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“ชุดโครงการโรงไฟฟ้าขยะเพื่อการจัดการและการผลิตไฟฟ้าอย่างย่ังยืน” 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
ปริมาณขยะไทยเพ่ิมขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรและพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป 

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่ผ่านมาภาครัฐได้
ให้ความส าคัญต่อการบริหารและจัดการขยะ จึงก าหนดให้ “ปัญหาขยะ” เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องจัดการและ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน การก าจัดขยะผ่านการใช้เทคโนโลยีการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นหนึ่งในเป้าหมายของ
ประเทศแต่ที่ผ่านมาปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนเข้าสู่ระบบยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากการ
ใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสม สร้างมลภาวะและมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม จนน าไปสู่การต่อต้านจากชุมชน 

การเพ่ิมข้ึนของประชากรในประเทศ ส่งผลให้ความต้องการพลังงานและมีการผลิตของเสียเพ่ิมมากขึ้น
เช่นกัน ซึ่งส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น รัฐบาลไทยได้มีบรรจุแนว
ทางการพัฒนาด้านพลังงานในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่ 7 
Affordable and Clean Energy ของ SDGs ที่กล่าวถึงการมีพลังงานที่สะอาดและราคาถูก (Ensure access 
to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all) ว่าด้วยการสนับสนุนเทคโนโลยี
พลังงานที่สะอาด เพ่ิมการใช้พลังงานทดแทนและเพ่ิมอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลก 
และเป้าหมายที่ 12 Responsible Consumption and Production การมีรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่
ยั่งยืน (Ensure sustainable consumption and production patterns) ว่าด้วยการลดปัญหาความเสื่อม
โทรมของสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปลดปล่อยของก๊าซเรือนกระจก 
(Greenhouse Gas emissions) ด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
รวมทั้งการลดขยะเศษอาหารระดับผู้บริโภคและค้าปลีก 

ในขณะเดียวกันก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานเพ่ือลดขยะมูลฝอยและขยะพลาสติก 
ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพ่ือการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยผ่านการสนับสนุนการด าเนินงานพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและใช้เทคโนโลยีสะอาดเพ่ือการลดการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาแหล่ง
พลังงานทดแทน รวมถึงการสร้างระบบติดตาม ตรวจสอบและควบคุมมลพิษ จัดการขยะแบบยั่งยืน  

จากข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พบว่า ประเทศไทยมีความจ าเป็นต้องน าเข้าแหล่ง
เชื้อเพลิงเพ่ือการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากพลังงานส ารองในประเทศลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของพลังงานในประเทศและส่งผลต่อเนื่องต่อระบบเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้ ต่อมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ระบุถึงแนวทางการพัฒนาที่มี
ความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม โดยกล่าวถึงการส่งเสริมให้เกิด
กลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากท่ีสุด รวมถึงการสนับสนุนให้มีการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน
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และการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่นั้น ๆ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายพ้ืนที่ยังไม่มีการก าจัด
ขยะอย่างถูกต้อง การน าขยะมูลฝอยหรือขยะชุมชน (Municipal Solid Waste: MSW) ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟ้าจึงเป็นการสนับสนุนในด้านการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ (กรมควบคุม
มลพิษ, 2562) อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้ายังมีปัจจัยที่ต้องค านึง
หากมีการจัดตั้งและพัฒนาโรงไฟฟ้า โดยเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการตั้งโรงไฟฟ้าและปัจจัยที่ท า
ให้การจัดจั้งโรงไฟฟ้าประสบความส าเร็จ ได้แก่ ปัจจัยด้านชุมชน ปัจจัยด้านระบบสารสนเทศ ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ และปัจจัยด้านนโยบายและการสนับสนุนจากรัฐ  

ทั้งนี้การวิจัยด้านการพัฒนาและการเพ่ิมศักยภาพพลังงานทดแทน รวมทั้งการบริหารและจัดการการ
ผลิตพลังงานทดแทนจากขยะ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือเป็นทางเลือกในการพัฒนาทางด้านพลังงานที่เป็น
มิตรแก่สิ่งแวดล้อม โดยการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน การลดต้นทุนการผลิตและการจัดการ
เพ่ือให้เกิดความคุ้มทุนสูงสุด ตลอดจนการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนด้านการพัฒนาด้านพลังงานของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนด้านการพัฒนาโรงไฟฟ้า เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่ งยืนและสร้างความ
มั่นคงทางด้านพลังงานและความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติต่อไป 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจึงพัฒนาชุดโครงการโรงไฟฟ้าขยะเพ่ือการจัดการ
และการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน เพ่ือด าเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับโรงไฟฟ้าขย ะที่
ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของประเทศด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืนและการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบ
หมุนเวียน และพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี การก าหนดมาตรการและ
มาตรฐานการป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบ
โรงงานและผลกระทบต่อประเทศ ตลอดจนแนวทางการจัดการปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน เพ่ือ
การเตรียมความพร้อมส าหรับการสาธิตเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 
วัตถุประสงค์ชุดโครงการฯ 

1. ศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะก าหนดกรอบการด าเนินงานของชุดโครงการให้ส่งเสริมกิจการ
โรงไฟฟ้าขยะชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้ภารกิจของส านักงาน กกพ. ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550  

2. ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ การปฏิบัติการ (operation) และการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับปริมาณและสมบัติขยะตั้ งแต่แหล่งก า เนิด  (Best Available and Appropriate 
Technology) โดยค านึงถึงเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงและผลกระทบสิ่ งแวดล้อมต่ า ( High 
efficiency, Low Emission, HELE) และความคุมค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 

3. ศึกษารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม พัฒนา/เสนอมาตรฐาน และสร้างความสามารถของ
ประเทศในการควบคุมมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม 
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4. ศึกษาแนวทางในการสร้างความยอมรับ สร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
จัดการขยะ (Inclusiveness) อย่างยั่งยืน 

5. ศึกษาความเหมาะสมเชิงพ้ืนที่ต่อการติดตั้งและการใช้เทคโนโลยีบนบนพ้ืนฐานของแหล่งก าเนิด 
ปริมาณ และสมบัติขยะ โลจิสติกส์ และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับของชุดโครงการฯ 

Work Package (WP) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
มิตินโยบาย 1) แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมของประเทศ (การเก็บข้อมูล

การเกิดขยะที่ครอบคลุมและน่าเชื่อถือ กระบวนการประเมินศักยภาพของ
ขยะ การคาดการณ์การเกิดขยะในอนาคต การจัดการที่เหมาะสม) 

2) แนวปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) การจัดการขยะมูลฝอยหรือขยะ
ชุมชน 

3) แผนการพัฒนาเทคโนโลยีและนโยบายส าหรับโรงไฟฟ้าขยะอย่างยั่งยืน 
มิติเทคโนโลยี 1) เทคโนโลยีสาธิตที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการขยะทั้งเก่าและที่เกิดขึ้นใหม่

เพ่ือการผลิตไฟฟ้าจากขยะ 
2) ระบบสาธิตเทคโนโลยีท้องถิ่นท่ีเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

มิติสิ่งแวดล้อม 1) แนวปฏิบัติและต้นแบบของการใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงและปล่อย
มลพิษต่ า (High efficiency, Low Emission, HELE) 

2) มาตรฐานขั้นตอนการตรวจติดตาม เฝ้าระวัง และการตรวจวิเคราะห์ด้าน
สิ่งแวดล้อมส าหรับโรงไฟฟ้าจากขยะท่ีเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

มิติเศรษฐสังคม 1) โมเดลเชิงธุรกิจของโรงไฟฟ้าจากขยะที่เหมาะสมแต่ละชุมชนและทันต่อ
สถานการณ ์

2) มาตรฐานขั้นตอนการประเมิน เฝ้าระวัง และเครื่องมือวิเคราะห์ด้าน
เศรษฐศาสตร์ส าหรับโรงไฟฟ้าจากขยะ ที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

มิติการจัดการเชิงพื้นที่และการ
ขนส่ง 

1) แนวทางการจัดการปัญหาและความต้องการชุมชน 
2) แนวทางการสร้างความรู้และความมีส่วนร่วมในชุมชน 
3) แนวทางการจัดการและการขนส่งขยะในชุมชน 
4) การจัดการและใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับชุมชน 

 
 


