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        นายไพฑูรย  หลมิวฒันา                                      นางสาวภัทรา  วรามิตร 
       ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ                                ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธกิาร                                             

 

          

                                                                                                            
            

               พลเอก สราวุฒิ  ชลออยู                                      พลเอก สําเริง  ศิวาดาํรงค                   
      ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ                       ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
              

 

                   
 

  นายสําราญ  ครรชิต                  นายอนุมัติ  อาหมัด                        
       ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ                                   ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ              
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รายงานการพิจารณาศึกษา 
ของคณะกรรมาธกิารการพลังงาน วุฒิสภา 

 

    ดวยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจําปครั้งท่ีหนึ่ง) วันอังคารท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒     
ที่ประชุมวุฒิสภาไดมีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒   
ขอ ๗๘ วรรคสอง (๑๑) ซึ่งคณะกรรมาธิการการพลังงานเปนคณะกรรมาธิการสามัญ ประจําวุฒิสภาคณะหนึ่ง               
มีหนาท่ีและอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษา
เรื่องใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหาร การสงเสริมพัฒนา การจัดหา การใช การอนุรักษพลังงาน การแสวงหา
พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก การศึกษาผลกระทบ และแนวทางการแกไขปญหา อุปสรรค         
จากการจัดหาและการใชพลังงาน ความมั่นคงดานพลังงาน พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะและเรงรัด
การปฏิรูปประเทศ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติที่อยูในหนาท่ีและอํานาจ และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 
             บัดนี้ คณะกรรมาธิการไดดําเนินการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความเปนไปไดและกําหนดแนวทาง
บูรณาการการพัฒนาเพ่ือใหเกิดโรงไฟฟาชุมชนจากขยะเพ่ือความมั่นคงดานพลังงานอยางย่ังยืน                            
เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกลาวตอวุฒิสภา ตามขอบังคับการประชุม
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๙๘ ดังนี้ 

    ๑. การดําเนินงาน 
        ๑.๑ คณะกรรมาธกิารไดมีมติเลือกตําแหนงตาง ๆ ดังนี้ 

             ๑.๑.๑ พลเอก สกนธ  สัจจานิตย  ประธานคณะกรรมาธิการ 
               ๑.๑.๒ พลเรือเอก ชัยวัฒน  เอี่ยมสมุทร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหนึ่ง 

             ๑.๑.๓ พลอากาศเอก อดิศกัดิ ์ กล่ันเสนาะ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนท่ีสอง   
             ๑.๑.๔ พลโท อําพน  ชูประทมุ  รองประธานกรรมาธิการ คนท่ีสาม 
             ๑.๑.๕ พลเอก อุดมชัย  ธรรมสาโรรัชต รองประธานกรรมาธิการ คนท่ีส่ี 
             ๑.๑.๖ นายกรรณภว  ธนภรรคภวิน  เลขานุการคณะกรรมาธิการ 

       ๑.๑.๗ นายอุปกิต  ปาจรียางกูร  รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
       ๑.๑.๘ นายเจน  นําชัยศิริ   โฆษกคณะกรรมาธกิาร 
       ๑.๑.๙  นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย   ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

         ๑.๑.๑๐ พลเอก กนิษฐ  ชาญปรีชญา  ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
         ๑.๑.๑๑ พลเอก ฉตัรเฉลิม  เฉลิมสุข  ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
         ๑.๑.๑๒  พลเอก ดนัย  มีชูเวท  ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
         ๑.๑.๑๓  พลเรือเอก นพดล  โชคระดา ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
         ๑.๑.๑๔  นายไพฑูรย  หลิมวัฒนา  ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
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         ๑.๑.๑๕  นางสาวภัทรา  วรามติร  ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
         ๑.๑.๑๖  พลเอก สราวุฒิ  ชลออยู  ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
         ๑.๑.๑๗  พลเอก สําเริง  ศิวาดํารงค  ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
         ๑.๑.๑๘  นายสําราญ  ครรชิต   ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
         ๑.๑.๑๙ นายอนุมัติ  อาหมัด   ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
    ๑.๒ คณะกรรมาธิการไดมีมติแตงตั้ง นางสาวพุทธรักษา  สูตะบุตร วิทยากรชํานาญการพิเศษ       

และนางสาวชลธิชา  บุญเสถียร นิติกรชํานาญการ กลุมงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สํานักกรรมาธกิาร ๑ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทําหนาท่ีเปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมาธิการการพลังงาน ตามขอบังคับ
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๘๗ วรรคส่ี 

        ๑.๓ คณะกรรมาธกิารไดมีมติตัง้คณะทํางานศึกษาความเปนไปไดและกาํหนดแนวทางบูรณาการ
การพัฒนาเพ่ือใหเกิดโรงไฟฟาชุมชนจากขยะเพ่ือความมั่นคงดานพลังงานอยางย่ังยืน ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเพ่ือใหเกิดโรงไฟฟาชุมชนจากพลังงานขยะตามกรอบนโยบาย
พลังงานเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก และกําหนดแนวทางในการนําไปสูการสรางโรงไฟฟาชุมชมจากพลังงานขยะ  
เพ่ือใหชุมชนมีพลังงานใชอยางเพียงพอตอความตองการ และเสริมสรางระบบความมั่นคงดานพลังงาน
อยางย่ังยืน รวมท้ังจัดทํารายงานผลการพิจารณาศึกษา พรอมท้ังขอสังเกตและขอเสนอแนะ ตลอดจน
ดําเนินงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมาธิการมอบหมาย ซึ่งคณะทํางานคณะนี้ ประกอบดวย  
               คณะทํางาน 
                       ๑.๓.๑  นายอุปกิต  ปาจรียางกูร                ประธานคณะทํางาน 
                       ๑.๓.๒  นางสาวภัทรา  วรามิตร                  คณะทํางาน 
                        ๑.๓.๓  พลโท กฤตภาส  คงคาพิสุทธ           คณะทํางาน 
                        ๑.๓.๔  ผูชวยศาสตราจารยภูวนิดา  คุนผลิน  คณะทํางาน 
                        ๑.๓.๕  นางสาวนฤชา  ศิริวัฒน                  คณะทํางาน 
                        ๑.๓.๖   นางศิริรัตน  สังขสุวรรณ                 คณะทํางาน 
  ๑.๓.๗  นายธีรวัฒน  ธัญลักษณภาคย คณะทํางาน 
  ๑.๓.๘  ดร.วิลาวัลย  ธรรมชาติ  คณะทํางาน 
                        ที่ปรึกษาคณะทํางาน 
                        ๑.๓.๑   พลเอก นพดล  อินทปญญา             ประธานท่ีปรกึษาคณะทํางาน  
                        ๑.๓.๒  พลเอก สกนธ  สัจจานิตย                ที่ปรึกษาคณะทํางาน 
  ๑.๓.๓ นายสุธี  มากบุญ  ที่ปรึกษาคณะทํางาน 
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   ๒. วิธกีารพิจารณาศึกษา 
       ๒.๑ คณะกรรมาธิการไดมอบหมายใหคณะทํางานศึกษาความเปนไปไดและกําหนดแนวทาง
บูรณาการการพัฒนาเพ่ือใหเกิดโรงไฟฟาชุมชนจากขยะเพ่ือความมั่นคงดานพลังงานอยางย่ังยืน ดําเนินการ
ประชมุเพ่ือพิจารณาศึกษาเรื่องดงักลาว โดยคณะทํางานไดเริ่มดาํเนินการตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
– กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
       ๒.๒ คณะทํางานศึกษาความเปนไปไดและกําหนดแนวทางบูรณาการการพัฒนาเพ่ือใหเกิด
โรงไฟฟาชุมชนจากขยะเพ่ือความมัน่คงดานพลังงานอยางย่ังยืน ไดดําเนินการพิจารณาศึกษาเรื่อง ความเปนไปได
และกําหนดแนวทางบูรณาการการพัฒนาเพ่ือใหเกิดโรงไฟฟาชุมชนจากขยะเพ่ือความมั่นคงดานพลังงาน              
อยางย่ังยืน โดยไดพิจารณาศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือคําส่ังท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังการวิจารณ              
การแสดงความคิดเห็นของบคุคลตาง ๆ และขอมูลขาวสาร เพ่ือนํามาเปนขอมูลประกอบการพิจารณาศกึษา 
ตลอดจนไดเชิญผูแทนหนวยงานตาง ๆ  ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือมาใหขอมูลขอเท็จจริงประกอบการ
พิจารณาศึกษา  

๓. ผลการพิจารณาศึกษา 
               คณะกรรมาธิการขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่อง ความเปนไปไดและกําหนดแนวทาง
บูรณาการการพัฒนาเพ่ือใหเกิดโรงไฟฟาชุมชนจากขยะเพ่ือความมั่นคงดานพลังงานอยางย่ังยืน                                 
โดยคณะกรรมาธิการไดมอบหมายใหคณะทํางานศึกษาความเปนไปไดและกําหนดแนวทางบูรณาการการพัฒนา
เพ่ือใหเกิดโรงไฟฟาชุมชนจากขยะเพ่ือความมั่นคงดานพลังงานอยางย่ังยืน ดําเนินการพิจารณาศึกษา                
เรื่องดังกลาว ซึ่งคณะกรรมาธิการไดพิจารณารายงานของคณะทํางานดวยความละเอียดรอบคอบแลว                           
และไดมีมติใหความเห็นชอบกับรายงานดังกลาว โดยถือเปนรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ                            
ดังมีรายละเอียดตามรายงานทายนี้ เพ่ือใหวุฒิสภาไดพิจารณาใหความเห็นชอบผลการพิจารณาศึกษา                  
ของคณะกรรมาธิการ และหากเห็นชอบขอใหแจงไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและดําเนินการตามแต
จะเห็นสมควรตอไป ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนของประเทศชาติและประชาชนสืบไป 
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บทสรุปผูบริหาร 

 

คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดเคยกําหนดใหการดําเนินการเกี่ยวกบั “ขยะ” เปนวาระแหงชาติ 
และในการแถลงนโยบายของรัฐบาลตอรัฐสภาเมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ รัฐบาลไดกําหนดนโยบาย ๑๑ ดาน 
โดยนโยบายดานพลังงานไฟฟาถูกระบุไวใน ขอ ๖. นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
ในระยะยาวใหมีการดําเนินการสรางโรงไฟฟาเพ่ิมขึ้นโดยหนวยงานภาครัฐและเอกชน ท้ังโรงไฟฟาท่ีใช
เชื้อเพลิงจากฟอสซิล และเชื้อเพลิงจากพลังงานทดแทนทุกชนิดรวมถึงขยะ ดังปรากฏอยูในแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (Alternative Energy Development 
Plan ๒๐๑๘, AEDP ๒๐๑๘) ดวยวิธีการเปดเผย โปรงใส เปนธรรม และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมโดยใหเนน
การกระจายชนิดของเชื้อเพลิงอยางเหมาะสม ดังปรากฏอยูในแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ 
(Power Development Plan ๒๐๑๘, PDP ๒๐๑๘) โดยเฉพาะการสนับสนุนการผลิตและการใชพลังงาน
จากเชื้อเพลิงทดแทนตามศักยภาพของแหลงเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีและเปดโอกาสใหชุมชนหรือประชาชน     
มีสวนรวมในการผลิต การใช และการบริหารจัดการ เพ่ือสรางความมั่นคงดานพลังงานและยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากใหชุมชนหรือประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นซึ่ งรัฐมนตรีว าการกระทรวงพลังงาน     
ไดมีนโยบายพลังงานเพ่ือทุกคน (Energy For All) ดวยการใชจุดแข็งของประเทศมาดําเนินการเพ่ือกอใหเกิด
ความมั่นคงดานพลังงาน และการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ดังจะเห็นไดจากการปรับแผน PDP ๒๐๑๘  
และแผน AEDP ๒๐๑๘ ใหมีสัดสวนพลังงานทดแทน (รวมท้ังพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงขยะ) เพ่ิมมากขึ้น 
รวมท้ังไดมีการริเริ่มโครงการโรงไฟฟาชุมชนเพ่ือเศรษฐกจิฐานรากเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายดังกลาวของรัฐบาล  

ขยะ [หมายเหตุ: ขยะในท่ีนี้หมายถึงขยะมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลอันเกิดจากชุมชน (Municipal 
Solid Waste, MSW)] ซึ่งสามารถใชเปนเชื้อเพลิงเปนพลังงานทดแทนไดรูปแบบหนึ่งนั้น สามารถนํามาใช
เปนวัตถุดิบในการผลิตไฟฟาและพลังงานความรอนได สภาพปญหาเกี่ยวกับขยะท่ีผานมา คือ ณ ปจจุบัน
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศมีประมาณ ๒๗.๔๐ ลานตัน เพ่ิมขึ้นจากป ๒๕๕๙ ที่มี ๒๗.๐๖ ลานตัน 
คิดเปนรอยละ ๑.๒๖ หรือ ๑๒๐,๐๐๐ ตัน ขณะท่ีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยตอคนลดลงจาก ๑.๑๔ กิโลกรัม/
คน/วัน ในป ๒๕๕๙ แต ณ ปจจุบัน ลดลงอยูท่ี ๑.๑๓ กิโลกรัม/คน/วัน สวนการกําจัดขยะมูลฝอย 
เพ่ิมขึ้นจาก ๙.๕๗ ลานตัน ในป ๒๕๕๙ เพ่ิมขึ้นเปน ๑๑.๗๐ ลานตัน และนํากลับมาใชประโยชน เพ่ิมขึ้น
จาก ๕.๘๐ ลานตัน เปน ๘.๕๒ ลานตัน ซึ่งจะเห็นไดวาปริมาณขยะกวาครึ่งหนึ่งไมไดรับการกําจัดอยาง
ถูกตอง มีการกองท้ิงไวตามบอขยะและมีการลักลอบท้ิงตามสถานท่ีตาง ๆ ทําใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม 
ท้ังมลพิษ เชื้อโรค การลุกไหม ฯลฯ เปนตน และมีสภาพปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการผลิตไฟฟา  
จากเชื้อเพลิงขยะ คือ ความเปนเจาของขยะ การไมยอมรับในการสรางโรงไฟฟาขยะในพ้ืนท่ีของชุมชน 
การขาดความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีท่ีเลือกใช การมีกฎ ระเบียบ หรือขั้นตอนที่เกี่ยวของที่ขาดความชัดเจน
และลาชา จึงทําใหการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนจากภาคเอกชนขาดความเชื่อมั่น โดยจะเห็นไดจาก 
การไมบรรลุเปาหมายการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะของแผน AEDP๒๐๑๘ ซึ่งอาจกลาวโดยสรุปไดวา 
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ระบบการบริหารจัดการขยะขาดการบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของจากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน เนื่องจากมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของหลายฉบับซึง่ไมเอื้ออํานวย/ครอบคลุม ตอการบริหาร
จัดการขยะครบท้ังระบบ การดําเนินงานขาดความตอเนื่อง การไมเอาจริงเอาจัง การมีผลประโยชนทับซอน 
มาตรการบังคับใชไมไดผล บุคลากรภาครัฐขาดความรู รวมท้ังขาดการตรวจสอบควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐาน
การดําเนินการ เปนตน 

ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการขยะ โดยเฉพาะการสรางโรงไฟฟาขยะในพื้นที่ชุมชน
ใหสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา มีความเห็นวาควรมีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ดังนี้ 

๑. สงเสริม หรือออกมาตรการใหโครงการโรงไฟฟาขยะที่ตั้งในพ้ืนท่ีชุมชนเปนโครงการ
โรงไฟฟาขยะชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งนอกจากจะทําใหโครงการโรงไฟฟาขยะที่ตั้งในพ้ืนที่ชุมชน
สามารถเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม รวดเร็ว และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแลว ยังทําให
เกิดรายไดแกชุมชนในพ้ืนที่อีกดวย ซึ่งเปนการสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายฯ อยางแทจริง 
อันจะทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนดีขึ้น และยังทําใหลดภาระคาใชจายในการอุดหนุนของภาครฐั
ตอชุมชนไดอีกทางหนึ่งดวย 

๒. จัดตั้ง “ศูนยบริหารขยะและโรงไฟฟาขยะชุมชนเบ็ดเสร็จจังหวัด” ในระดับจังหวัด 
เพ่ือใหเกิดการบูรณาการอยางเบด็เสร็จ ณ จุดเดียวอยางมืออาชีพ (Best Service Center: BSC) ในการบรหิาร
จัดการขยะและโรงไฟฟาขยะชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัด
เปนผูอํานวยการศูนยฯ ท่ีไดรับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ใหสามารถดําเนินการ              
ในเรื่องตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารขยะและโรงไฟฟาขยะชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ในจังหวัด
แทนได 

หมายเหตุ: การบริหารงานของศูนยฯ จะดําเนินการในลักษณะ One Stop Service (OSS) 
ที่มีลักษณะคลายกับ “ศูนยการบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ”  

๓. “ศูนยบริหารขยะและโรงไฟฟาขยะชุมชนเบ็ดเสร็จจังหวัด” จะประกอบดวยผูแทน
จากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน ผูแทนจากกระทรวงมหาดไทย (มท.)/กรุงเทพมหานคร (กทม.)/
เมืองพัทยา, ผูแทนจากกระทรวงพลังงาน (พน.), ผูแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(ทส.), ผูแทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.), ผูแทนจากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
และผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เปนตน ซึ่งผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ 
ดังกลาว จะตองไดรับมอบอํานาจในการตัดสินใจในการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ เพ่ือใหการบริหารจัดการขยะ
และโรงไฟฟาขยะชุมชนบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว คือการบริหารจัดการอยางเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวอยางมืออาชีพ 
(Best Service Center: BSC)  
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๔. เปล่ียนการบริหารแบบผูกขาดเปนการบริหารแบบความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 
โดยจะเปนความรวมมือในการบริหารจัดการการลงทุน และการแบงปนผลประโยชนของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชนในพ้ืนที่  

๕. การจัดตั้งโรงไฟฟาชุมชนจากขยะใหคํานึงถึงแนวทางการกําจัด ณ แหลงกําเนิด (Treat On Site) 
ควรตั้งอยูในแหลงขยะ (บอขยะ) ท้ังบอขยะเดิม และ/หรือบอขยะท่ีจะเกิดขึ้นใหม ซึ่งนอกจากจะชวยแกปญหา
การตอตานของชุมชน (Not In My Backyard, NIMBY) แลว ยังชวยแกปญหาในเรื่อง Logistic อีกดวย 
รวมทั้งการกําหนดมาตรการบังคับหรือมาตรการจูงใจใหประชาชนในชุมชนมีการคัดแยกขยะ (คัดแยก
เฉพาะประเภทขยะเผาไดกับประเภทขยะเผาไมได) เพื่อสนับสนุนโรงไฟฟาขยะในชุมชนของตนเอง 
และท่ีสําคัญขนาดของโรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะในท่ีตั้งชุมชนจะตองมีขนาด (Capacity) ที่เหมาะสม 
คือ ตองมีขนาดที่ไมใหญเกินกวาปริมาณขยะท่ีมีในชุมชนนั้น หรือที่สามารถจัดหาได  

๖. วัตถุดิบที่ใชเปนเชื้อเพลิงของโรงไฟฟาขยะชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก นอกจากจะเปนขยะ 
(รวมทั้งขยะเชื้อเพลิง: Refuse Derived Fuel, RDF) แลว อาจสามารถใชวัตถุดิบท่ีเปนเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน
ประเภทอื่นไดเมื่อเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบประเภทขยะในหวงเวลา เชน วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เปนตน 
โดยมีราคาคาขายไฟฟาสวนเพ่ิม (Adder หรือ FiT) ใหเปนไปตามประเภทวัตถุดบิที่เปนเชื้อเพลิงพลังงาน
ทดแทนนั้น ๆ   

๗. แกไขกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหโครงการโรงไฟฟาขยะชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก
สามารถเกิดขึ้น/ดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม รวดเร็ว ตอเนื่อง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยการกระจายอํานาจการบริหาร/ดําเนนิการใหกบั “ศูนยบริหารขยะและโรงไฟฟาขยะชุมชนเบด็เสร็จจังหวดั”   

๘. ควรมีโครงการนํารองในการจัดตั้ง “ศูนยบริหารขยะและโรงไฟฟาขยะชุมชนเบ็ดเสร็จจังหวัด”
จํานวน ๑ - ๒ แหง เพ่ือทดลองหรือทดสอบระบบ/แนวทางการปฏิบัติ เพ่ือใหสามารถพัฒนาปรับปรุง
ระบบการทํางานที่เหมาะสมท่ีสุดในบริบทของประเทศตอไป 

๙. รายละเอียดในการดําเนินการตาง ๆ อาทิ การจัดตั้งศูนยฯ, อํานาจหนาท่ีของศูนยฯ, 
ระเบียบการปฏิบัติของศูนยฯ, และ/หรือการปรับแกกฎหมาย กฎ หรือระเบียบตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ จะดําเนินการ
ในขั้นตอนการขอจัดตั้งโครงการนํารองฯ ในขอ ๘. ซึ่งจะดําเนินการหลังจากรายงานผลการศึกษาฯ ฉบับนี้
ไดรับความเห็นชอบใหดําเนินการไดตอไป  

๑๐. ออกมาตรการเรงดวนหรือแกไขกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกอนมีการจัดตั้ง “ศูนยบริหารขยะ
และโรงไฟฟาขยะชุมชนเบ็ดเสร็จจังหวัด” ใหขยะท่ีแปรสภาพเปนขยะเชื้อเพลิง RDF แลว สามารถลําเลียง 
ไปยังโรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะในพ้ืนที่ชุมชนท่ีมีที่ตั้งอยูที่ชุมชนอื่นได โดยผานการพิจารณาเฉพาะในระดับ
คณะกรรมการจังหวัดยินยอม (ไมตองผานการอนุมตัิจากปลัดกระทรวงมหาดไทย) เพ่ือใหการลดปริมาณขยะ 
และการผลิตไฟฟาหรือพลังงานจากเชื้อเพลิงขยะสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง รวมท้ังการออกมาตรการ 
ในการกําหนดใหราคาคากําจัดขยะ (Tipping Fee) มีความสมเหตุสมผลและมีความเสมอภาคกันท้ังประเทศ  
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๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา   

ขยะมูลฝอย (Municipal Solid Waste, MSW) ซึ่งเปนท่ีเรียกกันท่ัวไปวาขยะเปนหนึ่งในปญหาสําคัญ
ของสังคมไทย ท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและส่ิงแวดลอม จากสถิติลาสุดพบวาคนไทย
ท้ิงขยะในปริมาณมากแตขยะเหลานัน้มีเพียงประมาณรอยละ ๕๐ เทานั้นที่มีการนําไปกําจัดอยางถูกวิธี 
ประมาณรอยละ ๒๗ ถูกนําไปเทกองทิ้ง หรือฝงกลบอยางไมถูกวิธี และอีกประมาณรอยละ ๒๓ เปนขยะตกคาง
ที่ไมไดรับการกําจัดเลย ทั้งนี้ ในปจจุบันหนาท่ีในการเก็บ และการบริหารจัดการกําจัดขยะเปนความรับผิดชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ไดแก เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และองคการ
บริหารสวนจังหวัด (อบจ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา ซึ่งจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้น 
ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนเมือง จึงทําใหขยะมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นอยางตอเนื่องทุกป ประกอบกับ
โดยทั่วไปประชาชนและหนวยงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบในเรื่องขยะดังกลาว ยังขาดจิตสํานึกในการ
คัดแยกขยะ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะ สถานที่ฝงกลบขยะมีจํากัดและหาไดยากขึ้น 
และหนวยงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบในเรื่องขยะดังกลาวหลาย ๆ แหงขาดองคความรูและกําลังคน  
ท่ีจะวางแผนการบริหารจัดการขยะใหไดอยางมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ทําใหบอยครั้งมีการใชงบประมาณ    
ที่ไดรับความชวยเหลือมาเพ่ือกําจัดขยะอยางไมคุมคา หรือสูญเปลา อาทิ เตาเผาขยะไมทํางานทําใหขยะ
ยังคงตกคาง สงกล่ินเหม็น หรือในบางกรณีเกิดน้ําเสียรั่วไหลไปสูแหลงน้ําธรรมชาติ รวมท้ังขยะท่ีถูกท้ิงไว 
ยังกอใหเกิดกาซมีเทนปลอยสูบรรยากาศ ทําใหเกิดการสะสมตัวของกาซเรือนกระจก อันเปนที่มาของปญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) อีกดวย ดังนั้น รัฐบาลจึงไดกําหนดใหการกําจัดขยะ 
เปนภารกิจเรงดวน และที่สําคัญเปนหนาทีข่องคนไทยทุกคนและเปนวาระแหงชาติ (National Agenda) 
โดยไดมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ทส.) 
เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคล่ือนนโยบายวาระแหงชาติดังกลาว (รายงานสภาขับเคล่ือน
การปฏิรูปประเทศเรื่อง แนวทางสงเสริมและขจัดอุปสรรคในการนําขยะมูลฝอยไปเปนเชื้อเพลิง 
เพ่ือผลิตไฟฟา)  

ขยะสามารถเปนเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนรูปแบบหนึ่งที่สามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบ 
ในการผลิตไฟฟาและพลังงานความรอนได โดยในปจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศอยูประมาณ 
๒๗.๔๐ ลานตัน เพ่ิมขึ้นจากป ๒๕๕๙ ที่มี ๒๗.๐๖ ลานตัน คิดเปนรอยละ ๑.๒๖ หรือ ๑๒๐,๐๐๐ ตัน 
ขณะท่ีอัตราการเกิดขยะมลูฝอยตอคนลดลงจาก ๑.๑๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๙ ลดลงอยูที่ ๑.๑๓ กิโลกรัม/
คน/วัน สวนการกําจัดขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นจาก ๙.๕๗ ลานตัน เพ่ิมขึ้นเปน ๑๑.๗๐ ลานตัน และการนํากลับมา
ใชประโยชนเพ่ิมขึ้นจาก ๕.๘๐ ลานตัน เปน ๘.๕๒ ลานตัน ซึ่งปริมาณขยะกวาครึ่งหนึ่งไมไดรับการกําจัด
อยางถูกตอง มีการกองท้ิงไวตามบอขยะหรือลักลอบท้ิงตามสถานท่ีตาง ๆ ทําใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม          
.                                 
 
 
 
 
 



๒ 

(มลพิษทางอากาศ น้ํา และพ้ืนดิน) สงกล่ินเหม็น และมีเชื้อโรค หรือในบางแหงมีการลุกไหมของกองขยะ 
รวมท้ังมีการกําจัดขยะดวยกระบวนการเผาไหมแบบธรรมดาท่ีมีควันลอยสูบรรยากาศ ท้ังท่ีขยะเหลานี้
สามารถนํากลับมาใชประโยชนใหม หรือนําไปใชเปนพลังงานได ซึ่งจะสามารถชวยแกไขปญหาขยะลนเมือง 
และยังสามารถลดปญหาส่ิงแวดลอม ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ยังเคยไดกําหนดใหขยะ
เปนวาระแหงชาติมากอนหนานี้แลว  

รัฐบาลชุดปจจุบันซึ่งยังคงนโยบายใหพลังงานทดแทนใหเปนวาระแหงชาติ โดยมีมาตรการตาง ๆ 
ในการสนับสนุนการผลิตและการใชพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ   
และเชื้อเพลิงชีวมวล เชน แกสโซฮอล ไบโอดีเซล โรงไฟฟาชีวมวล โรงไฟฟาจากกาซชีวภาพ และโรงไฟฟาขยะ 
เปนตน เพ่ือเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน การแกปญหาส่ิงแวดลอม และเพ่ือประโยชนของประชาชน
ฐานรากของประเทศ โดยสนับสนุนใหมีการผลิตและการใชพลังงานทดแทนในระดับชุมชน หมูบาน 
ภายใตมาตรการการสรางแรงจูงใจดานการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนที่เหมาะสม 
โดยกระทรวงพลังงาน (พน.) ในฐานะหนวยงานท่ีรบัผิดชอบจึงไดมนีโยบายดานพลังงานทดแทนใหการสงเสริม
พลังงานทดแทนทุกรูปแบบ ทั้งลม แสงอาทิตย พลังน้ํา ชีวมวล กาซชีวภาพ และขยะ พรอมกําหนดมาตรการจูงใจ 
และการกําหนดเปาหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ 
(Alternative Energy Development Plan ๒๐๑๘, AEDP ๒๐๑๘) ซึ่งมีเปาหมายในการผลิตไฟฟา
ดวยเชื้อเพลิงขยะใหได ๔๐๐ เมกะวัตต โดยมีนโยบายการเปล่ียนขยะใหเปนพลังงานท่ีตองการจัดการขยะ
ตกคางสะสม และการสรางรูปแบบการจัดการขยะท่ีเหมาะสมในบอฝงกลบขยะในพ้ืนท่ีเทศบาล องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา เพ่ือนํามาเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา
และพลังงานความรอน การปรับภูมิทัศนใหกับชุมชน การสงเสริมการคัดแยกขยะ และการวางระเบียบ
มาตรการการบริหารจัดการขยะดวยการใหความรูและการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด เพ่ือมุงสูการจัดการขยะ
อยางย่ังยืน รวมทั้งมาตรการอุดหนุนราคารับซื้อไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะที่กําหนดไว ๕.๖๐ บาทตอหนวย 
เปนตน  

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงเห็นควรทําการศึกษาความเปนไปไดและกําหนดแนวทาง
บูรณาการการพัฒนาเพ่ือใหเกิดโรงไฟฟาขยะชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก และเพ่ือชวยเสริมสรางความมั่นคง
ดานพลังงานตามกรอบนโยบายพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ที่การตองกระจายการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม 
การกระจายทรัพยากร การกระจายความเจริญ (ไมกระจุกที่ใดท่ีหนึ่ง) อยางเทาเทียมและเสมอภาค 
ที่เปนการเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนใหสามารถพ่ึงพาตนเองได  อันเปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
ในชุมชนและเปนการแบงเบาภาระใหกับรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

๑.๒ วัตถุประสงคของการพิจารณาศึกษา  

๑) เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และความเปนไปไดในการแกปญหาการจัดการขยะ 
(เฉพาะขยะมลูฝอย, MSW) และการสรางโรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะในพ้ืนที่ชุมชนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  

๒) เพื่อศึกษาแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหาการจัดการขยะและการสรางโรงไฟฟา
จากเชื้อเพลิงขยะในพ้ืนท่ีชุมชน ใหมีการดําเนินการอยางบูรณาการไดอยางเปนรูปธรรม รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งเปนที่ยอมรับของชุมชนในพ้ืนท่ี 

๓) เพ่ือเสนอการกําหนดแนวทางตามผลการศกึษาในขอ ๑) และขอ ๒) ที่เปนไปไดอยางเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 

 
๑.๓ ขอบเขตการพิจารณาศึกษา  

ขอบเขตการศึกษาของคณะทํางานศึกษาความเปนไปไดและกําหนดแนวทางบูรณาการ  
การพัฒนาเพ่ือใหเกิดโรงไฟฟาชุมชนจากขยะเพ่ือความมั่นคงดานพลังงานอยางย่ังยืน วุฒิสภา เปนไปตามคําส่ัง
ของคณะกรรมาธิการพลังงาน วุฒิสภา ท่ี ๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไดแก พิจารณา
ศึกษาแนวทางการพัฒนาเพ่ือใหเกิดโรงไฟฟาชุมชนจากขยะตามกรอบนโยบายพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจ
ฐานราก พิจารณากําหนดแนวทางในการนําไปสูการสรางโรงไฟฟาชุมชนจากเชื้อเพลิงขยะ เพ่ือใหชุมชน
มีพลังงานใชอยางเพียงพอตอความตองการ และเสริมสรางระบบความมั่นคงดานพลังงานอยางย่ังยืน  
รวบรวมเอกสาร ขอมูล และจัดทํารายงานผลการพิจารณาศึกษา พรอมท้ังขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ตามหนาท่ีและอํานาจใหคณะกรรมาธกิารทราบ โดยกําหนดระยะเวลาการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน    
 
๑.๔ วิธีการพิจารณาศึกษา  

ทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของเพ่ือแสดงใหเห็นหลักวิชาการสากล (Reviews Literature) 
การรวบรวมขอมูลแบบทุติยภูมิ ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับพลังงาน ขอมูลดานนโยบาย ขอมูลดานเทคโนโลยี
ของโรงไฟฟาชุมชนจากขยะ ขอมูลการศึกษาและงานวิจัยท่ีผานมา (รายงานของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูป
ประเทศดานพลังงาน และดานสารณสุขและส่ิงแวดลอม เรื่องแนวทางสงเสริมและขจัดอุปสรรคในการ              
นําขยะมูลฝอยไปเปนเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟา และรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการบริหารจัดการขยะ        
เพ่ือผลิตพลังงานทดแทน ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแหงชาติ) และขอมูลแบบ
ปฐมภูมิโดยการสัมภาษณความคิดเห็นของเอกชนผูประกอบการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

๑.๕ ระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา  

คณะทํางานศึกษาความเปนไปไดและกําหนดแนวทางบูรณาการการพัฒนาเพ่ือใหเกิด
โรงไฟฟาชุมชนจากขยะเพ่ือความมั่นคงดานพลังงานอยางย่ังยืน (คณะทํางานฯ) กําหนดกรอบระยะเวลา
ในการพิจารณาศึกษาภายใน ๖๐ วัน นับแตวันท่ีคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ไดมีคําส่ังแตงตั้ง
คณะทํางานฯ  
 
๑.๖ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

๑) ไดทราบถึงความเปนไปไดในการบูรณาการหนวยงาน หรือทรัพยากรที่เอื้อตอการจัดการขยะ
และการสรางโรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะในพ้ืนท่ีชุมชน 

๒) ไดทราบถึงปญหา อุปสรรคในการจัดการขยะ และการเกิดโรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะ                
ในพ้ืนท่ีชุมชนชุมชน รวมท้ังแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในเรื่องดังกลาวที่ผานมา     

๓) ไดแนวทางการบูรณาการการทํางานสําหรับหนวยงานที่มีความเหมาะสม รวดเร็ว              
เพ่ือทําใหเกิดการจัดการขยะและการเกิดโรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะในพ้ืนที่ชุมชน และมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  

๔) ไดแนวทางการบูรณาการกอใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในชุมชนที่ตั้งโรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะ ที่จะเพ่ิมรายไดใหแกชุมชนเพ่ือทําใหคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนดีขึ้นไดตามกรอบนโยบายพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



๕ 

บทที่ ๒ 
การรวบรวมและการทบทวนขอมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวของ 

  
เนื่องจากระยะเวลาในการศึกษามีจํากัด คณะทํางานฯ จึงไดกําหนดกรอบการศึกษา 

โดยทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของเพ่ือแสดงใหเห็นหลักวิชาการสากล (Reviews Literature) การรวบรวม
ขอมูลแบบทุติยภูมิ ไดแก ทฤษฎีรัฐบาลประกอบการ ทฤษฎีการไดเปรียบในการแขงขัน ขอมูลเทคโนโลยี
โรงไฟฟาขยะชุมชน ขอมูลดานนโยบายที่เกี่ยวของ ขอมูลการศึกษาและงานวิจัยท่ีผานมา (รายงาน
ของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน และดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เรื่องแนวทาง
สงเสริมและขจัดอุปสรรคในการนําขยะมูลฝอยไปเปนเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟา และรายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่องการบริหารจัดการขยะเพ่ือผลิตพลังงานทดแทน ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ) รวมทั้งขอมูลแบบปฐมภูมิดวยการสัมภาษณความคิดเห็นของเอกชนผูประกอบการ 

 
๒.๑ ทฤษฎีรัฐบาลประกอบการ   

การจัดการภาครัฐแนวใหม หรือเรียกวา การจัดการนิยม (Managerialism) หรือการบรหิาร
ภาครัฐท่ีอาศัยระบบตลาด (Market - based Public Administration) หรือ “รัฐบาลแบบผูประกอบการ” 
(Entrepreneurial Government) (ที่มา: Osborne & Gaebler, ๑๙๙๙) เปนการปฏิรูปการบริหารงาน      
ในภาครัฐเพ่ือเขามาแกไขปญหาทางการบริหารท่ีไมสามารถนําไปสูประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดได 
โดยอาศัยกลไกการตลาดมากขึ้น เพ่ือกระตุนการแขงขันและลดคาใชจายของภาครัฐ เปนการนําแนวคิด
ของภาคธุรกิจมาใชในการบริหารงานภาครัฐ การใหรัฐบาลเปนผูประกอบการเปนไปในลักษณะการกํากับ
ทิศทาง ไมใชดําเนินการเองท้ังหมด (Steering, not rowing) และการยายทรัพยากรจากแหลงท่ีมีผลิตภาพ
ต่ําไปสูแหลงท่ีมีผลิตภาพสูง เพ่ือนําไปสูประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการใชทรัพยากรเหลานั้น 
รวมถึงเนนการใชวิธีการใหม ๆ ในการจัดการทรัพยากรดวยนวัตกรรม และความคิดสรางสรรคท่ีหลากหลาย 
ฉะนั้น ประเด็นสําคัญของรูปแบบการประกอบการ (Entrepreneurial Model) คือ การเปล่ียนแปลง
เพ่ือสรางผลิตภาพสูงสุด (Maximizing Productivity) โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

๑) รัฐมีบทบาทเปนผูกํากับดูแลมากกวาการเปนผูปฏิบัติ (Catalytic Government : 
Steering rather than rowing)  

๒) การใหอํานาจแกชุมชนเขามามีบทบาทในการดูแลตนเอง (Community Owned 
Government : Empowering rather than serving)  

๓) การสรางระบบการแขงขัน (Competitive Government : Infection competitive 
into service delivery)   

๔) การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ (Mission - Driven Government : Transforming rule - driven 
organizations)  

 
 
 
 
 
 



๖ 

๕) การจัดสรรงบประมาณโดยมุงเนนการบรรลุเปาหมาย (Results - Oriented Government : 
Funding Outcomes, Not Inputs)  

๖) การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ (Customer Driven Government : 
Meeting the Needs of the Customer, not the bureaucracy)  

๗) การจัดหาทรัพยากรใหมากกวาการใช (Enterprising Government : Earning rather 
than Spending)  

๘) การมุงเนนการปองกนัมากกวาการแกไขปญหา (Anticipatory Government : Prevention 
rather than Cure)  

๙ ) การกระจายอํ าน าจ  (Decentralized Government : From hierarchy to participation                     
and teamwork)  

๑๐) การเปล่ียนการบริหารแบบผูกขาดเปนการแขงขันในระบบตลาด (Market - Oriented 
Government : Leveraging change through the market)   

 
๒.๒ ทฤษฎีการไดเปรียบในการแขงขัน   

Michael E. Porter (๑๙๙๐) ไดพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการแขงขันของอุตสาหกรรม 
โดยมีแนวคิดวาสภาวะการแขงขันในการคาโลกของประเทศทุกประเทศยอมพยายามเลือกยุทธวิธีที่ดีที่สุด     
ท่ีจะกอใหเกิดความไดเปรียบทางดานการแขงขัน (Competitive Advantage) ในอุตสาหกรรมในประเทศของตน 
ดังนั้น ประเทศจึงจําเปนท่ีจะตองประเมินจุดแข็งและจุดออน โอกาส รวมถึงการคุกคามจากประเทศคูแขง 
และสภาวะการแขงขัน (Strength, Weakness, opportunity, and Threat : SWOT) ของอุตสาหกรรม              
ในประเทศของตนและคูแขงขัน เพ่ือใหสามารถหาแนวทางปรับตัวใหแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
Porter (๑๙๙๘) พบวา ขอไดเปรียบทางดานการแขงขัน (competitive advantage) ไมใชส่ิงที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ แตเปนส่ิงท่ีสามารถสรางขึ้นมาไดและเปล่ียนแปลงไดท้ังทางบวกและลบ โดยใชแบบจําลอง 
Diamond Model ในการวิเคราะห โดยมีปจจัยหรือตัวบงชี้ (Determinants) ขอไดเปรียบในการแขงขัน   
ที่สําคัญรวม ๔ กลุมตัวแปร ดังนี้ 

๑) เงื่อนไขดานปจจัยการผลิต (Input/Factor Conditions) รวมถึงปจจัยดานทรัพยากร
ที่เขาไปมีผลกับวัตถุดิบท่ีเขาสูกลุมอุตสาหกรรมนั้น ๆ ควรมีอยูในพ้ืนที่  

๒) บริบทดานการแขงขันและกลยุทธ (Context for Firm Strategy and Rivalry Context)   
ซึ่งบริบทของการแขงขันที่ดีไมควรเปนแบบผูกขาด และความเชี่ยวชาญชํานาญหรือผูมีประสบการณ
ควรมีอยูในพ้ืนท่ี  

๓) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุน (Related and Supporting Industries) ควรมีอยูในพ้ืนที่ 
๔) เงื่อนไขดานอุปสงค (Demand Conditions) คือ ตองมคีวามตองการของผูบริโภคในประเทศ   

  
 
 
 
 
 
 



๗ 

๒.๓ แนวคิดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการเปนโรงไฟฟาชุมชนจากเชื้อเพลิงขยะ   

มีขยะจํานวนมากในโลกนี้ และเปนส่ิงที่หลีกเล่ียงไมไดในสังคมมนุษยเพราะเปนกระบวนการ   
การดํารงชีวิต (กิน ทํางาน เลน การบริโภคสินคา) ทําใหเกิดขยะ เชน ลูกกวาดทุกอันตองมีกระดาษหอหุม เปนตน 
ดังนั้น หากปลอยใหมีขยะจํานวนมากในโลกนี้ตอไป มนุษยจะตองประสบกบัวิกฤตการณขยะ จึงตองมกีารพัฒนา
แนวคิดใหม ๆ เพ่ือกําจัดขยะ ซึ่งตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานการพัฒนาอยางย่ังยืนซึ่งประกอบดวยหลักการ 
ดังนี้ (Tammemagi, ๑๙๙๙, pp. ๑ - ๗) 

 
 

การพัฒนาอยางย่ังยืนและหลักการจัดการขยะท้ัง ๓ หลักการขางตนเปนผลมาจากเปาหมาย
พ้ืนฐานการจัดการขยะแบบบรูณาการดวยปรัชญาของการพัฒนาอยางย่ังยืน ซึ่งการจัดการขยะแบบบูรณาการ 
(Integrated Waste Management, IWM) ในแนวคิดของ Tammemagi (๑๙๙๙ , p. ๘) เปนเรื่อง
เกี่ยวกับกลยุทธการจัดการเพ่ือใหมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุดดวยเทคนิคการจัดการ เชน การลดปริมาณ 
การใชซ้ํา (การซอมแซม) การนํากลับมาใชใหม การเผา ไปจนถึงการฝงกลบ เปนตน ดังนั้น การวางแผน
การจัดการขยะแบบบูรณาการจะคลอยตามวงจรการดําเนินชีวิตของผลิตภัณฑในการบริโภค ซึ่งเปนการ
มองหาวิธีการยืดอายุการใชงานของทรัพยากรใหไดนานสุด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

Manser and Keeling (อางถึงจาก : สุภาภรณ  ศิริโสภณา, ๒๕๔๘, หนา ๔) จัดลําดับ
การจัดการขยะ  ดังนี ้  

  

 
ลําดับการจัดการจัดการขยะของ Manser and Keeling  
ที่มา : การจัดการของเสียชมุชน (หนา ๔) โดย สุภาภรณ  ศริิโสภณา, ๒๕๔๘, กรุงเทพมหานคร:    
        สํานักพิมพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 
หลักการจัดการขยะแบงออกเปน ๔ ขั้นตอน คือ (๑) การลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิด (๒) การนํากลับมา               

ใชใหม (๓) การบําบัด/การกําจัด (๔) การฝงกลบ ซึ่งขั้นตอนท่ี (๑) และ (๒) เปนการลดปริมาณขยะซึ่งมีความสําคัญ 
สวนขั้นตอนที่ (๓) และ (๔) เปนการจัดการที่ไมสามารถหลีกเล่ียงปริมาณขยะไดจึงตองกําจัดหรือฝงกลบ  

Tchobanoglous เห็นวาองคประกอบของหนาที่มีความเชื่อมโยงและประสานกันนั้น        
มีความเหมาะสมสําหรับความมีประสิทธิผลและความประหยัด ชุมชนจึงไดพัฒนาระบบการจัดการขยะ
เปนการจัดการขยะแบบบูรณาการ ซึ่งหมายถึงการคัดเลือกและการใชประโยชนดวยเทคนิคท่ีเหมาะสม 
เทคโนโลยีและโครงการการจัดการท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการขยะ
โดยเฉพาะการจัดลําดับชั้นในการจัดการขยะใชเพ่ือจัดระดับของกิจกรรมเพ่ือนําไปปฏิบัติในชุมชน การจัดการขยะ
แบบบูรณาการหรือ Integrated Solid Waste Management, ISWM ของสํานักงานปกปองส่ิงแวดลอมสหรัฐ 
(Environmental Protection Agency, EPA) จะประกอบดวยการลดปริมาณ ณ แหลงกําเนิด การนํากลับมาใชใหม 
การเผาขยะ การฝงกลบ แต ISWM ของ Tchobanoglous จะหมายถึงการลดปริมาณ ณ แหลงกําเนิด 
การนํากลับมาใชใหม การแปรรูปขยะ และการฝงกลบ โดยการเปล่ียนรูปขยะนั้นมาแทนท่ีการเผาขยะ
ของ EPA เพราะการเผาขยะนั้นมีความจํากัดเกนิไป องคประกอบ ISWM ของ Tchobanolglous แตละประเภท
จะพัฒนาอยางมีความสัมพันธและสงเสริมซึ่งกันและกัน ที่สําคัญไดกลาวถึงความแตกตางหรือลักษณะพิเศษ
ระหวางการเปล่ียนรปูขยะ (การเผาขยะเพ่ือเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีเหลือของผลิตภัณฑและการใชพลังงานที่ได
จากการเผาขยะ) และการฝงกลบ ซึ่ง EPA ไมเคยกลาวถึง (พูดถึงเพียงเปนองคประกอบหนึ่งท่ีสามารถ
ใชงานไดเทานั้น) (Tchobanoglous et al. (๑๙๙๓, p. ๑๕) แตอยางไรก็ดี ISWM ก็มิใชส่ิงที่ตายตัวที่สามารถ
ผสมผสานทางเลือกและเทคโนโลยีใหเหมาะสม ดังนั้น การพัฒนาและนํา ISWM ไปใชขึ้นอยูกับกิจกรรม 
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ความตองการในการจัดการขยะของทองถิ่นที่มีขอมูลและคุณลักษณะของสายธารขยะ และคุณสมบัติ
ของการปฏิบัติของเทคโนโลยีทางเลือกและขาวสารในเรื่องคาใชจายท่ีเพียงพอ รวมท้ังตองมีความยืดหยุน
เพียงพอท่ีจะตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงในอนาคต เชน จํานวนและสวนผสมของสายธารขยะท่ีเปล่ียนไป 
คุณสมบัติและความตองการวัตถุท่ีสามารถนํากลับมาใช และการพัฒนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี  
ทั้งนี้ หากระบบสามารถวางแผนและออกแบบรากฐานของการวิเคราะหรายละเอียดของระดับผลผลิต  
ท่ีมีความเปนไปไดและสัมพันธกับปจจัยเหลานี้ ชุมชนก็จะสามารถปกปองตนเองจากการเปล่ียนแปลง
ของคาใชจายที่ไมสามารถจายได ส่ิงสําคัญที่ตองคํานึงถึงอีกอยางคือ ISWM เปนกิจกรรมท่ีตองทําไปเรื่อย ๆ 
และตองการการประเมินผลและติดตามผลอยางตอเนื่อง การพัฒนาการติดตามการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
และการประเมินผลเทานั้นท่ีจะสามารถทําใหระบบ ISWM สนองตอบการเปล่ียนแปลงในคุณลักษณะ
ของขยะและตลาดสําหรับวัสดุท่ีนํากลับมาใชใหม และสามารถปรับปรุงเทคโนโลยี และการจัดการขยะได 
(Tchobanoglous et al., ๑๙๙๓, pp. ๑๕ - ๑๘)  

Cheremisinoff เห็นวา แนวทางการจัดการขยะหรือมลภาวะเปนเสมือนกลยุทธ การใชกลยุทธ
ก็ขึ้นอยูกับประเภทของขยะ เชน หากเปนขยะท่ีมีพิษของโรงงานอุตสาหกรรมก็ใชลักษณะแกปญหา
ที่ปลายเหตุ (End of Pipe) แตหากเปนเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยหรือมลภาวะจะขึ้นอยูกับการปองกัน
โดยการกําจัดหรือขจัดท่ีแหลงกําเนิด โดยใชเทคโนโลยีการจัดการขยะ (Solid Waste Management, 
SWM) ซึ่งประกอบดวย (๑) การปองกันการเกิดจากแหลง (๒) ๓R คือ การใชซ้ํา (Reuse) การลดการใช 
(Reduce) และการแปรสภาพแลวนํากลับมาใชใหม (Recycle) (๓) การบําบัด คือ หากไมสามารถปองกัน  
การเกิดหรือไมสามารถลดการเกิดได ก็จะนํามาสูการบําบัดโดยการลดพิษ หรือจํานวนกอนนาํไปฝงกลบ 
(๔) การฝงกลบ ซึ่งเปนวิธีท่ีมีคาใชจายต่ําและเปนวิธีที่เปนความปรารถนาของคนในชุมชนที่นอยท่ีสุด 
(Cheremisinoff, ๒๐๐๓, pp. ๓ - ๕)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลําดับชั้นการจัดการขยะของ Cheremisinoff  
ที่มา : จาก Handbook of Solid Waste Management and Waste Minimization Technologies  
         (p. ๓), by N. Cheremisinoff, ๒๐๐๓, New York: Elsevier 

Cost 

Risk 



๑๑ 

Means (๑๙๙๕, pp. ๑๑๔ - ๑๑๖) ซึ่งไดทําการศึกษาการใชประโยชนจากวัสดุขยะที่มีคาคงที่ 
กระบวนการที่ทําใหเปนของแข็งหรือคงท่ีมีผลตอการบําบัด ความหลากหลายของความยากในการจัดการขยะ
เพ่ือนํากลับมาใชใหมหรือการกําจัดตองมีความยืดหยุนเพียงพอสําหรับการผสมผสานท่ีเหมาะสมของการปราศจาก
เชื้อโรคและความประหยัดท่ีใชสําหรับขยะปริมาณมาก Means (๑๙๙๕, p. ๑๑๗) ถาขยะไมสามารถกําจัด
หรือลดลง วิธีการจัดการเพ่ือกําจัดจะถูกนํามาพิจารณา อยางไรก็ดี กระบวนการที่ทําใหเปนของแข็งหรือคงท่ี
ยังคงเปนลําดับสําคัญสูงสุดของลําดับขั้นเพราะสามารถบําบัดขยะท่ียากได ดังนี้ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลําดับชั้นทางเลือกในการจัดการขยะของ Means  
ที่มา : จาก The Application of Solidification/Stabilization to Waste Materials (p. ๑๑๗), by J. L.  
        Means, ๑๙๙๕, Boca Raton, FL: Lewis.  
องคประกอบขยะมูลฝอย 



๑๒ 

 

 
 

แสดงองคประกอบทางเคมขีองขยะมูลฝอยชมุชน 

 
 
 



๑๓ 

๒.๔ เทคโนโลยีกับการเปนโรงไฟฟาชุมชนจากเชื้อเพลิงขยะ  

เทคโนโลยเีตาเผาท่ีใชกันอยูปจจุบัน    
๑) เทคโนโลยีเตาเผา หรือ Incineration คือ การเผาไหมขยะมูลฝอยกับอากาศเพ่ือใหเกิด 

ปฏิกิริยาการเผาไหมที่ใหคาความรอนและอุณหภูมิเพ่ือทําลายมวลและปริมาตรของขยะมูลฝอย การเผาไหม
เกิดขึ้นในเตาเผาท่ีไดมีการออกแบบเปนพิเศษ เพ่ือใหเขากับลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอย คืออัตรา
ความชื้นสูงและมีคาความรอนท่ีแปรผัน การเผาไหมจะตองมีการควบคุมท่ีดีเพ่ือจะปองกันไมใหเกิดมลพิษ
และการรบกวนตอสภาพแวดลอม เชน กาซพิษ เขมา กล่ิน เปนตน กาซซึ่งเกดิจากการเผาไหมจะไดรับ
การกําจัดเขมาและอนุภาคตามท่ีกฎหมายควบคุมกอนท่ีปลอยออกสูบรรยากาศ ขี้เถาซึ่งเหลือจากการเผาไหม
ซึ่งมีปริมาตรประมาณรอยละ ๑๐ และ น้ําหนักประมาณรอยละ ๒๕ ถึง ๓๐ ของขยะท่ีสงเขาเตาเผา 
สามารถนําไปฝงกลบหรือใชเปนวัสดุปูพ้ืนสําหรับการสรางถนน สวนขี้เถาที่มีสวนประกอบของโลหะ   
อาจถูกนํากลับมาใชใหมได นอกจากนั้น ในบางพ้ืนที่ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยอยูมาก สามารถที่จะนําพลังงาน
ความรอนท่ีไดจากการเผาไหมมาใชในการผลิตไอน้ํา ทําน้ํารอน หรือผลิตกระแสไฟฟาได หัวใจของโรงเผามูลฝอย
คือระบบการเผาไหมซึ่งสามารถแบงออกเปนสองประเภทคือ ระบบการเผาไหมมวล (Mass Burn System)    
ซึ่งหมายถึงการเผาทําลาย มูลฝอยในสภาพท่ีรับเขามาโดยไมตองมีกระบวนการจัดการเบื้องตนกอน  
และอีกประเภทหนึ่ง คือ ระบบที่มกีารจัดการเบือ้งตน (Burning of Preheated and Homogenized Waste) 
ซึ่งระบบการเผาไหมมวลเปนการเผาไหมมูลฝอยท่ีมีองคประกอบท่ีหลากหลายโดยไมตองมีการจัดการ
เบื้องตนกอน จากการศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีเตาเผามูลฝอยระบบการเผาไหมมวลที่นิยม
ใชกันอยูในปจจุบันสามารถจําแนกออกเปน ๒ ประเภทหลัก ๆ คือ (๑) เตาเผาแบบตะกรับเคล่ือนท่ี 
(Moving Grate) ซึ่งเปนเทคโนโลยีท่ีใชกันแพรหลาย มีสมรรถนะทางเทคนิคท่ียอมรับได และสามารถ
รองรับการเผาทําลายขยะมูลฝอยท่ีมีองคประกอบและคาความรอนท่ีหลากหลาย (๒) เตาเผาแบบหมุน 
(Rotary Kiln) ซึ่งเปนระบบท่ีไดรับความนิยมรองลงมาเปนระบบท่ีมีการจัดการมูลฝอยเบื้องตนกอนทําการเผา             
ซึ่งตองมีระบบจัดการเพ่ือการลดขนาด การบดตัด และการคัดแยก หรือในบางครั้งอาจมีระบบการผลิต
ขยะเชื้อเพลิง RDF (Refuse - Derived Fuel, RDF) ซึ่งทําใหมีความยุงยากในการปฏิบัติงานมากขึ้น ดังนั้น 
ระบบดังกลาวจึงมีการใชงานอยูในวงจํากัด เพราะตองมีระบบท่ีมีการจัดการมูลฝอยเบื้องตนกอนทําการเผา 
ในทางทฤษฎีอาจจัดใหเตาเผาแบบฟลูอิดไดซเบด (Fluidized Bed) จัดอยูในพวกเดียวกันดวย อยางไรก็ตาม 
เทคโนโลยีฟลูอิดไดซเบดจัดวาเปนเทคโนโลยีท่ียังใหม และมีการใชงานเพ่ือการเผาทําลายขยะมูลฝอย      
ในวงจํากัด โดยท่ัวไปใชในการกําจัดขยะอุตสาหกรรม (มีตัวอยางการใชงานในประเทศญี่ปุน) นอกจากนี้
มีเทคโนโลยีไพโรไลซิส - กาซซิฟเคชั่นอีกดวย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

๒) เทคโนโลยีเตาเผาแบบตะกรับเคล่ือนท่ี (Moving Grate) เปนระบบเตาเผาขยะมูลฝอย
แบบการเผาไหมมวลที่ใชกันอยางแพรหลาย ประกอบดวยตะกรับท่ีสามารถเคล่ือนท่ีไดและมีการเผาไหม
บนตะกรับนี้ โดยขยะเผาไหมบนตะกรับจะเคล่ือนท่ีและลําเลียงมูลฝอยจากจุดเริ่มตนถึงจุดสุดทาย    

  
                

 
เตาเผาแบบตะกรับเคล่ือนที ่Moving Grate 

 
กามปูของ Overhead Crane จะทําหนาที่จับมูลฝอยเพ่ือปอนลงไปในชองปอนกอนที่จะหลนเขาไป 

ในหองเผาไหมของเตาเผาดวยแรงโนมถวง เมื่อขยะมูลฝอยตกลงไปวางบนตะกรับ ความรอนในเตาเผา
จะทําใหขยะมูลฝอยแหงกอนท่ีจะเกิดการเผาไหมดวยอุณหภูมิสูงกับอากาศท่ีใชในการเผาไหม ขี้เถา
(รวมท้ังสวนประกอบของขยะมูลฝอยสวนท่ีไมสามารถเผาไหมได) จะหลุดออกจากตะกรับในลักษณะของ 
Slag/Bottom Ash ลงสูหลุมถายขี้เถา ตะกรับจะทําหนาท่ีเปนเสมือนพ้ืนผิวดานลางของเตา การเคล่ือนท่ี
ของตะกรับหากไดรับการออกแบบอยางถูกตองจะทําใหขยะมูลฝอยมีการขนยายและผสมผสานกันอยาง
มีประสิทธิภาพและทําใหอากาศท่ีใชในการเผาไหมสามารถแทรกซึมไปถั่วถึงพ้ืนผิวของขยะมูลฝอย 
ตะกรับอาจถูกจัดแบงใหเปนท่ียอยเฉพาะ ซึ่งทําใหสามารถปรับปริมาณอากาศเพ่ือใชในการเผาไหมได
อยางอิสระและทําใหสามารถเผาไหมไดแมมูลฝอยที่มีคาความรอนต่ํา สวนประกอบของตะกรับที่ชวยให
มูลฝอยเกิดการเคล่ือนที่ อากาศท่ีใชในการเผาไหมแบงออกเปนอากาศปฐมภูมิ (Primary Air) ซึ่งเปาดานลาง
ของผิวตะกรับ โดยทําหนาท่ีชวยใหเกิดการเผาไหมในภาคของแข็งและระบายความรอนใหกับตะกรับ 
อากาศทุตยิภูมิ (Secondary Air) จะจายเขาบริเวณดานบนของหองเผาไหมและทําหนาท่ีเผาไหมกาซท่ีระเหย
ขึ้นมาจากมูลฝอยที่วางบนตะกรับเพ่ือใหเกดิการเผาไหมที่สมบรูณ ผนังของหองเผาไหมในเตาเผามูลฝอย
มักเปนแบบบุดวยอิฐทนไฟ (Refractory Wall) หรือแบบผนังน้ํา (Water Wall) สําหรับแบบหลังนี้
สวนมากจะปฏิบัติงานโดยใชอากาศสวนเกินในปริมาณต่ํา ซึ่งชวยใหลดปริมาตรของหองเผาไหมและลดขนาด 
 
 
 
 



๑๕ 

ของอุปกรณควบคุมมลพิษอากาศ ขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบของเตาเผาแบบตะกรับเคล่ือนท่ีโดยมี
ขอไดเปรียบ ไดแก ไมตองการคัดแยกหรือบดตัดขยะมูลฝอยกอน เปนเทคโนโลยีท่ีมีใชกันอยางแพรหลาย 
และไดรับการทดสอบแลวสามารถจัดการกับขยะมูลฝอยท่ีมีองคประกอบและคาความรอนท่ีเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาไดเปนอยางดี สามารถใหคาประสิทธิภาพเชิงความรอนไดสูงถึงรอยละ ๘๕ เตาเผาแตละเตา
สามารถกอสรางใหมีความสามารถในการเผาทําลายไดถึง ๑,๒๐๐ ตันตอวัน (๕๐ ตันตอชั่วโมง) ขอเสียเปรียบ 
คือ เงินลงทุนและบํารุงรักษาคอนขางสูง   

๓) เตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln) ระบบเตาเผาแบบหมุนเปนการเผาไหมมวลของขยะมูลฝอย
โดยใชหองเผาไหมทรงกระบอกซึ่งสามารถหมุนไดรอบแกน ขยะมูลฝอยจะเคล่ือนตัวไปตามผนังของเตาเผา
ทรงกระบอกตามการหมุนของเตาเผาซึ่งทํามุมเอียงกับแนวระดับ       
       

  
ระบบเตาเผาแบบหมนุ 

   
เตาเผาแบบหมุนสวนใหญจะเปนแบบผนังอิฐทนไฟ แตก็มีบางท่ีเปนผนังถ้ําทรงกระบอก 

อาจมีขนาดเสนผานศูนยกลางตั้งแต ๑ ถึง ๕ เมตร และยาวตั้งแต ๘ ถึง ๒๐ เมตร มีความสามารถในการเผา
ทําลายขยะมูลฝอย มีตั้งแต ๒.๔ ตันตอวัน (๐.๑ ตันตอชั่วโมง) จนถึงประมาณ ๔๘๐ ตันตอชั่วโมง (๒๐ ตัน 
ตอชั่วโมง) อัตราสวนอากาศสวนเกินท่ีจะใชมีปริมาณท่ีมากกวาแบบท่ีใชกับเตาเผาแบบตะกรับและอาจจะ
มากกวาท่ีใชกับเตาเผาแบบฟลูอิดไดซเบดดวย ส่ิงท่ีตามมาก็คือ เตาเผาแบบหมุนประมีประสิทธิภาพ 
การใหพลังงานท่ีต่ํากวาเล็กนอย แตก็ยังมีคามากกวารอยละ ๘๐ เนื่องจากวาเวลาท่ีใชในการเผาไหม 
(Retention Time) ของกาซไอเสียคอนขางส้ันเกินไปสําหรับการทําปฏิกิริยาการเผาไหมในเตาเผาแบบหมุน 
ดังนั้น เตาทรงกระบอกจึงมักมีสวนตอท่ีทําเปนหองเผาไหมภายหลัง (After-Burning Chamber)  
 
 
 



๑๖ 

และหมักรวมอยูในสวนของหมอน้ําดวย เตาเผาแบบหมุนไมตองการการคัดแยกหรือบดตัดมูลฝอยกอน 
สามารถใหคาประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงถึง รอยละ ๘๐ สามารถจัดการกับมูลฝอยท่ีมีองคประกอบ
และคาความรอนท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาไดเปนอยางด ีเปนเทคโนโลยีท่ีมีการใชในการเผาทําลายขยะมูลฝอย
คอนขางนอย เงินลงทุนและบํารุงรักษาคอนขางสูง ความสามารถในการเผาทําลายสูงสุดตอหนึ่งเตา 
ประมาณ ๔๘๐ ตันตอวัน (๒๐ ตันตอชั่วโมง)    

๔) เตาเผาแบบฟลูอิดไดซเบด (Fluidized Bed) ทํางานโดยอาศัยหลักการท่ีอนุภาค
ของแข็งที่รวมตัวเปน Bed ในเตาเผา ผสมเขากับขยะมูลฝอยที่ทําหนาที่เปนเชื้อเพลิงสําหรับการเผาไหม
ถูกทําใหลอยตัวขึ้น อันเนื่องมาจากอากาศท่ีเปาเขาดานขางทําใหมันมีพฤติกรรมเหมือนกับของไหล 
เตาเผาแบบฟลูอิดไดซเบด โดยทั่วไปจะมีรูปรางเปนทรงกระบอกตั้งและวัสดุท่ีทํา Bed มักทํามาจากทรายซิลิกา 
หินปูน หรือวัสดุเซรามิคส การใชงานเตาเผาแบบฟลูอิดไดซเบดอยูในขั้นเริ่มตนเนื่องจากมีการพัฒนา
เทคโนโลยีเตาเผาอยูอยางสม่ําเสมอ โดยเตาเผาแบบฟลูอิดไดซเบด มีขอไดเปรียบท่ีสามารถลดปริมาณ
สารอันตรายไดใน Bed และมีประสิทธิภาพเชิงความรอนสูง สามารถใชไดกับเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท 
สวนขอเสียเปรียบหลักของเตาเผาแบบนี้อยูท่ีตองการกระบวนการในการจัดการขยะมูลฝอยเบื้องตน
กอนท่ีจะสามารถปอนขอมูลเขาสูเตาเผาได เพ่ือใหขยะมูลฝอยมีขนาดคาความรอน ปริมาณขี้เถาที่อยูขางใน
และอื่น ๆ ตรงตอขอกําหนดในการปฏิบัติงานของเตาเผา และเนื่องจากขยะมูลฝอยมีลักษณะสมบัติ      
ที่หลากหลายจึงทําใหเกิดความยากลําบากในการทําใหไดเชื้อเพลิงท่ีตรงตามความตองการ     

 

          
รูปเตาเผาแบบฟลูอิดไดซเบด 

   
เตาเผาแบบฟลูอิดไดซเบด ตองใชเงินลงทุนและคาใชจายในการบํารุงรักษาคอนขางต่ํา

เนื่องจากการออกแบบท่ีคอนขางงาย สามารถใหคาประสิทธิภาพเชิงความรอนไดสูงถึงรอยละ ๙๐  
สามารถใชในการเผาทําลายเชือ้เพลิงที่หลากหลายประเภท และสามารถรับรองไดท้ังกากของแข็งและของเหลว 
 
 
 
 



๑๗ 

โดยเผาทําลายรวมกันหรือแยกจากกัน อยางไรก็ดี ยังจัดวาเปนเทคโนโลยีท่ียังตองการการทดสอบ
สําหรับเผาทําลายขยะมูลฝอยชุมชน (MSW) ที่คอนขางมีขอจํากัดดานขนาดและองคประกอบของขยะมูลฝอย 
โดยท่ัวไปตองมีกระบวนการในการจัดการมูลฝอยกอนสงเขาเตาเผา    

๕) เตาเผาแบบไพโรไลซิส - กาซซิฟเคชัน (Pyrolysis and Gasification) เปนเทคโนโลยี  
ที่ใชกระบวนการผลิตกาซเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอยชุมชน (MSW Gasification) เปนกระบวนการทําให
ขยะมูลฝอยเปนกาซโดยการทําปฏิกิริยาสันดาปแบบไมสมบูรณ (Partial Combustion) กลาวคือ 
สารอินทรียในขยะมูลฝอยจะทําปฏิกิริยากับอากาศหรือออกซิเจนปริมาณจํากัด ทําใหเกิดกาซเชื้อเพลิง
ซึ่งมีองคประกอบหลัก ไดแก คารบอนมอนอกไซด ไฮโดรเจน และมีเทน เรียกวา Producer Gas ในกรณีท่ีใชอากาศ
เปนกาซทําปฏิกิริยากาซเชื้อเพลิงที่ไดจะมีคาความรอนต่ําประมาณ ๓ - ๕ MJ/Nm๓ แตถาใชออกซิเจน
เปนกาซทําปฏิกิริยากับกาซเชื้อเพลิงที่ไดจะมีคาความรอนสูงกวา คือ ประมาณ ๑๕ - ๒๐ MJ/Nm๓  
(หมายเหตุ : การใชกาซออกซิเจนรวมเขาในกระบวนการกาซซิฟเคชั่นซึ่งเรียกวาเทคโนโลยี Direct Melting 
System ทําใหไดคาความรอนที่สูงกกวาเทคโนโลยี Pyrolysis Gasification System) กระบวนการผลิต
กาซเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงแข็ง (Pyrolysis Gasification System) ประกอบไปดวยกระบวนการสลายตัว 
(Decomposition) และกระบวนการกล่ันสลาย (Devolatilization) ของโมเลกุลสารอินทรียในขยะมูลฝอยชุมชน 
ท่ีอุณหภูมิสูงประมาณ ๑,๒๐๐ - ๑,๔๐๐ องศาเซลเซียส ในบรรยากาศท่ีควบคุมปริมาณออกซิเจน เพ่ือผลิตสารระเหย
และถานชาร (Char) ในขั้นตอนของกระบวนการกล่ันสลายที่เรียกวาไพโรไลซิส (Pyrolysis) ขยะมูลฝอย
จะสลายตัวดวยความรอนเกิดเปนสารระเหย เชน มีเทน และสวนท่ีเหลือยังคงสภาพของแข็งอยูเรียกวา 
ถานชาร สารระเหยจะทําปฏิกิริยาตอกับอากาศ ออกซิเจน หรือไอน้ํา ไดเปนกาซเชื้อเพลิง ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
ใน Gasification Process จะเปนตัวกําหนดองคประกอบของกาซเชื้อเพลิง ซึ่งปจจัยหลักท่ีกําหนด
เกิดปฏิกิริยาดังกลาว คืออุณหภูมิภายในเครื่องปฏิกรณ    

 
 
 
 
 



๑๘ 

 
รูปกระบวนการ Pyrolysis 

   
เทคโนโลยีกาซซิฟเคชั่นนั้นเปนระบบปด โดยใชความรอนมาหลอมขยะมูลฝอยใหมวลสารทุกอยาง

แตกตัวออกเปนกาซ กลับสูสถานะองคประกอบพ้ืนฐานของมันและอยูในรูปกาซท่ีมีความรอนสูง จากนั้น
จะถูกนํามาผานกระบวนทําความสะอาดใหเหลือเพียง คารบอนไดออกไซด คารบอนมอนน็อคไซด และไฮโดรเจน 
หรือเรียกวาเปนกาซสังเคราะห (Synthesis Gas) หรือซินกาซ หรือกาซเชื้อเพลิง ท่ีจะนําไปใชสําหรับเครื่องยนต
สันดาปภายใน (Internal Combustion Engines) หรือเครื่องยนต กั งหันก าซ (Gas Turbines Engine)       
เพ่ือผลิตความรอนหรือกระแสไฟฟา     

 
๒.๕ การเปรียบเทียบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตพลังงาน  

๒.๕.๑ เตาเผาอากาศแบบใชอากาศ (Incinerator) ในระบบปด มูลฝอยจะถูกเผาไหม                
แลวนําความรอนไปใชผลิตไฟฟาดวยไอน้ํา 

ชนิดของเตาเผา หลักการ ขอดี ขอเสีย 
๑. เตาเผาชนิดแผง
ตะกรับเคลื่อนท่ีแบบใช
อากาศ (Stoker 
Incinerator)  

- มูลฝอยจะถูกปอนเขา
เตาเผา  
- อากาศท่ีใชสําหรับการ
เผาไหมจะถูกเปาเขา
ทางดานลาง  
- มูลฝอยท่ีเผาไหมแลว  
จะเคลื่อนตัวไปตามตะกรับ
แลวตกมาเปนข้ีเถา  
- เถาหนักจากระบบ
สามารถนําไปใชประโยชน

- ไมตองมีการคัดแยกขยะกอน  
- มีความยืดหยุนของ
ประเภทขยะสูง สามารถ  
เผาขยะไดหลายประเภท              
ในเวลาเดียวกัน  
- เทคโนโลยีไมซับซอน 
สภาพการทํางานคอนขาง
เสถียรเม่ือเทียบกับระบบอ่ืน  
- เปนเทคโนโลยีท่ีใช
แพรหลายท่ัวโลก สามารถ

- เงินลงทุนและ
คาบํารุงรักษา
คอนขางสูง
โดยเฉพาะระบบ
บําบัดมลพิษทาง
อากาศ  



๑๙ 

ชนิดของเตาเผา หลักการ ขอดี ขอเสีย 
ตอหรือนําไปฝงกลบตอได  ลดขยะไดรอยละ ๙๐  

- ไดความรอนผลิต
กระแสไฟฟาดวยไอน้ํา  

๒. เตาเผาชนิดใช
ตัวกลางนําความรอน 
(Fluidized Bed 
Incinerator)  

- มูลฝอยตองถูกยอยใหมี
ขนาดเล็ก กอนปอนเขาสู
เตาเผา  
- อากาศในเตาถูกเพ่ิม
ความเร็วใหสูงพอท่ีจะทํา
ใหขยะเกิดการลอยตัว
พรอมกับตัวกลางท่ีใช                     
ในการเผา (ทราย)  

- ความสามารถผลิตน้ํารอน
และไอน้ําเพ่ือนําไปใช
ประโยชนในกระบวนการ
อุตสาหกรรมได  
- มีประสิทธิภาพสูงและ
อุณหภูมิในการเผาคอนขางคงท่ี  
- ใชกับเชื้อเพลิงท่ีมีคา
ความชื้นสูงไมได และขยะ
ในประเทศไทยคาความชื้น
สูงประมาณรอยละ ๖๐-๗๐  

- ใชกับขยะท่ีมี
ความชื้นต่ําเทานั้น  
- ตองมีการคัด
แยกขยะกอน  
- มีการสึกกรอน
ของผนังเตาจาก
การเสียดสี 
ระหวางตัวกลาง
กับผนัง  

๓. เตาเผาชนิดหองเผา
ทรงกระบอกท่ีหมุนได
รอบตัว (Rotary Klin 
Incinerator)  

- มูลฝอยจะถูกปอนเขา
เตาเผาดวยคีมคีบและหมุน
ไปตามหองเผาทรงกระบอก
ท่ีหมุนไดรอบตัว  
- มูลฝอยเกิดการพลิกกลับ
และติดไฟไดท่ัวถึง                      
มีอุณหภูมิคอนขางคงท่ี               
เกิดการลุกไหมท่ีสมบูรณ  
- เหมาะกับการทําลายขยะ
อุตสาหกรรมท่ีตองการ                     
เผาไหมอยางสมบูรณ
โดยเฉพาะมูลฝอยอันตราย  

- สามารถรองรับมูลฝอย               
ไดทุกประเภท  
- เทคโนโลยีไมซับซอน  
- สามารถนําขยะอันตราย
จากครัวเรือนมาเผารวมได  

- เงินลงทุน
กอสรางระบบสูง  
- สูญเสียความ
รอนในการเผา
ไหมสูง เนื่องจาก
เตาเปนทรง   
กระบอกยาว             
ทําใหผลิตไฟฟา
ไดนอยกวา            
ระบบอ่ืน  



๒๐ 

๒.๕.๒ เตาเผาอากาศแบบไรอากาศ (Pyrolysis) ในระบบปด  
หลักการ ขอด ี ขอเสีย 

- เปนกระบวนการใหความรอน                  
ในสภาวะไรออกซิเจน  
- การเผาไหมของมูลฝอยพลาสติก
จะไดกาซเชื้อเพลิง น้ํามันเชื้อเพลิง
และถาน  

- เหมาะสําหรับใชกําจัดมูลฝอย
พลาสติก  
- สามารถผลิตน้ํามันแลวนําไปใช
ประโยชนในกระบวนการ
อุตสาหกรรมหรือการกอสรางได  
- ไมมีการใชออกซิเจนในระบบ 
จึงมีโอกาสเกิดไดออกซินนอย  

- ตองควบคุมคุณลักษณะของมูลฝอย 
อุณหภูมิความดัน การใชงานกาซ
เชื้อเพลิง รวมท้ังความยากในการ
กําจัดทารและฝุนละออง  
- มีขนาดเล็ก และใชไดกับพลาสติก
บางประเภทเทานั้น  
- คาความรอนท่ีไดไมคุมคาเชิง
เศรษฐศาสตร  
- คาความรอนท่ีไดไมเพียงพอกับ
เงินลงทุน  
- ไมเหมาะกับขยะอินทรีย  
- ไมเหมาะสมกับขยะประเทศไทย 
เพราะคาความชื้นไมคงท่ี ทําให
กระบวนการไพโรไลซิสไมคงท่ีเชนกัน  

 
๒.๕.๓ เตาเผาแบบควบคุมอากาศ (Gasification) 
หลักการ ขอด ี ขอเสีย 

- เปนกระบวนการใหความรอนกับ
วัสดุในสภาวะท่ีมีการจํากัดปริมาณ
ออกซิเจน เพ่ือควบคุมให
เกิดปฏิกิริยาการเผาแบบแกส
ซิพิเคชั่นท่ีอุณหภูมิสูงมากกวา 
๑,๐๐๐ องศา  
- กาซเชื้อเพลิงท่ีไดจะนํามาใชเปน
เชื้อเพลิงเผาไหมท่ีอุณหภูมิสูงตอไป  

- สามารถควบคุมมลพิษไดอยาง        
มีประสิทธิภาพ มีระบบทําความ
สะอาดกาซกอนการเผาไหม               
ท่ีอุณหภูมิสูง  
- เกิดปฏิกิริยาในระบบท่ีควบคุม
ออกซิเจน จึงเกิดไดออกซินนอย  

- เงินลงทุนในการกอสรางระบบสูงมาก  
- กระบวนการใชความดันและ
เทคโนโลยีชั้นสูงมากในระบบ                   
การผลิตกาซเชื้อเพลิง จึงตองใช
บุคลากรท่ีมีความรูและความ
ชํานาญเฉพาะ  
- มีเพียงภาคเอกชนไมก่ีรายท่ีใช
ระบบนีใ้นประเทศไทย  
- ไมสามารถใชกับขยะท่ีมีความชื้น
สูงหรือมีคาความรอนไมสมํ่าเสมอ 
(แตใชไดดีกับ RDF)  

 
 
 
  
 
 
 
 
 



๒๑ 

ขยะเชื้อเพลิง (RDF)  
ขยะเชื้อเพลิง หรือ Refuse Derived Fuel, RDF หมายถึง ขยะท่ีเผาไหมไดโดยการนําขยะ

มูลฝอยชุมชนมาผานกระบวนการบําบัดทางกายภาพ เชน การคัดแยก การลดขนาด และการลดความชื้น 
เปนตน เพ่ือใหไดวัสดุท่ีมีคาความรอน ขนาด และคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของการใชงาน สะดวก
ตอการขนสง เหมาะสมในการนําไปใชเปนเชือ้เพลิงหลัก หรือเชื้อเพลิงเสริมในภาคอุตสาหกรรม / ชุมชน 
หรือโรงผลิตพลังงานจากขยะชุมชน หรือเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งการจําแนกประเภทของขยะ
เชื้อเพลิง RDF ตามมาตรฐานของ ASTM (American Society for Testing and Materials สมาคมวิชาชีพ
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีกําหนดและจัดทํามาตรฐาน)    

ประเภท ลักษณะและวธิีการผลิตขยะเชื้อเพลิง ระบบการเผาไหม 
RDF๑ MSW  คัดแยกขยะสวนที่เผาไหมไดออกมา 

โดยยังมขีนาดตามสภาพเดมิของขยะ  
Stoker  

RDF๒ Coarse RDF  คัดแยกขยะมูลฝอยสวนที่เผาไมได          
มาบดหรือตัดขยะมูลฝอยอยางหยาบ ๆ  

Fluidized Bed Combustor, 
Multi Fuel Combustor  

RDF๓ Fluff RDF  คัดแยกขยะมูลฝอยสวนที่เผาไหมได 
มาบดหรอืตดัจนทําใหรอยละ ๙๕ 
ของขยะมูลฝอยมขีนาดเล็กกวา ๒ นิ้ว  

Stoker  

RDF๔ Dust RDF  คัดแยกขยะมูลฝอยสวนที่เผาไหมได 
มาผานกระบวนการใหอยูในรูปผงฝุน  

Fluidized Bed Combustor, 
Pulverized fuel Combustion  

RDF๕ Densified RDF  คัดแยกขยะมูลฝอยที่เผาไหมไดมาผาน
กระบวนการอดัแนนมีลักษณะ เชน 
แทงกอนกลม ลูกบาศก Pellets เปนตน  

Fluidized Bed Combustor, 
Multi Fuel Combustor  

RDF๖ RDF Slurry  คัดแยกขยะมูลฝอยสวนท่ีเผาไหมได                
มาผานกระบวนการอยูในรปู Slurry  

Swirl Burner  

RDF๗ RDF Syngas  คัดแยกขยะมูลฝอยสวนทีเ่ผาไหมได             
มาผานกระบวนการผลิตกาซเชื้อเพลิง 
(Gasification) เพ่ือผลิต Syngas                         
ที่สามารถใชเปนเชื้อเพลิงกาซได  

Burner, Integrated 
Gasification Combined Cycle 
(IGCC)  

 
ท้ังนี้ การใชประโยชนจากขยะเชื้อเพลิง RDF สามารถใชไดในรูปของการผลิตเปนพลังงานไฟฟา 

พลังงานความรอน หรือเชื้อเพลิง โดยอาจจะมีการนําไปใชประโยชนในสถานท่ีผลิตขยะเชื้อเพลิง RDF เอง 
หรือขนสงไปใชในที่อื่นได นอกจากนี้ ยังสามารถใชเผารวมกับถานหิน (Co-firing) เพ่ือลดปริมาณการใชถานหิน
ในอุตสาหกรรมบางประเภท เชน  อุตสาหกรรมปูนซีเมนต โดยมีรูปแบบเตาเผาท่ีใชเปล่ียนขยะเชื้อเพลิง  
 

 
 
 
 
 



๒๒ 

RDF ใหเปนพลังงานความรอน ประกอบดวย เตาเผาแบบตะกรับ (Stoker) เตาเผาแบบฟลูอิดไดซเบด 
(Fluidized Bed Combustor) หรือเตาเผาแกสซิฟเคชั่น (Gasification) หรือไพโรไลซิส (Pyrolysis)      
 
๒.๖ ขอมูลดานนโยบาย   

ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ นายกรัฐมนตรีไดประกาศใหการแกไขปญหาขยะเปนวาระแหงชาติ    
โดยเนนการกําจัดขยะไมใหมีตกคาง ใหความเรงดวนกับการนําขยะมาผลิตเปนพลังงานทดแทน ท้ังนี้ 
เนื่องจากปจจุบันขยะไดกลายเปนปญหาใหญในชุมชนเมือง ตลอดจนแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ของประเทศ 
เนื่องจากขยะมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณการบริโภคของประชาชน และนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมมากขึ้น 
แมวาหนวยงานท่ีเกีย่วของจะไดดําเนินการอยางเต็มขีดความสามารถในการกําจัดขยะ แตก็ยังไมสามารถ
บรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด ส่ิงที่ปรากฏตอสาธารณะคือ บอขยะ หรือ ภูเขาขยะมีอยูท่ัวไปแทบทุกจังหวดั 
ซึ่งในความเปนจริง “บอขยะ” กอใหเกิดผลกระทบรายแรงตามมามากมาย เพราะเปนแหลงเพาะและกระจาย
เชื้อโรคขนาดใหญ เปนแหลงกอใหเกิดปญหาน้ําเสียและแพรกระจายไปสูแหลงน้ําใตดินหรือแหลงน้ํา
ตามธรรมชาต ิตลอดจนเกิดปญหาไฟไหมบอขยะอยูบอยครัง้ รวมท้ังการสรางมลพิษในอากาศท้ังฝุนกล่ิน 
และควันอยางกวางขวาง ดังนั้น ระบบการจัดการขยะท่ีมีประสิทธิภาพจึงเปนความจําเปนเรงดวน                       
ที่ภาครัฐจะตองดําเนินการใหปรากฏผลอยางเปนรูปธรรม และจากแนวคิดสากลท่ัวไป ความมีประสิทธิภาพ  
มิไดเปนเพียงแตการกําจัดขยะใหหมดไปเทานั้น แตยังหมายถึงการแปรรูปขยะไปเปนพลังงานอีกดวย                       
อาทิ การผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะ  

รัฐบาลมีเปาหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (AEDP ๒๐๑๕) ใหไดรอยละ ๑๕ - ๒๐ ของการใชพลังงานภายในระยะเวลา 
๒๐ ป เพ่ือลดการพ่ึงพาการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ และการนําขยะมาเปนเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน 
เปนหนึ่งในแผน AEDP ๒๐๑๕ ท่ีไดรับความสนใจจากนักลงทุนภาคเอกชนท้ังภายในประเทศ และจากตางประเทศ
อยางมาก แตการดําเนินการในระยะเวลาท่ีผานมามีขอจํากัดท่ีสําคัญประการหนึ่งคือการขาดเอกภาพ 
ในการบริหารจัดการ เนื่องจากหนวยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะมีหลาย
หนวยงาน อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน ซึ่งแตละสวนราชการดังกลาวตางมีกฎหมาย กฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือขอบังคับ เพ่ือใชเปนกรอบการปฏิบัติราชการในความรับผิดชอบของหนวยงานตนเอง   
เปนจํานวนมาก อีกท้ังขอบเขต / อํานาจหนาท่ี / ความรับผิดชอบของแตละหนวยงานที่กลาวมาจะมี
ความเกี่ยวโยงกันเปนลูกโซ เปนผลทําใหการพิจารณาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการ
ตองใชเวลานาน บางรายตองใชเวลาถึง ๖ ป จึงจะไดรบัใบอนุญาต อีกทั้งยังกอใหเกิดความสับสนในระดับหนึ่ง
โดยเฉพาะอยางย่ิงการดําเนินการแปรรูปขยะเพ่ือผลิตเปนพลังงานทดแทนนั้น ปจจุบันยังไมมีนโยบาย
ภาครัฐ รวมถึงยังไมมีกรอบการปฏิบัติท่ีชัดเจนเพ่ือใชเปนบรรทัดฐานสําหรับผูลงทุน รวมท้ังเพ่ือใชเปน
บรรทัดฐานสําหรับหนวยงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของในการยึดถือเปนหลักปฏิบัตแิตอยางใด เปนผลทําใหทั้งภาครัฐ  
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

และภาคเอกชนผูลงทุนสูญเสียโอกาสในการดําเนนิการอยางนาเสียดาย นอกจากนัน้ การสรางและการกระจาย
องคความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหมในการแปรรูปขยะใหเปนพลังงานทดแทนยังกอใหเกิดปญหาความขัดแยง
ดานทัศนคติระหวางภาครฐักับภาคประชาชนมาโดยตลอด และทําใหประชาชนสวนหนึ่งตกเปนเครือ่งมอื
ของกลุมผลประโยชนโดยรูเทาไมถึงการณ ดังนั้น การบริหารจัดการขยะเพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ ดังกลาว
อาจจําเปนตองมี “องคกรเฉพาะ” ขึ้นมาเพ่ือทําหนาที่ในลักษณะของระบบการบริการแบบหนาตางเดีย่ว 
(Single Window) หรือแบบการใหบริการเบ็ดเสร็จแบบจุดเดียว (One Stop Service) ที่มีอํานาจในการแกไข
ปญหาความลาชาในการดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีแตละหนวยงานราชการ
ยึดถืออยู รวมท้ังสามารถอํานวยความสะดวกตาง  ๆแกผูลงทุนใหเปนไปตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดวย อาทิ การแปรรูปขยะเปนพลังงาน โดยเฉพาะ
การผลิตกระแสไฟฟา การผลิตขยะเชื้อเพลิง RDF การผลิตน้ํามันจากกระบวนการไพโลไรซีส ใหสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิผลสูงสุด โดยมีกระบวนการควบคุม กํากับ ติดตามใหการประกอบกิจการ
ดําเนินไปตามมาตรฐานอยางตอเนื่อง เปนท่ียอมรับของประชาชน ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนท้ังดานการกําจัดขยะ 
และการผลิตพลังงานทดแทนในเวลาเดียวกันอยางย่ังยืนตอไป (คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ)  

 
๒.๗ การมีกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา   

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ในการประชุมเมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐  
ไดมีมติเห็นชอบแนวทางและขั้นตอนการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา ซึ่งตอมาคณะรัฐมนตรี 
ไดมีมติเมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ เห็นชอบตามมติ กพช. ดังกลาว สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน    
ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ไดขอความรวมมือจากผูวาราชการจังหวัด  
(ใน ๓๙ จังหวัดท่ีมีโรงไฟฟาท่ีมีสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาตั้งแต ๖ เมกะวัตตขึ้นไปตั้งอยู) 
ดําเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟาตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
ทั่วประเทศรวมท้ังส้ินจํานวน ๗๕ กองทุน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางสรรคมิติใหมของการอยูรวมกัน
ระหวางโรงไฟฟากับชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา อันจะเปนแนวทางการพัฒนาพลังงานอยางย่ังยืน    
และเปนแบบอยางท่ีดีสําหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในอนาคตตอไป กระทรวงพลังงานไดกําหนดใหมีการจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดหาเงินทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและส่ิงแวดลอมในชุมชนพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา ซึ่งไดรับผลกระทบจากการกอสรางโรงไฟฟา
หรือการผลิตไฟฟา โดยโรงไฟฟาที่ตั้งอยูในราชอาณาจักรและมีสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาตั้งแต ๖ เมกะวัตต
ขึ้นไปจะตองดําเนินการจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ี   
รอบโรงไฟฟานั้น ๆ ในกรณีท่ีมีหลายโรงไฟฟาอยูในบริเวณขอบเขตพ้ืนท่ีเดียวกันหรืออยูในนิคมอุตสาหกรรม
เดียวกันใหมีเพียงกองทุนเดียว ซึ่งมีอัตราการจายเงินกองทุนโดยโรงไฟฟาใหม (โรงไฟฟาท่ีจายไฟฟาเขาระบบ
ของการไฟฟาตัง้แตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ เปนตนไป) หากอยูระหวางการกอสราง นับตั้งแตวันที่มีการลงนาม 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

ในสัญญาซื้อขายไฟฟาจนถึงวันเริ่มจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (Commercial Operation Date: COD) 
กําหนดใหโรงไฟฟาตองจายเงินเขากองทุนตามกาํลังการผลิตตดิตัง้ของโรงไฟฟาในอัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท/
เมกะวัตต/ป หรือไมต่ํากวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท/ป เชนโรงไฟฟาขนาด ๗๐๐ เมกะวัตต จะตองจายเงินเขากองทุน 
ประมาณ ๓๕ ลานบาทตอป โดยใหจาย ณ วันท่ีมีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟาสําหรับปแรก     
และวันที่ ๑ มกราคม ของปสําหรับปตอ ๆ ไป สวนระหวางการผลิตไฟฟานับตั้งแต COD จนถึงวันท่ีโรงไฟฟา
หมดอายุสัมปทานกําหนดใหโรงไฟฟาจายเงินเขากองทุนเปนประจําทุกเดือนตามจํานวนหนวยพลังงานไฟฟา
ท่ีขายเขาระบบของการไฟฟา   

 
๒.๘ กฎหมายและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการแปรรูปขยะมูลฝอยใหเปนพลังงาน  

ปจจุบันยังไมมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการแปรรูปขยะมูลฝอยใหเปนพลังงานโดยตรง แตมี
ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการจําหนายพลังงานท่ีแปรรูปได เชน พระราชบัญญัติการพัฒนาและสงเสริม
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชกฤษฎีกากําหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชบัญญัติการสงเสริม                
การอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ประกาศกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน เรื่อง การมีเครื่องกําเนิดไฟฟาอยูในครอบครอง กฎกระทรวง
กําหนดประเภทหรือขนาดของอาคารในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒                   
โดยสามารถสรุปสาระสําคัญของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการแปรรปูขยะมูลฝอยใหเปนพลังงาน และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

 
กฎหมาย สาระสําคัญ หนวยงานท่ีเกีย่วของ 

พระราชบัญญัติการพัฒนา
และสงเสริมพลังงาน  
พ.ศ. ๒๕๓๕  

การกําหนดใหพลังงานไฟฟาซึ่งขนาดการผลิต
รวมของแตละแหลงผลิต ตั้งแต ๒๐๐ กโิลโวลต
แอมแปร ขึน้ไปเปนพลังงานควบคมุ โดยผูผลิต
หรือการขยายการผลิตพลังงานควบคมุจะตอง
ไดรับใบอนุญาตและกําหนดหามกระทําการใด ๆ 
อันเปนการขดัขวางตอการผลิตพลังงานควบคมุ 
หรือทําใหการผลิตพลังงานควบคุมนอยลงโดยไมมี
เหตุอนัควร ซึง่ผูกระทําผิดตองระวางโทษท้ังจําและ
ปรับ  

- กระทรวงพลังงาน  
- การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย  
- การไฟฟาสวนภูมิภาค  
- องคกรปกครองสวน
ทองถิน่หรอืเอกชนท่ี
ตองการ                   
แปรรูปขยะมูลฝอย                        
เปนพลังงาน  

พระราชกฤษฎีกา  
กําหนดพลังงานควบคุม  

การกําหนดใหพลังงานไฟฟาซึ่งขนาด           
การผลิตรวมของแตละแหลงผลิตตั้งแต ๒๐๐ 
กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป เปนพลังงานควบคมุ  

- กระทรวงพลังงาน  
- การไฟฟาฝายผลิต                   
แหงประเทศไทย  
- การไฟฟาสวนภูมิภาค 
- องคกรปกครองสวน
ทองถิน่หรอืเอกชนท่ี
ตองการแปรรปูขยะมูลฝอย
เปนพลังงาน  



๒๕ 

กฎหมาย สาระสําคัญ หนวยงานท่ีเกีย่วของ 
พระราชบัญญัตกิารสงเสรมิ
การอนุรกัษพลังงาน                        
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

หมวด ๔ มาตรา ๒๔ กําหนดใหจัดตั้งกองทุน
เพ่ือการสงเสรมิการอนรุกัษพลังงาน ซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของกระทรวงพลังงาน (จากเดิม 
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหอยูในความรบัผิดชอบ
ของกระทรวงการคลัง) โดยไดกาํหนดท่ีมาของเงนิ 
วัตถุประสงค และรายละเอยีดตาง ๆ ของ
กองทุน 

- กระทรวงพลังงาน 
- คณะกรรมการ
กองทุนเพ่ือการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน 

พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

- กําหนดวตัถปุระสงคของพระราชบญัญตัฯิ  
วาเพ่ือสงเสริมการใชพลังงานหมนุเวียน                  
ในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมนอย (ขอ (๘)) 
- การกําหนดองคประกอบตาง ๆ เกี่ยวกับการ
กํากบัดแูลการประกอบกิจการพลังงาน (หมวด ๒) 
- การกํากับดแูลการประกอบกิจการพลังงาน 
(หมวด ๓)  
- การคุมครองผูใชพลังงาน โดยเฉพาะในสวนท่ี ๒ 
กองทุนพัฒนาไฟฟา (มาตรา ๙๓ -๙๗) ซึ่งมกีาร
กําหนดใหมกีารจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟา แหลงท่ีมา
ของเงินทุน การเบิกจายเงนิ และกจิการที่สามารถ
ใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา (หมวด ๔) 

- กระทรวงพลังงาน 
- การไฟฟาฝายผลิต                    
แหงประเทศไทย 
- การไฟฟาสวนภูมิภาค 
- องคกรปกครองสวน
ทองถิน่หรือเอกชนท่ี
ตองการแปรรปูขยะมูลฝอย                                   
เปนพลังงาน 

ประกาศกรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงาน เรือ่ง       
การมเีครื่องกําเนดิไฟฟา
อยูในครอบครอง 

กําหนดใหผูมีเครื่องกําเนดิไฟฟาซึ่งมีกําลังผลิต
รวมตั้งแต ๒๐๐ กิโลโวลตแอมแปร ขึ้นไปอยูใน
ครอบครองเพ่ือทําการผลิตไฟฟา จะตองขออนญุาต
ทําการผลิตพลังงานควบคุมตอกรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงานในปจจุบัน) 

- กระทรวงพลังงาน 
- ผูมเีครือ่งกําเนดิไฟฟา
ตั้งแต ๒๐๐ กิโลโวลต
แอมแปร ขึน้ไปอยูใน
ครอบครอง 

 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

นอกจากนี้  ยั งมี กฎ หรือระเบี ยบต าง ๆ ที่ เกี่ ยวข องกั บการจัดการขยะ คื อ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีประเด็นท่ีเกี่ยวของกับโรงไฟฟาชุมชนจากขยะ 
คือ สวนท่ีเกี่ยวของกับการกาํจัดขยะมูลฝอย ดังนี้  

หมวด ๒ การเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอย สวนที่ ๓ การกําจัดมูลฝอย  
ขอ ๑๑ วรรค ๒ ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหราชการสวนทองถิ่นสงเสริมและสนับสนุน

ใหประชาชน และชุมชนมีสวนรวมและสามารถพ่ึงพาตนเองในการกําจัดมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด  
ขอ ๑๒ การกําจัดมูลฝอย ใหดําเนินการตามวิธกีารหนึ่งหรือหลายวิธี ดังนี้ (๑) การฝงกลบ

อยางถูกหลักสุขาภิบาล (๒) การหมักทําปุยหรือกาซชีวภาพ (๓) การกําจัดดวยพลังงานความรอน (๔) การแปรสภาพ
เปนเชื้อเพลิงหรอืพลังงาน (๕) วิธีอื่นตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกาํหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดใหคําแนะนํา 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจังหวัดอาจใหคําแนะนําราชการสวนทองถิ่นตามท่ีเห็นสมควร  

หมวด ๓ การมอบหมายใหเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย สวนท่ี ๑ การมอบหมายหนวยงานของรัฐ
หรือราชการสวนทองถิ่นอื่น เก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย  

ขอ ๑๔ เพ่ือใหมีระบบจัดการและกําจัดมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนดานอื่น ๆ ได ในการดําเนินการของราชการทองถิ่นตามขอ ๑๓   
ใหคณะกรรมการจังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง แลวแตกรณี มีหนาที่แนะนําและกํากับราชการสวนทองถิ่น 
ในการรวมกลุมของราชการสวนทองถิ่นภายในจังหวัด ทั้งนี้ ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  

กรณีราชการสวนทองถิ่นไมอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได หรือกรณีมีดําเนินการขามเขตจังหวัด 
ใหราชการสวนทองถิ่น โดยคําแนะนําของคณะกรรมการจังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง แลวแตกรณี 
ขอทําความตกลงกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
มอบหมายกอนดําเนินการ  

สวนที่ ๒ การมอบหมายเอกชนเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย  
ขอ ๑๕ ราชการสวนทองถิ่นอาจมอบหมายใหเอกชนดําเนินการหรือรวมดําเนินการเก็บ ขน 

หรือกําจัดมูลฝอย หากจะเปนประโยชนแกประชาชนในทองถิ่นมากกวาการท่ีราชการสวนทองถิ่น      
จะดําเนินการเอง โดยคํานึงถึง (๑) ประสิทธิภาพและความคุมคาในการดําเนินกิจการและการใชทรัพยากร
ของราชการสวนทองถิ่น (๓) การยึดถือวินัยการเงินการคลัง (๓) ประโยชนตอสังคมและเศรษฐกิจ     
จากการดาํเนนิการ (๔) ความโปรงใสในกระบวนการตัดสินใจท่ีเกี่ยวของ (๕) การจัดสรรความเส่ียงท่ีเหมาะสม
กับการดําเนินการระหวางราชการสวนทองถิ่นกบัเอกชน (๖) สิทธิและประโยชนของผูรับบริการและผูใหบริการ 
(๗) การสงเสริมการแขงขันอยางเปนธรรมระหวางเอกชนท่ีประสงคจะรวมกับราชการสวนทองถิ่น  

ขอ ๑๖ การมอบหมายใหเอกชนดําเนนิการหรอืรวมดาํเนนิการเก็บหรือขนมลูฝอย ใหดําเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

ขอ ๑๗ ในการมอบหมายใหเอกชนดําเนินการหรือรวมดําเนินการกําจัดมูลฝอย         
ใหคณะกรรมการจังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง แลวแตกรณี ใหคําแนะนําราชการสวนทองถิ่น   
ในการจัดทําขอเสนอเพ่ือใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูท่ีรัฐมนตรีมอบหมายใหความเห็นชอบ  
 
 
 
 
 



๒๗ 

โดยอยางนอยตองแสดงรายละเอียดหัวขอการศึกษาและวิเคราะหขอเสนอในเรื่อง ดังนี้ (๑) เหตุผลความจําเปน 
และประโยชนของขอเสนอ (๒) ตนทุนการดําเนินการในภาพรวมและมูลคาของการดําเนินการ รวมทั้ง
สัดสวนการลงทุน ของราชการสวนทองถิ่นและเอกชนตอมูลคาของการดําเนินการ (๓) รูปแบบและระยะเวลา
การมอบหมายใหเอกชนดําเนินการหรือรวมดําเนินการ (๔) ประมาณการผลตอบแทนในดานตาง ๆ    
ซึ่งอยางนอยตองแสดงใหเห็นอัตราผลตอบแทนทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร และลักษณะการจัดสรร
ผลประโยชนตอบแทนของการดาํเนินการ (๕) ผลกระทบซึ่งครอบคลุมท้ังผลกระทบโดยตรงและโดยออม
จากการดําเนินการ ตลอดจนวิธีการปองกัน ลด หรือแกไขเยียวยาผลกระทบดังกลาว (๖) ความเส่ียงที่เกี่ยวของ
และแนวทางการบริหารความเส่ียงของการดําเนินการ (๗) ความพรอมของราชการสวนทองถิ่นผูจัดทําขอเสนอ 
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด รวมถึงการศึกษาการดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ  
ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการของราชการสวนทองถิ่นผูจัดทําขอเสนอ การจัดทําขอเสนอตามวรรคหนึ่ง 
มิใหใชบังคับกับการกําจัดมูลฝอยตามขอ ๑๒ (๑)  

ขอ ๑๘ เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหความเห็นชอบตามขอ ๑๗ แลว ใหราชการ
สวนทองถิ่นผูจัดทําขอเสนอคัดเลือกเอกชนโดยนําหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไว ในกฎหมายวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐมาใชบังคับโดยอนุโลม และใหใชวิธีการประมูลกอนโดยพิจารณา
จากผลประโยชนที่ราชการสวนทองถิ่นและประชาชนจะไดรับอยางเปนธรรม ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการ
ดวยวิธีการประมูลตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถิ่นผูจัดทําขอเสนออาจพิจารณาคัดเลือกเอกชนโดยไมใช
วิธีประมูลก็ได โดยใหขอคําแนะนําจากคณะกรรมการจังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง แลวแตกรณี  
และเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
มอบหมาย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการเฉพาะกรณี ดังตอไปนี้ (๑) มีความจําเปนเรงดวน   
ที่ตองมอบหมายใหเอกชนดําเนินการหรือรวมดําเนินการ อันเนื่องมาจากเหตุการณที่ไมอาจคาดหมายได 
ซึ่งหากใชวิธีประมูลอาจกอใหเกิดความลาชาและอาจทําใหเกิดความเสียหายรายแรงตอประโยชนสาธารณะ  
(๒) เปนขอเสนอที่โดยลักษณะและขนาดของการดาํเนนิการแลว หากใชวิธีการประมูลจะไมคุมคาสําหรับ
การดําเนินการ (๓) เปนขอเสนอที่ตองใหเอกชนซึ่งมีคุณสมบัติทางเทคนิคเปนการเฉพาะ และเอกชนลักษณะ
ดังกลาวนั้นมีเพียงรายเดียว  

ขอ ๑๙ เมือ่ไดผลการคัดเลือกเอกชนแลว ใหราชการสวนทองถิ่นผูจัดทําขอเสนอลงนามในสัญญา
ที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด  

ขอ ๒๐ ในระหวางดําเนินการ หากมีการแกไขสัญญาตามขอ ๑๙ ซึ่งเปนการแกไขสัญญา 
ในสวนที่มิใชสาระสําคญั ใหราชการสวนทองถิน่คูสัญญาพิจารณาแลวดาํเนนิการตอไป ในกรณีท่ีเปนการแกไข
ในสาระสําคัญ ใหราชการสวนทองถิ่นคูสัญญาเสนอประเด็นท่ีขอแกไข ผลกระทบจากการแกไขสัญญา 
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งรางสัญญาฉบับแกไขที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
อัยการสูงสุดแลว ไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
มอบหมายเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  

 
 
 
 
 
 



๒๘ 

หมวด ๔ การดําเนินการ ใช และหาประโยชน  
ขอ ๒๒ ใหคณะกรรมการจังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง แลวแตกรณี ใหคําแนะนําแกราชการ

สวนทองถิ่นในการนํามูลฝอยท่ีจัดเก็บไดไปดําเนินการ ใช หรือหาประโยชนโดยวิธีการจําหนาย จายโอน 
ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงศักยภาพ ตนทุน ความคุมคา และประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  

ขอ ๒๓ ราชการสวนทองถิ่นรวมกับผูไดรับมอบหมายอาจนํามูลฝอยท่ีจัดเก็บไดไปดําเนินการ   
ใช หรือหาประโยชนโดยวิธีการจําหนาย จาย โอน ตามขอ ๒๒ และขอตกลงในหมวด ๓  

 
๒.๙ ขอมูลการศึกษาและงานวิจัยท่ีผานมา  

คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดทําการศึกษาการบริหารจัดการขยะ
เพ่ือผลิตพลังงานทดแทน พบวาปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะ ไดแก แหลงสรางขยะ 
ขั้นตอนการจัดเก็บ / รวบรวม / ขนยายขยะ และกฎ ระเบียบ มาตรการที่เกี่ยวของ สวนปญหาและอุปสรรค
ในการแปรรูปขยะเปนพลังงานทดแทนสวนใหญจะเกดิจากภาครฐัท่ียังไมมนีโยบาย และกรอบการปฏิบัติ
ที่ชัดเจนในเรื่องการนําขยะไปแปรรูปเปนพลังงานทดแทน อันเปนผลทําใหภาคเอกชนท่ีมีความพรอม
ขาดโอกาสในการดําเนินการ นอกจากนี้ ภาครัฐยังขาดการสนับสนุนใหมีการศึกษาเรียนรูและพัฒนา
อยางจริงจัง ตอเนื่อง เพ่ือเปนตนแบบการดําเนินการใหกับท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนอยางเพียงพอ 
รวมท้ังกระบวนการขออนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟาจากขยะมีขั้นตอนยุงยากซ้ําซอน มีหลายหนวยงาน
เกี่ยวของตองใชเวลาในการดําเนินงานนานนับป ทําใหสูญเสียโอกาสท้ังภาคเอกชนและภาครัฐ ในสวน
ของประชาชนขาดความรูความเขาใจในกระบวนการแปรรูปขยะเปนพลังงานทดแทน การบริหารจัดการขยะ
ท้ังระบบขาดหนวยงานเพ่ือทําหนาท่ีบูรณาการของทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวของหลายฉบับ และไมครอบคลุมการบริหารจัดการใหครบท้ังระบบ การดําเนินงาน
ขาดความตอเนื่อง เอาจริงเอาจัง มาตรการบังคบัใชยังไมเกิดประสิทธผิล และขาดการตรวจสอบ ควบคุม 
ใหเปนไปตามมาตรฐานการดําเนินงานในทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการขยะ ขาดการสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาดานวิชาการ การศึกษาวิจัย การนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการดําเนินงาน    
มาใชใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด (คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแหงชาติ)  

สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน และดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมไดทําการศึกษา 
แนวทางสงเสริมและขจัดอุปสรรคในการนําขยะมูลฝอยไปเปนเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟา พบวาการนําขยะ
ไปผลิตเปนพลังงานนัน้ยังมีปญหาอุปสรรคอยูหลายประการ โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทย ซึ่งขยะมูลฝอย
สวนใหญมักเปนขยะท่ีมีความชื้นสูง และยังมีกฎระเบียบ หรือกฎหมายท่ีไมเอื้อตอการลงทุนเพ่ือผลิตไฟฟา
จากขยะ รวมถึงชุมชนโดยรอบมีผูมีสวนไดเสียยังขาดความตระหนัก หรือความเขาใจถึงการบําบัดขยะใหถูกวิธ ี
จนบางครั้งเกิดการประทวงตอตานโรงไฟฟาขยะ ทั้ง ๆ ท่ีโครงการเหลานั้นเปนไปเพ่ือประโยชนของชุมชนเอง 
แมวาแผนการจัดการขยะมูลฝอยของรัฐบาลท่ีดําเนินการอยูในปจจุบันจะใหความสําคัญการเพ่ิมศักยภาพ                 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในการจัดการขยะ แตท่ีผานมาการจัดการขยะของเทศบาล 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) หรือองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มักจะใชวิธีแบบเดิม ๆ ท่ียัง
ขาดประสิทธิภาพ (เทกอง / ฝงกลบอยางไมถูกสุขลักษณะ) ในขณะเดียวกันนโยบายดานพลังงานของ
รัฐบาลปจจุบันไดกําหนดใหมีการดําเนินนโยบายดานพลังงานทดแทนเปนวาระแหงชาติ และสงเสริมการจัดหา 
การใชพลังงานท่ีใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอมภายใตกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ทั้งนี้ 
แผนพัฒนาและสงเสริมพลังงานทดแทนระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙) ไดกําหนดเปาหมายการผลิต
ไฟฟาขยะโดยเพ่ิมจากเดิม ๑๖๐ เมกะวัตต เปน ๕๐๐ เมกะวัตต จากขอมูลสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงานพบวา ปจจุบันมีโรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะท้ังที่ขายไฟฟา และไดรับสัญญาซื้อขายไฟฟา
แลว รวมทั้งส้ิน ๒๗๐.๓๗๒ เมกะวัตต โรงไฟฟาท่ีไดรับสัญญาซื้อขายแลวแตยังไมไดกอสราง หรือยังไมได
เชื่อมตอ ๑๑๙.๑๙ เมกะวัตต โรงไฟฟาท่ีกอสรางแลวเสร็จ และขายไฟฟาแลว ๑๕๑.๑๘๒ เมกะวัตต แตมีบางสวน
หยุดกิจการ หรือปรับปรุงอีก ๑๔.๕๘ เมกะวัตต ท้ังนี้ โรงไฟฟาหลายแหงไมประสบความสําเร็จดวยเลือก
เทคโนโลยีท่ีไมเหมาะสมกับคุณสมบัติและองคประกอบของขยะ สวนโรงไฟฟาขยะท่ีไดรับสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาแลวแตยังไมกอสราง หรือท่ีกําลังกอสรางแตยังไมสําเร็จมีปญหาจากการจัดการจัดหารวบรวมขยะ     
ที่อยูกระจัดกระจาย การตอตานของภาคประชาชนที่ไมเขาใจ และความมั่นใจในการคัดเลือกเทคโนโลยีของ
ผูประกอบการ  

วิสาขา ภูจินดา (๒๕๕๒) ไดศึกษาเรื่องการประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการพลังงาน
ในระดับชุมชน ผลการศึกษาพบวา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการพลังงาน
ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางย่ิงในระดับชุมชนเพราะเปนหนวยเล็กท่ีสามารถบริหารจัดการไดงาย    
และทางภาครัฐเองก็ไดมีการสนับสนุนนโยบายและแผนในการจัดการพลังงานชุมชนอยูแลว รวมทั้ง
สนับสนุนการผลิตพลังงานใชเองในระดับชุมชนและในภาคอุตสาหกรรมท้ังดานเทคโนโลยี อุปกรณ 
บุคลากรและงบประมาณ และมีการรับซื้อพลังงานท่ีผลิตจากพลังงานหมนุเวยีนในราคาที่เพ่ิมขึ้น หลักที่สําคัญ
ของการประยุกตใชหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการพลังงานของประเทศ คือ การลดการพ่ึงพา
พลังงานจากตางประเทศ โดยการผลิตพลังงานใชเองและใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูในประเทศใหเกิดประโยชน
สูงสุดและใชอยางคุมคา รูจักเลือกใชใหเหมาะสมกับสถานการณและสภาพแวดลอมของทองถิ่น การหาแหลง
พลังงานใหมีความหลากหลาย เพ่ือลดการพ่ึงพลังงานจากแหลงเดียว และเพ่ือแกปญหาปริมาณพลังงาน
สํารองจากพลังงานฟอสซลิท่ีลดลง การสรางการมีสวนรวมและความตระหนักของประชาชนในการจัดการพลังงาน 
การพ่ึงแรงงานแทนการใชเทคโนโลยีซึ่งเปนการสรางงานใหกับชุมชนก็เปนการนอมนําหลักปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช  

วิสาขา ภูจินดา (๒๕๕๕) ไดศึกษาการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนเพ่ือผลิตพลังงาน  
ใชในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน ผลการศึกษาในภาพรวมพบวา การบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน    
ในระดับชุมชนและครัวเรือนยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร มีบางชุมชนและ/หรือครวัเรือนไมมีการ
ดําเนินการตอ และบางท่ีมีการดําเนินการตออยางเปนรูปธรรม โดยพบวาปญหาและอุปสรรคของการผลิต 
หรือใชพลังงานหมุนเวียนมีประเด็นสําคัญคือ การขาดการวิเคราะหวัตถุดิบและทรัพยากรเพ่ือผลิต
พลังงานในชุมชนและความตองการของชุมชน สงผลใหการเลือกเทคโนโลยีเพ่ือผลิตพลังงานหมุนเวียน  
 
 
 
 
 



๓๐ 

ที่ไมเหมาะสมกับชุมชน ประชาชนในชมุชนขาดความรูความเขาใจในการผลิตพลังงานใชเองจากพลังงาน
หมุนเวียนและความเคยชินกับความสะดวกสบาย ซึ่งแนวทางในการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนเพ่ือผลิต
พลังงานใชในระดับชุมชนและครัวเรือนใหเกิดความย่ังยืนสําหรับชุมชนคือ การวิเคราะหพลังงานหมุนเวียน   
ที่มีในชุมชนในดานปริมาณ คุณภาพ และบริบทของชุมชน การเลือกพลังงานหมุนเวียนท่ีเหมาะสมกับชุมชน 
การผลิตหรือการใชพลังงานจากพลังงานหมุนเวียน การบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน และการติดตาม
ประเมินผลสําหรับครัวเรือนคือ การวิเคราะหพลังงานหมุนเวียนท่ีมีในชุมชนและความสามารถในการผลิต 
หรือใชของครัวเรือน การเลือกพลังงานหมุนเวียนท่ีเหมาะสมกับครัวเรือน การผลิตหรือการใชพลังงาน
หมุนเวียน การเก็บรวบรวมขอมูลการผลิต การใชพลังงานหมุนเวียน การสนับสนุน และการชวยเหลือชุมชน 
และครัวเรือนอื่น ๆ  

ณิชยารัตน พาณิชย (๒๕๕๖) ไดศึกษาแนวทางการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน       
ในระดับชุมชนของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา มีการนําพลังงานหมุนเวียนมาใชภายในชุมชน     
ทุกจังหวัด โดยทุกภูมิภาคมีการใชพลังงานหลากหลายประเภทขึ้นอยูกับการสนับสนุนเทคโนโลยี ความรู 
และแนวทางการดําเนินงานของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนในพ้ืนท่ี ซึ่งพบวาพลังงานชีวมวลมีการนํามาใช  
ในการผลิตพลังงานมากที่สุดของทุกภูมิภาค โดยรูปแบบเทคโนโลยีที่ใชในปจจุบัน เชน เตาเผาถาน ๒๐๐ ลิตร 
(แบบนอน) เตาเผาถาน ๒๐๐ ลิตร (แบบตั้ง) เตาชีวมวลไม เตาซูปเปอรอั้งโล และเตาแกสแกลบ เปนตน 
รองลงมาเปนพลังงานแสงอาทิตยใชในรูปแบบเซลลแสงอาทิตย ตูอบแสงอาทิตย สวนพลังงานน้ําใชในรูปแบบ
โรงไฟฟาพลังงานน้ํา ระหัดวิดน้ํา กาซชีวภาพสวนใหญหมักมาจากมูลสัตวท่ีมีอยูในชุมชน ตามลําดับ 
และพบวาปจจัยดานกายภาพ พลังงานหมุนเวียนบางประเภทท่ีแตละพ้ืนท่ีเลือกใชไมไดขึ้นอยูกับปจจัย
ทางภูมิประเทศ ภูมิอากาศ มีเฉพาะบางประเภทพลังงานท่ีขึ้นกับปจจัยดังกลาว เชน พลังงานน้ํา 
พลังงานแสงอาทิตย เปนตน ในดานการขนสงเมื่อนําพลังงานหมุนเวียนมาใช สวนใหญลดคาขนสงลง
เพราะมีการเลือกใชวัตถุดิบที่อยูภายในชุมชนมาผลิตพลังงาน ในทางสังคมและวัฒนธรรมสวนใหญจะนํา 
เทคโนโลยีมาประยุกตใหเขากับสภาพความเปนอยู และนํามาผสมผสานกับภูมิปญญาชาวบานในแตละทองถิ่น 
เพ่ือใหเหมาะสมกับชุมชนนั้นมากท่ีสุด ดังนั้น แนวทางการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนในระดับประเทศไทย 
ควรเริ่มตนจากครอบครัวแลวขยายตอไปในชุมชนและกลายเปนจังหวัด แลวคอยๆ ขยายตอไปเรื่อย ๆ 
ในพ้ืนท่ีใกลเคียงและควรศึกษาความเหมาะสมตามศักยภาพวัตถุดิบในชุมชน พรอมท้ังประชาชนตอง    
มีความรูความเขาใจดานพลังงานหมนุเวยีนแตละประเภทและเทคโนโลยีพลังงานนัน้ ๆ และใหประชาชน
เขามามีสวนรวมทุกขั้นตอน เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกใหประชาชนรูสึกถึงความเปนเจาของพลังงานในชุมชน
ของตนเอง อีกท้ังตองอาศัยความรวมแรงจากทุกฝายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนเพ่ือสรางความเขมแข็ง 
และควรใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนอยางแทจริง  

พชรพร เพ็งอน (๒๕๖๐) ไดศึกษาการประเมินทางเลือกของการลงทุนโรงไฟฟาขยะชุมชน
ขนาด ๓ เมกะวัตต โดยวิธีการเรียลออปชั่น พบวาการลงทุนในโรงไฟฟาขยะเทคโนโลยีการยอยสลาย
แบบไรอากาศ (Anaerobic digestion) และการผลิตขยะเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel) ขนาด ๓ MW    
มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนภายในการลงทุน (IRR) สูงท่ีสุดเทากับ ๑๒๐.๕๙ ลานบาท  
 
 
 
 
 



๓๑ 

และรอยละ ๑๐.๒๔ ผลจากการวิเคราะหความออนไหว พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการลงทุนกอสรางโรงไฟฟา  
ขยะชุมชนมากท่ีสุดคือ เงินลงทุนของแตละเทคโนโลยี รายไดจากการขายไฟฟา และรายไดจากคากําจัดขยะ 
ผลจากการจําลองสถานการณมอนติ คารโล เพ่ือนํามาประเมินความเส่ียงของโครงการและทําการวิเคราะห  
หาความยืดหยุนมากที่สุดคือ การลงทุนเทคโนโลยีการยอยสลายแบบไรอากาศ (Anaerobic digestion) 
และการผลิตขยะเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel) ขนาด ๔.๕ MW มีความยืดหยุนเทากับ ๓๖๖.๑๖ ลานบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

บทที่ ๓ 
สภาพปญหาและอุปสรรค 

   
๓.๑ ปญหาและอุปสรรคท่ีผานมา  

สภาพปญหาและอุปสรรคของแนวทางการผลิตไฟฟาจากขยะในพ้ืนท่ีชุมชนที่ผานมา
ประสบกับปญหาและอุปสรรคในดานตาง ๆ ไดแก   

- ดานขยะ  
โดยองคกรสวนทองถิ่น (เทศบาล/อปท./กทม./เมืองพัทยา) มีหนาท่ีในการเก็บขนและจัดการขยะ  

หรืออาจกลาวไดวา “ขยะมีเจาของ” ทําใหการรวบรวมขยะใหไดตามปริมาณและใหไดตลอดอายุสัญญา
ตามท่ีตองการกระทําไดยาก  

- ดานส่ิงแวดลอมและสังคม   
การไมยอมรับในการสรางโรงไฟฟาขยะของคนในพ้ืนท่ี อันเนื่องมาจากมีความเขาใจไมถูกตอง  

ในเรื่องอันตรายตอส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการกําจัดขยะมูลฝอย รวมถึงประเด็นการเมืองทองถิ่น                           
ท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพและส่ิงแวดลอม นอกจากนั้น การขนสงขยะมูลฝอยยังติดปญหาหลายประการ                    
ทําใหโรงไฟฟาขยะในปจจุบันสวนมากจําเปนตองตั้งอยูติดกับแหลงขยะมูลฝอย ถึงแมจะมีแนวคิดในการ
จัดตั้งโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF) เพ่ือนําขยะมูลฝอยมาผลิตเปนเชื้อเพลิง
ใหกับโรงไฟฟาขยะในพ้ืนที่ หรือนอกพ้ืนท่ี เพ่ือแกปญหาการขนสงขยะมูลฝอยมาเปนขนสงเชื้อเพลิงขยะแทน 
แตอยางไรก็ตามการดําเนินการดังกลาวก็เหมาะสมในบางพ้ืนที่ที่มีการเตรียมการแยกขยะจากตนทาง
อยางมีประสิทธิภาพ และมีปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่ไมมากนัก นอกจากนี้ อาจจะมีขอจํากัดในเรื่อง
เกี่ยวกับความรูและทักษะของเจาหนาท่ีในการดําเนินการและการควบคุมผลกระทบดานส่ิงแวดลอม          
จากกระบวนการผลิต แตอยางไรก็ดี การผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF ก็เปนทางเลือกท่ีสําคัญ หากมีการจัดการท่ีดี  
และมีควบคุมแกไขขอจํากัดที่มีในดานตาง ๆ ได  

- ดานเทคโนโลยีและประสิทธิภาพในการทํางาน   
การขาดความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีที่เลือกใช และการขาดความนาเชื่อถือของประสิทธิภาพ

ในการกําจัดขยะ การควบคุมมลพิษ และการผลิตพลังงาน รวมถึงมีความเส่ียงในดานการปฏิบัติงาน          
และการบํารุงรักษา  

- ดานกฎ ระเบียบ   
โดยกฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวของระบุไววาอํานาจหนาท่ีในการจัดการขยะเปนขององคกร                   

สวนทองถิ่น (เทศบาล/อปท./กทม./เมืองพัทยา) ดังนั้น เมื่อเอกชนเขาไปดําเนินการจึงทําใหประสบ
ปญหาในหลาย ๆ ดาน อาทิ การลงทุนในโครงการท่ีมากกวา ๑ พันลานบาท ตองเขา พ.ร.บ. การรวมลงทุน
ระหวางภาครัฐและเอกชน การลงนามในสัญญาสงขยะท่ีผูกพันมากกวา ๑ ป ที่ตองใหผูวาราชการ
จังหวัด และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือผูไดรับมอบหมายลงนาม รวมท้ังความยุงยาก   
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

และความลาชาในการขออนุญาตประกอบกิจการกําจัดขยะ และการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment, EIA) ทําใหการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมีความลาชา นอกจากนี้ กฎระเบียบของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของยังไมเอื้ออํานวย
ตอการตั้งโรงไฟฟา เนื่องจากไมมีการแบงประเภทของโรงไฟฟา จึงมีการปฏิบัติตอโรงไฟฟาขนาดเล็ก                    
ไมตางจากโรงไฟฟาขนาดใหญ เปนตน  

- ดานการลงทุน 
 ธนาคารหรือแหลงเงินทุนจากเอกชนไมมีความเชื่อมั่นในโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะ 

เนื่องจากเห็นวามีความเส่ียงสูง ดังนั้น จากสภาพปญหาและอุปสรรคขางตน สามารถแบงประเด็นปญหา
ออกไดเปน ๒ ประเด็น ไดแก ปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะ และปญหาอุปสรรคในการผลิต
พลังงานจากเชื้อเพลิงขยะ ซึ่งเปนผลกับการมีโรงไฟฟาขยะในพ้ืนที่ชุมชน ดังนี้  

๑. ปญหาและอุปสรรคในการบรหิารจัดการขยะ  
ปญหาและอุปสรรคหลักในการบริหารจัดการขยะ ไดแก แหลงสรางขยะ ขั้นตอนการ

จัดเก็บ / รวบรวม / ขนยายขยะ และกฎ ระเบียบ มาตรการท่ีเกี่ยวของ ฯลฯ ดังนี้ 
- แหลงสรางขยะ ประกอบดวย ประชาชน และสถานประกอบการท่ีเปนผูสรางขยะ โดยในสวนของ

ประชาชนคือ การขาดจิตสํานึก ขาดแรงจูงใจในการลดปริมาณการใชและการคัดแยกขยะ ขาดความรู
ความเขาใจ และการไมเห็นความสําคัญในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการขยะตั้งแตตนทาง ไมให
ความสําคัญกับการลดปริมาณขยะดวยการนํามาใชซ้าํ (Reuse) การนํากลับมาใชใหม (Recycle) ไมนิยม
ซื้อสินคาท่ีไดจากกระบวนการ Recycle การท้ิงขยะมูลฝอยอันตรายปนกับมูลฝอยท่ัวไป การหลีกเล่ียง
การจายคาธรรมเนียมการเก็บขนและคากําจัดขยะ และในสวนของสถานประกอบการคือ การขาดจิตสํานึก                
และขาดแรงจูงใจในการลดปริมาณการใชวัสดุในการปรับปรุง Packaging หรือการใชวัสดุที่ เปนมิตร                           
กับส่ิงแวดลอม เปนตน 

- ขั้นตอนการจัดเก็บ / รวบรวม / ขนยาย ขยะ ซึ่งเปนหนาที่ของหนวยงานสวนทองถิ่น คือ 
เทศบาล/อปท./กทม./เมืองพัทยา ท่ีมีภารกิจหลายดาน ทําใหหลายหนวยงานดังกลาวขาดความพรอม            
ในการบริหารจัดการขยะ การจัดเก็บ / รวบรวม / ขนยาย ขยะ ยังทําไดไมครบถวนทุกหนวยงานฯ                   
อันเนื่องมาจากปญหาหลายประการ เชน ไมมีพ้ืนท่ีรองรับขยะ งบประมาณไมเพียงพอ การรายงานขอมูล
ปริมาณขยะที่ไมตรงกับขยะท่ีมีอยูจริง การขาดแคลนรถ อุปกรณ เครื่องมือ และบุคลากร ฯลฯ เปนตน  

- การจัดการ หรือการยกเลิกสัญญากับบริษัทเอกชนผูรับเหมาจัดเก็บ / รวบรวม / ขนยาย ขยะ     
ท่ีไมเปนไปตามขอตกลง ความยุงยาก ความลาชา การขาดแคลนเจาหนาที่ที่มีความรูความเขาใจ
โดยเฉพาะดานเทคนิคและดานการปฏิบตัิงานควบคุมการจัดเก็บ/ รวบรวม /ขนยาย ขยะ รวมทั้งความรู
ดานส่ิงแวดลอม การขาดการตรวจสอบควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐานอยางตอเนื่อง การหาสถานท่ีท้ิง
ขยะใหมที่เปนไปไดยากและอาจไดรับการตอตานจากประชาชน (Not In My Backyard, NIMBY)  
ในขณะที่การท้ิงขยะเกาก็เริ่มไมไดรับการยอมรับ องคกรสวนทองถิ่นหลายแหงไมมีท่ีท้ิงขยะเปนของ
ตัวเอง ตองอื่นทําใหมีคาใชจายไปขอทิ้งกับพ้ืนที่สูง นอกจากนี้ ยังมีปญหาเรื่องบอขยะสวนใหญ 
 
 
 
 
 



๓๔ 

ดําเนินการไมถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งทําใหมีโอกาสสูงที่จะเปนแหลงแพรเชื้อโรค และสรางมลภาวะ
ตอแหลงน้ําใตดิน บนดิน และอากาศ อันสรางความเดือดรอนใหกับประชาชนในพ้ืนที่  

- กฎ ระเบียบ มาตรการท่ีเกีย่วของ ยังไมมีกฎหมายบังคับใหมีการคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง 
ยังไมมีกฎหมายควบคุมขั้นตอนการใชวัตถุดิบในการผลิตสินคา ยังไมมีการใหนําวัตถุดิบรีไซเคิลมาใช                 
ใหมากขึ้น หรือยังไมมีการกําหนดใหใชองคประกอบบรรจุภัณฑท่ีกําจัดยากใหนอยลง รวมทั้งภาครัฐ                            
ยังไมสามารถบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหการตรวจสอบและการควบคุม 
เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดจากองคกรภายนอกไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง  

๒. ปญหาและอุปสรรคในการผลิตพลังงานจากเชือ้เพลิงขยะ 
ปญหาและอุปสรรคในการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงขยะสวนใหญจะเกิดจากการที่ภาครัฐ

ยังไมมีนโยบายการปฏิบัติท่ีชัดเจนในเรื่องดังกลาว จึงยังไมมีกรอบการปฏิบัติท่ีแนนอนในเรื่องการนําขยะ                
ไปเปนเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน อันเปนผลทําใหภาคเอกชนที่มีความพรอมขาดโอกาสในการดําเนินการ 
รวมทั้งปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ขอ ๑๒ การกําจัดมูลฝอยใหดําเนินการตามวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธี  ดังนี้ (๑) การฝงกลบอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล (๒) การหมักทําปุยหรือกาซชีวภาพ (๓) การกําจัดดวยพลังงานความรอน (๔) การแปรสภาพ
เปนเชื้อเพลิงหรือพลังงาน ซึ่งท่ีผานมาภาครัฐยังขาดความสามารถในการกําจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากยังขาดความพรอมโดยเฉพาะองคความรูในการดําเนินการไดเทากับภาคเอกชน แมแตการ
มอบหมายเอกชนในการ เก็บ ขน หรือกําจัดขยะมูลฝอยก็ยังมีอุปสรรคอยูดี อาทิ ขอ ๑๖ การมอบหมาย
ใหเอกชนดําเนินการหรือรวมดําเนินการเก็บหรือขนขยะมูลฝอยใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อ                
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ขอ ๑๗ ซึ่งในการมอบหมายใหเอกชนดําเนินการหรือรวมดําเนินการ
กําจัดขยะมูลฝอย ใหคณะกรรมการจังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง แลวแตกรณี ใหคําแนะนําราชการ
สวนทองถิ่น ในการจัดทําขอเสนอเพ่ือใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูที่รัฐมนตรีมอบหมาย                     
ใหความเห็นชอบ โดยอยางนอยตองแสดงรายละเอียดหัวขอการศึกษาและวิเคราะหขอเสนอในเรื่อง 

๑) เหตุผล ความจําเปน และประโยชนของขอเสนอ  
๒) ตนทุนการดําเนินการในภาพรวมและมูลคาของการดําเนินการ รวมท้ังสัดสวนการลงทุน

ของราชการสวนทองถิ่นและเอกชนตอมูลคาของการดําเนินการ  
๓) รูปแบบและระยะเวลาการมอบหมายใหเอกชนดําเนินการหรือรวมดําเนินการ  
๔) ประมาณการผลตอบแทนในดานตาง ๆ ซึ่งอยางนอยตองแสดงใหเห็นอัตราผลตอบแทน

ทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร และลักษณะการจัดสรรผลประโยชนตอบแทนของการดําเนินการ   
๕) ผลกระทบซึ่งครอบคลุมท้ังผลกระทบโดยตรงและโดยออมจากการดําเนินการ ตลอดจน

วิธีการปองกัน ลด หรือแกไขเยียวยาผลกระทบดังกลาว   
๖) ความเส่ียงท่ีเกี่ยวของและแนวทางการบริหารความเส่ียงของการดําเนินการ  
๗) ความพรอมของราชการสวนทองถิ่นผูจัดทําขอเสนอ ความสอดคลองกับแผนพัฒนา

จังหวัด รวมถึงการศึกษาการดาํเนินการดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับ 
 
 
 
 
 



๓๕ 

การดําเนินการของราชการสวนทองถิ่นผูจัดทําขอเสนอ และการจัดทําขอเสนอตามขอ ๑๗ วรรคหนึ่ง นั้นมิ
ใหใชบังคับกับการกําจัดมูลฝอย ตามขอ ๑๒ (๑) (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย 
พ.ศ. ๒๕๖๐) ซึ่งเปนอุปสรรคท่ีทําใหภาคเอกชนไมสามารถดําเนินการสนับสนุนภาครัฐในการแปรรูปขยะ               
เปนพลังงานทดแทนไดอยางกวางขวาง และขั้นตอนในการดําเนินการยุงยากและใชระยะเวลานาน ไดแก 
ขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตสําหรบัการประกอบกิจการผลิตไฟฟาจะตองมีการเตรียมการ โดยมีการ
กําหนดขอบเขตและประเมินความคุมคาของโครงการ รวมถึงจัดหาการสนับสนุนทางดานการเงิน จัดหา
ที่ตั้งสถานประกอบกิจการท่ีถูกตองตามกฎหมายตาง ๆ เชน กฎหมายผังเมือง กฎหมายวาดวยโรงงาน                    
และมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองเพ่ือใชประโยชนท่ีดิน ประเมินศักยภาพ และความตอเนื่อง       
ของแหลงพลังงาน ตลอดจนตนทุนของการจัดหาแหลงพลังงานท่ีนํามาใชเปนเชื้อเพลิงในระยะยาว 
ตรวจสอบและเตรียมความพรอมสําหรับการขอรับการสนับสนุนโครงการจากภาครัฐอื่น ๆ เชน การสงเสริม
การลงทุน หรือโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism, CDM) เปนตน ไดแก  

๑) กรณีประสงคจะจําหนายไฟฟาเขาสูระบบโครงขายไฟฟา ใหจัดทําสัญญาซื้อขายไฟฟา 
กับการไฟฟาใหเรียบรอย  

๒) ศึกษาวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมตาง ๆ เพ่ือประกอบการขอรับใบอนุญาต เชน 
รายงานผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment, EIA) ตามกฎหมายวาดวย
ส่ิงแวดลอม เกณฑการปฏิบัติ (Code of Practice, CoP) ตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ
พลังงาน และรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม 
และความปลอดภัย (Environmental Safety Assessment, ESA) ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เปนตน  

๓) ดําเนินงานดานการรับฟงความคิดเห็น และการมีสวนรวมของชุมชนโดยรอบโรงไฟฟา 
เพ่ือลดผลกระทบจากการตอตานรองเรยีนการดําเนินโครงการฯ  

กอนเริ่มการกอสรางสถานประกอบกิจการ ใหย่ืนคํารองขอรับใบอนุญาต และเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สกพ.) หรือ สกพ.ประจําเขต ทั้ง ๑๓ เขต  

๔) ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟา   
๕) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔)   
๖) ใบอนุญาตกอสรางอาคารควบคุม (อ.๑) กรณีอยูในพ้ืนที่ซึ่งตองขอรับใบอนุญาต  
เมื่อเอกสารหลักฐานพรอม สกพ. จะขอความเห็นไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามลําดับ หลังจากที่หนวยงานที่เกี่ยวของ
ใหความเห็นกลับมายัง สกพ. แลว สกพ. ก็จะจัดทําความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตเสนอ 
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตอไป ทั้งนี้ สกพ. อาจรวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ                             
ลงตรวจสอบพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบกิจการไดในบางกรณี โดยเฉพาะโครงการที่มีขอรองเรียน หรือตั้งอยู
ในบริเวณพ้ืนที่ออนไหว (Sensitive Area) เมื่อไดรับใบอนุญาตตาง ๆ ผูประกอบกิจการพลังงานก็จะ
สามารถเริ่มดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาได ท้ังนี้ ผูรับใบอนุญาตใหผลิตไฟฟาจําเปนตองนําสงเงิน                    
เขากองทุนพัฒนาโรงไฟฟาในชวงกอสรางสถานประกอบกิจการดวยในอัตรา ๕๐,๐๐๐ บาทตอ MW ตอป  

 
 
 
 
 



๓๖ 

๗) เมื่อผูประกอบกิจการกอสรางโรงไฟฟา และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณสําคัญใกลแลวเสร็จ 
จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พค.๒) ตอ สกพ. (กําลังการผลิตติดตั้งรวมตั้งแต 
๑,๐๐๐ kVA ขึ้นไป) หรือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) (กําลังการผลิตติดตั้ง
รวมตั้งแต ๒๐๐ kVA ขึ้นไป แตต่ํากวา ๑,๐๐๐ kVA) แลวแตกรณี ท้ังนี้ หากอาคารโรงไฟฟากอสราง 
โดยไดรับใบอนุญาต อ.๑ ผูประกอบกิจการจะตองย่ืนคําขอใบรับรองการกอสรางอาคาร (อ.๖) ตอหนวยงาน
ราชการสวนทองถิ่นดวย 

สกพ. จะตรวจสอบหลักฐานเอกสาร รวมถึงลงพ้ืนท่ีตรวจสถานประกอบกิจการ และจัดทํา
รายงานผลการตรวจฯ เพ่ือขอความเห็นไปยัง พพ. หลังจากท่ี พพ. ใหความเห็นกลับมา สกพ. ก็จะจัดทํา
ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตเสนอ กกพ. และเมื่อผูประกอบกิจการผานการทดลองเดิน
เครื่องจักรโดยเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟากับการไฟฟาเปนท่ีเรียบรอย และมีความพรอมท่ีจะเริ่ม
ประกอบกิจการแลว จะตองแจงเริ่มประกอบกิจการไฟฟากับ สกพ. โดยสามารถนําหลักฐานการรับแจง
เก็บไวเพ่ือไวแสดงตอการไฟฟา และเริ่มประกอบกิจการผลิตไฟฟาไดตอไป (ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน)   

นอกจากขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟาท่ีกลาวมา
ขางตนแลว ยังมีขั้นตอนการขอใบอนุญาตที่สําคัญที่เกี่ยวของกับกระทรวงมหาดไทย คือ การขออนุญาต
ประกอบกจิการรับทําการเก็บ ขน หรอืกําจัดส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การจัดการ
มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐     

๘. กอนดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบริการ ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน  

๙. ในการมอบหมายใหเอกชนดําเนินการหรือรวมดําเนินการกําจัดมูลฝอยใหคณะกรรมการ
จังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง แลวแตกรณี ใหคําแนะนําราชการสวนทองถิ่นในการจัดทําขอเสนอ
เพ่ือใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูที่รัฐมนตรีมอบหมายใหความเห็นชอบ (ซึ่งใชระยะเวลานาน)           

ดังนั้น จะเห็นไดวาภาครัฐยังขาดการสนับสนุนใหมีการศึกษา เรียนรู และพัฒนาอยางจริงจัง 
ตอเนื่อง เพ่ือเปนตนแบบการดําเนินการใหกับท้ังภาครัฐและภาคเอกชนอยางเพียงพอ รวมท้ัง
กระบวนการขออนญุาตประกอบกิจการโรงไฟฟาจากขยะมีขั้นตอนยุงยาก ซ้ําซอน เนื่องจากมีหลายหนวยงาน
เกี่ยวของ ตองใชเวลาในการดําเนินงานนาน ทําใหสูญเสียโอกาสท้ังภาคเอกชนและภาครัฐ  ในสวนของประชาชนเอง   
ก็ขาดความรู ความเขาใจในกระบวนการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงขยะจึงทําใหเกิดการตอตาน เปนตน  

การนําขยะไปเปนเชื้อเพลิงในการผลิตเปนพลังงานนั้น ยังมีปญหาอุปสรรคอยูอีกหลาย
ประการ โดยเฉพาะในบริบทขยะของประเทศไทย ซึ่งสวนใหญมักเปนขยะท่ีมีความชื้นสูง และยังมีกฎ 
ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีไมเอื้อตอการลงทุนเพ่ือผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงขยะ รวมถึงชุมชนโดยรอบ                      
ผูมีสวนไดเสียยังขาดความตระหนกั หรือขาดความเขาใจถึงการบําบัดขยะใหถกูวิธ ีจนบางครัง้เกดิการประทวง
ตอตานโรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะ ทั้ง ๆ ท่ีโครงการเหลานั้นเปนไปเพ่ือประโยชนของชุมชนเอง แมวา 
 
 
 
 
 



๓๗ 

แผนการจัดการขยะมูลฝอยของรัฐบาลท่ีดําเนินการอยูในปจจุบันจะใหความสําคัญการเพ่ิมศักยภาพของ
องคกรสวนทองถิ่น (เทศบาล/อปท./กทม./เมืองพัทยา) ในการจัดการขยะ แตท่ีผานมาการจัดการขยะ
ขององคกรสวนทองถิ่นมักจะใชวิธีแบบเดิม ๆ ท่ียังขาดประสิทธิภาพ (หมายเหตุ : ใชการเทกอง / ฝงกลบ  
อยางไมถูกสุขลักษณะ) ในขณะเดียวกันนโยบายดานพลังงานของรัฐบาลปจจุบันไดกําหนดใหมีการ
ดําเนินนโยบายดานพลังงานทดแทนเปนวาระแหงชาติและสงเสริมการจัดหาและการใชพลังงานท่ีให
ความสําคัญตอส่ิงแวดลอมภายใตกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ท้ังนี้ แผนพัฒนาและสงเสริม
พลังงานทดแทน ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) หรือ AEDP ๒๐๑๘ ไดกําหนดเปาหมายการผลิต
ไฟฟาขยะโดยเพ่ิมจากเดิม ๑๖๐ เมกะวัตต เปน ๔๐๐ เมกะวัตต จากขอมูล สกพ. พบวา ปจจุบันมีโรงไฟฟา                
จากเชื้อเพลิงขยะทั้งท่ีขายไฟฟาและไดรับสัญญาซื้อขายไฟฟาแลว รวมท้ังส้ิน ๒๗๐.๓๗๒ เมกะวัตต 
โรงไฟฟาขยะท่ีไดรับสัญญาซื้อขายแลวแตยังไมไดกอสราง หรือยังไมไดเชื่อมตอ ๑๑๙.๑๙ เมกะวัตต 
โรงไฟฟาขยะท่ีกอสรางแลวเสร็จ และขายไฟฟาแลว ๑๕๑.๑๘๒ เมกะวัตต แตมีบางสวนหยุดกิจการ                 
หรือปรับปรุงอีก ๑๔.๕๘ เมกะวัตต ท้ังนี้ โรงไฟฟาขยะหลายแหงไมประสบความสําเร็จเนื่องจากเลือก
เทคโนโลยีท่ีไมเหมาะสมกับคุณสมบัติและองคประกอบของขยะ สวนโรงไฟฟาขยะท่ีไดรับสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาแลวแตยังไมกอสราง หรือท่ีกําลังกอสรางแตยังไมสําเร็จ มีปญหาจากการจัดการในการจัดหา
รวบรวมขยะท่ีอยูกระจัดกระจาย การตอตานของภาคประชาชนท่ีไมเขาใจ และปญหาความมั่นใจในการ
คัดเลือกเทคโนโลยีของผูประกอบการ (ที่มา : สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดานพลังงานและดาน
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)  

กลาวโดยสรุป การบริหารจัดการขยะท้ังระบบยังขาดหนวยงานเพ่ือทําหนาท่ีบูรณาการ 
ของทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เนื่องจากมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของหลายฉบับ 
และไมครอบคลุมการบริหารจัดการใหครบท้ังระบบ การดําเนินงานขาดความตอเนื่อง เอาจริงเอาจัง 
มาตรการบังคับใชยังไมเกิดประสิทธิผล และขาดการตรวจสอบ ควบคุม ใหเปนไปตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานในทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการขยะ ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาดานวิชาการ 
การศึกษาวิจัยการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการดําเนินงานมาใชใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด 
(ที่มา : คณะกรรมาธกิารการพลังงาน สภานิติบัญญัติแหงชาติ) 

คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดเสนอแนวทางการแกไขปญหา 
และอุปสรรคในการนําขยะไปผลิตเปนพลังงาน โดยเพ่ือใหการแกไขปญหาในการนําขยะไปผลิตเปนพลังงาน 
ดวยการใหมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะ เพ่ือสงเสริมและขับเคล่ือนนโยบายการนําขยะเพ่ือผลิตเปนพลังงาน  
โดยใหมีภารกิจหลักในการประสานบรูณาการหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหเปนระบบ
การบริการแบบหนาตางเดี่ยว (Single Window) รวมทั้งทําหนาที่ตรวจสอบควบคุมใหกิจการพลังงาน
จากขยะมีมาตรฐานอยางตอเนื่อง เพ่ือไมใหสงผลกระทบกับส่ิงแวดลอม วิถีชีวิตของประชาชน เกิดความเปนธรรม
กับทุกฝาย และเปนสวนสําคัญในการทําใหปญหาขยะในภาพรวมลดลง โดยท่ีภาครัฐสามารถประหยัด
งบประมาณได ตามแนวทางดังตอไปนี้ (ที่มา : คณะกรรมาธกิารการพลังงาน สภานิติบัญญัติแหงชาติ)   

 
 
 
 
 
 



๓๘ 

๑) นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ และประธาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) มอบนโยบายผานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
และ กพช. เรื่องการจัดการปญหาขยะท่ีไดประกาศเปนวาระแหงชาติ เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗   
โดยเนนการกําจัดขยะไมใหมีตกคาง ใหความเรงดวนกับการนําขยะมาเพ่ือผลิตเปนพลังงาน โดยจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารนโยบายการแปรรูปขยะเพ่ือผลิตพลังงานทดแทน ทําหนาท่ีนํานโยบายท่ีนายกรัฐมนตรี
มอบหมายมาบริหารจัดการเพ่ือใหมีการนํานโยบายดังกลาวไปปฏิบัติใหการผลิตพลังงานจากขยะ
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  

๒) จัดตั้งองคกรบริหารจัดการขยะเพ่ือใชขยะผลิตพลังงานทดแทน ภายใตการกํากับดูแล
ของคณะกรรมการบริหารนโยบายการแปรรูปขยะเพ่ือผลิตพลังงานทดแทน มีหนาท่ีในการสงเสริม   
และขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติใหสําเร็จเปนรูปธรรมตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ปฏิบัติงานในลักษณะ
องคกรควบคุม กํากับ (Regulator) ภายใตกรอบแนวคิดในการดําเนิน ไดแก สามารถแกปญหาตาง ๆ   
ที่เกิดขึ้นได สามารถพัฒนาส่ิงใหม ๆ ใหเกิดขึ้นได สามารถจัดตั้งและเริ่มดําเนินงานไดทันที    

สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน และดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม       
ไดเสนอแนวทางสงเสริมและขจัดอุปสรรคในการนําขยะมูลฝอยไปเปนเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟา 
ประกอบดวย 

๑) ภาคราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และประชาสังคม หมายรวมถึงองคกรพัฒนาเอกชน 
(NGO) ตองรวมมือกันสรางจิตสํานึกและปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการท้ิงและจัดการขยะตั้งแตตนทาง 
โดยใชแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือชวยลดปริมาณขยะจากแหลงท่ีปลอย ภายใตหลัก ๓R 
คือ การลดการใช (Reduce) การใชซ้ํา (Reuse) และการทําใหนํามาใชประโยชนไดอีก/การนํากลับมาใชใหม 
(Recycle)  

๒) อนุญาตให อปท. ใชรูปแบบ (Model) ของการเปนหุนสวนระหวางรัฐและเอกชนในการคัดเลือก
ภาคเอกชนมาลงทุนรับกําจัดขยะดวยวิธีนําไปเผาเปนเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟาในลักษณะท่ีทองถิ่น       
ไมตองลงทุนเอง แตจายคากําจัดขยะใหแกเอกชนในลักษณะการเปนหุนสวนระหวางรัฐและเอกชน     
ในรูปแบบ Build Operate Transfer (BOT) หรือ Build Own Operate (BOO)   

๓) ทั้งนี้ แมรัฐบาลปจจุบันจะไดตรากฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง เมื่อป ๒๕๖๐ โดยไดปลดล็อคโครงการท่ี อปท. จะคัดเลือกและมอบหมาย    
ใหเอกชนมารวมลงทุนกาํจัดขยะมิใหเขาขายโครงการท่ีตองดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐก็ตาม แตเพ่ือให อปท. มีแนวทางในการดําเนินงานเรื่องนี้ตอไปได ก็จําเปน   
ท่ีจะตองเสนอใหกระทรวงมหาดไทยออกประกาศหลักเกณฑ และเพดานราคากลางของคาธรรมเนียม
เก็บขนและคาธรรมเนียมกําจัดขยะ เพ่ือใหเปนพ้ืนฐานในการที่ อปท. จะคัดเลือกหรือประมูลใหภาคเอกชน  
มาเขารวมโครงการได  

 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

๔) นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน (พน.) และคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ควรออกมาตรการ
จูงใจและกําหนดอัตราท่ีเกี่ยวของกับการรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาขยะทุกขนาด รวมถึงมาตรการสงเสริม
การลงทุนสําหรับกิจการกําจัดขยะอีกดวย (ที่มา : สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน      
และดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)    

 
๓.๒ ปญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต  

ในปจจุบันนี้มีเทคโนโลยีมากมายท่ีชวยนําขยะมาผลิตเปนพลังงาน ทั้งเพ่ือลดปริมาณขยะ  
ที่เกิดมากขึ้นในทุกวัน พลังงานจากขยะท่ีไดออกมาจะอยูในรูปของความรอน ไฟฟา และเชื้อเพลิงเปนหลัก 
ขยะสามารถนํามาผลิตพลังงานได เชน กาซชีวภาพจากหลุมฝงกลบขยะ (Landfill Gas) การผลิตความรอน
และกระแสไฟฟาจากการเผา (Incineration) กาซชีวภาพจากการหมัก (Anaerobic Fermentation) 
เชื้อเพลิงขยะอัดกอน (Refuse Derived Fuel, RDF) และกระบวนการ Gasification & Ash Melting 
ซึ่งแตละเทคโนโลยีก็อาจสามารถผลิตพลังงานจากขยะออกมาตางกัน ซึ่งหากสรุปพลังงานที่ไดออกมา
โดยรวมแลวจะไดพลังงานความรอน พลังงานไฟฟา และพลังงานในรูปเชื้อเพลิง อีกอยางหนึ่งการแยกขยะ 
จากชุมชน บานเรือน ก็เปนส่ิงจําเปนท่ีจะชวยประเทศในการลดขยะท่ีมีอยูไดอยางมากและชวยเพ่ิม
พลังงานใหแกประเทศไดอีกทางหนึ่งดวย     

ในสวนภาครัฐโดยกระทรวงพลังงานไดกําหนดเปาหมายพลังงานทดแทนจากขยะตามแผน AEDP ๒๐๑๘              
ตองผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะใหได ๔๐๐ เมกะวัตต และมีโรงงานผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะจํานวน 
๕๓ แหง ซึ่งในป ๒๕๕๗ มีการผลิตไฟฟาดวยพลังงานขยะเพียง ๖๕.๗๒ เมกะวัตต จากโรงงานไฟฟา
ขยะประมาณ ๑๒ แหง โดยภาครัฐมีแนวทางการสงเสริมพลังงานจากเชื้อเพลิงขยะตามนโยบาย      
การเปล่ียนขยะเปนพลังงาน (Waste to Energy) และการกําหนดการจัดการขยะเปนวาระแหงชาติ  
โดยการจัดการขยะตกคางสะสม และการสรางรูปแบบการจัดการขยะท่ีเหมาะสม ในบอฝงกลบขยะ    
ในพ้ืนที่องคกรสวนทองถิ่น (เทศบาล/อปท./กทม./เมืองพัทยา) เพ่ือนํามาเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา 
พลังงานความรอน เชื้อเพลิง และเปนการปรับปรุงภูมิทัศนใหกับชุมชน รวมถึงการสงเสริมการคัดแยกขยะ 
และการวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะดวยการใหความรู และการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด 
เพ่ือมุงสูการจัดการขยะอยางย่ังยืน รวมท้ังมาตรการอุดหนุนราคารับซื้อไฟฟาจากพลังงานขยะท่ีกําหนดไว 
๕.๖๐ บาทตอหนวย เปนตน    

จากมาตรการสงเสริมตาง ๆ  ทําใหภาคเอกชนมีความสนใจในการลงทุนเพ่ิมมากขึ้นอยางตอเนื่อง 
และมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการขยะ ตั้งแตการคัดแยกขยะดวยเครื่องจักร
อัตโนมัติ การใชเทคโนโลยีการลดความชื้นในขยะท่ีมีความชื้นสูงและใหความรอนนอย และเทคโนโลยี
การแปลงขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมท่ีไมอันตรายเปนเชื้อเพลิงขยะ RDF คุณภาพดีในการนําไป
ผลิตพลังงาน แตอยางไรก็ตาม แมภาครัฐจะมีการสงเสริมการนําขยะมาเปนพลังงาน แตการดําเนินการ      
.                                 
 

 
 
 
 
 



๔๐ 

ท่ีผานมายังหางไกลจากเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยในป ๒๕๕๗ มีการผลิตไฟฟาดวยเชื้อเพลิงขยะเพียง 
๖๕.๗๒ เมกะวัตต และยังมีอุปสรรคหลายประการ ไดแก การผลิตไฟฟาจากขยะเชื้อเพลิง และการจัดการขยะ
เพ่ือมาเปนเชื้อเพลิงตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก ประกอบกับกฎระเบียบที่กําหนดวา ขยะเปนทรัพยสิน
ขององคกรสวนทองถิ่น (เทศบาล/อปท./กทม./เมืองพัทยา) การนํามาใชประโยชนตองดําเนินการตามกฎหมาย 
ทําใหมีตนทุนการดําเนินการเพ่ิมขึ้น ทําใหโครงการขยะขนาดใหญท่ีรวมลงทุนระหวางภาครัฐ (ทองถิ่น) 
กับเอกชนตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕      
ซึ่งตองใชเวลานานในการดําเนนิการและมีกฎระเบียบหลายอยาง ที่ไมเอื้อตอการดาํเนินการของผูประกอบการ 
นอกจากนี้ ยังมีปญหาเกี่ยวกับการศึกษาความเปนไปไดเกี่ยวกับปริมาณขยะ ความเหมาะสมของพ้ืนท่ี
ดําเนินการส่ิงแวดลอมชุมชน ความเหมาะสมของเทคโนโลยี และความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตร ซึ่งในป ๒๕๕๖ 
ไดมีการปรับปรุงกฎระเบียบ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการรวมในการจัดการที่ทําใหการดําเนินการ                
มีความคลองตัวมากขึ้น เปดโอกาสใหองคกรสวนทองถิ่น (เทศบาล/อปท./กทม./เมืองพัทยา) ท่ีมีศักยภาพ
สามารถดําเนินการพัฒนาพลังงานจากเชื้อเพลิงขยะเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟา ทั้งนี้ หากสามารถทําให
องคกรดังกลาวหลาย ๆ องคมีศักยภาพมากขึ้นก็จะทําใหการดําเนินการในเรื่องดังกลาวเกิดประโยชน
รวมท้ังการลดปญหามลพิษจากกองขยะชุมชนและการนําไปเปนเชื้อเพลิงในการผลิตเปนพลังงานอยาง
เปนระบบ  

แนวทางการจัดการขยะและการนําขยะมาเปนเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานโดยเฉพาะไฟฟา
ในอนาคตตองสรางรูปแบบการจัดการขยะอยางเปนระบบและย่ังยืนดวยการรณรงคใหความรู ปลูกจิตสํานึก 
สรางความตระหนักใหประชาชนในระดับครัวเรือนและชุมชนทองถิ่นในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมในการลด
และคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง เพ่ือลดตนทุนในการคัดแยกขยะ เตรียมการกอนนําไปเปนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟา 
ความรอน และเชื้อเพลิง ดังนั้น การจัดการขยะแบบศูนยรวมในการรวมมือระหวางองคกรสวนทองถิ่น 
(เทศบาล/อปท./กทม./เมืองพัทยา) กับเอกชน และการใชเทคโนโลยีการแปรรูปขยะท่ีเหมาะสมและสอดคลอง
กับปริมาณขยะ รวมถึงการวางระเบียบการบริหารจัดการขยะ เชน การออกขอบัญญัติทองถิ่นใหมีการคัดแยก
ขยะมูลฝอย และการสงเสริมการนําขยะท่ีมีอยูมาใชประโยชน โดยการจัดการขยะชุมชนในระดับพ้ืนที่  
ที่ตองพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ปริมาณและคุณภาพของขยะ และการจัดการผลกระทบ
ดานส่ิงแวดลอมก็จะชวยเพ่ิมศักยภาพใหแกองคกรดังกลาว   

จากท่ีกลาวมาขางตน ส่ิงท่ีควรคํานึงถึงในการกําหนดรูปแบบโรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะ  
ในพ้ืนที่ชุมชนคือ นโยบายการลดปริมาณขยะกับนโยบายการนําขยะมาใชในการผลิตพลังงานที่มีความ
สอดคลองกันกจ็ะสงผลตอรูปแบบและขนาดของโรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะในพ้ืนที่ชุมชน และหากวาระแหงชาติ
ในการลดปริมาณขยะสัมฤทธิผ์ลจะใชวสัดใุดแทนเชื้อเพลิงขยะเพ่ือผลิตพลังงานตอไป ดังนั้น ขนาดท่ีเหมาะสม
สําหรับโรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะในพ้ืนที่ชุมชนจึงไมควรมีขนาดใหญเกินความจําเปน ประกอบกับ         
. 
 

 
 
 
 
 
 



๔๑ 

จากการศึกษาความเปนไปไดของการจัดตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยในหลาย ๆ พ้ืนท่ีของประเทศไดขอสรุปวา 
รูปแบบศูนยการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เปนแนวทางหนึ่งในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีจะแกไข     
สภาพปญหาท่ีเกิดขึ้น โดยเปนการมุงเนนใหชุมชนท่ีอยูใกลเคียงกันนําขยะมูลฝอยมากําจัดรวมกัน      
ซึ่งแนวทางนี้จะชวยแกไขปญหาไดในระยะยาว และเปนการลดภาระของรัฐบาลดานการลงทุน        
และการบริหารจัดการ อีกท้ังสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทรวมลงทุนและดําเนินการ        
โดยรูปแบบการลงทุนและดําเนินการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยอาจทําไดหลายวิธี อาทิ เอกชนเปนผูลงทุน
และดําเนินการเองท้ังหมด รัฐรวมลงทุนกับภาคเอกชน รัฐลงทุนการกอสรางระบบและใหเอกชน
ดําเนินการ เปนตน  

อยางไรก็ตาม การดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยรวมกันตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ  
รวมท้ังภาคเอกชน โดยความจําเปนในการใหเอกชนเขารวมดําเนินการเพ่ือ  

- ปรับปรุงมาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอย   
- ลดภาระการลงทุนของรัฐ   
- ลดความเส่ียงดานสุขภาพอนามัย และการแพรกระจายของเชื้อโรคและการปนเปอน    

ตอส่ิงแวดลอม   
- รัฐทําหนาที่เพียงควบคุมดูแล จึงลดภาระบุคลากร   
ทางเลือกในการใหเอกชนเขารวมดําเนินการสวนใดหรือสวนหนึ่ง หรือท้ังระบบการจัดการ

ขยะมูลฝอยตั้งแตการจัดเก็บ การขนถาย และการกําจัดในรูปแบบความรวมมือระหวางภาครัฐ        
และเอกชนซึ่งมีหลายวิธี อาทิ Build-own-operate (BOO), Build-own-operate-Transfer (BOOT), 
Build-operate-Transfer (BOT), Build-Transfer-operate (BTO) โดยมีสัญญาสัมปทาน สัญญาเชา  
เปนตน ซึ่งปจจุบันแตละทองถิ่น (เทศบาล/อปท./กทม./เมืองพัทยา) สวนใหญตองการใหเอกชน
ดําเนินการเฉพาะขนถาย และการกําจัด (ขอมูล : การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ๒๕๖๒, กรมควบคุมมลพิษ)   

 
๓.๓ โครงการโรงกําจัดขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาท่ีไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยในปจจุบัน 

โครงการโรงกําจัดขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาท่ีไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยแลว ๒๐ โครงการ มีดังนี้ 

 



๔๒ 

 



๔๓ 

 

 



๔๔ 

  
           
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

โครงการโรงกําจัดขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาท่ีอยูระหวางการเสนอคณะกรรมการกล่ันกรอง
โครงการกําจัดขยะมูลฝอยขององคการปกครองสวนทองถิ่นพิจารณา ๖ โครงการ  

 

 
 
๓.๔ ขอมูลกรณีศึกษาจากภาคเอกชนท่ีดําเนินโครงการโรงไฟฟาขยะชุมชน 

คณะทํางานฯ ไดมีการเชิญภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของมาแลกเปล่ียนประสบการณความคิดเห็น 
โดยบริษัท ซินโนวา แอดวานซ พาวเวอร เซอรวิสเซส จํากัด ไดรับอนุมัติใหดําเนินการโครงการโรงไฟฟา
จากขยะชุมชุมขนาด ๙.๙ MW ณ อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปน ๑ ใน ๑๔ โครงการ 
Quick Win ตามนโยบายของรฐับาล โดยบริษัทฯ เริ่มโครงการตัง้แตป ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ และไดรับอนุมัติ
สัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค ในป ๒๕๖๒ และมีกําหนด COD ภายในป ๒๕๖๔ ไดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค รวมท้ังขอสังเกตที่สอดคลองและสนับสนุนกับรายงานการศึกษาฯ นี้ ดังนี้  

 

 



๔๖ 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการโรงไฟฟาขยะชุมชุนท่ีผานมา  
๑) ความไมชัดเจนของหนวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องขยะชุมชน  

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการโรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะชุมชนของบริษัทฯ 
ที่ผานมาตั้งแตป ๒๕๕๗ โดยจากการท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติไดประกาศใหการแกไขปญหาขยะ
เปนวาระแหงชาติ ซึ่งในขณะนั้นขยะชุมชนอยูภายใตการดูแลของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แตผูที่มีหนาที่ดูแลบริหารจัดการขยะเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ภายใตการดูแลของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จึงทําใหบริษัทฯ มีความสับสนในการประสานงานติดตอ
กับหนวยงานท่ีรับผิดชอบ แตมติคณะรัฐมนตรีไดกําหนดใหดําเนินงานผานทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ตอมาในป ๒๕๕๘ ไดมีการโอนความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชน          
ใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลักในการแกไขปญหาขยะ ทําใหการไดมาซึ่งขยะชุมชนตองไดรับสัมปทาน
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนท่ี  

๒) ความไมชัดเจนของระเบียบขั้นตอน   
ในชวงเวลาป ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ บริษัทฯ ไดดําเนินตามแนวนโยบายและประสานงาน

รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนถึงขั้นตอน 
การประมูลและไดรับสัมปทานขยะแลว แตปรากฏวามีการออกระเบียบขั้นตอนการพิจารณาโครงการ
โรงไฟฟาจากขยะมูลฝอยใหมทําใหโครงการตองเริ่มตนนับหนึ่งใหม ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหโครงการ 
ซึ่งเริ่มตั้งแตป ๒๕๕๘ ลาชาและไดรับอนุมัติสัญญาซื้อขายไฟฟาในป ๒๕๖๒ นอกจากนี้ ระเบียบขั้นตอน
การพิจารณาโครงการโรงไฟฟาจากขยะมูลฝอยเองก็มีปญหา กลาวคือ ระเบียบขั้นตอนการพิจารณา
โครงการโรงไฟฟาจากขยะมูลฝอยในป ๒๕๖๐ มี ๑๔ ขั้นตอน แตระเบียบฯ ในป ๒๕๖๑ ที่ออกมาใหม         
จะมี ๑๐ ขั้นตอน จึงทําใหบริษัทฯ ตองมีการย่ืนเอกสารใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ ตองเสนอผานตามลําดับ   
ไดแก คณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด คณะอนุกรรมการพิจารณา คณะกรรมการกลาง  

๓) ความไมชัดเจนของเงื่อนไขในการวเิคราะหโครงการ  
เนื่องจากโครงการโรงไฟฟาขยะเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศ ดังนั้น หลังจากมีการประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมลูฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกมาแลว การพิจารณาผลกระทบและเงื่อนไขตาง ๆ 
ยังขาดความชัดเจน การสรุปเปนขอเสนอการศึกษาและวิเคราะหโครงการกําจัดมูลฝอยจํานวน ๑๑ ขอ 
จึงใชเวลานานประมาณ ๖ - ๑๒ เดือน โดยขอเสนอการศึกษาฯ ดังกลาว ไดแก  

(๑) ท่ีตั้งโครงการ   
(๒) กรรมสิทธิ์ท่ีดิน   
(๓) เหตุผล ความจําเปนและขอบเขตของโครงการ   
(๔) ตนทุนการดําเนนิการในภาพรวม   
(๕) รูปแบบและระยะเวลาการมอบหมายใหเอกชนดาํเนินการ   
(๖) ประมาณการ ผลตอบแทนในดานตาง ๆ     
(๗) ผลกระทบครอบคลุมท้ังผลกระทบโดยตรงและโดยออมจากการดําเนินการ   
 
 
 
 
 



๔๗ 

(๘) ความเส่ียงที่เกี่ยวของและแนวทางการบริหารความเส่ียง   
(๙) ความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูจัดทําขอเสนอโครงการ   
(๑๐) ความเหมาะสมดานเทคนิค เทคโนโลยี   
(๑๑) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

๔) ขาดความพรอมดานบคุลากร  
เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีการทํารายงานการศกึษาความเปนไดดังกลาว 

แตยังขาดบุคลากรที่มีความรูความเขาใจอยางเพียงพอ ท่ีผานมาทางบริษัทฯ จึงใหการสนับสนุน
ชวยเหลือโดยใชมูลนิธิส่ิงแวดลอมศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดทํารายงานการศึกษาฯ   

๕) ความไมชัดเจนของกฎหมายที่เกี่ยวของ  
๕.๑) การนําเสนอรายงานการศึกษาความเปนไปไดเสนอตอคณะกรรมการประจําจังหวัด                   

ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ซึ่งใชเวลาพิจารณาคอนขางนานจึงเสนออนุกรรมการและคณะกรรมการกลาง 
ตามลําดับ สาเหตุของการใชระยะเวลานานอาจเนื่องมาจากความสับสนในความไมชัดเจนของพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีออกมาใหม จึงใชเวลา
ในการพิจารณาถึง ๒ ป  

๕.๒) โครงการโรงไฟฟาขยะชุมชนนอกจากตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยแลว ยังมีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งเปนผูออกกฎเกณฑการรับซื้อไฟฟา
จากโรงไฟฟาขยะชุมชนพิจารณา การประกาศครั้งแรกในป ๒๕๕๙ และมีการแกไขออกมา ๖ ครั้ง 
เนื่องจากมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแตเดิมการท่ีนําเอกชน
เขามาดําเนินการในกิจกรรมที่เปนหนาท่ีของภาครัฐถือเปนการรวมทุน แตพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้นไมถือวาเปนการรวมทุน แตใหใชหลักเกณฑ
การพิจารณาแบบการรวมทุน มีผลทําใหคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของมีความสับสน นอกจากนี้ หากวาเปน
การรวมทุนแลวโครงการใดมีมูลคามากกวา ๑,๐๐๐ ลานบาท ตองเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการ
ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อีกครั้งหนึ่ง จึงถือเปนการเพ่ิมขั้นตอน ซึ่งตอมา
ไดมีการตีความวา ไมถือวาเปนการรวมทุนในกิจการของรัฐเพียงแตใหใชหลักเกณฑเดียวกันเทานั้นคือ 
“ขอเสนอการศึกษาและวิเคราะหโครงการกําจัดมูลฝอย” เชน เหตุผล หลักการ ที่มาท่ีไป ความคิดเห็น
ของประชาชน เปนตน 

๖) ความไมชัดเจนของปริมาณขยะท่ีแทจริง          
๖.๑) ปริมาณขยะที่ไดมาแตละทองถิ่นมีวิธีการวัดปริมาณที่แตกตางกัน เชน วัดจากจํานวน

เท่ียวรถขนขยะ และขนาดของรถขนขยะ วัดจากตราชั่งน้ําหนักรถบรรทุก วัดจากจํานวนประชากร 
นอกจากนี้ ตัวเลขปริมาณขยะของกรมควบคุมมลพิษ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมีความแตกตางกัน 
ทําใหเกิดความสับสนตอผูประกอบการจะนําตัวเลขใดมาเปนตัวตั้ง  

 
 
 
 
 
 



๔๘ 

๖.๒) สัญญาสัมปทานขยะท่ีทํากับ อปท. โดยมีสํานักงานอัยการสูงสุดจะเปนผูตรวจ   
รางสัญญา ไมไดมีการระบุวาทางโครงการจะไดปริมาณขยะตามท่ีสัญญาไว ไมมีบทลงโทษ ทําให
ผูประกอบการเอกชนตองรับความเส่ียงเองทําใหการไดมาของเชื้อเพลิงขยะขาดความมั่นคงแนนอน  
อาจทําใหโครงการไดรับขยะไมเพียงพอตอการผลิตไฟฟาใหกับภาครัฐตามสัญญา  

๖.๓) การรวบรวมขยะในแตละกลุมพ้ืนท่ี ในการจัดการมูลฝอย (Cluster) มาจากหลาย อปท. 
ภายในกลุม เพ่ือสงใหกับ อปท. เจาภาพหลัก ซึ่งการรวบรวมขยะจาก อปท. ภายในกลุมไมมีบทลงโทษปรับ
หากไมสงขยะใหกับ อปท. เจาภาพหลัก   

๗) ความไมชัดเจนของขั้นตอนของกระทรวงมหาดไทย กอใหเกิดปญหาดังนี้  
๗.๑) ปญหาความเขาใจในตัวโครงการ จุดพิจารณาโครงการไมชัดเจน เชน คาอัตราผลตอบแทน

ภายใน (Internal Rate of Return, IRR) ตองไดเทาไรถึงจะเห็นควรดําเนินการได  
๗.๒) ตองทําประชาพิจารณถงึระดับไหน (อางอิงระเบียบสํานักนายก หรือจะอางอิงจากเกณฑ

ปฏิบัติ (Code of Practice, CoP) ของ กกพ. ) 
๗.๓) ท่ีผานมาหลายหนวยงานไดสงตัวแทนมาหลายครั้ง ซึ่งบางครั้งก็เขามาซักถาม

คําถามเดิม ๆ ขอสงสัยเดิม ๆ ทําใหการพิจารณาใชเวลาคอนขางนาน (คณะกรรมการพิจารณาในแตละระดับ  
มีการประชุมเพียงเดือนละครั้ง)  

๘) ความไมชัดเจนของอัตราคากําจัดขยะ (Tipping Fee)  
๘.๑) จากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ ราคาท่ีเหมาะสมสําหรับการกําจัดขยะดวยความรอน 

คือ ๗๐๐ - ๑,๒๐๐ บาท/ตัน แตในความเปนจริงเอกชนจะสามารถเสนอราคานี้ตอ อปท. ไดหรือไม  
และจะมีเงินมาจายคากําจัดขยะในอัตรานี้หรือไม งบประมาณที่นํามาเปนคาใชจายในการกําจัดขยะมาจากไหน 
หากกระทรวงมหาดไทยไมมีเงินสนับสนุน ดังนั้น หากมีคากําจัดขยะท่ีเปนราคาตลาดหรือราคาท่ีเอกชน
สามารถดําเนินการไดอยางย่ังยืนจะเหมาะสม แทนการดําเนินการโดยภาครัฐเองท่ีมีคาใชจายสูง  
ประมาณโครงการละ ๑,๐๐๐ ลานบาท จาก ๓๒๔ Cluster ที่มีอยู การลงทุนประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ลานบาท  

๘.๒) ในสวนของภาคเอกชนเองหากคา IRR ต่ํากวารอยละ ๑๐ อาจดําเนินการไดยาก 
รวมท้ังการเสนอคากําจัดขยะของโครงการขึ้นอยูกับเทคโนโลยีท่ีเลือกใช และเมื่อมีการประมูลโครงการ 
ก็ทําใหคากําจัดขยะลดลงมาอีก ดังนั้น ควรมีการพิจารณากาํหนดคากําจัดขยะขั้นต่ําจะเปนส่ิงที่ดีสําหรับ
ภาคเอกชนผูลงทุน 

ขอสังเกตของประโยชนท่ีทองถิ่นจะไดรับเมื่อมีโครงการโรงไฟฟาขยะชุมชน (โรงไฟฟา
จากเชื้อเพลิงขยะในพ้ืนที่ชุมชน) 

๑) โครงการโรงไฟฟาขยะชมุชนมีวตัถุประสงคเพ่ือแกปญหา (ไมไดเขาไปสรางปญหา) ซึ่งโครงการ
สวนใหญท่ีไดรับการอนุมัติไปแลวเปนโครงการท่ีทําใหปริมาณขยะท่ีจะเขาไปเติมในบอขยะลดลง รวมไปถึง
รื้อรอนขยะที่อยูในบอขยะมากําจัดดวย ซึ่งเปนการลดผลกระทบทางส่ิงแวดลอมจากบอขยะเดิม ลดคาใชจาย
ในการดับเพลิงไหมจากบอขยะ ทําใหเกิดรายไดจากการขายไฟฟา ซึ่งสวนใหญก็จะถูกแบงออกไป ๒ รูปแบบ  
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

ไดแก รูปแบบกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟาตามระเบียบของ กกพ. และรูปแบบการตกลงระหวางเอกชน 
และองคกรสวนทองถิ่น (เทศบาล/อปท./กทม./เมืองพัทยา) จะแบงรายไดเพ่ือเขาไปพัฒนาชุมชนโดยรอบ   
และภาษีบํารุงทองที่ เปนตน   

๒) การทําความเขาใจกับชุมชนวาโครงการฯ เขามาแกปญหามกีารควบคุมตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ที่สามารถตรวจสอบได ทําใหชวยลดแรงเสียดทานในการตอตานลงไดบาง โดยเฉพาะหากมกีารจางงาน 
ทําใหมีอาชีพ มีรายได จะทําใหมีแรงตอตานนอยลง  

๓) ในปจจุบันความเพียงพอของสายสงไมสามารถทําใหมีโรงไฟฟาขยะได เชน เทศบาลเมืองลพบุรี 
ขยะมีเปนแสนตันและมีขยะเขามาวันละ ๕๐ - ๒๐๐ ตัน แตไมสามารถดําเนินการโครงการโรงไฟฟา 
จากเชื้อเพลิงขยะในพ้ืนท่ีชุมชนได เนื่องจากสายสงไมเพียงพอเพราะสายสงถูกใชไปกับโครงการอื่น ๆ 
หมดแลว เชน โรงไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย โรงไฟฟาจากพลังงานลม เปนตน ทําใหขยะยังคงถูกเทกอง 
อยูบนพ้ืนดิน ดังนั้น เพ่ือแกปญหานี้จึงควรแปรสภาพขยะเปนขยะเชื้อเพลิง RDF เพ่ือลําเลียงไปยังโครงการ
โรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะในพ้ืนท่ีชุมชนที่มีท่ีตั้งอยูที่ชุมชนอื่น ซึ่งที่ผานมาไดมีการถกเถียงกันเรื่องขยะ
เชื้อเพลิง RDF วาเปนขยะหรือไม ซึ่งในประกาศกระทรวงมหาดไทยหากขยะขามเขตตองไดรับการพิจารณา
โดยคณะกรรมการจังหวัดรับทราบและยินยอม และนําเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยใหเปนผูอนุมัติ    
ซึ่งปจจุบันขยะเชื้อเพลิง RDF ยังไมมีบทนิยามที่ชัดเจนวาเปนขยะหรือไม     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

บทที่ ๔ 
ผลการพิจารณา 

  
คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ขอเสนอผลการพิจารณาศึกษาภายใตกรอบ

วัตถุประสงคของการพิจารณาศึกษา ดังนี้  
  

๔.๑ ความเปนไปไดในการบูรณาการทรัพยากรท่ีเอื้อตอการผลติพลังงานชุมชนจากขยะ   

ทรัพยากรหลักในการผลิตพลังงานจากขยะชุมชนในท่ีนี้หมายถึงขยะมูลฝอย (Municipal Solid 
Waste, MSW) ซึ่งคือส่ิงของเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตและอุปโภคท่ีเส่ือมสภาพจนใชการไมได
หรือไมตองการใชแลว ซึ่งมีอยูในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย โดยปจจุบันปริมาณขยะท่ัวประเทศมีประมาณ
มากกวา ๒๗.๔๐ ลานตัน คนไทย ๑ คน สรางขยะโดยเฉล่ีย ๑.๑๓ กิโลกรัมตอวัน คณะกรรมาธิการ
พิจารณาแลวเห็นวา ตราบใดท่ียังมีการอุปโภคบริโภคก็ยอมจะยังคงมีขยะอยูตอไปและเพ่ิมขึ้นทุกวัน  
แตดวยคุณสมบัติและปริมาณขยะของพ้ืนท่ีอาจไมมีปริมาณท่ีเพียงพออยางตอเนื่องในการผลิตพลังงาน 
ดังนั้น ทรัพยากรท่ีเปนเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนประเภทอื่นท่ีมีคุณสมบัติและปริมาณท่ีเอื้อตอการผลิต
พลังงานชุมชนรวมกับเชื้อเพลิงขยะจึงอาจมีนํามาใชไดเพ่ือใหมีการผลิตพลังงานไดอยางตอเนื่อง       
และเกิดความคุมทุนตอการสรางโรงไฟฟาฯ ซึ่งเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนประเภทอื่นดังกลาว เชน เศษวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร (Agricultural Residue) เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) เปนตน 

ในสวนของขยะ การเก็บ ขน และการกําจัด ซึ่งอยูในอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององคกร                         
สวนทองถิ่น (เทศบาล/ อปท./ กทม./ เมืองพัทยา) โดยเฉพาะ อปท. ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย (มท.) ซึ่งมีกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ของหนวยงานท่ีเกีย่วของหลายหนวยงาน อาทิ 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่องการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย, พระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล                 
และมูลฝอย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ สําหรับเศษวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร (Agricultural Residue) และเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) ยังมิไดมีการกลาวถึงในเรื่องการเก็บ              
ขน และการกําจัด ดังนั้น จึงอาจหรือควรตองมีการบรูณาการกฎหมายที่เกี่ยวของดวย 

  

๔.๒ ปญหาและอุปสรรคในการเกดิโรงไฟฟาขยะในพ้ืนท่ีชุมชน   

สภาพปญหาและอุปสรรคของแนวทางการสรางโรงไฟฟาขยะในพ้ืนที่ชุมชนที่ผานมาประสบ
กับปญหาและอุปสรรคในดานตาง ๆ ทั้งดานการบริหารจัดการขยะ การเผา การฝงกลบ หรือแปรรูปขยะ                     
เปนพลังงาน อาทิ การรวบรวมขยะใหไดตามปริมาณท่ีตองการกระทําไดยาก การไมยอมรับในการสราง
โรงไฟฟาขยะของประชาชนในพ้ืนท่ี ปญหาการผลิตขยะเชื้อเพลิง RDF ซึ่งสามารถดําเนินการไดเฉพาะ
บางพ้ืนที่ ปญหาปริมาณขยะไมเพียงพอตอการผลิตไฟฟาใหไดอยางตอเนื่อง ปญหาดานความรู      
 
 
 

 
 



๕๑ 

และทักษะของเจาหนาท่ีของรัฐในการดําเนินการ ปญหาการควบคุมผลกระทบดานส่ิงแวดลอม                    
จากกระบวนการผลิต ปญหาเรื่องการเลือกและการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับบริบทของขยะ 
วัตถุประสงคและพ้ืนที่ ปญหาดานกฎระเบียบท่ีมีความยุงยาก ซับซอน และมีความลาชาในการขออนุญาต
ประกอบกิจการ [เชน การขออนุญาตในการกําจัดขยะ การจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) 
และเกณฑปฏิบัติ (CoP) การมีกฎหมายอุตสาหกรรมท่ีไมเอื้ออํานวยตอการตั้งโรงไฟฟาฯ ปญหาการขาดความเชื่อมั่น
ในการลงทุนที่ยังเห็นวามีความเส่ียงสูง] รวมถึงประเด็นการเมืองทองถิน่ การขนสงขยะขามเขต (ดังจะเห็นไดวา
โรงไฟฟาขยะในปจจุบันสวนมากจําเปนตองตั้งอยูใกลหรือในแหลงขยะมูลฝอย) เปนตน    

คณะกรรมาธกิารพิจารณาแลวเห็นวา ปญหาและอุปสรรคในการเกิดโรงไฟฟาขยะในพ้ืนที่ชุมชน
ที่สําคัญ คือ การไมยอมรับการสรางโรงไฟฟาขยะของประชาชนในพ้ืนท่ี และปญหาดานกฎระเบยีบท่ีมีความยุงยาก 
ซับซอน และมีความลาชาในการขออนญุาตประกอบกิจการ กลาวคือ นโยบายและแนวทางปฏิบัติยังขาด
ความชัดเจนในเรื่องการนําขยะไปแปรรูปเปนพลังงาน อาทิ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการ      
มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยท่ีการกาํจัดขยะมูลฝอย ของภาครัฐยังขาดความสามารถ ความพรอม และองคความรู
ในการดําเนินการไมดีเทากับภาคเอกชน รวมทั้ง การมอบหมายเอกชนในการเก็บ ขน หรือกําจัดขยะ    
ก็ยังมีอุปสรรคในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐท่ีมี
ขั้นตอนยุงยากและอํานาจการตัดสินใจเปนแบบรวมศูนย (ท้ังประเทศ) เนื่องจากอํานาจการตัดสินใจ
ขึ้นอยูรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูท่ีรัฐมนตรีมอบหมายใหความเห็นชอบแตเพียงผูเดียว   
แตท่ีผานมายังไมมีการมอบหมายฯ จึงทําใหเปนอุปสรรคสําคัญท่ีทําใหภาคเอกชนที่มีความพรอม       
ไมสามารถดําเนินการสนับสนุนภาครัฐในการจัดการขยะ รวมท้ังการแปรรูปขยะใหเปนพลังงานได    
อยางกวางขวาง นอกจากนี้ ความลาชาในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในการการเก็บ ขน     
หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแกไข
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ก็เปนอุปสรรคสําคัญในการดาํเนินการดังกลาว 

  
๔.๓ การกําหนดแนวทางการบูรณาการเพ่ือใหเกิดโครงการโรงไฟฟาขยะในพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือเสริมสราง   
หรือสนับสนุนความม่ันคงดานพลังงานและเศรษฐกิจฐานราก   

จากการศึกษารายงานสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน และดานสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม สรุปไดดังนี้ 

๑) ระบบการเก็บรวบรวม การขนสง และการกําจัด จะตองมีประสิทธิภาพ โดยปริมาณขยะ     
ท่ีรวบรวมเขาสูระบบจะตองมีปริมาณขยะท่ีเผาไหมได (Combustible Municipal Solid Waste)     
ไมนอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ ตันตอป (๒๗๓ ตันตอวัน)  

๒) การรณรงคใหประชาชนลดปริมาณขยะใหเกิดขึ้นใหนอยท่ีสุด (Waste Minimization) 
รวมทั้งตองใหมีการนํากลับไปใชประโยชนใหม (Recycling) และการจัดการขยะท่ีเหมาะสม (Proper 
Waste Management) จะตองเปนสวนหนึ่งของระบบการลดขยะเพ่ือใหเหลือแตเฉพาะปริมาณขยะ   
 
 
 

 
 



๕๒ 

ที่เผาไหมได อันจะทําใหเกิดเสถียรภาพตอการนําไปใชเปนเชื้อเพลิงของโรงไฟฟาขยะ  
๓) ระบบเทคโนโลยีเพ่ือกําจัดขยะหรือผลิตพลังงานมีคาใชจายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

จึงจําเปนตองมีผูปฏิบัติงานที่มีความรูความชํานาญในการดําเนินการ และบํารุงรักษาระบบ  
๔) อาจเกิดการคัดคาน / ตอตานจากประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียตอโครงการ ตั้งแต

การเริ่มโครงการ ระหวางการกอสรางของโครงการ หรือภายหลังการกอสรางของโครงการแลวเสร็จ 
เนื่องจากผูคัดคานไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ ทั้งนี้ รวมถึงปญหาการเมืองทองถิ่นดวย   

๕) ขยะชุมชนท่ีเขาสูระบบโรงไฟฟาขยะจะตองมีคาเฉล่ียของคาความรอนขั้นต่ําของขยะ
อยางนอย ๗ เมกะจูลตอกิโลกรมั และจะตองอยูในคาพิสัยต่าํสุด ๖ เมกะจูลตอกิโลกรัม ดังนั้น การดําเนินการ
ตามขอ ๒) จึงมคีวามสําคญัมาก 

๖) เพ่ือใหการบริหารจัดการขยะมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ประชาชน สถานประกอบการ 
หนวยงานราชการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของจะตองมีความยินดีท่ีจะจาย (Willing to Pay) คาบริการเก็บขน 
และการกําจัดขยะ (ปจจุบันพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
ฉบับท่ี ๒ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(รวมทั้ง เทศบาล/กทม./เมืองพัทยา) กําหนดหลักเกณฑและขอกําหนดของทองถิ่นแลว  

จากการศึกษาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดมกีารเสนอทางเลือกเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะเพ่ือผลิตใหเปนเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟา ดังนี้   

รายงานการศึกษาของ สนช. ผลการพิจารณา และ ผลการดาํเนินการ 
จัดตัง้คณะกรรมการบรหิาร
นโยบายการแปรรูปขยะเพ่ือผลิต
พลังงานทดแทน  

(๑) ควรเพ่ิมปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนองคประกอบในคณะกรรมการฯ 
เนื่องจากคณะรัฐมนตรไีดมมีติ เมื่อวันที ่๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลักในการบริหาร
จัดการขยะท่ัวประเทศ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานกํากับ
ดูแลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเปนตนทาง
ของขยะมูลฝอย  
(๒) ควรกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ ใหครอบคลุม
เรื่องการกาํหนดมาตรการทางสังคมในการลดความขดัแยงและชดเชย   
ผูไดรบัผลกระทบบริเวณพ้ืนที่การแปรรูปขยะเพ่ือผลิตพลังงาน 
หรอืโรงไฟฟาดวย เพ่ือลดการคัดคานและความขดัแยงของประชาชน  

การจัดตั้งองคกรบริหารจัดการ
ขยะเพ่ือผลิตพลังงานทดแทน  

ควรแกไขเพ่ิมเติมโครงสรางขององคกร ดังนี ้ 
(๑) เพ่ิมฝายกฎหมาย และใบอนญุาต  
(๒) เพ่ิมฝายวิศวกรพลังงาน และส่ิงแวดลอม  
(๓) เพ่ิมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา ในฝายส่ือสารทางสังคม  
 
 



๕๓ 

รายงานการศึกษาของ สนช. ผลการพิจารณา และ ผลการดาํเนินการ 
ประเดน็กฎหมาย  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดโครงการ หรือ กิจการซึง่ตองจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและหลักเกณฑ วิธกีาร 
ระเบียบปฏิบตัิและแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม ฉบับลงวนัท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ไดกําหนด  
ใหโรงไฟฟาพลังความรอนทีม่กีําลังผลิตกระแสไฟฟาตั้งแต ๑๐ เมกะวัตต
ขึ้นไป ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ซึง่ทําให
โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชเชือ้เพลิงขยะมูลฝอยที่มีกําลัง
ผลิตกระแสไฟฟาตัง้แต ๑๐ เมกะวตัตขึน้ไป เขาขายตองจัดทํารายงานฯ  

ดังนัน้ เพ่ือใหการดําเนนิโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอย
เปนเชื้อเพลิงท่ีเขาขายตองจัดทํารายงานฯ เปนไปอยางรวดเร็ว 
และมปีระสิทธิภาพในการจัดการปญหาขยะมูลฝอย โดยกอใหเกดิ
ผลกระทบตอคณุภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาต ิและชุมชน    
นอยท่ีสุด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม ไดดาํเนนิการ ดงันี ้ 
(๑) จัดทําประมวลหลักการปฏิบัต ิ(Code of Practice : CoP) 
สําหรบัโครงการท่ีเขาขายไดรับการยกเวนไมตองจัดทํารายงานฯ 
โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชือ้เพลิงที่มี
กําลังผลิตกระแสไฟฟาตั้งแต ๑๐ เมกะวตัตขึ้นไป โดยการรวบรวม 
และวิเคราะหขอมูลรายละเอียดโครงการ และมาตรการดานตาง ๆ 
จากรายงานฯ ของโครงการโรงไฟฟาท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง 
และโครงการโรงไฟฟาชีวมวลท่ีไดรับความเหน็ชอบรายงานฯ    
จากคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอมแลว เพ่ือใชเปนคูมอืในการปองกนั         
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม รวมท้ังตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมท่ีเกดิจากโครงการ แทนการจัดทํารายงานฯ รวมท้ัง         
ใชเปนแนวทางปฏิบัตขิั้นต่ําสําหรบัหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ         
ใชประกอบการพิจารณาอนมุัติ อนุญาต และควบคมุกํากับดแูล 
โครงการดังกลาว โดยคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ไดมมีต ิ
ในการประชมุครั้งท่ี ๒/ ๒๕๕๘ เมื่อวนัที่ ๑๐ มิถนุายน ๒๕๕๘ 
เห็นชอบประมวลผล CoP และเหน็ชอบใหปรบัปรงุประกาศ
กระทรวงฯ โดยยกเวนใหโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีใชขยะ
มูลฝอยเปนเชื้อเพลิงทีม่ีกําลังผลิตกระแสไฟฟาตัง้แต ๑๐ เมกะวัตต
ขึ้นไป ไมตองจัดทํารายงานฯ และใชประมวลผล CoP แทน 

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดจัดสง
ประมวล CoP สําหรับโครงการที่เขาขายไดรับการยกเวนไมตอง
จัดทํารายงานฯ โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนที่ใชขยะมูลฝอย
เปนเชื้อเพลิงท่ีมกีําลังผลิตกระแสไฟฟาตั้งแต ๑๐ เมกะวัตตขึน้ไป 



๕๔ 

รายงานการศึกษาของ สนช. ผลการพิจารณา และ ผลการดาํเนินการ 
ใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานกังาน กกพ.) 
ในฐานะหนวยงานอนญุาตโครงการโรงไฟฟา พิจารณาดําเนินการ
ตามมติคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติแลว 

(๒) กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม ไดออก
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กาํหนดประเภทและขนาดของโครงการ 
หรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมและหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัตแิละแนวทาง 
การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งยกเวนใหโรงไฟฟาพลังความรอนที่ใชขยะมูลฝอย
เปนเชื้อเพลิง ไมตองจัดทํารายงานฯ โดยตองไมใชโรงไฟฟาที่ตั้ง               
อยูในพ้ืนที่ที่กําหนดไวในประกาศดังกลาว 

แผนที่ทางเดินขยะ  
 

ควรเพ่ิมเตมิขอมูลในแผนทีท่างเดินขยะ ดังนี้  
(๑) เพ่ิมกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานที่เกี่ยวของในการ    

คัดแยกขยะท่ีตนทางและการจัดการขยะอุตสาหกรรม  
(๒) เพ่ิมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม          

เปนหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนนิงานของเอกชน  
(๓) โรงผลิตไฟฟาสามารถใชเชื้อเพลิงจากทั้งขยะชุมชน        

ขยะท่ีแปรรูปเปน RDF และ Biogas จากขยะ  
 



๕๕ 

 

รายงานการศึกษาของ สนช. ผลการพิจารณา และ ผลการดาํเนินการ 
แผนที่ทางเดินขยะ (ตอ) (๔) โรงกาํจัดขยะอตุสาหกรรมผลิตไฟฟา ไมควรระบุ

เทคโนโลยีเปน Plasma อยางเดียว เนื่องจาก Plasma 
สวนใหญจะใชเผากําจัดสารอันตราย และปจจุบันมีการใช
เตาประเภทอื่นเผากาํจัดอยู จึงควรกําหนดเปน Thermal 
Process แทน  

(๕) ควรกําหนดความชดัเจนของ RDF ซึ่งมีความ
แตกตางกนัระหวาง RDF สําหรับเตาเผา RDF สําหรับผลิต
น้ํามนัจากไพโรไลซีส และ RDF สําหรับผลิตกาซสังเคราะห
จากแกสซิฟเคชัน่ 

อื่น ๆ (๑) ควรกําหนดรายละเอียดการดําเนนิงานบริหาร
จัดการขยะเพ่ือผลิตพลังงานทดแทนใหสอดคลองกับ                 
แผนแมบทการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ                
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม                   
และแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ       
ของกระทรวงมหาดไทย 

(๒) ควรมีการวิเคราะห และพิจารณาความเหมาะสม 
และความเปนไปไดกับสถานการณขยะมูลฝอยที่เกดิขึน้จริง 
กอนการจัดตั้งศูนยกาํจัดขยะมูลฝอยแบบรวมกลุมอําเภอ 
รวมท้ังตองพิจารณาประเดน็ตาง ๆ ดวย อาทิ การคดัเลือก
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ความพรอมในการบริหารจัดการ
โครงการ การมีสวนรวมของประชาชน ความคุมคาในการ
จัดทําโครงการ  
    นอกจากนี้ จังหวดัควรสนับสนนุ ผลักดนัหรอืกําหนด
นโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ทุกแหงลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย เพ่ือสรางวนิัยของประชาชนในพ้ืนทีข่องตน 
รวมท้ังเปนการแบงเบาภาระในการบรหิารจัดการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นปลายทางดวย  

(๓) ควรมีการดําเนนิการเพ่ือสรางวินัย ใหความรูความเขาใจ 
รวมท้ังประชาสัมพันธแกประชาชน โดยดาํเนนิการดงันี ้ 

-ประชาสัมพันธสรางจิตสํานกึและวินัยในการลดขยะ     
มูลฝอยอยางตอเนื่อง  

-ใหความรูความเขาใจแกประชาชนดวยหลักการ ๓Rs  
แนวคดิ “ขยะมีคุณคา” และการจัดการขยะมูลฝอยอยาง
ครบวงจรเพ่ือสรางการมีสวนรวมในการจัดการขยะมลูฝอย
อยางย่ังยืน  

-รณรงคประชาสัมพันธสนับสนุนมาตรการและการออก
กฎหมายเพ่ือลดการใชถุงพลาสติกในรานสะดวกซื้อ     



๕๖ 

 

รายงานการศึกษาของ สนช. ผลการพิจารณา และ ผลการดาํเนินการ 
และหางสรรพสินคา  

- สนับสนนุการใหความรู ความเขาใจ ทักษะในการ                   
คัดแยกขยะในโรงเรียน และชุมชน และการจัดการขยะ
อยางครบวงจร  

ท่ีมา : รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแหงชาติ เรื่อง การบริหาร
จัดการขยะเพ่ือผลิตพลังงานทดแทน  
 

นอกจากนี้ สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดานพลังงานและดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
ไดใหความเห็นเกี่ยวกับระบบเตาเผาชนิดตาง ๆ ไววาระบบการเผาไหมของชนิดเตาเผาขยะชุมชน 
(Incineration) จะแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ ระบบการเผาทําลายขยะมูลฝอยในสภาพท่ีรับเขามา 
โดยไมตองมีกระบวนการจัดการเบื้องตนกอน หรือเรียกวา ระบบการเผาไหมมวล (Mass Burn System) 
และระบบการเผาทําลายขยะมูลฝอยท่ีตองมีการจัดการเบื้องตนกอน (Burning of Preheated and 
Homogenized Waste) ซึ่งระบบการเผาไหมมวลเปนการเผาไหมขยะมูลฝอยท่ีมีองคประกอบท่ีหลากหลาย
โดยไมตองการจัดการเบื้องตนกอน เทคโนโลยีนี้ปกติจะเปนการเผาไหมในเตาเผาชนิดแผงตะกรับ
เคล่ือนท่ีได (Moving Grate) ซึ่งเปนเทคโนโลยีท่ีใชกันแพรหลาย และไดรับการทดสอบแลวมีสมรรถนะ
ทางเทคนิคที่ยอมรับได และสามารถรองรับการเผาทําลายขยะมูลฝอยท่ีมีองคประกอบและคาความรอน
ท่ีหลากหลาย สวนระบบท่ีไดรับความนิยมรองลงมาคือ เตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln) จะเปนระบบท่ีมีการจัดการขยะ
เบื้องตนกอนทําการเผา จะตองมีระบบเพ่ือลดขนาดการบดตัดและการคัดแยกขยะ ซึ่งมีการใชงานอยูในวงจํากัด
ที่ตองการจัดการขยะเบื้องตนกอนทําการเผา สําหรับเตาเผาแบบฟลูอิดไดซเบด (Fluidized Bed) จัดวา
เปนเทคโนโลยีท่ีใหมอยูและมีการใชงานเพ่ือการเผาทําลายขยะมูลฝอยในวงจํากัด โดยท่ัวไปใชในการกําจัด
ขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม รวมท้ังสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดานพลังงานและดานสาธารณสุข  
และส่ิงแวดลอมไดเสนอทางเลือกในการดําเนินการ ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

 
ทางเลือกท่ี ๑ 

เอกชนเปนผูดาํเนินการ 

 
ทางเลือกท่ี ๒ 

รัฐดาํเนินการเอง 

ทางเลือกท่ี ๓ 
การเปนหุนสวน

ระหวางรฐัและเอกชน  
หรือ Public Private 
Partnerships (PPPS) 

เอกชนเปนผูดําเนินการ คือ รูปแบบทีเ่ปนอยู
ในปจจุบัน หรือ Business as Usual (BAU) 
กลาวคอื เอกชนเปนผูลงทุนทั้งหมด    
และเปนผูบริหารจัดการโรงไฟฟา สวนรัฐ
เปนผูสนับสนุนและกํากับ หากเลือกทางเลือกนี ้
ส่ิงสําคัญทีต่องดําเนินการ คอื สรางแรงจูงใจ
ใหมากขึ้น เชน 

๑. กําหนดอตัราการรับซื้อไฟฟาแบบมี Adder 
หรือระบบ Feed-in Tariff (FiT) ท่ีเหมาะสม
และจูงใจ หรอืขยายระยะเวลาสนับสนุน               
ใหคา Adder สําหรบัโรงไฟฟาขนาดเล็ก 

 
๒. รฐัตองชวยลดภาระคาใชจายในการ

ดําเนนิงาน (Transaction Costs) ของผูลงทุน 
รวมทัง้เพ่ิมการเขาถงึแหลงเงินทุน หรือ  
มีกองทนุขึน้มาสนับสนุนเรื่องนี้โดยเฉพาะ 

๓. ออกนโยบายเพ่ือลดความเส่ียง               
จากการหาปริมาณขยะท่ีพอเพียงมาปอน
ใหกับโรงไฟฟา ปรบัปรงุการบรหิารงาน
ของหนวยงานตาง ๆ ใหมกีารบูรณาการ
มากขึน้ เพ่ือลดเวลาในการขออนมุตัอินญุาต 

รัฐดําเนนิการเอง โดยเปนผูลงทุน 
และเปนผูบรหิารจัดการโรงไฟฟา 
หากเลือกทางเลือกนี้ ส่ิงสําคัญ
ที่ตองดําเนนิการ คือ สรางองคความรู 
และเตรียมทรัพยากร ทั้งดาน
งบประมาณและบุคลากร เชน 

๑. จัดหางบประมาณเพ่ือการ
ลงทุนและการบริหารระบบ
อยางตอเนื่อง 

๒. พัฒนาศักยภาพบคุลากร
เพ่ือรองรบัการจัดการโรงไฟฟา
รวมทัง้ความรูดานเทคโนโลยี
สมัยใหม 

๓. ปรับปรุงโครงสราง                 
หรือจัดตัง้หนวยงานของรฐั
ขึ้นมารับผิดชอบเรื่องนี้
โดยเฉพาะ 

การเปนหุนสวนระหวางรัฐ 
และเอกชน โดยเปนการ
รวมลงทุนในโครงการ
ผลิตไฟฟาจากขยะรวมกัน 
หากเลือกทางเลือกนี้ 
ส่ิงสําคัญที่ตองดําเนินการ 
คือ การมนีโยบายและ 
ยุทธศาสตรในการรวม
ลงทุนที่ชัดเจน เชน รัฐจัดหา
พ้ืนที่ท่ีเหมาะสมกับ
แหลงรวบรวมขยะ 
และบริหารจัดการ
ปริมาณขยะใหกับโรงงาน 
ผลิตไฟฟาจากขยะ  
ตามขอตกลงอยาง
ตอเนื่อง โดยมีลักษณะ 
รวมลงทุนแบบ BOT 
หรือแบบ BOO 

 

การเปรียบเทียบนโยบายทางเลือก (Policy Option Comparative) แนวทางการแกไข
ปญหาตามทางเลือกท่ีกลาวมา ทั้ง ๓ ทางเลือกดังกลาว เมื่อนํามาเปรียบเทียบขอดี - ขอเสียของแตละทางเลือก 
เปนดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

นโยบายทางเลือก ขอด ี ขอเสยี 
เอกชนเปนผูดําเนนิการ 
(Business as Usual : 
BAU)  

ไมตองปรับวิธีการดําเนินการมาก 
เนื่องจากเปนวธิีที่ปฏิบัติอยูใน
ปจจุบัน  

๑) ขาดเจาภาพหลัก                  
ในการสนับสนนุการดําเนนิงาน  
๒) ผูประกอบการรายยอย 
ขาดแหลงเงนิทุน  
๓) รฐัตองรบัภาระสนับสนุน
งบประมาณจํานวนมากและเปนการ
แกปญหาที่ปลายเหต ุ 
๔) การผลิตขาด Economy of 
Scale  
๕) ขาดการบรูณาการ 
๖) ประชาชนในชมุชนท่ีตัง้โรงไฟฟาฯ 
ไมมีสวนรวม 
๗) ประชาชนในชมุชนที่ตั้งโรงไฟฟาฯ 
ไมไดรับผลตอบแทน/คาชดเชยจาก
ความเส่ียง หรือผลกระทบทีอ่าจ
เกิดขึ้นและยังไมเปนไปตามกรอบ
นโยบายเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก 

รัฐดาํเนนิการเอง  รัฐสามารถควบคมุการดําเนนิงาน
ไดทั้งระบบ  

๑) รฐัตองใชงบประมาณ               
ในการลงทุนจํานวนมาก  
๒) ขาดการมีสวนรวมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชมุชน  
๓) ภาครัฐขาดความรูความชํานาญ
ในการดําเนินงาน (ขาด Know 
HOW)  
๔) ประชาชนในชุมชนที่ตัง้โรงไฟฟาฯ 
ไมมีสวนรวม 
๕) ประชาชนในชมุชนที่ตั้งโรงไฟฟาฯ 
ไมไดรับผลตอบแทน/คาชดเชยจาก
ความเส่ียง หรือผลกระทบทีอ่าจ
เกิดขึ้นและยังไมเปนไปตามกรอบ
นโยบายเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก 
 
 
 
 



๕๙ 

 

นโยบายทางเลือก ขอด ี ขอเสยี 
การเปนหุนสวนระหวางรัฐ     
และเอกชน (Public 
Private Partnerships : 
PPPS)  

๑) รฐัไมตองลงทุนมาก  
๒) เอกชนมีความรูความชํานาญ
ดานเทคโนโลยี  
๓) ทําใหเกดิการมสีวนรวม
ระหวางภาคเอกชนกบัภาครัฐ  
๔) มกีฎหมายรองรับอยูแลว  
๕) รฐัสามารถควบคุมดูแล                
การดําเนนิงานเชนเดียวกับ                
รัฐดาํเนนิการเอง  

๑) ประชาชนในชุมชนท่ีตั้งโรงไฟฟาฯ 
ไมมีสวนรวม 
๒) ประชาชนในชมุชนที่ตั้งโรงไฟฟาฯ 
ไมไดรับผลตอบแทน/คาชดเชย  
จากความเส่ียง หรือผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้น และยังไมเปนไปตามกรอบ
นโยบายเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก 

 
นอกจากนี้ สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดานพลังงานและดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม       

ไดเสนอมาตรการดานตาง ๆ ในการดําเนินการ ดังนี้ 

มาตรการ 
หนวยดําเนินการ 

ภาครัฐสวนกลาง ภาครัฐสวนทองถิ่น ภาคผูประกอบการ ภาคชุมชน 

ดาน
การศกึษา  

- ศึกษาวิจัยเพ่ือการวางแผน
อยางเปนระบบ รวมทั้ง
เผยแพรขอมูลและองคความรู
ดานการผลิตไฟฟา                 
จากขยะ  

- การใหความรู              
แกประชาชนในการ
คัดแยกขยะ  

- สนับสนุนการสงเสริม
วิจัยการสรางมูลคาเพ่ิม
จากการคัดแยกขยะ
ในรูปแบบตาง ๆ  

- ควรมคีวามรู
ในการจัดการ
และคดัแยก
ขยะ  

ดานกฎหมาย 
ระเบียบ 
ขอบังคบั  

- พัฒนากฎหมาย ระเบียบ 
มาตรการ และมาตรฐาน
ตาง ๆ  

- การปรบัปรุง               
เทศบัญญตั ิ                 
เพ่ือจัดเกบ็รายได                 
ใหสอดคลอง                 
กับตนทุนมากขึ้น  

- ผูประกอบการ
จะตองปฏิบตัิตาม
หลักการปฏิบตั ิ 
ตามมาตรฐาน              
การควบคมุ
ส่ิงแวดลอม (CoP)  

- ตดิตาม
กํากับดูแล             
การปฏิบตัขิอง
ผูประกอบการ
ใหเปนไปตาม
มาตรฐานการ
ควบคุม
ส่ิงแวดลอม  

ดาน
นวตักรรม 

- สงเสริมใหมีการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี              
ท่ีเหมาะสมในการกาํจัด
ขยะของประเทศไทย 
- วิจัยและพัฒนาการ
จัดตัง้ศูนยรวบรวมขยะ 
ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
ของแตละชุมชน 
 
 

- กําหนดให
ภาคเอกชน                     
ที่เขารวมโครงการ             
ใชนวตักรรม
สมัยใหมในการ
บริหารจัดการขยะ 

- พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตไฟฟาจาก
ขยะ รวมทัง้การ
ฝกอบรมเจาหนาที่
ที่รับผิดชอบ 

- คดิคน
นวตักรรม
ใหมในการ   
ลดปรมิาณ
ขยะจาก
ครัวเรือน 



๖๐ 

 

มาตรการ 
หนวยดําเนินการ 

ภาครัฐสวนกลาง ภาครัฐสวนทองถิ่น ภาคผูประกอบการ ภาคชุมชน 

- พัฒนาระบบโลจิสตกิส
ในการขนถายขยะท่ีเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม 

ดานความ
รวมมือ 

- เปนศนูยกลางในการ
จัดกิจกรรมความรวมมอื
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
แสดงความคดิเห็น              
ของประชาชน 

- จัดตั้งเครือขาย              
ในการแลกเปล่ียน
ขอมูลการจัดการ
ขยะระหวาง อปท. 
ที่มีขนาดใกลเคียงกนั 

- รวมลงทนุกอตั้ง
โรงไฟฟาจากขยะ
กับภาคประชารัฐ 
- สนบัสนนุการ
ดําเนนิการบริหาร
จัดการขยะรวมกับ
ภาคประชารฐั 
- ใหขอมูลขาวสาร
และทําความเขาใจ
กับชุมชนในพ้ืนที ่

- ประชาชน
ควรมีการ
ติดตอส่ือสาร 
- ประชาชน
เขามามีสวน
รวมในการ
บริหารและ
จัดการขยะ
ชุมชน 

ดานการ
บริการ 

- จัดตั้งศูนยบริการ
เบ็ดเสร็จเพ่ือ 

๑) ลดขั้นตอนในการ
ขอจัดตัง้โรงไฟฟาจากขยะ 

๒) บริการขอมลูแก
ภาคเอกชนและประชาชน 
ไดแก ขอมูลปริมาณขยะ 
ขอมูลคลัสเตอรขยะ ขอมูล 
ความรูในการผลิตไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การจัดเก็บรวบรวม 
ขยะซึง่เปนวตัถดุิบ
ในการผลิตไฟฟา 
- การอํานวยความ
สะดวกใหประชาชน
ในการคดัแยกขยะ 
อาทิ ภาชนะ จุดรวบรวม 
ขยะแตละชนดิ 

- บริการกําจัดขยะ
ทั้งขยะเกาที่สะสม
อยูกอนและกาํจัด
ขยะใหม ดวยเทคโนโลยี
ที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

- เปนพนักงาน 
ขององคกร
ปกครอง     
สวนทองถิน่
หรือในสถาน
ประกอบการ
ผลิตไฟฟา
จากขยะ 



๖๑ 

 

มาตรการ 
หนวยดําเนินการ 

ภาครัฐสวนกลาง ภาครัฐสวนทองถิ่น ภาคผูประกอบการ ภาคชุมชน 

ดานความ
ชวยเหลือ 

- สนบัสนนุงบประมาณ
ใหแก อปท. ขนาดเล็ก             
ที่มีปริมาณขยะนอย                
ในการจัดตัง้ศนูยรวมขยะ 
เพ่ือสงไปกาํจัดยังโรงไฟฟา 
ที่ใชเชื้อเพลิงขยะที่อยู                 
ในพ้ืนท่ีที่หางไกลออกไป 
เพ่ือประหยัดคาใชจาย                   
ในการขนสง 
- พัฒนากลไกการชวยเหลือ
เยียวยา อาทิ กลไก
ชวยเหลือฟนฟูกองทนุ
ฉุกเฉิน 

- จัดตั้งศูนยรวมขยะ
ในทองถิน่ที่ไมมี
โรงไฟฟาจากเชื้อเพลิง
ขยะอยูในพ้ืนที่เพ่ือ
เก็บรวบรวมขยะ
สงไปยังโรงไฟฟา                
ทีใ่ชขยะเปนเชื้อเพลิง 
เพ่ือประหยัดคาใชจาย 
ของ อปท. ในการ
ขนสงขยะไปกําจัด 
- การชวยเหลือชมุชน 
ท่ีไดรบัผลกระทบจาก 
โรงไฟฟาจากขยะ 
หรือเดือดรอนจาก
การจัดการท่ีไมเปน          
ไปตามขอกําหนด 

- รบับรกิารขนสงขยะ
จากศูนยรวมขยะ
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ที่อยู
หางไกลมากําจัด             
ยังโรงไฟฟาของ
ผูประกอบการ 
- สนบัสนนุกลไก
เยียวยาและกองทุน
ฉุกเฉิน 

- รองขอความ
ชวยเหลือ
จากกองทุน
ฉุกเฉินหรือ
หนวยงาน               
ที่เกี่ยวของ
หรือจาก
ผูประกอบการ 
หากมีประชาชน
ไดรับผลกระทบ
อันเนื่องมาจาก
การดําเนนิงาน
ตามโครงการนี ้

ดานการ
สงเสริม 
สนับสนนุ 

- ใหสวนเพ่ิมราคารับซื้อ
ไฟฟา ระบบคาไฟฟา
แบบมี Adder หรือ
ระบบ Feed-in Tariff 
(FiT) เพ่ือจูงใจในการ
ลงทุน 
- มีสวนรวมในการ                 
ใหความคดิเหน็เกี่ยวกับ
กองทุนพัฒนาไฟฟา 
- ออกมาตรการจูงใจ                  
ในการผลิตไฟฟา 

- จัดใหมีชองทาง
และกระบวนการ
เปดเผยขอมูล                
ใหชุมชนสามารถ
ติดตามตรวจสอบ
เพ่ือใหเกิดความ
มั่นใจในการดาํเนนิการ 
เชน คาปริมาณ
มลพิษจากโรงไฟฟา
ที่ปลอยออก เปนตน 

- จัดใหมี
กระบวนการ
เปดเผยขอมูล                  
ใหชุมชนเกดิความ
มั่นใจในกระบวนการ 
จัดการส่ิงแวดลอม
สําหรบัระบบผลิต
ไฟฟาของ
ผูประกอบการ 
- กิจกรรม CSR 
รวมกับชุมชน 

- ทําการคดั
แยกขยะอยาง
ตอเนื่องและ
ลดปริมาณขยะ 
- มีสวนรวม                 
ในการรกัษา
ส่ิงแวดลอม   
และการสงเสรมิ
การใชพลังงาน
ทดแทนจากขยะ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

สวนการขจัดอุปสรรคในการนําขยะมูลฝอยไปผลิตไฟฟาสําหรับประเทศไทย สภาขับเคล่ือน
การปฏิรูปประเทศดานพลังงานและดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เห็นวา ปจจัยสําคัญท่ีตองพิจารณา
ในการนําขยะมูลฝอยไปผลิตไฟฟา ไดแก ปจจัยดานการเมือง ปจจัยดานเศรษฐศาสตร ปจจัยดานสังคม 
ปจจัยดานส่ิงแวดลอม และปจจัยดานกฎหมาย ดังนี้  

ปจจัยดานการเมือง (Political Analysis) โดยในการดําเนินการแกไขปญหาการบริหาร
จัดการขยะจะประสบความสําเร็จได ตองไดรับการสนับสนุนจากฝายการเมืองทองถิ่น และใหฝายการเมือง
ทองถิ่นเห็นประโยชนในการดําเนนิการตามโครงการ  

- ปจจัยดานเศรษฐศาสตร (Economic Analysis) โดยใหความสําคัญกับการวิเคราะห    
ดานงบประมาณในการจัดการขยะ คาใชจาย ตลอดจนการสนับสนุนดานการลงทุนการผลิตไฟฟาจากขยะ เชน 
ระบบคาไฟฟาแบบมี Adder หรือระบบคาไฟฟาอัตราคงที่ตลอดอายุสัญญา (Feed-in Tariff : FiT)  

- ปจจัยดานสังคม (Social Analysis) โดยใหความสําคญักับการยอมรับของชุมชน เนื่องจาก
การผลิตไฟฟาจากขยะเปนการรวมมลพิษจากสองแหลงเขาไวในท่ีเดียวกนั คือ มลพิษจากขยะท่ีถูกนํามา
เก็บรวบรวมไวเพ่ือเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา และมลพิษจากโรงไฟฟาเอง ยอมเปนธรรมดาท่ีจะถูกตอตาน
จากชุมชนรอบโรงไฟฟา การทําความเขาใจใหประชาชนในชุมชนเกิดการยอมรับโรงไฟฟาขยะจึงเปนส่ิงจําเปน                       
และทาทายเปนอยางมาก  

- ปจจัยดานส่ิงแวดลอม (Environmental Analysis) โดยใหความสําคัญกับการวิเคราะห
ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม ซึ่งรวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นถาไมมีการจัดการขยะและผลกระทบ      
ตอสภาวะโลกรอน  

- ปจจัยดานกฎหมาย (Legal Analysis) โดยใหความสําคัญกับกฎหมายและระเบียบตาง ๆ 
ท่ีเกี่ยวกับการผลิตไฟฟาจากขยะ เนื่องจากการกอสรางโรงไฟฟาใหม ๑ โรง ตองเกี่ยวของกับกฎหมาย
และกฎระเบียบตาง ๆ หลายฉบับ เชน กฎหมายส่ิงแวดลอม กฎหมายโรงงาน และกฎหมายผังเมือง 
รวมท้ังการขอใบอนุญาตในการจายไฟฟาเขาระบบ และการขออนุญาตดําเนินการเก็บขน ตามพระราชบัญญัติ
สาธารณสุขฯ  

- ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technological Analysis) โดยใหความสําคัญกับเทคโนโลยี        
ท่ีเหมาะสมกับปริมาณและชนิดของขยะโดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม ประสิทธิภาพในการกําจัดขยะ    
และความเปนไปไดทางดานเทคโนโลยี  

การกําหนดมาตรการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากขยะ โดยใชบทวิเคราะหตามกรอบการวิเคราะห
ปจจัยภายนอก และบริบทของการคิดนอกกรอบ (ERIC-SAP)  

สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดานพลังงานและดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมไดใช
มาตรการ “ERIC-SAP” ท่ีสังเคราะหจากแนวทาง (Approach) ๗ ประการ ในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะของ F. Gregory Hayden, ๒๐๑๐ มาเปนตนแบบในการกําหนดมาตรการสงเสริมการผลิตไฟฟา 
จากขยะในครั้งนี้ ซึ่ง ERIC-SAP ประกอบดวย E = Education (การศึกษาและเผยแพรองคความรู)    
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R = Regulation (กฏหมาย / ระเบียบ / ขอบังคับ) I = Innovation (การสรางนวัตกรรม) C = Coordination 
(การประสานความรวมมือ) S = Service (การใหบริการ) A = Assistance (การใหความชวยเหลือ / 
ฟนฟู / ใหคําแนะนํา) P = Promotion (การสงเสริม) โดยไดนํามาวิเคราะหมาตรการการแกไขปญหา 
และบทบาทหนาท่ีของแตละภาคสวน ไดแก ภาครัฐ องคกรสวนทองถิ่น ผูประกอบการและประชาชน 
หลังจากนั้นไดนําไปสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการผลิตไฟฟาจากขยะ 
และจากการวิเคราะหรูปแบบการดําเนินโครงการผลิตไฟฟาจากขยะพบวา การดําเนินโครงการแปรรูปขยะ    
เปนขยะเชื้อเพลิง RDF เพ่ือผลิตไฟฟาในลักษณะ “การเปนหุนสวนระหวางรัฐและเอกชน หรือ Public – Private 
Partnerships (PPPs)” จะเปนทางเลือกท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดสําหรับประเทศไทย เนื่องจากสามารถใชจุดแข็ง
ของภาคเอกชนในเรื่ององคความรูดานเทคโนโลยีและประสบการณในการดําเนินงาน และจุดแข็งของภาครัฐ 
ลดความเส่ียงในเรื่องการจัดหาขยะมาปอนใหแกโรงไฟฟาฯ เพราะรัฐเปนผูรวมลงทุนจึงสามารถกําหนด
นโยบายในการนําขยะไปกําจัดไดเอง นอกจากนี้ ภาครัฐไมตองลงทุนโรงไฟฟาฯ เองทั้งหมด ทําให
สามารถดําเนินการไดครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ (ภาครัฐในที่นี้หมายถึง องคกรสวนทองถิ่นที่มีหนาที่
กําจัดขยะตามกฎหมาย ไดแก กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองพัทยา เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด 
(อบจ.) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และองคการปกครองทองถิ่นลักษณะพิเศษอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้น)  

 
๔.๔ การพิจารณาของคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา  

คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา เห็นวาแนวคิดของสภานิติบัญญัติแหงชาติเกี่ยวกับ 
การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายการแปรรูปขยะเพ่ือผลิตพลังงานทดแทน โดยการเพ่ิม
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนองคประกอบในคณะกรรมการฯ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันท่ี ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการขยะท่ัวประเทศ 
และกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานกํากับดูแลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเปนตนทาง
ของขยะมูลฝอยและควรกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการฯ ใหครอบคลุมเรื่องการกําหนด
มาตรการทางสังคมในการลดความขัดแยงและชดเชยผูไดรับผลกระทบบริเวณพ้ืนท่ีการแปรรูปขยะ    
เพ่ือผลิตพลังงานหรือโรงไฟฟาดวย เพ่ือลดการคัดคานและความขัดแยงของประชาชน รวมท้ังการจัดตั้ง
องคกรบริหารจัดการขยะเพ่ือผลิตพลังงานทดแทน โดยมีการแกไขเพ่ิมเติมโครงสรางขององคกร ไดแก 
เพ่ิมฝายกฎหมายและใบอนุญาต เพ่ิมฝายวิศวกรพลังงานและส่ิงแวดลอม เพ่ิมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา
ฝายส่ือสารทางสังคม ซึ่งเปนแนวคิดที่สอดคลองกับปญหาที่มีอยู  

สวนแนวคิดของสภาขับเคล่ือนการปฏิรปูประเทศดานพลังงาน และดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม        
ท่ีไดกลาวถึงเกี่ยวกับทางเลือกในการดําเนินการ ๓ ทางเลือก ไดแก ทางเลือกท่ี ๑ เอกชนเปนผูดําเนินการ 
ทางเลือกที่ ๒ รัฐดําเนินการเอง ทางเลือกที่ ๓ การเปนหุนสวนระหวางภาครัฐและเอกชน โดยมีรูปแบบ
การเปนหุนสวนระหวางรัฐและเอกชน ตามท่ีสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน และดานสาธารณสุข               
และส่ิงแวดลอมไดนําเสนอไว เปนทางเลือกท่ีเหมาะสม ซึ่งเปนการรวมลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะ 
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รวมกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชน โดยรัฐเปนผูจัดหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับแหลงรวบรวมขยะ (อาจมีอยูแลว) 
และบริหารจัดการปริมาณขยะใหกับโรงงานผลิตไฟฟาจากขยะโดยการทําขอตกลงอยางตอเนื่อง โดยมี
ลักษณะรวมลงทุนแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) หรือแบบ Build-Own-Operate (BOO) แตส่ิงสําคัญ  
คือ การมีนโยบายและยุทธศาสตรในการรวมลงทุนท่ีชัดเจน นอกจากนี้ ยังไดเสนอแนะแนวทางการขจัดอุปสรรค
ในการนําขยะมูลฝอยไปผลิตไฟฟาท้ังปจจัยดานการเมือง ปจจัยดานเศรษฐศาสตร ปจจัยดานสังคม 
ปจจัยดานส่ิงแวดลอม และปจจัยดานกฎหมาย พรอมขอเสนอดานนโยบาย ขอเสนอดานเทคโนโลยี  
และขอเสนอหนวยงานท่ีเกี่ยวของซึ่งแนวคิดของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน        
และดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม มีความสมบูรณอยูในตัวและมีความใกลเคียงกันกับแนวคิดของ              
สภานิติบัญญัติแหงชาติไปในทิศทางเดียวกัน  

คณะกรรมาธิการไดพิจารณาจากแนวคิดของสภานิติบัญญัติแหงชาติ และสภาขับเคล่ือน  
การปฏิรูปประเทศดานพลังงาน และดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ซึ่งมีความครอบคลุมปญหา แตยังมีประเด็น
อุปสรรคบางประการในการบูรณาการการพัฒนาเพ่ือใหเกิดโรงไฟฟาขยะชุมชนเพ่ือความมั่นคงดานพลังงาน
อยางย่ังยืนอยางเปนรูปธรรมในระยะเวลาอันส้ัน คณะกรรมาธิการจึงอาศัยหลักการของทฤษฎีรัฐบาล
ประกอบการในสวนท่ีเกี่ยวของกับการกระจายอํานาจ ความมีประสิทธิผล โดยคณะทํางานศึกษา ฯ   
เห็นวาจากปญหาความเหมาะสมของการจัดการขยะใชไดไมครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ปญหาปริมาณขยะ       
ท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี ปญหาในการขออนุญาตประกอบกิจการกําจัดขยะ กฎหมาย กฎ และระเบียบตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของ  
มีความยุงยากซับซอน และเกี่ยวของกับหลายหนวยงานจึงทําใหมีความลาชา จึงควรมีการจัดตั้งศูนยเฉพาะกิจ
ในการบูรณาการการปฏิบตัิเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล เพ่ือใหเกิดโรงไฟฟาชุมชนจากขยะ ซึ่งอาจ
เรียกวา “ศูนยบริหารขยะและโรงไฟฟาขยะชุมชนเบ็ดเสร็จจังหวัด” ซึ่งจะเปนการบูรณาการรวมกันของหนวยงาน   
ที่เกี่ยวของประกอบดวย  

- กระทรวงมหาดไทย (องคการปกครองสวนทองถิ่น, กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 
กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรมการปกครอง, สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, การประปาสวนภูมิภาค,  
การไฟฟาสวนภูมิภาค)  

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (กรมควบคุมมลพิษ, กรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม) 

- กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย)  
- กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)  
- กระทรวงพลังงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน, สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย) 
- คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
- คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
- สํานักงานอัยการสูงสุด  
- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
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- กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน, กรมสงเสริมการเกษตร)   
โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการศูนยฯ และใหมีการจัดตั้งทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 

จังหวัดละ ๑ แหง โดยมีหนาท่ีบริหารจัดการขยะตนทาง กลางทาง และปลายทาง รวบรวมการจัดการ
ขอมูลปริมาณขยะ การติดตามประเมินผลการเก็บขนขยะ การกําจัดขยะมูลฝอย การบริหารจัดการขยะ
เชื้อเพลิง RDF และการติดตามการดําเนินการโครงการโรงไฟฟาขยะชุมชน รวมท้ังใหการสงเสริม 
สนับสนุนใหภาครัฐและภาคเอกชนท่ีสนใจเขารวมดําเนินการโครงการโรงไฟฟาขยะชุมชน ตั้งแตการศึกษา                   
และวิเคราะหโครงการ การเขารวมคัดเลือกผูประกอบการ จนกระทั่งไดรับใบอนุญาตใหสามารถเริ่มโครงการได 
โดยศูนยฯ มีอํานาจหนาที่ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีท่ีเกี่ยวของของแตละหนวยงาน โดยใหมีอํานาจตัดสินใจ
และดําเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาโครงการที่จะมอบหมายใหเอกชนดําเนินการหรือรวมดําเนินการ
กําจัดมูลฝอยซึ่งปจจุบัน มีทั้งหมด ๑๐ ขั้นตอน ดังนี้   

(๑) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีเปนเจาของโครงการฯ เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห
โครงการ โดยจัดทํา “ขอเสนอการศึกษาและวเิคราะหโครงการกําจัดมลูฝอย” ซึ่งมีทั้งหมด ๑๑ ขั้นตอน  

(๒) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถ.จ.) ตรวจสอบความครบถวนและถูกตอง
ของโครงการ ในรายละเอียดโครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอกอนเสนอเขาสูท่ีประชุม 
คณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด 

(๓) คณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด พิจารณาใหความเห็นและเสนอ
โครงการรายงานตอผูวาราชการจังหวัด 

(๔) คณะกรรมการกล่ันกรองโครงการกําจัดมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น         
ท่ีมอบหมายใหเอกชนดําเนินการหรือรวมดําเนินการกําจัดมูลฝอยพิจารณาใหความเห็น  

(๕) คณะกรรมการกลางจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยพิจารณาใหความเห็น 
(๖) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ใหความเห็นชอบโครงการ 
(๗) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.) สงคืนโครงการให อปท. เจาของโครงการฯ 

อปท. เจาของโครงการฯ คัดเลือกเอกชนพรอมเสนอรางสัญญาใหอัยการสูงสุดตรวจสอบ 
(๘) สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจรางสัญญา 
(๙) อปท. ลงนามในสัญญาจางเอกชน  
(๑๐) อปท. รายงานผลการดําเนินการตามโครงการเสนอสํานักงานสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นทราบ 
 

 

 

 



๖๖ 

  



๖๗ 

 

ทั้งนี้ หากให “ศูนยบริหารขยะและโรงไฟฟาขยะชุมชนเบ็ดเสร็จจังหวัด” เปนผูพิจารณา
โครงการแลว การบริหารจัดการขยะและโรงไฟฟาขยะชุมชนก็จะมีความรวดเร็วขึ้น เนื่องจากอํานาจการพิจารณา
และการตัดสินใจของท้ัง ๓ คณะกรรมการในปจจุบัน (ท้ังระดับจังหวัด และระดับกระทรวง) จะอยูใน
“ศูนยบริหารขยะและโรงไฟฟาขยะชุมชนเบ็ดเสร็จจังหวัด” อีกทั้งศูนยฯ เองก็จะมีผูแทนจากหนวยงาน
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ที่มีอํานาจในการพิจารณาใหการสนับสนุนการลงทุน                          
และมีหนวยงานสนับสนุนอื่น ๆ ท่ีมีอํานาจในการพิจารณา อาทิ หนวยงานที่รับผิดชอบในการย่ืนคาํรองขอรับ
ใบอนุญาตตาง ๆ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟากับ กกพ. ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ใบอนุญาตกอสรางอาคารควบคุม (อ.๑)                
กับกรมโยธาธิการและผังเมือง ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พค.๒) กับ พพ. หรือ กกพ. (ขึ้นอยูกับ
กําลังการผลิตที่ติดตั้ง) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยกับ มท. 

รวมทั้งใหศูนยฯ มีอํานาจการตัดสินใจและดําเนินการแกไขปญหาในขอกฎหมาย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวของทั้งขั้นตอนการจัดตั้ง การขออนุญาต และการปฏิบัติแบบบูรณาการเบ็ดเสร็จจุดเดียวอยางมืออาชีพ 
(Best Service Center : BSC) เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหเกิดโรงไฟฟาขยะชุมชน อยางเปนรูปธรรม
และรวดเร็ว [ลักษณะเชนเดียวกันกับศูนยการบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) ที่ตั้งโดย พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา ในฐานะหวัหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ซึ่งประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิผล] โดยในเบื้องตนเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติ อยางเปนรูปธรรมอาจ        
นํารูปแบบการบูรณาการเบ็ดเสร็จจุดเดียวอยางมืออาชีพ หรือ BSC มาประยุกตใชกับคณะกรรมการศูนยฯ  
ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับท่ีมีอยูแลว แตใหมีอํานาจในการตัดสินใจและการดําเนินการ อาทิ คณะกรรมการ
จัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยประจําจังหวัด (ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐) 
และตองเพ่ิมหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีความครอบคลุม เชน ผูแทนกระทรวงพลังงาน ผูแทนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ รวมทั้งเพ่ิมบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบใหครอบคลุม และอํานาจในการตัดสินใจดําเนินการ เปนตน 

นอกจากนี้ โดยอาศัยหลักการของทฤษฎีรัฐบาลประกอบการในสวนท่ีเกี่ยวของกับรัฐ ซึ่งรัฐ
ควรมีบทบาทเปนผูกํากับดูแลมากกวาการเปนผูปฏิบัติ และควรเปล่ียนการบริหารแบบผูกขาดมาเปนการบริหาร
แบบความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership, PPP) โดยคํานึงถึงผลประโยชน    
ของรัฐและประชาชนเปนหลัก เพราะรัฐควรเลือกทําส่ิงเฉพาะท่ีตนถนัด แตส่ิงท่ีตนไมถนัดควรมอบให   
ผูชํานาญเปนผูดําเนินการ เพ่ือใหการดําเนินการมีความเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
จึงเห็นควรกําหนดแนวทางบูรณาการการพัฒนาเพ่ือใหเกิดโรงไฟฟาขยะชุมชนเพ่ือเสริมสรางความมั่นคง
ดานพลังงานและเศรษฐกิจฐานรากใหไดภายในระยะเวลาอันเหมาะสม (ปจจุบันใชเวลานานเกินไปทําให
เสียโอกาสท้ังในดานเศรษฐกิจและดานการบริหารจัดการขยะ) ท้ังนี้ คณะกรรมาธิการมีความเห็นวา   
ควรมีโครงการนํารองในการจัดตั้ง “ศูนยบริหารขยะและโรงไฟฟาขยะชุมชนเบ็ดเสร็จจังหวัด” 
จํานวน ๑ - ๒ แหง เพ่ือทดลองทดสอบระบบ/แนวทางการปฏิบัติ เพ่ือใหสามารถพัฒนาปรับปรุงระบบ
การทํางานท่ีเหมาะสมที่สุดในบริบทของประเทศตอไป 

 
 
 
 



๖๘ 

 

๔.๕ คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนดีขึ้นดวยการเพ่ิมรายไดจากโรงไฟฟาขยะชุมชนตามแนวทาง
โรงไฟฟาพลังงานทดแทนชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก 

โรงไฟฟาพลังงานทดแทนชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงพลังงาน หมายถึง 
โครงการโรงไฟฟาท่ีใชเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน โดยชุมชนมีสวนรวมในการรับรู เห็นชอบ ไดรับสัดสวน 
ในการลงทุนและไดรับสวนแบงรายไดของโรงไฟฟาฯ กลับสูชุมชน โดยผานทางวิสาหกิจชุมชนหรือกองทุนหมูบาน 
ซึ่งมีสาระสําคัญหลักของแนวนโยบายพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (Energy for All) โดยที่โรงไฟฟาฯ 
สามารถผลิตไฟฟาใหแกชุมชนไดอยางมีเสถียรภาพและไมเปนภาระตอระบบ ดังนั้น โครงการโรงไฟฟาขยะ     
ที่มีที่ตั้งในพ้ืนที่ชุมชน จึงควรเปนโรงไฟฟาขยะชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากในลักษณะเดียวกับโรงไฟฟา
พลังงานทดแทนชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงพลังงาน และควรกําหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ 
การพิจารณาโครงการใหมีความชัดเจนโปรงใสและเปนธรรม โดยคํานึงถึงความคุมคาและประโยชนสูงสุด
ที่เกิดขึ้นตอชุมชนและประเทศ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

บทที่ ๕ 
ขอสังเกต และขอเสนอแนะ 

    
๕.๑ ขอสังเกต  

จากการศึกษาของคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา มีขอสังเกตวาสาเหตุท่ีทําให    
การเกิดโรงไฟฟาขยะในพ้ืนที่ชุมชนมีความลาชามีสาเหตุสําคัญ ดังนี้ 

ประการท่ี ๑ หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติยังขาดความชัดเจน และมีความลาชาในเรื่อง
การนําขยะไปแปรรูปเปนพลังงาน ไมวาจะเปนในสวนของขยะเองก็มีปญหาจากประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยท่ีการกําจัดมูลฝอยของภาครัฐยังขาดความสามารถ ความพรอม  
และองคความรูในการดําเนินการไดไมดีเทากับภาคเอกชน รวมท้ังการมอบหมายใหภาคเอกชนเก็บ ขน 
หรือกําจัดขยะมูลฝอยก็ยังมีอุปสรรคในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุของภาครัฐที่มีขั้นตอนยุงยาก และมีอํานาจการตัดสินใจเปนแบบรวมศูนย (ท้ังประเทศ) อยูที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยหรือผูท่ีรัฐมนตรีมอบหมายใหรับผิดชอบ แตท่ีผานมารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย   
ยังไมมีการมอบหมาย จึงทําใหการดําเนินการเกิดความลาชา ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญท่ีทําใหภาคเอกชนท่ีมีความพรอม
ไมสามารถดําเนินการสนับสนุนภาครัฐในการแปรรูปขยะใหเปนพลังงานไดอยางกวางขวาง รวมท้ังความลาชา  
ในการขอรับใบอนญุาตประกอบกจิการรบัทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย ตามพระราชบญัญตัิ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมท้ัง ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐  

ประการท่ี ๒ ประเด็นปญหาของการเปนเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนจากขยะระหวางหนวยงาน        
ท่ีรับผิดชอบ เนื่องจากขยะอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยและสวนทองถิ่นซึ่งรับผิดชอบ 
ในเรื่องการเก็บ ขน และกําจัดขยะ แตไมเกี่ยวของกับการรับซื้อพลังงาน ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ
กระทรวงพลังงาน จึงทําใหเกิดชองวางในการปฏิบัติระหวางหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการ                       
ในเรื่องโรงไฟฟาขยะที่มีท่ีตั้งอยูในพ้ืนที่ชุมชน    

ประการท่ี ๓ ความลาชาอนัมสีาเหตมุาจากขั้นตอนในการขอรบัใบอนุญาตตาง ๆ  อาทิ ใบอนุญาต
ประกอบกิจการพลังงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔)  ใบอนุญาตกอสรางอาคารควบคุม (อ.๑)  
ใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน  

ประการท่ี ๔ แมวาสภานิติบัญญัติแหงชาติ และสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน 
และดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ไดเคยทําการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะเพ่ือผลิตพลังงานทดแทน
และศึกษาแนวทางในการสงเสริมและขจัดอุปสรรคในการนําขยะมูลฝอยไปเปนเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟา 
พรอมนําเสนอรูปแบบ (Model) ในการดําเนินการตอรัฐบาลไปแลว แตยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร 
เนื่องจาก  

 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

- การดําเนินการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เปนการดําเนินการแบบตางคนตางทําเพียง
เฉพาะหนาที่ของตนไมมีการบูรณาการในการดําเนินการ  

- ขาดความเอาใจใส หรือความตั้งใจในการดาํเนินการตามนโยบายอยางจริงจังท่ีจะทําใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบาย  

- ไมมีองคกรหรือศูนยดําเนินการเฉพาะในการตัดสินใจแบบครบวงจรในลักษณะ War Room 
หรือ One Stop Service หรือ Single Window ที่เปนรูปธรรมตามขอเสนอของการศึกษาฯ  

- การจัดตั้งโรงไฟฟาขยะในที่ตั้งพ้ืนที่ชุมชนมีความเกี่ยวของหรือผลกระทบกับวิถีชีวิต    
และสภาพแวดลอมของชุมชนซึ่งเปนฐานรากของประเทศ หากจะใหการตั้งโรงไฟฟาขยะในท่ีตั้งพ้ืนที่ชุมชน    
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ชุมชนสมควรไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
กลาวคือ ชุมชนตองมีรายไดจากกิจกรรมผานวิสาหกิจชุมชนหรือกองทุนหมูบาน นอกจากนี้ ความเปนหุนสวน
ของชุมชนยังเปนการสรางการมีสวนรวม การสนับสนุน สรางความเขาใจ การลดความขัดแยง และการสราง
เสถียรภาพใหกับโรงไฟฟาฯ ไดอีกดวย   
 
๕.๒ ขอเสนอแนะ 

จากขอสังเกตดังกลาวขางตน และผลการศึกษาความเปนไปไดในการบูรณาการทรัพยากร  
ท่ีเอื้อตอการผลิตพลังงานชุมชนจากเชื้อเพลิงขยะใหเปนทรัพยากรหลักในการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงขยะ   
ซึ่งมีอยูในทุกพ้ืนที่ของประเทศ อันเนื่องจากยังมีการอุปโภคและบริโภคซึ่งยอมจะตองยังมีขยะอยูตอไป
และเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น เชื้อเพลิงขยะจึงมีความเอื้อตอการผลิตพลังงานชุมชนเพียงแตตองขจัด
ปญหา อุปสรรคท่ีมีอยูใหหมดไปและจากการพิจารณาศึกษา คณะกรรมาธิการจึงมีแนวคิดขอเสนอแนะ             
ที่ใกลเคียงกับขอเสนอแนะของสภานิติบัญญัติแหงชาติ และสภาสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน 
และดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ดังนี้   

ขอเสนอแนะดานนโยบาย  
- ดานการปองกนั ดําเนินการไดโดยการปลุกจิตสํานกึของประชาชนในการจัดการขยะตั้งแตตนทาง 

ดวยการท่ีประชาชนชวยลดปริมาณขยะจากแหลง หรือผูที่กอใหเกิดขยะภายใตหลัก ๓ R ไดแก การลดการใช 
(Reduce) การใชซ้ํา (Reuse) การนํากลับมาใชใหม (Recycle) ซึ่งผูรับผิดชอบ ไดแก หนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนเอง  

- ดานการแกไข ดําเนินการไดโดยเมื่อเกิดขยะขึ้นแลวจําเปนตองทําใหหมดไป โดยผานการคัดแยก
เบื้องตน ณ ตนทาง และการกําจัดโดยการเผา การฝงกลบ และการนําไปผลิตเปนพลังงาน ซึ่งอาจ
ดําเนินการได ๔ ทางเลือก ไดแก ทางเลือกท่ี ๑ เอกชนเปนผูดําเนินการ ทางเลือกท่ี ๒ รัฐเปนผูดําเนินการเอง 
ทางเลือกท่ี ๓ การเปนหุนสวนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน และทางเลือกที่ ๔ คือการเปนหุนสวน
ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (ชุมชน) ในพ้ืนที่ โดยใชรูปแบบเชนเดียวกับนโยบาย 
โรงไฟฟาพลังงานทดแทนชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงพลังงาน ซึ่งทางทางเลือกท่ี ๔    
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

การเปนหุนสวนระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (ชุมชน) ในพ้ืนที่ เปนทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุด 
เนื่องจากสามารถใชจุดแข็งของภาคเอกชนในเรื่ององคความรูดานเทคโนโลยีและประสบการณในการดําเนินงาน 
และการลดความเส่ียงของภาครัฐในเรื่องการจัดหาขยะมาปอนใหแกโรงไฟฟาฯ เพราะภาครฐัและภาคประชาชน
เปนผูรวมลงทุนและรับผลประโยชน จึงสามารถกําหนดนโยบายในการนําขยะไปกําจัดไดเองโดยภาครัฐ
ไมตองลงทุนโรงไฟฟาเองท้ังหมด อาจทําใหสามารถดําเนินการไดครอบคลุมพ้ืนที่ทั่ วประเทศ                             
ท้ังนี้ ลักษณะการรวมลงทุนของภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนของชุมชนในพ้ืนท่ี ตองมีความเหมาะสม                  
โดยมีประโยชนของภาครัฐและชุมชนเปนหลัก ซึ่งอาจมีรูปแบบในการดําเนินการ ดังนี้ 

๑. Build-Operate-Transfer (BOT) เปนรูปแบบท่ีใหเอกชนเปนผูลงทุนพัฒนาและดําเนิน
โครงการและใหเอกชนถือกรรมสิทธิ์ความเปนเจาของในสินทรัพยตลอดระยะเวลาที่ ใหบริการ            
ไปจนกระท่ังส้ินสุดระยะเวลาสัมปทาน และเอกชนจะตองเปนผูรับความเส่ียงจากผลประกอบการในระหวาง  
การดําเนินโครงการ โดยภาครัฐอาจกําหนดสิทธิพิเศษเพ่ือจูงใจเอกชน เชน สิทธิในการใหบริการ หรือ
สัญญาซื้อขายบริการเพ่ือประกันรายได เปนตน และอาจกําหนดใหเอกชนจายคาตอบแทนเพ่ิมเติม      
ในรูปแบบตาง ๆ ใหแกภาครัฐและภาคประชาชนในชุมชน 

๒. Build-Own-Operate (BOO) เปนรูปแบบการใหเอกชนมีหนาท่ีในการจัดหาแหลงเงินทุน
ออกแบบ กอสราง ดําเนินการ และบํารุงรักษาสินทรัพยของโครงการ โดยมีความเปนเจาของทรัพยสิน 
และดําเนินการใหบริการภายหลังจากการกอสรางแลวเสร็จ และไมมีขอกําหนดในการโอนยายสินทรัพย
กลับเปนของรัฐภายหลังส้ินสุดสัญญา แตเอกชนซึ่งเปนผูลงทุนพัฒนาและดําเนินโครงการจะตองรับความเส่ียง
จากผลประกอบการ โดยภาครัฐอาจกําหนดสิทธิพิเศษเพ่ือจูงใจภาคเอกชนและภาคประชาชนในชุมชน 
เชน สิทธิในการใหบริการ หรือสัญญาซื้อขายบริการเพ่ือประกันรายได เปนตน และอาจกําหนดใหเอกชน
จายคาตอบแทนเพ่ิมเติมในรูปแบบตาง ๆ อาทิ การแบงปนผลประโยชนใหกับชุมชนโดยอาจผานทางกองทุน
หมูบาน หรือวิสาหกิจชุมชน 

คณะกรรมาธิการเห็นวา การเปนหุนสวนระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
เปนหนทางที่เหมาะสมที่สุด (หุนสวนในเชิงการบริหาร การสนับสนุนความรวมมือ อาจรวมทั้งการลงทุน
ดวยทุนทรัพย) ซึ่งตรงกับแนวนโยบายการสงเสริมพลังงานทดแทนของรัฐบาลในปจจุบันท่ีมุงเนน
เศรษฐกิจฐานราก โดยใหประชาชนมีสวนรวม และมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการเปนหุนสวนกับโรงไฟฟาท่ีเกิดขึ้นดวย  

ขอเสนอดานเทคโนโลยี  
เลือกใชเทคโนโลยีและมีขนาดที่เหมาะสมตามบรบิทของแตละทองท่ี โดยเฉพาะตองเปนเทคโนโลยี

ที่ทําใหการจัดการขยะเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และเปนประโยชนตอภาครัฐและภาคประชาชนของชุมชน
ในพ้ืนท่ี 

ขอเสนอดานสังคม  
เนื่องจากโรงไฟฟาขยะในพ้ืนที่ชุมชน มีผลกระทบกับวิถีชีวิตและสภาพแวดลอมของชุมชน

อยางหลีกเล่ียงไมได ดังนั้น ชุมชนจึงสมควรไดรับผลตอบแทนที่ทําใหเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้นดวย (Win Win 
Solution) นั่นคือ ชุมชนตองมีรายไดจากกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสรางความรูความเขาใจ การมีสวนรวม     
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ในการดําเนินการ การตัดสินใจ การสนับสนุน การลดความขัดแยง และการเสริมสรางเสถียรภาพใหกับ
โรงไฟฟาชุมชนจากขยะ โดยมีความเปนหุนสวนของชุมชนอยูดวย ซึ่งเปนไปตามกรอบนโยบายพลังงาน
เพ่ือเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล โดยผานเครือขายวิสาหกิจชุมชน หรือกองทุนหมูบาน 

ขอเสนอดานหนวยงานที่เกี่ยวของ  
จากขอเสนอของสภานิติบัญญัติแหงชาติ และสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน 

และดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมเปนไปในทิศทางเดียวกนั คือ การบรูณาการความรวมมือและการดําเนินการ
การแกไข กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของ ซึ่งจากขอมูลการศึกษาขางตน คณะกรรมาธิการจึงขอเสนอ 
ใหคณะรัฐมนตรีในฐานะผูบริหารประเทศ เห็นชอบใหจัดตั้งศูนยเฉพาะกิจในการบูรณาการการปฏิบัติ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพ่ือใหเกิดโรงไฟฟาขยะชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก คือ “ศูนยบริหารขยะ
และโรงไฟฟาขยะชุมชนเบ็ดเสร็จจังหวัด” โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการศูนย เนื่องจากตามประกาศ 
กระทรวงมหาดไทยเรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๒ ขอ ๑๖ และ ขอ ๑๗ ในการมอบหมาย
ใหเอกชนดําเนินการหรือรวมดําเนินการกําจัดมลูฝอย ใหคณะกรรมการจังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง 
แลวแตกรณี ใหคําแนะนําราชการสวนทองถิ่น ในการจัดทําขอเสนอเพ่ือใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
หรือผูท่ีรัฐมนตรีมอบหมายใหความเห็นชอบ (อันเปนสาเหตุของความลาชาเนื่องจากไมมีการกระจายอํานาจ) 
และใหมีการจัดตั้งทุกจังหวัดท่ัวประเทศ จังหวัดละ ๑ แหง โดยมีหนาท่ีในการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี    
ท่ีเกี่ยวของของแตละหนวยงานในการแกไขปญหาในขอกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของท้ังขั้นตอนการจัดตั้ง 
การขออนุญาต การปฏิบัติการ ใหเปนแบบบูรณาการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวอยางมืออาชีพ (Best Service 
Center: BSC) เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก ใหเกิดโรงไฟฟาชุมชนจากเชื้อเพลิงขยะในการเสริมสราง
ความมั่นคงดานพลังงาน และตามกรอบนโยบายพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากอยางเปนรูปธรรม [ซึ่งมีลักษณะ
เชนเดียวกันกับศูนยการบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งประสบ
ความสําเร็จมาแลวอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล]  

  
๕.๓ มาตรการดําเนินการ  

๑) จัดตั้ง “ศูนยบริหารขยะและโรงไฟฟาขยะชุมชนเบ็ดเสร็จจังหวัด” (หรือชื่ออื่นตามความ
เหมาะสม) ซึ่งจะเปนการบูรณาการรวมกันของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย กระทรวงมหาดไทย 
(องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการปกครอง  
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย การประปาสวนภูมิภาค การไฟฟาสวนภูมิภาค) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม (กรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม) กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) 
กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) กระทรวงพลังงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย) คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กองสงเสริมวสิาหกิจชุมชน  
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

 

กรมสงเสริมการเกษตร) เปนตน โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการศูนยฯ และใหมีการจัดตั้งทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ จังหวัดละ ๑ แหง (เปนการกระจายอํานาจ) โดยมีหนาที่ในการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
ที่เกี่ยวของของแตละหนวยงาน รวมท้ังใหมีอํานาจการตัดสินใจและดําเนินการในการแกไขปญหาในขอกฎหมาย 
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของทั้งขั้นตอนการจัดตั้ง การขออนุญาต รวมทั้งการปฏิบัติการแบบบูรณาการเบ็ดเสร็จ     
จุดเดียวอยางมืออาชีพ (Best Service Center : BSC) โดยในเบื้องตนเพ่ือใหเกดิการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดย
นํารูปแบบการบูรณาการเบ็ดเสร็จจุดเดียวอยางมืออาชีพ หรือ BSC มาประยุกตใชกับคณะกรรมการศูนยฯ                       
ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับที่มีอยูแลว แตใหมีอํานาจในการตัดสินใจและการดําเนินการ คือ คณะกรรมการ
จัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยประจําจังหวัด (ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐) 
และตองเพ่ิมหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีความครอบคลุม อาทิ ผูแทนกระทรวงพลังงาน ผูแทนกระทรวงเกษตร
และสหกรณ รวมท้ังเพ่ิมบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบใหครอบคลุมและอํานาจในการตัดสินใจ
ดําเนินการ เพ่ือใหเกิดความเปนรูปธรรมที่เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

๒) ออกมาตรการเรงดวนหรือแกไขกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกอนมีการจัดตั้ง “ศูนยบริหารขยะ 
และโรงไฟฟาขยะชุมชนเบ็ดเสร็จจังหวัด” ใหขยะท่ีแปรสภาพเปนขยะเชื้อเพลิง RDF แลว สามารถ
ลําเลียงไปยังโรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะในพ้ืนที่ชุมชนที่มีท่ีตั้งอยูท่ีชุมชนอื่นได โดยผานการพิจารณา
เฉพาะในระดับคณะกรรมการจังหวดัยินยอม (ไมตองผานการอนมุัตจิากปลัดกระทรวงมหาดไทย) เพ่ือให
การลดปริมาณขยะและการผลิตไฟฟาหรือพลังงานจากเชื้อเพลิงขยะสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง 
ณ ปจจุบัน รวมทั้งการออกมาตรการฯ ใหราคาคากําจัดขยะ (Tipping Fee) มีความสมเหตุสมผล    
และมีความเสมอภาคกันท้ังประเทศ  

๓) การบริหารจัดการโรงไฟฟาขยะใหสามารถใชเชื้อเพลิง Biomass ไดในกรณีท่ีไมสามารถ
จัดหาหรือขาดแคลนขยะ ณ หวงเวลาหนึ่ง เพ่ือใหสามารถผลิตพลังงานไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ราคาพลังงาน
โดยเฉพาะคาไฟฟาควรมุงเนนใหเปนไปตามชนิดของเชื้อเพลิงท่ีใชผลิตพลังงาน ณ หวงเวลานั้นดวย 

๔) เพ่ือใหการจัดตั้งโรงไฟฟาชุมชนจากขยะมคีวามเปนไปไดและเกดิความย่ังยืน ตองมคีวาม
เปนหุนสวนของชุมชน ซึ่งในปจจุบันยังมีปญหาการตีความในเรื่องความเปนนิติบุคคลของวิสาหกิจชุมชน 
จึงอาจใชกองทุนหมูบานซึ่งเปนนิติบุคคลอยูแลวในการสรางความเปนหุนสวนของชุมชนไปพลางกอน 

๕) การจัดตั้งโรงไฟฟาชุมชนจากขยะใหคํานึงถึงแนวทางการกําจัด ณ แหลงกําเนิด (Treat 
On Site) ควรตั้งอยูในแหลงขยะ (บอขยะ) ทั้งบอขยะเดิม และ/หรือ บอขยะท่ีจะเกิดขึ้นใหม ซึ่งนอกจาก
จะชวยแกปญหาการตอตานของชุมชน (Not In My Backyard, NIMBY) แลว ยังชวยแกปญหาในเรื่อง 
Logistic อีกดวย รวมทั้งการกําหนดมาตรการบังคับหรือมาตรการจูงใจใหประชาชนในชุมชนมีการคัดแยกขยะ
(คัดแยกเฉพาะประเภทขยะเผาไดกับประเภทขยะเผาไมได**) เพ่ือสนับสนุนโรงไฟฟาขยะในชุมชน    
ของตนเองและท่ีสําคัญขนาดของโรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะในที่ตั้งชุมชนจะตองมีขนาด (Capacity)     
ที่เหมาะสมคือ มีขนาดที่ไมใหญเกินปริมาณขยะของชุมชนที่มีหรือที่สามารถจัดหาได  

 
 
 
 
 



๗๔ 

 

๖) โรงไฟฟาขยะท่ีตั้งในพ้ืนท่ีชุมชน ควรเปนโรงไฟฟาขยะชุมชนท่ีมีแนวทางและวัตถุประสงค 
เชนเดียวกับโรงไฟฟาชุมชนจากพลังงานทดแทนเพ่ือเศรษฐกจิฐานราก เพ่ือเปนการสงเสริมการผลิตไฟฟา
จากพลังงานทดแทนตามนโยบายพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในพ้ืนที่ชุมชนนั้น ๆ ดีขึ้น อันจะเปนการชวยลดภาระการอุดหนุนของภาครัฐตอชุมชนและสงเสริมความมั่นคง 
ย่ังยืนดานพลังงานไดอีกทางหนึ่งดวย 

๗) จัดตั้งโครงการนํารอง “ศูนยบริหารขยะและโรงไฟฟาขยะชุมชนเบ็ดเสร็จจังหวัด” 
จํานวน ๑ - ๒ แหง เพ่ือดําเนินการในรายละเอียดในการปฏิบัติและอํานาจหนาท่ีของศูนยฯ / ทดสอบระบบ /
ทดสอบแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือใหไดขอมูล/ขอเท็จจริง/ขอควรปรับปรุงแกไขในการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการทํางานที่เหมาะสมท่ีสุดในบริบทของประเทศตอไป 

๘) รายละเอียดในการดําเนินการตาง ๆ อาทิ การจัดตั้งศูนยฯ อํานาจหนาท่ีของศูนยฯ 
ระเบียบการปฏิบัตขิองศูนยฯ และ/หรอื การปรับแกกฎหมาย กฎ และระเบยีบตาง ๆ  เปนตน ซึ่งจะดําเนินการ
ในขั้นตอนการขอจัดตั้งโครงการนํารองฯ ตามขอ ๗) ไดหลังจากรายงานผลการศึกษาฯ ฉบับนี้ไดรับ
อนุมัติใหดําเนินการไดตอไป  
 
หมายเหตุ : ** เชนเดียวกับในประเทศญี่ปุน 




