“ก่อนหน้านี ้มีการท าวิจัย เกี่ยวกับการปล่อย คาร์บอน จากการจัดการขยะโดย ม.

มหิดล เข้าใจว่า คงเป็นข้อมลูท่ีท าให้เค้า (อบก.) ตัดสินใจเลือกเราเข้าร่วม” 
 (ผู้ถือกรรมสิทธ์ิโครงการผลิต ,  การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17  เมษายน 2562)   

1) แรงสนับสนุนจากภาครัฐ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกท่ีจะ
คดัเลือกโครงการท่ีพอจะมีศกัยภาพ และท าการติดต่อแบบเชิงรุก พร้อมกบัให้การสนับสนุนงบ
ประมาณการเร่ิมตน้ให้กบัโครงการท่ีมีความท่ีเขา้เกณฑ์ พร้อมกบัองคค์วามรู้ อ านวยความสะดวก
ในการขอการรับรอง  การทวนสอบความใชไ้ด ้การติดตามประเมินผล  

“ท าได้ไม่ยุ่งยาก สามารถถ่ายทอดให้กับคนงานระหว่างกะได้” (ผู้ด าเนิน
โครงการหลักในการผลิต RDF, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17  เมษายน 2562) 

2) ความสะดวก และความง่ายของระเบียบวธีิการในการลดก๊าซเรือนกระจก
(Methodology)  เน่ืองจากการปรับ ให้เป็นภาษาไทย ท าใหผู้น้  ามาปฎิบติัเขา้ใจง่าย ไม่เกิดความ
สับสนในกระบวนการส่ือสารระหวา่งกนั 

“บางทีกเ็อาแบบฟอร์มของ อบก.มาปรับใช้กับงาน ท่ีส านักงาน ท าให้งาน
เร็วขึน้” (ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิโครงการผลิต ,  การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17  เมษายน 2562)  

3) สร้างทกัษะ ความรู้ให้ผูป้ฎิบติัโครงการ ในการวางแผนจดัเตรียมข้อมูล
ล่วงหนา้ ใหเ้กิดความสะดวกยิง่ข้ึน  

“การอนุมัติโครงการประเภทลดคาร์บอน หรือประหยดัพลังงาน ได้รับการ
สนใจจากผู้ใหญ่มากขึน้” (ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิโครงการผลิต,  การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17  เมษายน 
2562)  
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4) โครงการเป็นจุดริเร่ิมให ้หน่วยงานสนใจ ในประเด็นการจดัท าโครงการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ ลดคาร์บอนในองคก์าร เป็นประเด็นเปรียบเทียบส าหรับโครงการอ่ืน  
 

4.3.1.2  อุปสรรค 
1) ความยุ่งยากจาการรวบรวมข้อมูลยอ้นหลังและข้อมูลจากหลายส่วน 

ดงัท่ีไดเ้ห็นจากเอกสารขอ้มูล CAR 001  และ FAR 01 ท่ีปรากฎในเอกสารการรับรองโครงการ ท า
ใหเ้กิดความคลาดเคล่ือน ผดิเพี้ยน  

“ในฐานะคนท างาน เรารายงานในท่ีประชุมแล้ว ว่าขายได้เท่าไหร่ แต่ยงั
ไม่ได้เงินซักที นายกติ็ดตามมาว่าขายได้หรือยงั ไม่รู้จะตอบอย่างไร ไม่รู้จะไปติดตามขัน้ตอนไหน
ได้” (ผู้ด าเนินการย่ืนเอกสาร T-VER,  การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 9 เมษายน 2562)   

2) ความผนัผวนของราคา ราคาตลาดภาคสมคัรใจไม่แน่นอนเป็นการขาย
กันแบบ ตกลงกัน เองแบบ ทวิภาค OTC ไม่มีกฎเกณท์ท่ีท่ีบงัคบัให้ใครมารองรับ ไม่จูงใจให้
เจา้ของโครงการ 

“ผู้ใหญ่ต้องการจัดการขยะในพืน้ท่ีเป็นหลัก ส่วนเร่ืองอ่ืนมองว่าช่วยท า
ให้โครงการอยู่ได้ ขออย่าให้เกินงบประมาณรัฐกพ็อ” (ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิโครงการผลิต, การสัมภาษณ์
ส่วนบุคคล, 17 เมษายน 2562 

3) เจา้ของโครงการ มุ่งประสิทธิภาพรายไดโ้ครงการหลกัมากกวา่ รายได้
จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ถา้โครงการหลกัไม่สามารถด าเนินการไปได ้T-VER ก็ไม่ส าเร็จ
ดว้ยเช่นกนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่5 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

มาตรฐานการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจของประเทศไทย (T-VER) โครงการแปรรูป
ขยะมูลฝอยเพื่อเป็นเช้ือเพลิงแข็ง (Refuse-derived fuel (RDF)  จดัข้ึนเพื่อให้เกิดความร่วมมือจาก
ผูป้ระกอบการประเภทโครงการรายย่อย ได้เขา้มามีส่วนร่วมในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของตนเอง ดว้ยความสมคัรใจ โดยไม่มีกฎหมายผูกพนัธ์ และจะมีการซ้ือขายกนัผา่นระบบ
ตลาด หรือ การซ้ือขายผ่านระบบทวิภาคี (Over–the Counter : OTC) ซ่ึงเป็นการเจรจากนัระหว่าง
สองฝ่าย  เม่ือพิจารณา ตน้ทุนทางตรงท่ีเพิ่มจากโครงการหลกั ท าให้เกิด ผลตอบแทนทางตรงและ
ผลกระทบต่างๆ ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากโครงการ T-VER โดยไม่คิดเร่ืองของภาพลกัษณ์ท่ีจะเกิดข้ึน  
 

5.1 ข้อสรุป 
5.1.1 ความคุ้มค่าต้นทุนตรง  และผลตอบแทนตรง  

การศึกษาขอ้มูลน้ีไดท้  าการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัความคุม้ค่า จากตน้ทุนทางตรงและ
ผลตอบแทนทางตรงในโครงการ T-VER  แบ่งเป็น ท่ีนับได้และนับไม่ได้ โดยการประเมินจาก
ค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายออกไปเพื่อในโครงการฯ 

5.1.1.1 ประเมินความคุม้ค่าจากลงทุนท่ีนบัได ้ จนโครงการแลว้เสร็จ 
1) มูลค่าจากการขาย แบ่งเป็น 2 กรณี  

กรณีท่ี 1 ราคา OTC ซ่ึงเป็นราคาท่ีมีโอกาสคุม้ค่าจากการลงทุนมากท่ีสุด 
แต่ อยู่ในระหว่างการเจรจาซ่ึงยงัไม่มีก าหนดเวลาท่ีชัดเจน อยู่ท่ี ราคาขาย 8 ยูโร / ตนัคาร์บอน
เทียบเท่า  (อตัราแลกเปล่ียน  1 ยโูรเท่ากบั 35.70 บาท ณ.วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2562)   

กรณีท่ี 2  ราคาตลาดซ่ึงเป็นราคาท่ีมีโอกาสไม่คุม้ค่าจาการลงทุนมาก
ท่ีสุด  ราคาขาย 35 บาท /ตนัคาร์บอนเทียบเท่า มูลค่า 299,414.50  บาท  ราคาเฉล่ียต่อปี  42,773.50   
บาท 

2) เปรียบเทียบราคาต่อผลผลิตหลกั 
กรณีท่ี 1 ราคา OTC  
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5.49    บาท/ ตนัRDF  
กรณีท่ี 2  ราคาตลาด 
0.67 บาท/ ตนัRDF 
ราคา RDF ท่ีท  าการจ าหน่าย เป็นเช้ือเพลิง ณ.ปัจจุบนั ราคา 1,000 บาท/

ตนั และมีการจ าหน่ายอยา่งต่อเน่ือง กบัผูผ้ลิตซีเมนต ์ตลาดยงัมีศกัยภาพ พฒันาไปในดา้นการท า
โรงไฟฟ้า ในอนาคต   

3) อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน เปรียบเทียบตามปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ท่ีลดได ้โดยสถานะการณ์ท่ีโครงการเลือกใชมี้แนวโนม้ท่ีจะมีผลตอบแทนท่ี 5.2 เท่าท่ีระดบัก๊าซลด
การเรือนกระจกระยะแรก คือ3,159 tCO2e และเม่ือประมาณการเม่ือจบโครงการ 4.9 เท่าท่ีระดบัลด
ก๊าซเรือนกระจก 8,554.7 tCO2e  

 
4) ระยะเวลาการคืนทุนของโครงการ (PBP) 

 ระยะเวลาคืนทุนมี 8 กรณี โดยจ าลองเหตุการณ์ดา้นผลตอบแทนจาก
ราคา และตน้ทุนจากการสนบัสนุนของรัฐ และเม่ือน ามาเทียบกบัระยะเวลาโครงการของการรับรอง
มาตรฐานการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นระยะเวลา 7 ปี โดยปรากฎตามภาพท่ี 5 – 1 

 

ภาพที ่5.1  แผนภูมิเปรียบเทียบระยะเวลาการคืนทุนกบัระยะเวลาการขอการรับรองโครงการลด
ก๊าซเรือนกระจก 
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พบวา่มีเพียงสถานการณ์ผลตอบแทนท่ีราคาทวภิาคี ในสถานการณ์
สนบัสนุนรูปแบบต่าง ๆ เท่านั้น ท่ีมีระยะเวลาคืนทุน ไม่เกินระยะเวลาส้ินสุดโครงการ นอกจากนั้น
มีระยะเวลาในการคืนทุนเกินกวา่ระยะเวลาโครงการทั้งส้ิน ซ่ึงท าใหมี้โอกาสท าใหโ้ครงการไม่คุม้
ทุนจากการลงทุนได ้

  

5) อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Retrun : IRR)   
พิจารณาต่กอตัราผลตอบแทนภายจาการลงทุน 8 สถานการณ์พิจารณา

จาก พบวา่ราคาท่ีต่างกนั มีผลอยา่งมากกบัการตดัสินใจ ถึงโครงการจะเลือกตดัสินขายท่ีราคา ท่ีมี
การเจราทวิภาคี ซ่ึงจะได้รับการอตัราผลตอบแทนภายสูงสุดท่ี  71% จากโอกาสท่ีจะได้รับการ
สนบัสนุตน้ทุนตลอดโครงการ หรือ 62% ถา้ไดรั้บการสนบัสนุนตน้ทุนแค่เพียงช่วงแรก  แต่ก็มี
โอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนภายในท่ี ติดลบ 18 %  ถึง 37 %  ตามสถานการณ์การสนับสนุน
ตน้ทุน เน่ืองจากการขายในราคาตามกลไกตลาด เน่ืองจากสาเหตุจากการท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือ
ยกเลิกพนัธกรณีตามพิธีสารเกียวโต 

เม่ือน ามาเทียบกับ อตัราค่าเสียโอกาสของสังคม(SOCR) ท่ีหาได้ คือ 
7.03% เป็นประเด็นจูงใจในการตดัสินใจด้วย ความคุม้ค่าจากตน้ทุนท่ีนับได้ท่ีอยู่นอกเหนือจาก
ผลตอบแทนหลกัจากโครงการผลิตเช้ือเพลิง RDF  

 
5.1.1.2 ประเมินความคุม้ค่าจากการลงทุนท่ีนบัไม่ได ้ 

ตน้ทุนทางตรงท่ีนับไม่ได้ท่ีเกิดข้ึนส่วนมากท าโครงการน้ีส่วนใหญ่ผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการให้ความเห็นไปในทิศทางเด่ียวกนัวา่ ตอ้งแบ่งแวลาจากหนา้ท่ีหลกั หรือ
โครงการหลกัมาด าเนินการ เน่ืองจากการลดการก๊าซเรือนตามมาตรฐานภาคสมคัรใจของประเทศ
ไทย (T-VER) เป็นโครงการเสริม ท่ีไม่ไดร้ะบุอยูใ่นสัญญาวา่จา้ง ทั้งผูพ้ฒันาโครงการ ท่ีเป็นเอกชน 
ท่ีตอ้งท าในลกัษณะ จ าเป็นเพื่อรักษาความสัมพนัธ์ให้ผูว้า่จา้งคือ อบจ.คือภาครัฐ   แต่การลงแรงก็
มิได ้เบียดบงัเวลาการท างานจากโครงการหลกัไปมากนกั เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีแทรกอยู่
ภายในการท างานปกติอยู่แล้ว เวน้แต่การรวบรวมขอ้มูล ท่ียอ้นหลงัไปหลายปี  แต่เม่ือโครงการ
ไดรั้บการรับรอง ก็ท  าให้เกิดความภาคภูมิใจในผลลพัธ์ ไดรั้บการช่ืนชม จากผูบ้งัคบับญัชา  และยงั
ไดค้วามรู้จากกระบวนการด าเนินการ เก่ียวกบั การขอการรับรอง คาร์บอนเครดิต และเกิดความ
มัน่ใจในการท าโครงการ ลกัษณะเดียวกนั วา่สามารถสร้างมูลค่าได ้ท าให้องคก์าร เห็นคุณค่าจาก 
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กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก และโครงการต่าง ๆ ต่อเน่ือง  แต่ยงัมีความกงัวลเร่ืองการตลาดอยู่ 
เน่ืองจากยงัไม่เกิดการขาย และ ราคาท่ีแจง้ไว ้กบัราคาท่ีติดตาม ส าหรับผูถื้อกรรมสิทธ์ิโครงการ ไม่
มีความคาดหวงัในผลตอบแทนจาการลงทุนเพียงแต่ขอให้ไดท้  าลงไปเป็นกระบวนการหน่ึงในการ
ท างาน  รู้สึกวา่เป็นหนา้ท่ีอนัพึงท า  

 

5.1.2 การน ามาปฎบิัติ ประสิทธิภาพ ผลกระทบ  
แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกส าหรับโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อเป็น

เช้ือเพลิงแข็ง Refuse-derived fuel (RDF) ตามมาตรฐานภาคสมคัรใจของประเทศไทยนั้น เป็น
ระเบียบ ท่ีประยุกตม์าจาก กลไกการพฒันาท่ีสะอาด หรือ CDM (Clean Development Mechanism) 
แต่ไดน้ ามาปรับใหเ้หมาะสมมากข้ึน  จากผลการศึกษาโครงการพบวา่ 

มีความเหมาะสม และอ านวยความสะดวกให้กบัเจ้าของโครงการ คือ ใช้เฉพาะ
ขอ้มูลท่ีมีความจ าเป็น  และมีความเก่ียวขอ้งกบัโครงการ และใชพ้ลงังาน เช่น การใชน้ ้ ามนั การใช้
ไฟฟ้า ท่ีอยูใ่นการผลิต  ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ ตรวจวดัเพิ่มให้เสียค่าใชจ่้าย  ในส่วน
ท่ีเป็นฐานขอ้มูลเชิงสถิต ไดมี้การจดัเตรียมไวเ้ป็นขอ้มูลกลาง เพื่ออ านวยความสะดวก และเป็น
มาตรฐานในการค านวณ   

ส าหรับผลกระทบ ท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับผูป้ระกอบการ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน คือเร่ืองของ
การเก็บขอ้มูลยอ้นหลงั  เน่ืองจากผูป้ระกอบการโครงการน้ี มีระบบการจดัเก็บขอ้มูล ดว้ยระบบ 
System Application Program (SAP)  สามารถคน้หาขอ้มูลยอ้นหลงัให้ได้ แต่จ าเป็นตอ้งมีการใช้
อ านาจอนุมติั และเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย และหากถา้เป็นผูป้ระกอบการรายอ่ืน ท่ียงัไม่ความ
พร้อมเร่ืองฐานขอ้มูล  อาจจะท าใหไ้ม่สนใจเขา้ร่วมโครงการ  

 

5.2 อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาพบว่า ในการพิจารณาประเมินผลโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็น

เช้ือเพลิงแข็ง Refuse-derived fuel (RDF) ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) จะมี 2 ดา้นคือ การประเมินผลเชิงปริมาณในดา้นความคุม้ค่า
จากผลตอบแทนท่ีไดจ้ากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
(T-VER)   และการประเมินผลเชิงคุณภาพเพื่อสะทอ้นความเห็นของผูป้ระกอบการ  

การประเมินผลเชิงปริมาณโดยใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ตน้ทุนและ
ผลตอบแทน Cost-Benefit Analysis (CBA)  จากผลผลิตท่ีเกิดข้ึน โดยน ามาค านวณกบัสถานการณ์
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ราคาท่ีคาดวา่จะขายไดพ้บวา่มี 2 สถานการณ์ คือ ราคาท่ีขายผา่นระบบเจรจาทวิภาคี (OTC) 8 ยูโร
คิดเป็นเงินไทยเท่ากบั 280.56 บาท / ตนัคาร์บอนเทียบเท่า (อตัราแลกเปล่ียน 1 ยูโรเท่ากบั 35.70 
บาท ณ.วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2562) และ  ราคาตลาดภาคสมคัรใจอยู่ท่ี 35 บาท/ตนัคาร์บอนเทียบเท่า 
(ณ.วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2562)  ซ่ึงมีความแตกต่างกนัถึง 8.016 เท่า ราคา จากคาร์บอนจาการผลิต 
RDF ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ราคาเฉล่ียท่ีมีการขายอยู่ท่ี 30.56 บาท/ ตนัคาร์บอน
เทียบเท่า  (ภทัรานิษฐ ์ปริญญากุลเสฏฐ:2560) ดงันั้นการท่ีโครงการสามารถมีโอกาสขายไดใ้นราคา
สูงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการคืนทุนและการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ เพราะการส้ินสุดลงของพิธิ
สารโตเกียว ในปี พ.ศ. 2543 จะมีการเร่ิมตน้ความตกลงปารีส (Paris Agreement) มาบงัคบัใช ้ 
รัฐภาคีไดป้ระกาศเป้าหมายท่ีแต่ละประเทศก าหนดเองตามความเหมาะสม หรือท่ีเรียกว่า NDCs 
(Nationally Determined Contributions)  โดยเป็นไปในลกัษณะความสมคัรใจ โดยไม่มีการลงโทษ 
และเป็นขอ้เสนอจากรัฐภาคีข้ึนไปต่อคณะกรรมการ (Bottom Up)  อาจท าให้ตลาดคาร์บอนภาค
สมัครใจ ขยายตัวมากข้ึนมีผูค้ ้าในตลาดมากข้ึนเพื่อตอบสนองต่อการประกาศฐานคาร์บอน 
(baseline) ของแต่ละรัฐท่ีก าหนดตามความสามารถ ในขณะเดียวกนั แต่ดา้นราคามีแนวโน้มท่ีจะ
ต ่าลงไปอีก ซ่ึงประเทศไทยพยายามสร้างกลไกลราคา และมาตรฐานตลาดเพื่อรองรับภายในเพื่อ
รักษาเสถียรภาพราคาภายในประเทศ โดยจากการศึกษาเร่ืองราคาคาร์บอนเครดิตท่ีเหมาะสมของ
ประเทศไทย ไม่ควรต ่ากว่า 10 บาทต่อตัน จากเกณฑ์ต้นทุนการบริหารด้านจัดการคาร์บอน 
(องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2559) 

มูลค่าขายทั้งหมดเม่ือเทียบกบัการผลิตสินคา้หลกั โดยน ามาค านวณกบัสถานการณ์ราคาท่ี
คาดวา่จะขายไดพ้บวา่มี 2 สถานการณ์ ในราคาท่ีแตกต่างกนัพบว่าราคาท่ีขายผา่นระบบเจรจาทวิ-
ภาคี (OTC) อยู่ท่ี 5.49 บาท/ตนัRDF  ส่วนราคาตลาด อยุ่ท่ี 0.67 บาท/ตนัRDF   และเม่ือน าไป
เปรียบเทียบกบัราคา RDF ท่ีท  าการส่งขาย คืออยู่ท่ี 1,000 บาท/ตนั ปรากฎว่า มีความแตกต่างกนั
อยา่งมาก ดงันั้นประเด็นเร่ืองผลตอบแทนทางดา้นมูลค่าเงิน ส าหรับคาร์บอน์เครดิตจึงไม่สามารถ
ให้โครงการผลิต RDF พึ่งพาได้  จ  าเป็นตอ้งให้รายได้จาก RDF เป็นตวัหล่อเล้ียงการด าเนินการ 
ตน้ทุนทางตรงท่ีนับได้การเขา้ร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย (T-VER)  มี 4 ส่วน ไดแ้ก่ ค่าจดัเตรียมเอกสารรวบรวมขอ้มูล ค่าอุปกรณ์ตรวจวดัและ
จดัเก็บขอ้มูล และค่าตรวจสอบและทวนสอบ  และค่าใชจ่้ายส่วนเพิ่มจากการด าเนินงานปกติ โดย
ในช่วงเร่ิมเขา้โครงการมีการจูงใจจากภาครัฐ ไดรั้บการยกเวน้ค่าตรวจสอบและค่าทวนสอบความ
ใชไ้ดข้องโครงการ และสามารถใชเ้คร่ืองตรวจวดัจดัเก็บขอ้มูลความเอ้ืออ านวย จากระเบียบวิธีการ
ลดก๊าซเรือนกระจก จึงท าใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุนช่วงแรกของโครงการ  กรณีขายราคา OTC 
สูงกวา่ตอ้งเป็นผูรั้บภาระเอง ถึง 3.98 เท่า และผลตอบแทนต่อตน้ทุนกรณีราคาตลาดสูงกวา่ 
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เป็นผูรั้บภาระเอง 0.49 เท่า และส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนหรือหากมีการะเปล่ียนนโยบายใน
อนาคต ผลตอบแทนต่อตน้ทุน กรณีขายในราคา OTC 2.9 เท่า และการขายในราคาตลาด ท่ี 0.4 เท่า 
จากผลตอบแทนเดิม  
 

การวเิคราะห์การคืนทุนของโครงการเขา้ร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)   โดยมีอาย ุ7 ปี โดยไดจ้  าลองสถานการณ์เก่ียวกบัผลตอบแทน
ไว ้2 ลกัษณะ  คือราคา OTC และราคาตลาด และจ าลองสถานการณ์ตน้ทุนไว ้4 ลกัษณะ คือ กรณีท่ี  
1 ไดรั้บการสนบัสนุน ตลอดโครงการ กรณีท่ี   2 กรณีไดรั้บสนุนแต่ช่วงแรก กรณีท่ี 3 กรณีตอ้ง
ออกค่าใชจ่้ายเองทั้ง กรณีท่ี 4  กรณีไดรั้บการสนบัสนุนท่ีหลงั  พบวา่ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 
ควรมีผลตอบแทน ท่ีราคา OTC เพราะอายุไม่เกิน 7 ปี ไม่เช่นนั้นอาจตอ้งเอาเงินจากโครงการหลกั
เขา้มาหมุนเวยีนเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการลดก๊าซเรือนกระจก  

การวิเคราะห์ผลตอบแทนภายใน ของโครงการเขา้ร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค
สมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)   จากขอ้มูล ตน้ทุนทางตรง และผลตอบแทน
ทางตรงท่ีน ามาค านวณ  โดยใชส้มมุติฐานวา่ จะมีการรายได ้ในปี 3 หลงัการไดรั้บรอง และ ปี 7 เม่ือ
ส้ินสุดโครงการโดยก าหนดผลตอบแทนเป็น 2 กรณีคือ ราคา OTC  และราคาตลาด ก าหนดตน้ทุน
ไว ้4 สถานการณ์ คือ สถานการณ์ท่ี  1 ไดรั้บการสนบัสนุน ตลอดโครงการ สถานการณ์ท่ี  2 ไดรั้บ
สนบัสนุนแต่ช่วงแรก สถานการณ์ท่ี 3 ดรั้บการสนบัสนุนท่ีหลงั สถานการณ์ท่ี 4 ตอ้งออกค่าใช้จ่าย
เองทั้ง และน าค่าท่ีได้มาเปรียบเทียบกบั ค่าเสียโอกาสทางสังคม (SOCR)   ณ วนัท่ี 26 มิถุนายน 
2562 พบว่าผลตอบแทนในราคา OTC  มีอตัรา IRR สูงกว่าอตัราค่าเสียโอกาสของสังคม (SOCR)  
แต่ผลตอบแทนในราคาตลาดมีอตัรา IRR ต ่ากวา่อตัราค่าเสียโอกาสของสังคม (SOCR)  ดงันั้นจึงมี
ความเส่ียงท่ีเกิดจากผลตอบแทนทางด้านปัจจยัราคาท่ีไม่แน่นอน ของราคาคาร์บอนเครดิตภาค
สมคัรใจ ไม่สามารถตดัสินใจท่ีจะลงทุนเพื่อใช้รายไดจ้ากการขายคาร์บอนเครดิต เป็นรายไดห้ลกั
ในการด าเนินธุรกิจได ้
  ดา้นประสิทธิภาพและผลกระทบของขั้นตอนการด าเนินการเพื่อเขา้ร่วมโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ในการพิจารณาประเมินผล
โครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงแข็ง Refuse-derived fuel (RDF) โครงการศูนยก์ าจดัขยะ
แบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสระบุรี มีรูปการบริหารและ
ด าเนินการเฉพาะคือถือกรรมสิทธ์ิโดยรัฐ และท าการจา้งเอกชนบริหาร โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัของ
โครงการเพื่อก าจดัขยะสดในพื้นท่ี ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐฯ และภายใตง้บประมาณ (ธีระพงษ์ 
จองหยินและคณะ:2561) ในเร่ืองการมุ่งการจัดการให้เป็นตามนโยบายหลักเก่ียวกับขยะ
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ผลตอบแทนท่ีนับได้อนัจะเกิดจากโครงการ T-VER เป็นผลพลอยได้ เพียงควบคุมให้อยู่ภายใต้
งบประมาณ 

ดา้นเอกชนในฐานะผูพ้ฒันาโครงการ ถึงสัญญาวา่จา้ง ไม่ไดท้  าการระบุขอบเขตงาน  เม่ือ
ได้พิจารณาแล้วกระบวนการด าเนินการ ไม่ได้ขดักับกระบวนการผลิต และใช้สาธารณูปโภค
ร่วมกนั และเพื่อเป็นการรักษาสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูว้า่จา้ง และมีโอกาสตอ้งพึ่งพากนัในอนาคต และยงั
ไดป้ระโยชน์ในส่วนของการน าไปใช้เป็นการอา้งอิงโครงการไดใ้นอนาคต  โดยองค์ความรู้จาก
กระบวนการด าเนินการสามารถน าไป ปรับใชไ้ดข้ยายผลได ้ 

 ดา้นความกงัวลใจ เป็นเร่ืองผลตอบแทนท่ียงัไม่มีความแน่นอนและอาจต ่ากว่าภาคบงัคบั
(Laosuwan et al:2012) เน่ืองจากขายไดเ้ป็นมูลค่าเงิน แต่ก็ยงัไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย อ่ืนใดจาก
ภาครัฐ ท าให้ผูป้ระกอบการยงัมีความมัน่ใจท่ีจะด าเนินโครงการต่อไป  เพราะยงัมีรายได้ จาก
โครงการผลิต RDF และการก าจดัขยะตามวตัถุประสงคห์ลกัเป็นแนวทางในการท างาน  

ดงันั้นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)  
ส าหรับ โครงการผลิตเช้ือเพลิงแขง็จากขยะมูลฝอย (RDF) เม่ือพิจารณาถึงดา้นความคุม้ค่าโครงการ 
จากกระบวนการจดัท าท่ีเก่ียวพนักบัการด าเนินโครงการหลกั ค่าใช้จ่ายท่ีมีการสนบัสนุนให้จาก
องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก และจะตอ้งช าระต่อเม่ือไดมี้การขายไดแ้ลว้  หาเปรียบเทียบ 
ไดก้บัการเอาอากาศ ไปแลกกบักระดาษ ถึงวนัน้ียงัไม่มีคุณค่าอะไรแต่ก็ยงัไม่รู้สึกวา่ไม่สูญเสียหรือ
ผิดหวงั แต่อย่างใด รอวนัท่ีจะขายได ้เป็นเงินกลบัมา ไม่ว่าจะมากหรือน้อยข้ืนอยู่กบัสถานการณ์  
แต่ยงัมีองคค์วามรู้ติดตวัผูล้งมือปฎิบติัอยู ่ เม่ือการเร่ิมตน้ของความตกลงปารีสท่ีจะเร่ิมข้ึนหลงัพิธี
สารเกียวโต ราคาตลาดภาคสมคัรใจจะตอ้งพึ่งพาการซ้ือขายภายในประเทศเป็นหลกัเพื่อให้บรรลุ 
NDCs ท่ีไดป้ระกาศไว ้ 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเขา้ร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศ

ไทย (T-VER) โครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงแข็ง Refuse-derived fuel (RDF) โครงการ
ศูนยก์ าจดัขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสระบุรี  เก่ียวกบั
วิธีการเข้าสู่กระบวนการ และด้านความคุ้มค่าจาการด าเนินงานตลอดจน ประสิทธิภาพ และ
ผลกระทบ มีขอ้สนอแนะดงัตอ่ไปน้ี  
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5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
5.3.1.1 องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

1) ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในโครงการจดัการขยะในท้องถ่ิน ต้องมี
ความรู้ความเขา้ใจ  จดัท าโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบต่าง ๆ ตามท่ี ความเหมาะสมกบั
ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน เพราะรูปแบบ การด าเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก สามารถประยุกตใ์ชไ้ด้
กบัโครงการไดห้ลายประเภท 

2) ควรน าประเด็นเร่ือง โครงการลดก๊าซเรือนกระจก  เป็นหน่ึงในการ 
คดัเลือกผูรั้บงานโครงการต่าง ๆ ส าหรับโครงการวา่จา้งของรัฐ  ท่ีเขา้ข่ายในการลดก๊าซเรือนกระจก  
 

5.3.1.2 ผูป้ระกอบการ 
1) ในฐานะผู ้พ ัฒนาโครงการ ควรมีความพร้อมด้านความรู้ เก่ียวกับ

โครงการท่ีเก่ียวขอ้ง จดัท าโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบต่าง ๆ   
2) ท าการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ วิธีการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อ

น าไปปรับปรุงกระบวนการ จดัเตรียมฐานขอ้มูลระบบ และการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพ ก่อนการยื่น
ขอโครงการหากจ าเป็นตอ้งยืน่ขอ 

3) ท าการศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวกบั ผลตอบแทนท่ีเกิดจากภาพลักษณ์ 
การเขา้ร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก  

5.3.1.3 องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนก๊าซเรือนกระจก 
1) ในฐานะภาครัฐท่ีท าหนา้ท่ีส่งเสริม  โครงการลดก๊าซเรือนกระจก ควรมี

การพฒันาตลาดในประเทศเพื่อสร้างเสถียรภาพทางดา้นราคา T-VERs  และสร้างความชดัเจนของ 
อุปสงค ์ 

2) เน่ืองจากการขาย T-VERs จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัร 
ใจตามมาตรฐานของประเทศไทย  ยงัไม่คล่องตวั ควรส่งเสริมให้มีมาตรการด้านภาษี ให้กับ
ผูป้ระกอบการท่ีสามารถด าเนินการไดเ้พื่อเป็นส่งเสริม หรือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูป้ระกอบการ 
เช่น สามารถใชเ้อกสาร T-VERs เพื่อค ้าประกนัเงินกูไ้ด ้ 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าศึกษาคร้ังต่อไป 
ส าหรับการศึกษาในอนาคต ในประเด็นท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินโครงการแปรรูป

ขยะมูลฝอยเพื่อเป็นเช้ือเพลิงแขง็ Refuse-derived fuel (RDF) ตามมาตรฐานการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมคัรใจของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)   มี
ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  

1) แนวทางการส่งเสริมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานภาคสมคัรใจ
ของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)     ของภาครัฐ     กบั
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการในแต่ละประเภทโครงการ เน่ืองจากโครงการท่ีเขา้ข่ายมีหลาย
ประเภท อาจมีความตอ้งการรับความส่งเสริมท่ีแตกต่างกนัไปตามลกัษณะธุรกิจและโครงการ 

2) ประเมินผลตอบแทนทางตรงท่ีเกิดจากภาพลกัษณ์ของโครงการ จากการเขา้
ร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานภาคสมคัรใจของประเทศไทย (Thailand Voluntary 
Emission Reduction Program: T-VER)   ของผูป้ระกอบการ  เน่ืองจากมีกลุ่มเป้าหมายท่ีส่ือสาร
หลากหลาย และตอ้งมีการวางกรอบการศึกษาใหเ้หมาะสม 
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