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เราอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน จากสังคมที่มีการผลิตและการบริโภคแบบเส้นตรง สู่การปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับ

สภาพสังคมใหม่ทีม่ีแบบแผนการผลิตและการบริโภคแบบใหม่ทีเ่รียกกันว่า Circular Economy



Waste Management Hierarchy



Roadmap การจัดการขยะ

การจัด cluster 
การจัดการขยะ

คณะกรรมการจัดการส่ิง
ปฏิกูล มูลฝอยจังหวัด

คัดแยกขยะต้นทาง 

“เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมใน
พ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฏหมายและกลไกเพ่ือการคัด
แยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดการลดปริมาณ
ขยะ รวมท้ังสร้างวินัยคนในชาติ เพ่ือการจัดการขยะ
อย่างยั่งยืน”
“ผลักดันการจัดท าแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการร่วม
ลงทุนของภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการขยะ สนับสนุนการจัดการขยะที่ครบวงจร
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยลดปริมาณการผลิต
ขยะ และส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากทีสุ่ด”

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12



Landfill gas

Anaerobic Digestion

Incinerator

วิธีแรก คือการดูดเอาก๊าซจากหลุมฝังกลบ (landfill gas) มา
ใช้กับ Generator เพ่ือผลิตพลังงานไฟฟา้ 
ได้แก่สถานที่ฝังกลบก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม พนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ฮอด จังหวัดเชียงใหม่

วิธีที่สอง คือการใช้เทคโนโลยีย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ 
(Anaerobic Digestion) ผลิตก๊าซจากกระบวนการหมักขยะ
อินทรีย์ เพ่ือผลิตพลังงานไฟฟา้ 
ได้แก่ที ่เทศบาลนครนครราชสีมา

วิ ธีที่สาม คือการเผาหรือกระบวนการทางความร้อน 
(Incinerator)
ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต หนองแขม กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น



Refuse Derived Fuel คือการน าเอาขยะมาปรับ
คุณภาพให้เสมือนเปน็เชือ้เพลิง

กระบวนการผลิต RDF เป็นการคัดเอาขยะอินทรีย์ 
ขยะที่เผาไหม้ไม่ได้ออกและลดความชื้น ขยะส่วนที่
เหลือจะมีค่าความร้อนสูงข้ึน น าไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในภาคอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า

ปัญหาการผลิต RDF จากขยะชุมชน คือความ
ปนเป้ือนจากการที่ขยะไม่ได้รับการคัดแยกจากต้น
ทาง
RDF ที่มีคุณภาพ จะผลิตจากขยะอุตสาหกรรมที่ไม่
เ ป็ น อั นตร าย  เพร า ะ ร ะบบกา รจั ดก า รขยะ
อุตสาหกรรมมีการแยกประเภทของขยะจากต้นทาง



Landfill Site Rehabilitation
RDF can be produced to be used in Thermal process



เทศบาลนครภูเก็ต
700 tpd

10-12MW

หนองแขม กรุงเทพ
500 tpd
7-9 MW

เทศบาลนครหาดใหญ่
250 tpd
4-5 MW

บริษัท TPIPP สระบุรี
3,000 tpd
150 MW

Eastern Energy  
สมุทรปราการ
500 tpd
10 MW

เทศบาลนครขอนแก่น
600 tpd
5-6 MW



รูปแบบ Model L
ศูนย์ก าจัดขยะรวม ทีร่องรับปริมาณขยะ ต้ังแต่ 300 ตัน/วัน ข้ึนไป ด าเนินการ ดังนี ้
1) จัดระบบคัดแยกขยะ
2) คัดแยกของเสียอันตรายชุมชนออกจากขยะทั่วไป
3) จัดท าระบบการจัดการขยะแบบผสมผสาน และแปรรูปขยะเปน็พลังงาน 

รูปแบบ Model M 
ศูนย์ก าจัดขยะรวม ทีร่องรับปริมาณขยะ ตั้งแต่ 50-300 ตัน/วัน ด าเนินการ ดังนี ้
1) จัดระบบคัดแยกขยะ
2) คัดแยกของเสียอันตรายชุมชนออกจากขยะทั่วไป 
3) จัดท าระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน หรือแปรรูปเปน็พลังงาน เช่น ก๊าซชีวภาพ ผลิตกระแสไฟฟ้า 

รูปแบบ Model S 
ศูนย์ก าจัดขยะรวม ทีร่องรับปริมาณขยะ น้อยกว่า 50 ตัน/วัน ด าเนินการ ดังนี ้
1) จัดระบบคัดแยกขยะทีต่้นทาง 
2) คัดแยกของเสียอันตรายชุมชนออกจากขยะทั่วไป 
3) จัดท าระบบการจัดการขยะแบบผสมผสาน โดยน าขยะทีเ่หลือจากการคัดแยกไปฝังกลบ



Cluster หรือ การรวมกลุ่มพ้ืนทีใ่นการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้โครงการด้านการจัดการขยะมีความคุ้มค่าใน
การลงทุน ไม่ว่าจะเปน็การลงทุนโดยภาครัฐ ท้องถิน่ หรือเอกชน 











ด้วยอัตราการอุดหนุนแบบ FiT ในปัจจุบัน โครงการทีม่ีความเหมาะสมในการลงทุน ควรได้รับค่าก าจัด
ประมาณ 400 บาทต่อตัน สัดส่วนของรายได้จากการขายไฟฟา้กับค่าก าจัดเปน็ 80:20.

ความเปน็ไปได้ของโครงการจึงขึ้นกับการอดุหนุนจากรัฐในรูปแบบ FiT



ความเปน็ไปได้ในการลงทุนของโครงการขึ้นกับขนาดหรือปริมาณขยะทีจ่ะเข้าสู่ระบบ.

ในการประเมินอัตรา FiT หรือแนวทางการอุดหนุนโรงไฟฟา้ขยะ ได้ก าหนดสมมติฐานให้
โครงการต้องมีขนาดประมาณ 400-500 ตันต่อวัน ซึ่งในทางทฤษฏี จะสามารถผลิต
ไฟฟา้ได้ 7-8 MW.

การท าให้โครงการมีขนาดทีเ่หมาะสม จึงเกิดนโยบายการรวมกลุ่มท้องถิน่ในการจัดการขยะ หรือ 

Cluster ขึ้น เพ่ือให้ขนาดโครงการมีความเหมาะสมในการลงทุน ไม่ว่าจะโดยรัฐ ท้องถิน่ 

หรือเอกชน ซึ่งระบบก าจัดอาจเปน็ฝังกลบ ผลิตปุ๋ย เตาเผา



Phuket



Khonkaen



โรงไฟฟ้า RDF สระบุรี



Bangkok – Nong Khaem



Spittelau Waste Incineration Plant



Singapore
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