
ทางเลือก ทางรอด โรงไฟฟ้าขยะ
2 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์



สถานะการณ์ขยะมูลฝอยปัจจุบนัในประเทศไทย

ข้อมูล ณ ปี 2560
แหล่งข้อมูล : กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2



3

มติ ครม. (7) 10 ก.พ.58
รับทราบผลการด าเนินงาน Roadmap รอบ 6 เดือน

17 มี.ค. 58
เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การ

จัดการซากผลิตภัณฑ์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กตรอ
นิกส์เชิงบูรณาการ ปี พ.ศ. 

2557-2564

ส.ค. 57 ก.ย. 57 ต.ค. 57 พ.ย. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 ก.พ. 58 มี.ค. 58

26 ส.ค.57
เห็นชอบ Roadmap / แผนปฏิบัติการฯ 6 จังหวัด /ระเบียบ สนร. 2 ฉบับ

20 เม.ย. 58
อนุมัติหลักการร่างกฎ

กระทรวงฯ 4 ฉบับ ของ สธ.

16 มิ.ย. 58
รับทราบแนวทางบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทสไทย และให้รอง

นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการขยะของประเทศไทยภาพรวมท้ังระบบ

22 ก.ย. 58
อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง
ก าหนดเพ่ิมมูลค่าของโครงการฯ 

เม.ย. 58 พ.ค. 58 มิ.ย. 58 ก.ค. 58 ส.ค. 58 ก.ย. 58 ต.ค. 58 พ.ย. 58

ธ.ค. 58 ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59

12 ม.ค. 59
อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด 

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

3 พ.ค. 59
เห็นชอบ แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยของประเทศ 2559-2564

12 พ.ค. 58
ให้ มท. เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยใน

ภาพรวมของประเทส ให้ ทส. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานสนบัสนนุ

19 พ.ค. 58
อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. การจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และซากผลิตภัณฑ์ อื่นๆ

26 พ.ค. 58
รับทราบแผนการจัดการอุตสาหกรรมปี 2558-2562

เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 2558-2562

มติ ครม. และข้อส่ังการนายคณะรัฐมนตรี



มติ ครม. และข้อส่ังการนายคณะรัฐมนตรี

วาระการประชุม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
- ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก าหนดมาตรการ

ก าจัดขยะมูลฝอย ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้เอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการจัดการขยะกับภาครัฐ

วาระการประชุม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
- ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก าหนดมาตรการก าจัดขยะ มูลฝอย ตาม

แนวทางประชารัฐ โดยให้เร่งรัดด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยให้มีโครงการน าร่องในเขต พื้นท่ีธุรกิจ เช่น ศูนย์การค้า อาคารส านักงาน โดยให้มี
การแยกประเภทขยะ และให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ ( Outsource ) 

วาระการประชุม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
- ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก าหนดมาตรการก าจัดขยะ มูลฝอย ตาม

แนวทางประชารัฐ และให้กระทรวงมหาดไทย และ กรุงเทพมหานครเร่งด าเนินการจัดการขยะในระบบระบายน้ าให้หมดไปโดยเร็ว

วาระการประชุม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
- ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดด าเนิ นการแก้ไข

ปัญหาขยะมูลฝอย ให้เร่งรัดจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ในทุกกลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้พิจารณาที่ตั้งให้เหมาะสม ค านึงถึง
สภาพแวดล้อม ให้ถูกต้องตามข้อกฎหมาย โดยให้มีความคืบหน้าและเกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนภายในปี 2561
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นโยบายภาครัฐทีส่นับสนุนพลงังานขยะ
กระทรวงพลังงานได้มีแผนรองรับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ที่เรียกว่า 
AEDP2015 โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาพลังงานขยะชุมชนที่ 500 MW 
และขยะอุตสาหกรรม 50 MW ภายในปี 2579
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สถานการณ์การรับซ้ือไฟฟ้าและโครงสร้างราคา (VSPP)
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สถานการณ์การรับซ้ือไฟฟ้าและโครงสร้างราคา (SPP)



สถานภาพการผลติไฟฟ้าจากขยะชุมชนในปัจจุบนั 2561

สถานภาพ จ านวน (แห่ง) ก าลังผลิต (เมกะวัตต)์

COD แล้ว 33 263.49

PPA แล้ว 9 78.05

ตอบรับซื้อแล้ว 1 19.54

รวม 43 361.08

โครงการ QuickWin Project 12 86.40

รวมทั้งหมด 55 447.48
แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

โรงไฟฟ้าขยะที่จ่ายไฟเชิงพาณิยช์แล้ว

โรงไฟฟ้าขยะที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

จุดรวบรวมขยะ (Cluster)
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รูปแบบการบริหารจัดการขยะของบริษัท ทีพีไอ โพลีน พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน)

รูปแบบการบริหารจดัการขยะเพ่ือการผลติกระแสไฟฟ้าทีด่ าเนินการในประเทศไทย



มุมมอง ของ กฟผ. ในเร่ืองโรงไฟฟ้าขยะ

พลังงานขยะเป็นเรื่องที่จ าเป็นเรง่ด่วนที่ต้องพฒันา เพือ่แก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมและความเปน็อยู่

ของชุมชนเป็นอันดับแรก หากสามารถน าขยะมาเป็นพลังงานได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมหาศาล

อีกทั้ง กฟผ. พร้อมสนับสนุนตามนโยบายจากภาครฐั และพร้อมรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานขยะเป็นอันดับต้น

10



11

รูปแบบเทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจากขยะ
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Landfill Gas to Energy
ขยะที่ถูกฝังในหลมุฝังกลบจะเกิดการย่อยสลาย
ด้วยจุลินทรีย์ซึ่งมีทั้งที่ใช้ออกซิเจนและไม่ใช้
ออกซิเจนในการท าปฏิกิริยา ท าให้เกิดก๊าซ

มีเทน (CH4)

ค่าใช้จ่ายถูกท่ีสุด หาที่ฝังกลบยาก
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Incineration Process

เป็นการเผาขยะในเตาที่ออกแบบเป็น
พิเศษใช้กับ ขยะที่มีความชื้นสูงและมี

ค่าความร้อนที่แปรผันได้

เหมาะกับสถาที่ที่
มีที่จ ากัด

มลพิษ เงินลงทุน
และค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินงานสงู
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MSW Gasification
การสันดาปแบบไม่สมบูรณ์ โดยสารอินทรีย์ใน
ขยะจะท าปฏิกิริยากับอากาศหรือออกซิเจน ใน

ปริมาณจ ากัด ท าให้เกิดก๊าซคารบ์อนมอน
ออกไซด์ ใช้ส าหรับผลิตไฟฟ้า

มลพิษน้อยกว่าการเผา
แบบทั่วไป

• ขั้นตอนการ
ท างานมาก

• ค่าใช้จ่ายสูง
• ควบคุม

ค่อนข้างยาก
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Anaerobic Digestion

หมักในบ่อแบบปิดย่อยสลายด้วย
จุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจน ท าให้

เกิดก๊าซมีเทน (CH4)

เหมาะกับขยะที่มี
อัตราส่วน 

สารอินทรีย์สูง

ไม่สามารถใช้กับ
ขยะพวกเศษไม้หรือ 

พลาสติกได้
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Plasma Waste Disposal

ใช้ก๊าซร้อนซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่า 
3,000 องศาเซลเซียส ท าใหข้ยะเกิด

การหลอมละลาย

เผาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ใช้เงินลงทุนสูง อยู่ใน
ระหว่างการพัฒนา
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Plastic-Pyrolysis-Process



Highlight Technology & Innovation from the Conference
ระบบก าจัดขยะมูลฝอย Solid State Sequential Batch Methanization System

18

MSW in Brazil



Highlight Technology & Innovation from the Conference
Input MSW 25 ตัน/วัน 
สามารถ Biogas ได้ 111 ลบ.ม./ตันขยะมูลฝอย (78,400 ลบ.ม./เดือน)
หรือ Biomethane 64 ลบ.ม./ตันขยะมูลฝอย (45,120 ลบ.ม./เดือน)

19

MSW in Brazil



Highlight Technology & Innovation from the Conference
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Shin-Koto Incineration 
Plant (Tokyo, Japan)

โรงไฟฟ้าขยะชินโกโต

(Shin-Koto Incineration Plant) 

คือโรงงานเผาขยะที่ใหญ่ทีสุ่ดในโตเกียว

ขนาดก าลังผลิตติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ 

เผาขยะได้ 1,600-1,800 ตันต่อวัน 

มีการควบคุมมลพิษอย่างเข้มงวด 

และด้วยเทคนิค Thermal Recycle 

ความร้อนในการเผาขยะถูกน าไปแปลง

เป็นกระแสไฟฟ้าที่สร้างรายได้กับโรงงาน

กว่า 9.9 ล้านเยนต่อปี



Highlight Technology & Innovation from the Conference
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Shin-Koto Incineration Plant 
(Tokyo, Japan)

‘โตเกียวโมเดล’
1) แยกขยะ
2) รวบรวมและขนย้าย

3) แยกขยะอีกรอบหนึ่งที่โรงงาน
4) ขั้นตอนการเผา
5) รวบรวมพลังงาน ด้วยการใช้
เทคนิค Thermal Recycle
6) การก าจัดขั้นสุดท้าย

วิธีจัดการขยะ ให้หมดจด
ตั้งแต่ต้นจนจบ



Highlight Technology & Innovation from the Conference
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Shin-Koto Incineration 
Plant (Tokyo, Japan)

•‘โตเกียวโมเดล’ คือการผสานระบบจัดการของเสยีภายในพ้ืนที่ 23 เขต
ของกรุงโตเกียว เข้ากับความเข้มแข็งในการจัดการอย่างเป็นแบบแผน โดย
ภาพรวมของโตเกียวโมเดลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือ

1) แยกขยะ ชาวโตเกยีวแท้ต้องแยกขยะเป็น ที่นี่แยกขยะอย่างเข้มงวด
ภาครัฐประชาสัมพันธท์ั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ และแจกโบรชัวร์เกี่ยวกับการ
แยกขยะอย่างละเอียดสู่ประชาชน พร้อมกับปลกูจิตส านกึกนัตั้งแต่ยังเด็ก
ซึ่งนี่เป็นรากฐานส าคัญทีท่ าให้กระบวนการก าจัดขยะในข้ันต่อๆ ไปด าเนนิ
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) รวบรวมและขนย้าย การรวบรวมจัดเก็บขยะโดยแบ่งพื้นที่อย่างเป็น
ระบบ รถขยะประมาณ 1,500 คัน จะหมุนเวียนไปเกบ็ขยะประมาณ
340,000 จุดทั่วโตเกียว ตามเส้นทางที่ถกูวางแผนไม่ให้กระทบปญัหา
การจราจร กับทั้งมบีริการเก็บขยะตามบ้านผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ไมส่ะดวก
ออกมาทิ้งขยะข้างนอก

70% ของรถขยะทั้งหมด มีเคร่ืองบีบอัดขนาดเลก็อยู่ภายใน ซึ่งจะช่วยลด
ปริมาตรขยะแต่ละชิ้นตั้งแต่ก่อนถึงโรงงาน ขยะที่เผาได้จะถกูส่งสู่โรงงานเผา
ขยะ ขยะเผาไม่ได้อย่างอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เครื่องเซรามิก จะถูกจนย้าย
ไปยัง ‘ศูนย์จัดการขยะเผาไม่ได้’ เพ่ือคัดแยกและแยกส่วนในล าดับต่อไป

3) แยกขยะอีกรอบหนึ่งที่โรงงาน เพ่ือเก็บรายละเอียด จึงมีการคัดแยกอีกรอบส าหรับขยะเผาได้ เช่น
การใช้แม่เหล็กขนาดใหญ่แยกเอาเหล็กและอลูมิเนียมไปใช้ต่อ ส่วนที่เผาไดก้็เข้าเตาเผาที่มีความร้อน
800 องศาเซลเซียส รออยู่ตลอด 24 ชั่วโมง

4) ขั้นตอนการเผา การเผาขยะนับเป็นการก าจัดขยะที่มีประสิทธภิาพทีสุ่ด โดยจะช่วยลดปริมาตรขยะ
ไดถ้ึง 95% หลังจากทีม่ันกลายเป็นเถ้าแล้ว ในข้ันตอนนีม้กีารก าหนดมาตรฐานการป้องกนัมลภาวะ
อย่างเข้มงวด ตามตัวเลขในระเบียบของประเทศและในระดับชุมชน มกีารควบคุมปริมาณสารไดออก
ซิน สารตะกั่ว สารปรอท ไฮโดรเจนคลอไรด์ ซลัเฟอร์ออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ ให้อยู่ต่ ากว่าค่าที่
ก าหนดไว้ตลอดเวลา

ก๊าซจากการเผาไหม้จะถกูส่งต่อไปยังท่อลดอุณหภมูิ เข้าสู่กระบวนการก าจัดสารอันตราย ผ่านเครื่อง
กรองฝุ่น และเครื่องท าความสะอาดควันด้วยท่อกระตุน้ปฏกิิริยาเคมี ก๊าซที่สะอาดแล้วจึงจะถูกปล่อย
ออกทางปล่องควัน ส่วนน้ าจะถูกส่งเข้าสู่เครื่องบ าบัดน้ าเสียก่อนจะปล่อยออกสู่ทะเล โดยกระบวนการ
ทั้งหมดนี้ภาคประชาชนสามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา

5) รวบรวมพลงังาน ด้วยการใช้เทคนิค Thermal Recycle ความร้อนที่ได้จากขั้นตอนนี้จะน าไปแปลง
เป็นพลังงานไฟฟ้าส าหรบัใช้ภายในโรงงานและขายให้กับเอกชน ทั้งยังมีการน าความร้อนไปใช้ส าหรับ
กิจกรรมอันหลากหลาย เช่นศูนย์กีฬา บ่อน้ าร้อน หรือสวนพฤกษศาสตร์เพื่อการศึกษาพันธุ์พืชเขตร้อน

ข้อมูลจากปี 2013 ระบุว่า ในแต่ละปี โรงงานเผาขยะในโตเกียวสามารถผลติไฟฟ้าไดถ้ึง
1,100,000,000 กิโลวัตต์ มีรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าประมาณ 9,800,000,000 เยน ผลิตความร้อน
54,700 หมืน่กกิะจูล (gigajoule) รายได้จากการจ าหน่ายความร้อน 183,000,000 เยน ทั้งหมดนี้เพื่อ
น าไปใช้บริหารจัดการกระบวนการจัดการขยะในอนาคต

6) การก าจัดขั้นสดุท้าย เถ้า slack ที่ได้จากการเผาไหมถู้กน าไปอดัเป็นอิฐบล็อก หรือคอนกรีต เพ่ือใช้
ในการก่อสร้างสาธารณะ รวมถึงน าขยะทีถู่กย่อยจนละเอียดและผ่านกระบวนการก าจัดมลพษิแล้วไปถม
ทะเลเพื่อสร้างพื้นที่ใหม่ เช่นโรงงานท าความสะอาด สวนพฤกษศาสตร์ และสวนสาธารณะ เป็นต้น

วิธีจัดการขยะ ให้
คลีนตั้งแต่ต้นจนจบ
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ขอบคุณนะ


