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ความร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 

ระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน 

ในการจัดการพลงังานไฟฟา้จากขยะ 



 

 

ค ำน ำ 

ขยะชุมชนที่มาจากบ้านเรือน ส านักงาน ร้านค้า ตลาด โรงแรม ฯลฯ  
มีปริมาณเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ 
ของประชาชน  ที่ผ่านมาได้ถูกน าไปก าจัดโดยการฝังกลบทั้งที่ถูกหลักวิชาการ
และการด าเนินงานที่ไม่เหมาะสม  จึงมีแนวคิดในการจัดการขยะที่เกดิขึ้นใหเ้กดิ
ประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเกิดประโยชน์มากขึ้น โดยความ
ร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

ส าหรับพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะชุมชนและ
อยู่ระหว่างการเตรียมโครงการ ประชาชนในพ้ืนที่ควรมีความรู้ความเข้าใจข้อมลู
ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจบทบาทของตัวเองในการจัดการขยะชุมชน รวมทั้งมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ที่มีความ
ซับซ้อนและต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย  

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จึงได้จัดท าคู่มือนี้ขึ้น ภายใต้โครงการ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน (Public-Private-
People Partnership: 4P) ในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ด้วยการ
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน (ส านักงาน กกพ.)  คู่มือนี้จัดท าขึ้นส าหรับกรณีขยะชุมชน ซึ่งให้
ความส าคัญต่อความร่วมมือตลอดกระบวนการจัดการขยะชุมชน 
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สถานการณ์ 
ด้านขยะและพลงังานไฟฟ้าจากขยะ 

 

ขยะชุมชนที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก

บ้านเรือน อาคาร ร้านค้า ตลาดสด กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน

ชุมชนนั้น บางส่วนไม่ได้ถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง และมี

แนวคิดในการน าไปแปลงเป็นพลังงานด้วยกระบวนการ

ต่างๆ ตามนโยบายของรัฐภายใต้แผนพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและพลังงานทางเลือก เพ่ือเป็นทางเลือกในการ

จัดการขยะปลายทางที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและให้เกิด

มูลค่า 
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1. 

สถานการณ์ 
ด้านขยะและพลังงานไฟฟา้จากขยะ 

 

สถานการณ์ด้านขยะ 

ขยะจากแหล่งก าเนิดประเภทต่าง ๆ มีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะขยะชุมชน จากบ้านเรือน ร้านค้า ส านักงาน สถานที่ต่าง ๆ และ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน 
 

 

 

 
 

 

นอกจากนี้ ยังมีขยะที่เกิดจากกิจการในภาคอุตสาหกรรม ท่ีอาจมี

สารเคมีที่มีวัตถุอันตรายในกระบวนการผลิต หรือเกิดกากอุตสาหกรรมที่เหลือ
จากกระบวนการผลิต  ขยะจากสถานพยาบาลจะมีลักษณะเป็นขยะติดเชื้อ 

ที่มีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณมาก  หากมีการสัมผัสก็จะท าให้เกิดโรคได้   
ส่วนขยะจากพ้ืนท่ีการเกษตร มักเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และ

สารเคมีทางการเกษตร   
  

ทีพั่ก 
อาศัย 

ร้านค้า 

ตลาด  

ส านักงาน 

วัด 

โรงเรียน 

สถานที ่
ราชการ 

ร้าน 
อาหาร 

ซูเปอร์ 
มาร์เกต 

อาคารสูง  

และอ่ืน ๆ 

ขยะ 
ชุมชน โรงแรม 
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 การเพิ่มขึ้นของขยะชุมชน มาจากการเพิ่มของจ านวนประชากร การขยายตัว
ของเมือง การส่งเสริมการท่องเที่ยว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวัน ซึ่งก่อให้เกิดปริมาณของเหลือทิ้งเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองและชุมชนขนาดใหญ่ 

 รายงานสถานการณ์มลพิษ ปี 2562 โดยกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่าประเทศไทย
มีปริมาณขยะชุมชนเกิดขึ้นประมาณ 28.7 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 
คิดเป็นปริมาณการเกิดขยะเฉลี่ยประมาณ 1.1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

ขยะ
ชมุชน 
2562  

กิโลกรัม/วัน 
1.1   อัตรา 

การเกิดขยะ 
ต่อคน  

2  

ขยะ
พลาสติก  

ปริมาณขยะ 
 ที่เกิดขึ้น  

28.7   
ล้านตัน/ป ี

ล้านตัน/ปี 

ปี            2558        2559       2560       2561       2562  

แนวโนม้ 
ขยะชมุชน 

ในชว่ง 5 ปีทีผ่า่นมา  

ล้านตัน  

 

27 

 
25  

26.8 

27.0 

27.3 

27.9
0

28.7 
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รายงานดังกล่าวได้ระบุว่ามีขยะส่วนหนึ่งถูกคัดแยก น าไปใช้ประโยชน์
ในกระบวนการรีไซเคิลและท าปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 44 และมีขยะ
ชุมชนร้อยละ 34 ได้ถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง แต่ยังมีขยะชุมชนที่เหลืออีก
ร้อยละ 22 ถูกก าจัดอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งส่วนหนึ่งตกลงไปในแหล่งน้ า ท าให้การ
ระบายน้ าไม่มีประสิทธิภาพ และส่วนหนึ่งถูกชะลงไปในทะเล ซึ่งเป็นอันตราย
ต่อสัตว์น้ าและระบบนิเวศในทะเล รวมถึงส่งผลกระทบด้านอื่น ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
 

 

  

การจัดการ 

ขยะชุมชน 

ป ี2562  

44%  
ถูกคัดแยก 

ไปใช้ประโยชน์  

34%  
ก าจัด 

อย่างถูกต้อง  

22%  
ก าจัด 

ไม่ถูกตอ้ง 

  ส่งกลิ่นรบกวน ก่อความร าคาญ 

   เป็นแหล่งของพาหะน าโรค 

   หากตกสู่แหล่งน ้า ท าใหน้ ้าเน่าเสีย 

 

   กีดขวางการระบายน ้า 

   เน่าเสีย ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

   เป็นอันตรายต่อสัตว์น ้าและสัตว์อ่ืน ๆ 

   เกิดความไม่เป็นระเบียบ  

   สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน ์
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ที่ผ่านมาการจัดการขยะของประเทศยังไม่เป็นระบบ ยังขาดความร่วมมือในการ
คัดแยกขยะ และมีขยะพลาสติกเพ่ิมขึ้น  ซึ่งเกิดขึ้นประมาณปีละ 2 ล้านตัน มีการน า
กลับไปใช้ประโยชน์ประมาณ 0.5 ล้านตัน ที่เหลือ 1.5 ล้านตัน ถูกทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

บรรจุภัณฑ์พลาสติกโดยทั่วไปใช้เวลาในการย่อยสลายนาน บางชนิดใช้เวลา
หลายร้อยปี แม้ว่าได้มีการพัฒนาพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable 
plastic) ซึ่งจะแตกตัวและย่อยสลายได้ในสภาวะเหมาะสม แต่หากอยู่ในสภาวะ
แวดล้อมทั่วไปก็จะแตกเป็นชิ้นเล็ก สะสมในธรรมชาติและอาจเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร  
ส่วนพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable plastic) สามารถสลายตัวได้ใน
กระบวนการหมักเป็นปุ๋ย แต่หากอยู่ในธรรมชาติปกติก็จะไม่สามารถสลายตัวได้ ผู้ใช้ 
จึงต้องศึกษาข้อมูลและใช้พลาสติกอย่างระมัดระวัง 

 

 ของเสียอันตรายจากชุมชน ได้แก่ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ 
สีและทินเนอร์ น้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว ภาชนะบรรจุสารก าจัดแมลงและสารก าจัดวัชพืช 
กระป๋องสเปรย์ รวมถึงซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งมีการ
ปนเปื้อนสารอันตรายหรือมีสารอันตรายเป็นองค์ประกอบ ในปี 2562 มีของเสียอันตราย
จากชุมชนประมาณ 648,208 ตัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ร้อยละ 2 จ าแนกได้ดังนี้ 

 

         
 
 
 
 
  

 ในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ได้วางระบบให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจุดรวบรวมในชุมชน และมีศูนย์รวบรวมในระดับจังหวัด เพ่ือส่งไปยังโรงงาน
ก าจัดที่ได้ทะเบียนถูกต้อง แต่ยังท าได้น้อยเนื่องจากยังไม่มีการคัดแยกออกจากขยะ
ทั่วไป ประชาชนยังขาดความตระหนักรู้ และยังไม่มีกฎระเบียบก าหนดให้ต้องด าเนินการ 

ขยะ 
พลาสติก 

ล้านตัน/ป ี
2 

0.5 ล้านตัน 
น ากลับไปใช้
ประโยชน ์

1.5 ล้านตัน 

ทิ้งปะปนกับ

ขยะอืน่ 

65% 

 
ซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟา้

และอิเล็กทรอนิกส์ 

35%  
อื่น  ๆ
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สถานการณ์ด้านพลังงานไฟฟา้จากขยะ 

พลังงานไฟฟ้า เป็นก าลังไฟฟ้าที่น าไปใช้ในระยะเวลาหนึ่ง มีหน่วยวัด
เป็นกโิลวัตต์ชั่วโมง (kWh) หรือยูนิต  ทุกวันนี้เราใช้ประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้า 
ในชีวิตประจ าวันแทบตลอดเวลา ผ่านอุปกรณ์อ านวยความสะดวก เครื่องใช้ไฟฟ้า 
รวมถึงโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ และรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเริ่มใช้
กันแพร่หลายมากขึ้น   

การใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยในปี 2562  

มีประมาณ 19.5 พันล้านหน่วย เพ่ิมขึ้นจาก 

ปีก่อน 3.8% เนื่องจากเข้าสู่ฤดูร้อนเร็ว 

และมีอุณหภูมิอากาศสูงกว่าปีก่อน   

 

ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้ใชก้ันทั่วไปนั้น มาจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ที่ติดตั้งอยู่ในโรงไฟฟ้าซึ่งใช้เชื้อเพลิงจากแหล่งต่าง ๆ ไปหมุนแกนเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า ท าให้ได้กระแสไฟฟ้าตามต้องการ โดยในปี 2562 มีการใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ของประเทศ รองลงมาเป็นพลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานอื่น ๆ ถ่านหินและลิกไนต์ 

 
  

3.8% 

 ชีวมวล (แกลบ กากอ้อย  
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร) 

 ขยะชุมชน 

 ขยะอุตสาหกรรม 

ก๊าซธรรมชาติ 
59.5% 

การใชเ้ชือ้เพลงิ

ผลติไฟฟ้า 2562 

 แสงอาทิตย ์

 ลม 

 ก๊าซชีวภาพ 

 พลังงานน ้าขนาดเล็ก 

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 
16.5% 

พลังงานหมุนเวียนและอืน่ ๆ  
23.9% 

น ้ามันเตาและน ้ามันดีเซล 
0.1% 
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เห็นได้ว่า ขยะได้รับการจัดเป็นแหล่งเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียนหรือ
พลังงานทดแทน ซึ่งสถานการณ์ของประเทศในด้านพลังงานทดแทนมีแนวโนม้ดขีึน้ 
อย่างไรก็ตาม ความต้องการพลังงานในประเทศยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้
ต้องน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ 

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ซึ่งจัดท าขึ้นในช่วงปี 
2558-2579 ได้ก าหนดเป้าหมายเพ่ิมการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน 
โดยมีเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน 500 เมกะวัตต์ ภายในปี 2579 ต่อมา 
มีการปรับแผนดงักล่าวส าหรบัช่วงป ี2561-2580 จึงได้เพิ่มเป้าหมายการผลิตไฟฟ้า
จากขยะชุมชนอีก 400 เมกะวัตต์ ภายในปี 2580 

  

 

  

ขยะถูกจัดอยู่ในกลุ่มพลังงานทดแทน ซึ่งได้รับการส่งเสริมให้น ามาใช้เป็น

เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า  แทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลซี่งมีอยู่จ ากัดและใช้แล้ว

หมดไป อาทิ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และน ้ามัน เปน็ต้น  

 

 
 

การน าขยะไปผ่านกระบวนการเผาหรือกระบวนการอื่น ๆ ที่มีระบบบ าบัด

มลพิษประสิทธิภาพสูง เพ่ือการผลิตพลังงาน นับเปน็ทางเลือกในการก าจัด

ขยะ แทนการฝังกลบซึ่งต้องใช้พ้ืนที่มาก มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและ

คุณภาพชีวิตของชุมชนข้างเคียง และมักมีการต่อต้านหรือร้องเรียนอยู่เสมอ 

 

 

ผลติพลงังานจากขยะ 

แปลงขยะเปน็พลงังาน 

เป้าหมาย 
การผลิตไฟฟ้า 

จากขยะชมุชน 

 

 

เมกะวัตต ์

แผนเดิม 

500  

ภายในปี 

2558-2579 

400 

  

 

เมกะวัตต ์

แผนใหม่ (ร่าง) 

ภายในปี 

2561-2580 
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แม้จะเป็นโอกาสดีที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะควบคู่กับการ
เพ่ิมการใช้พลังงานทดแทนจากขยะ แต่ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับการด าเนิน
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะอยู่เสมอ จึงต้องร่วมกันสร้างความเข้าใจ
อย่างรอบด้าน 

  

ใชพ้ื้นที่น้อย อาจใช้พ้ืนที่บริเวณ

หลุมฝังกลบเดิม เพ่ือลดการ

ต่อต้านจากประชาชนในการหา

พ้ืนที่แห่งใหม่ 

มีโอกาสให้เอกชนลงทุนและ

ร่วมด าเนินการ เพ่ือลดข้อจ ากัด

ด้านงบประมาณ 

มีระบบที่ควบคุมและป้องกัน

ปัญหามลพิษและส่ิงแวดล้อม 

ได้ง่ายกว่าการฝังกลบ 

สร้างให้ขยะเกิดมูลค่าทาง

พลังงาน   

ลดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ 

น ้ามัน ถ่านหิน รวมถึงเชื้อเพลิง

ฟอสซิลอื่น ๆ  

ระบบที่มีประสิทธิภาพสูง

สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ 

ใช้งบประมาณลงทุนและบ ารุงรักษา

สูง ต้องให้เอกชนลงทุนและบริหาร

ในระยะยาว อาจสร้างความยุ่งยาก

หรือควบคุมได้ยาก 

พ่ึงเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  

ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ  

การเผาไหม้ขยะมีโอกาสเกิด 

สารอันตรายปนเป้ือนออกสู่สภาพ-

แวดล้อม ซ่ึงสังเกตไดย้าก  

รองรับขยะปริมาณมาก ท าให้ 

มีรถขยะเข้าออกพ้ืนที่มาก อาจมี

ปัญหากล่ิน น ้าชะขยะ และมีขยะ

ปลิวออกมาจากรถขยะ 

ยังมีปัญหาพ้ืนที่ฝังกลบเถ้าที่เหลือ 

จากการเผา 

ขยะมีความชื้นสูง อาจเป็นอุปสรรค

ต่อกระบวนการเผาและควบคุม 

มลพิษได้ยาก 
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ปัจจุบัน มีนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดการ 
พลังงานไฟฟ้าจากขยะ สรุปดังนี้ 

 

องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ก าหนดเป้าหมายการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน ในช่วงปี 2558-2573 มีประเด็นการ

พัฒนาพลังงานทดแทน การลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

คุณภาพอากาศ และของเสียในเมือง การผลิตและ 

การบริโภคที่ยั่งยืน การผลักดันให้มีการลดและน าขยะ

กลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่   

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ให้ความส าคัญด้าน

ความมั่นคงทางพลังงานและการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม โดยให้มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงในการ 

ผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมพลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่าง 

มีประสิทธิภาพ   

แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มุ่งปรับการบริหาร 

จัดการพลังงานของภาครัฐ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการน าขยะไปเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือ

ผลิตไฟฟ้า แก้ปัญหาด้านขยะ สร้างความมั่นคงทางระบบไฟฟ้า 

และสนับสนุนการเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม  ขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และ

ประชาชน (Public–Private–People Partnership) เพ่ือเป็น 

พลังทางสังคมในการอนุรักษ์ ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม  

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

(2560-2564)  ต้องการเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน 

ต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย  ลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติ 

ในการผลิตไฟฟ้า เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการการผลิตและ

การใช้พลังงานทดแทน  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทนรปูแบบต่าง ๆ  



 
 

 

  

 

หลักการและแนวทาง

ด าเนินงานที่เก่ียวข้อง  
 

ข้อมูลที่ประชาชนควรทราบเกี่ยวกับการจัดการขยะ

ชุมชนอย่างครบวงจร ซึ่ งจ าเป็นต้องเร่ิมจากการ

จัดการขยะต้นทาง ณ แหล่งเกิดขยะ รวมถึงการ

จัดการขยะกลางทางที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและ

เก็บขน ส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะถือเป็น

การจัดการขยะปลายทาง ที่มีกระบวนการ ขั้นตอน 

และระเบียบก าหนดไว้ นอกจากนี้ ประชาชนควรทราบ

แนวทางในการเฝ้าระวังและลดผลกระทบ ด้านต่างๆ 

ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการด้วย  
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2. 

หลักการ 
และแนวทางด าเนินงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

หลักการจัดการขยะ  

ค ำว่ำขยะในคู่มือนี้หมำยควำมถึงขยะชุมชน ซึ่งมีหลักกำรจัดกำรท่ีเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจำกกำรลดกำรเกิดขยะ (Reduce) กำรใช้ซ้ ำ (Reuse) และ 
กำรน ำไปแปรรูปกลับมำใช้ใหม่ (Recycle) ให้มำกที่สุดตำมแนวคิด 3Rs 

เมื่อเหลือเป็นขยะแล้วจึงน ำเข้ำกระบวนกำรแปลงเป็นพลังงำน (Waste to 
Energy) ส่วนขยะที่ไม่สำมำรถก ำจัดได้ด้วยวิธีนี้ รวมถึงขยะเหลือจำกกระบวนกำรต่ำง ๆ 
ในกำรแปลงเป็นพลังงำน ควรน ำไปก ำจัด (Disposal) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้วิธีกำรฝังกลบ 
โดยควรจะเหลือเป็นขยะในล ำดับขั้นตอนนี้ให้น้อยที่สุด หรือเท่ำที่มีควำมจ ำเป็น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพแสดงล าดับช้ันการจัดการขยะ 

Reuse 

Recycle 

Waste to  
Energy 

Disposal 

Reduce                    ลดการเกิดขยะ 

              ใช้ซ ้า 

         แปรรูปน ากลับมาใชใ้หม ่

     แปลงเปน็พลังงาน 

ฝังกลบอยา่งถูกต้อง 
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การลดการเกิดขยะและการใช้ซ ้า 

เป็นกำรท ำให้ไม่เกิดขยะหรือเกิดน้อยที่สุด ค ำนึงถึง
กำรวำงแผนซื้อเท่ำที่จ ำเป็น กำรเลือกใช้วัตถุดิบที่มี
คุณภำพท ำให้สำมำรถใช้งำนได้นำน กำรวำงแผน
และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สำมำรถน ำกลับไปแปรรูป
ใช้ใหม่ได้ รวมถึงกำรใช้สิ่งของซ้ ำ ๆ กำรดัดแปลง
รูปร่ ำง  หรือมอบให้ผู้ อ่ืนที่ ต้องกำรได้น ำไปใช้
ประโยชน์ 

การแปรรูปน ากลับไปใช้ใหม ่

เป็นกำรคัดแยกและน ำสิ่งของหรือเศษวัสดุ 
บำงประเภท เช่น กระดำษ พลำสติก แก้ว โลหะ 
เป็นต้น เพ่ือน ำไปผ่ำนกระบวนแปรรูปไปเป็น
วัตถุดิบส ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ และยังรวมถึงกำร
น ำขยะอินทรีย์มำหมัก (Composting) ท ำปุ๋ย
หรือสำรบ ำรุงดิน 

 

การแปลงขยะเปน็พลงังาน  

เป็นกำรน ำขยะที่ไม่สำมำรถน ำไปผ่ำน 
กระบวนกำรแปรรูปเพื่อน ำกลับไปใช้ใหม่ได้  
มำเปลี่ยนให้เป็นพลังงำนควำมร้อน พลังงำน 
ไฟฟ้ำ หรือเป็นเชื้อเพลิงโดยผ่ำนกระบวนกำรต่ำง ๆ   

การก าจัดโดยการฝังกลบขยะ  

เป็นล ำดับขั้นสุดท้ำยในกำรจัดกำรขยะ 
ที่ไม่สำมำรถผ่ำนกระบวนกำรต่ำง ๆ ข้ำงต้น 
รวมทั้งเศษเถ้ำท่ีเหลือจำกกระบวนกำรแปรรูป
ขยะให้เป็นพลังงำน น ำมำฝังกลบอย่ำงถูกต้อง  

Reduce 
 & Reuse 

 

Recycle  

Disposal 
(Landfill) 

 

Waste to 
Energy  
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 ส่วนกรอบและทิศทำงกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564  เพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำร
กำรด ำเนินงำนร่วมกันของหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน 
รวมถึงให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรจัดกำรขยะมูลฝอยของจังหวัดให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำและสำมำรถ
ด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วยมำตรกำร
ส ำคัญ 3 ประกำร 

 

 

  

 

 

  

มาตรการลดการเกิดขยะ 

ที่แหลง่ก าเนิด 

  
มาตรการเพ่ิมศักยภาพ 

การจัดการขยะ 

  
มาตรการส่งเสริม 

การบริหารจัดการขยะ 

สนับสนุนการเลือกใช้สินค้า

และบริการที่ เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมให้

เกิดการคัดแยกและน าขยะ

กลับมาใช้ประโยชน์ให้มาก

ที่สุด   

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ด าเนินการเก็บรวบรวม ขนส่ง 

และก าจัดขยะมูลฝอยและ

ของเสียอันตรายชุมชนที่เกิด

ในพ้ืนที่รับผิดชอบ จัดให้มี

ศูนย์ก าจัดขยะรวม โดยใช้

เทคโนโลยีแบบผสมผสาน

อย่างเหมาะสม   

สร้างจิตส านึกแก่ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วม ต้ังแต่ลด

การเกิดขยะและคัดแยก

ขยะจากบ้านเรือน โรงเรียน 

สถานศึกษา สถานประกอบ- 

การ สถานบริการต่าง ๆ   
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แนวทางการจัดการขยะต้นทาง  

วางแผน ลด และหลีกเลี่ยงการเกิดขยะ 

กำรจัดกำรขยะต้นทำงตำมหลักกำรจัดกำรขยะ ต้องเริ่มที่ตัวบุคคลและ
ครัวเรือน ซึ่งท ำให้เกิดขยะในชีวิตประจ ำวัน จึงต้องคิด วำงแผน และลงมือลดกำร
เกิดขยะจำกกิจกรรมในชีวติประจ ำวัน ตั้งแต่กำรเลือกผลิต ซื้อ และใช้สิ่งของต่ำง ๆ 
ต่อจำกนั้น เป็นกำรส ำรวจสิ่งของที่ไม่ได้ใช้งำน หรือมีมำกเกินพอ เพ่ือน ำไป
ดัดแปลงเป็นสิ่งของที่ต้องกำรแล้วน ำมำใช้ใหม่ หรือมอบให้ผู้อื่นที่ต้องกำร   
ส่วนขยะบำงประเภทที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่ต้องทิ้งให้เป็นภำระ 
แก่หน่วยงำนที่ต้องเก็บขน เช่น ขยะอินทรีย์และเศษอำหำร ควรน ำไปท ำปุ๋ยหมัก  

 

 

 

 

คัดแยกขยะ เป็นส่ิงท่ีต้องท า 

ส ำหรับกำรแปรรูปเพ่ือน ำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่นั้น มีควำมเกี่ยวข้องกับ
กำรคัดแยกขยะที่ต้นทำง  โดยแต่ละคน แต่ละบ้ำนเรือน อำคำร หรือแหล่งต่ำง  ๆ  
ท่ีเป็นแหล่งเกิดขยะ  ต้องมีระบบรองรบักำรคัดแยกขยะแตล่ะประเภทท่ียังสำมำรถ
น ำไปแปรรูปได้ เช่น กระดำษ โลหะ ขวดแก้ว พลำสติก เป็นต้น สิ่ งที่ส ำคัญก็คือ
ต้องคัดแยกขยะอินทรีย์ไม่ให้ไปปนเปื้อนกับขยะเหล่ำนั้น   
 

 

  

การจัดการ 

ขยะ 
ต้นทาง 
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ขยะเหลือศูนย์ เราท าได้ 

แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste Management) เป็นแนวคิด 
ท่ีต้องกำรใช้วัตถุดิบในกำรผลิตให้มำกที่สุด หรือน ำกลับใช้ใหม่ ลดปริมำณ
ของเสียที่จะทิ้งให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่มีขยะเลย บริโภคอย่ำงพอดี บริโภค
สินค้ำที่สำมำรถน ำกลับมำใช้ซ้ ำได้  ผลิตสินค้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
รณรงค์กำรใช้สินค้ำที่ผลิตจำกวัสดุเหลือใช้  พัฒนำกำรน ำขยะกลับมำแปรรูป
ใช้ใหม่  ริเริ่มกิจกรรมกำรจัดกำรขยะอย่ำงมีส่วนร่วมในชุมชน 

 

 

   

ขยะเหลือศูนย์     

o ท ากิจกรรมแต่ละคร้ังไมใ่ห้เกิดขยะ เช่น 

ตักอาหารพอดีและทานหมดจาน 

o ใช้ชีวิตประจ าวันโดยหลกีเลี่ยงการเกิด

ขยะน้อยที่สุด เช่น วางแผนซื้อสินค้า

จ านวนเท่าที่ต้องการ เลอืกซื้อสินค้าที่

ใช้ได้นาน ลดเลิกรับถุงพลาสติกใช้คร้ัง

เดียวท้ิง บริจาคส่ิงของเหลือใช้ 

ให้แก่ผู้อื่น 

o ร่วมมือในชุมชนลดและคัดแยกขยะ 

น าขยะท่ีเกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ เช่น  

การท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ เพ่ือให้

เหลือขยะท่ีต้องน าไปท้ิงและก าจัดให้

น้อยที่สุด  



ส่วนที่ 2             หลักการด าเนินงาน 20 

ก าหนดกติการว่มกนั หากจ าเปน็ 

กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและขอควำมร่วมมือ
ให้แต่ละคน แต่ละครัวเรือน และสถำนที่ต่ำง ๆ  ช่วยกัน
ลดและคัดแยกขยะนั้น เป็นเรื่องส ำคัญที่ต้องท ำ ในฐำนะที่
ทุกคนเป็นผู้ก่อให้เกิดขยะ  แต่กำรคำดหวังให้ทุกคนลงมือ
ท ำอย่ำงพร้อมเพรียงกันนั้น คงเป็นไปได้ยำก ดังนั้น  
จึงควรก ำหนดกฎกติกำร่วมกัน โดยมีแนวทำงดังนี้ 

- เริ่มจำกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือโซนพ้ืนที่ใด ๆ  
ที่มีควำมสนใจ หรือเลือกพ้ืนที่ซึ่งเป็นแหล่ง
เกิดขยะขนำดใหญ่ก่อนก็ได้ 

- ส ำรวจปริมำณขยะและองค์ประกอบขยะ  จดบันทึกไว้เป็นข้อมูล 
เพ่ือดูแนวโน้มที่เกิดขึ้น  ใช้ในกำรก ำหนดเป้ำหมำยว่ำต้องลดขยะ
ประเภทใดอย่ำงจริงจัง 

- เชิญบคุคลที่เป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่ม มำคุยหำรือ และก ำหนดกติกำ
ร่วมกัน เช่น  
o เริ่มลดกล่องบรรจุอำหำร  
o เลิกกำรใช้ถุงพลำสติกและโฟม  
o ลดควำมถีข่องกำรจดัเก็บขยะในแต่ละสปัดำห์ 
o ลดกำรตัง้ถังขยะในพื้นที่สำธำรณะ 

ฯลฯ 
- สื่อสำรให้สมำชิกคนอืน่ ๆ ได้รับทรำบข้อมูล และลงมือทดลองใช้กติกำ

ที่ก ำหนดขึ้น  

- ห้ำมหรือเลกิใช้สิ่งใดสิง่หนึ่ง ต้องมทีำงเลอืกก่อนเสมอ 

- คอยสังเกตและสอบถำมควำมก้ำวหน้ำ รวมรวมปญัหำอุปสรรค และ
ปรับใหเ้หมำะสม  

- ให้รำงวัลหรือชื่นชมผู้ที่ใหค้วำมรว่มมือ  

- ติดตำมผลกำรเปลี่ยนแปลง โดยเปรียบเทียบข้อมูลปริมำณขยะและ
องค์ประกอบขยะเป็นระยะ ๆ   
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ท้องถิ่นสนับสนนุจริงจัง 

กำรแก้ไขปัญหำขยะชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่ำนมำ พบว่ำ 
มีปัญหำส ำคัญในกำรด ำเนินกำร ได้แก่ ข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ ศักยภำพขององค์กร 
และระบบบริหำรจัดกำร ปัญหำด้ำนกำรผลักดันนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ปัญหำข้อจ ำกัด
ด้ำนสถำนที่ ปัญหำผลกระทบของสำรเคมีต่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อม ปัญหำด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรสนับสนุนให้ประชำชนลงมือจัดกำรขยะ 
ต้นทำงอย่ำงจริงจัง เพื่อลดข้อจ ำกัดต่ำง ๆ ข้ำงต้น   

 

สร้างความรู้ความเข้าใจ 

แก่ประชำชนในกำรลดและ 
คัดแยกขยะ ควรเริ่มจำกหนว่ยงำน

ในสังกดัและชุมชนที่พร้อม 

 

แยกวันเก็บ แยกรถเกบ็ 

และแยกจัดกำรขยะอย่ำง
เหมำะสมกบัแต่ละประเภท 
โดยค ำนึงถึงทรัพยำกรที่ม ี

 

 

 

สร้างความม่ันใจ 

แก่ประชำชนว่ำ “หำกแยก
ขยะแลว้ ไม่ถกูน ำไปทิง้

รวมกัน” 
 

 

 

 

ส่งเสริมธุรกิจรไีซเคิล 

เพื่อให้เกิดกำรน ำขยะ 
ไปแปรรูปกลบัมำใช้ใหม ่

อย่ำงครบวงจร 
 

 

 

สร้างแรงจูงใจ 

ด้ำนรำยได้แก่ประชำชน 
ในกำรคดัแยกขยะ    

 

 

 

ก าหนดค่าธรรมเนียม 

กำรใหบ้ริกำรก ำจดัขยะ 
ท่ีสอดคล้องกับค่ำใช้จ่ำย 

ที่เกิดขึ้นจริง 
 

  
 

วางแผนก าจัดขยะ 

โดยใช้ข้อมูลรอบดำ้น รับฟังควำมเหน็
ของประชำชนและผู้เกี่ยวข้อง และ
เลือกเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับขยะ

และสภำพพ้ืนที ่
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ส ารวจข้อมูล 

ในพ้ืนที ่

ปรึกษาหารือ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เตรียมการ 

ตามขั้นตอน 

กระบวนการพัฒนาพลังงานไฟฟา้จากขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีจ าเป็น 

กำรเตรียมควำมพร้อมต่อกำรด ำเนินกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกขยะให้
ประสบผลส ำเร็จนั้น จะต้องศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือประเมิน
ศักยภำพของพ้ืนที่ในกำรด ำเนินกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกขยะ อันประกอบด้วย 

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกฎระเบียบในการน าขยะมาผลิต
พลังงานไฟฟ้า ซึ่งบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
เรียนรู้  เพ่ือวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม เนื่องจำก
กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกขยะใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในกำรผลิต
พลังงำนและกำรควบคุมมลพิษ มีกฎหมำยและระเบียบหลำยฉบับ 
รวมถึงต้องมีกำรประสำนงำนกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจ ำนวนมำก 

ข้อมูลปริมาณและประเภทขยะในแต่ละพ้ืนที่  ซึ่งรวบรวมตำมที่
ที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงข้อมูลควำมสำมำรถในกำรรวบรวมและเก็บ
ขนขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในกำรค ำนวณ
ปริมำณขยะแต่ละประเภทที่จะเข้ำสู่กำรก ำจัดโดยวิธีกำรเผำหรือ
วิธีกำรอื่น ๆ  และน ำไปสู่กำรออกแบบระบบกำรเผำเพ่ือผลิต
พลังงำนไฟฟ้ำที่เหมำะสมกับปริมำณและองค์ประกอบขยะใน
อนำคตด้วย 
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ข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้า เพ่ือคำดกำรณ์ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำของ
พ้ืนที่ในอนำคตประกอบกำรพิจำรณำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

ข้อมูลความสามารถของสายส่งในการรองรับไฟฟ้าที่ผลิตจากขยะ  
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำที่ตั้งของโรงไฟฟ้ำ 

ข้อมูลกรณีศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะที่ด าเนินการแล้ว
ประสบผลส าเร็จ เพ่ือศึกษำและน ำบทเรียน ข้อพึงระวัง และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น จำกกำรด ำเนินงำนของกรณีศึกษำมำปรับใช้ในกำรพัฒนำ 
กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกขยะ และกำรบริหำรจัดกำรในอนำคต 

ข้อมูลกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษำและท ำควำมเข้ำใจ
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงขั้นตอนกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ  ท่ี
เกี่ยวข้องทั้งในส่วนภำรกิจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำร
รวบรวมขยะ เก็บ และขนส่ง กำรก ำจัดขยะ กำรประกอบกิจกำรพลังงำน
ไฟฟ้ำจำกขยะ รวมถึงกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

ข้อมูลเทคโนโลยีชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ  
โดยศึกษำเปรียบเทียบข้อดีและข้อจ ำกัดของเทคโนโลยีแต่ละชนิด อำทิ 
ขนำดกำรรับปริมำณขยะได้ต่อวัน รูปแบบและคุณสมบัติของขยะ 
ที่รองรับได้ ควำมสำมำรถในกำรเดินระบบอย่ำงต่อเนื่อง ระบบกำร
ควบคุมมลพิษ ต้นทุนกำรก่อสร้ำง กำรบ ำรุงรักษำ และด ำเนินกำร เป็นตน้  
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 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ด้วยภำครัฐมีนโยบำยให้มีกำรรวมกลุ่มพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย หรือ คลัสเตอร์ (Cluster) เพ่ือควำมคุ้มค่ำในกำร
ด ำเนินกำร โดยแต่ละคลัสเตอร์ใช้เขตท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันหรือใกล้เคียงกัน 
และมีระยะทำงขนถำ่ยขยะไปยังสถำนทีก่ ำจัดขยะขยะ ประมำณ 30-40 กิโลเมตร 
หำกมีขยะรวมกันได้กว่ำ 300 ตันต่อวัน ก็สำมำรถด ำเนินกำรได้  ทั้งนี้ สำมำรถ
ยกเว้นได้กรณีที่มีควำมคุ้มทุนมำกกว่ำ  

แต่ละคลัสเตอร์ ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้ำภำพ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมำชิกคลัสเตอร์ ซึ่งควรร่วมมือกันในกำรเตรียมกำร
และวำงแผนด ำเนินโครกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกขยะ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
ต่อเนื่อง จ ำเป็นต้องมีกำรลงนำมควำมร่วมมือกันอย่ำงชัดเจน 
 

  

 

กำรพัฒนำโครงกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกขยะ ต้องให้ควำมส ำคัญต่อ
ควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้ำของโครงกำร ซึ่งจะเป็น
เจ้ำภำพคลัสเตอร์ กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

นอกจำกนี้ ยังต้องค ำนึงถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมำชิกในคลัสเตอร ์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งโครงกำรและที่ประสงค์จะน ำขยะมำก ำจัดกับ
โครงกำรด้วย และค ำนึงถึงควำมต้องกำรและควำมร่วมมือกับประชำชนใน 
เขตท้องถิ่นและประชำชนในบริเวณที่ตั้งโครงกำร ซึ่งอำจตั้งอยู่นอกเขตท้องถิ่น   

  

คลัสเตอร์ 
 

เป็นการรวมกลุ่มพ้ืนท่ีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในการจัดการขยะ เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและความคุ้มค่า

ในการด าเนินการ  
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o องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

เจ้าภาพคลัสเตอร์และสมาชกิ 

o ประชาชนในพ้ืนทีซ่ึ่งก่อให้เกิดขยะ 

o ประชาชนโดยรอบโครงการ   

o เกษตรกร ชาวประมง 

o สถานศึกษา 

o ศาสนสถาน   

o สถานพยาบาล 

o ภาคเอกชน 

o ผู้ประกอบการด้านที่พักอาศัย 

o ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

o ผูป้ระกอบการร้านอาหาร  

o ผู้ประกอบการกิจการท่องเทีย่ว 

โรงแรม ทีพั่ก 

o ฯลฯ   

 

 

 

  ขั้นตอนการด าเนินโครงการผลิตพลังงาน

ไฟฟา้จากขยะ 

กำรด ำเนินกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำขยะชุมชนต้องอำศัย
กลไกกำรขับเคลื่อนที่ส ำคัญจำกหลำยภำคส่วน ซึ่งกรมส่งเสรมิ
กำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย  ได้ก ำหนดขั้นตอน
กำรก ำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
10 ขั้นตอน   
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ขั้นตอนท่ี 1  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้ำของโครงกำรฯ เสนอผลกำรศึกษำและวิเครำะห์
โครงกำรฯ กรณีที่มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกำรรวมกลุ่มคลัสเตอร์ 
(Cluster) ให้แสดงเอกสำรที่เกี่ยวข้องด้วย  

ขั้นตอนนี ้ตอ้งมกีารรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน

และจดัท ารายงานทีเ่ปน็ลายลกัษณอ์กัษรชดัเจน 

 
 

ขั้นตอนท่ี 2  

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถ.จ.) ตรวจสอบเอกสำรควำม
ครบถ้วนและถูกต้อง รำยละเอียดผลกำรศึกษำและวิเครำะห์โครงกำรฯ เกี่ยวกับ
เหตุผลควำมจ ำเป็น ประโยชน์ ต้นทุนและผลตอบแทน รูปแบบและระยะเวลำ
กำรมอบหมำยให้เอกชน ควำมเสี่ยง และควำมพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้จัดท ำข้อเสนอโครงกำร  

 ขั้นตอนท่ี 3  

คณะกรรมกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพิจำรณำให้ควำมเหน็เพ่ือเสนอ
ต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้ควำมเหน็ชอบ ให้เสนอโครงกำรฯ ไปยังกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น (สถ.) รำยละเอียดผลกำรศึกษำและวิ เครำะห์โครงกำรฯ ตำม
ขั้นตอนที่ 2 
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ขั้นตอนท่ี 4   

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (สถ.) ตรวจสอบเอกสำรควำมถูกต้องของ
โครงกำร เสนอต่อคณะท ำงำนพิจำรณำโครงกำรร่วมลงทุนกับเอกชน  
ตำมหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ (เฉพำะกิจ)  

ขั้นตอนท่ี 5    

คณะกรรมกำรกลำงจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพิจำรณำให้ควำมเห็น 

ขั้นตอนท่ี 6    

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย หรือผู้ที่รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงมหำดไทย
มอบหมำยให้ควำมเห็นชอบ  

ขั้นตอนท่ี 7  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้ำของโครงกำรฯ เสนอร่ำงสัญญำให้อัยกำรสูงสุด
ตรวจสอบ แล้วท ำกำรประกำศเชิญชวนเอกชน  คัดเลือกเอกชน แล้วเสนอ 
ร่ำงสัญญำต่อส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดตรวจสอบ 

ขั้นตอนท่ี 8    

ส ำนักอัยกำรสูงสุดเห็นชอบร่ำงสัญญำ 

ขั้นตอนท่ี 9  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนำมสัญญำจ้ำงเอกชน สรุปสำระส ำคัญตำม
แบบรำยงำนผลกำรคัดเลือกเอกชนให้กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นทรำบ 
หลังจำกลงนำมในสัญญำมอบหมำยเอกชนหรือร่วมงำนกับเอกชน  

ขั้นตอนท่ี 10 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ เสนอกระทรวง 
มหำดไทยทรำบ   
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กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

       กฎหมำย ประกำศ และระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรขยะและกำรจัดกำรพลังงำนไฟฟ้ำจำกขยะ โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำแนกออกเป็น 5 ด้ำน ได้แก่    

1) การก าหนดภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่ำง ๆ ในกำร
ก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กำรบ ำบัดน้ ำเสีย  รวมทั้งกำรคุ้มครอง ดูแล 
บ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ควำมสะอำดและควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมืองตำมรำยละเอียดที่กฎหมำยแต่ละฉบับก ำหนด 
 

 
 

 
 
 
 

2) การรวบรวม เก็บ และขนสง่ขยะ  

ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีภำชนะรองรับกำรทิ้ง
ขยะ มีจุดพักขยะในบริเวณที่เหมำะสม ด ำเนินกำรเก็บและขนขยะไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อประชำชน ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรให้บริกำร สำมำรถน ำ
ขยะที่จัดเก็บได้ไปใช้ประโยชน์หรือหำประโยชน์ ก ำหนดแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงำนอื่นหรือ
มอบหมำยให้เอกชนด ำเนินกำร พร้อมก ำหนดให้ขับเคลื่อนและบังคับใช้กฎหมำย
ในระดับพื้นที่โดยค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน     

 

 



ส่วนที่ 2             หลักการด าเนินงาน 29 

 

3) การก าจดัขยะ   

กฎหมำยให้ควำมส ำคัญต่อควำมคิดเห็นและกำรยอมรับของ
ประชำชนในพ้ืนที่ เนื่องจำกอำจมีผลกระทบต่อประชำชนและสภำพแวดล้อม 
ดังนั้น จึงต้องค ำนึงถึงปัจจัยดังกล่ำวประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกสถำนที่
ก ำจัดขยะ เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชำชน หรือจัดให้มีมำตรกำรควบคุม
ผลกระทบในทุกด้ำนให้อยู่ในมำตรฐำนและกำรยอมรับของประชำชนในพื้นที่   

4) การประกอบกิจการไฟฟ้าจากขยะ 

 กฎหมำยครอบคลุมกำรประกอบกจิกำร 
พลังงำน โรงงำน และกำรจดทะเบียนเครื่องจกัร 
กำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำน 
และคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ ตลอดจนควบคุมดูแล
เหตุเดือดร้อนและอันตรำยที่จะส่งผลกระทบ 
ต่อประชำชนหรือสิ่ งแวดล้อม ตั้ งแต่กำร 
ขออนุญำต วำงแผน คัดเลือกพ้ืนที่ ออกแบบ 
เชื่อมต่อโครงข่ำย และกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเข้ำสู่
ระบบสำยส่ง  รวมทั้งกำรควบคุมมลพิษให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด 
 

5) การส่งเสริมการลงทุน 

      ก ำหนดให้กิจกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำหรือพลังงำนไฟฟ้ำและไอน้ ำจำกขยะ
หรือเชื้อเพลิงจำกขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) เป็นกิจกำรที่รัฐให้กำร
ส่งเสริมกำรลงทุนตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด  เนื่องจำกเข้ำข่ำยเป็นกิจกำรที่มี
ควำมส ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ  ซึ่งจะได้รับกำรยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคล โดยไม่ก ำหนดวงเงินที่จะได้รับกำรยกเว้น 
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แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

กำรเฝ้ำระวังและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมถึงผลกระทบอื่น  ๆ 
จำกโครงกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกขยะ ควรเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้ำของโครงกำร บริษัทเอกชนที่เข้ำมำบริหำรจัดกำร
โครงกำร กับประชำชนที่อำศัยอยู่โดยรอบโครงกำร รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น 

ทั้งนี้ ควรมีกระบวนกำรและวิธีกำรที่หลำกลำย มีกำรคำดกำรณ์ถึง
ผลกระทบที่จะมีต่อสุขภำพของประชำชน สิ่งแวดล้อม และทรัพยำกรธรรมชำติ
ในพ้ืนที่  เพ่ือก ำหนดกิจกรรมที่เหมำะสมในกำรป้องกันและลดผลกระทบ
เหล่ำนั้น 

 

 

 

 

 

 

  

 

 กำรก ำหนดประเด็นและขอบเขตในกำรเฝ้ำระวัง เป็นอีกประเด็นหนึ่ง 
ที่มีควำมส ำคัญ ซึ่งควรครอบคลุมประเด็นด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ 

 อุบัติภัย 

 มลพิษทางอากาศ  

 มลพิษทางน ้า น ้าชะขยะ และการปนเป้ือนน ้าใต้ดิน 

 ขยะและของเสียอันตราย  

 ส่ิงท่ีก่อความเดือนร้อนร าคาญ เช่น กล่ิน เสียง เปน็ต้น  

เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน   

มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานส่ิงแวดล้อม    

ใช้หลกัวิชาการควบคู่กับการสังเกต    

รายงานและส่ือสารต่อเนื่อง  

ก าหนดประเด็นและขอบเขตพ้ืนที่   
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ส่วนกำรก ำหนดขอบเขตพ้ืนที่ เช่น ครอบคลุมชุมชนที่อยู่ใต้ทิศทำงลม
ในรัศมี 0-3 กิโลเมตร ครอบคลุมเส้นทำงน้ ำสำยรองและพ้ืนที่ปลำยน้ ำ  
เป็นต้น โดยไม่ยึดติดกับขอบเขตกำรปกครองมำกจนเกินไป แต่ควรพิจำรณำ
กำรไหลของน้ ำ ทิศทำงลม ควำมสูงต่ ำของพ้ืนที่ และกำรแพร่กระจำยมลพิษ
ออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก 

กิจกรรมที่ควรเฝ้ำระวัง ควรพิจำรณำให้ครอบคลุมทั้งกำรจัดเก็บขยะ 
เส้นทำงกำรขนส่งขยะ กำรจัดเก็บเชื้อเพลิงอื่น กำรด ำ เนินกิจกรรมภำยใน
พ้ืนที่โครงกำร รวมทั้งกำรบ ำรุงรักษำระบบเพื่อควบคุมมลพิษที่อำจจะเกิดขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

กำรประเมินควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกิจกำรของโครงกำร  สำมำรถ
ท ำได้ในลักษณะกำรรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ ด้วยกำรสัมภำษณ์กลุ่มเสี่ยง 
ซึ่งเป็นประชำชนโดยรอบพ้ืนที่ ด้วยกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก กำรสนทนำ
กลุ่ม กำรประเมินควำมรุนแรงจำกปัจจัยแวดล้อม นอกจำกนี้ ยังสำมำรถใช้
ข้อมูลเชิงปริมำณหรือข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์มำวิเครำะห์ให้มีควำมชัดเจน  
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ตัวอย่างผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้า

จากขยะ   

   อุบัติภัย: อุบัติเหตุจากการขนส่งขยะ อุบัติเหตุจากหม้อไอน ้า 

(Boiler) อุบัติเหตุจากการท างานของเคร่ืองจักร 

   มลพิษทางอากาศ: ฝุ่นละอองจากการขนส่งขยะ ฝุ่นละอองและ

ก๊าซจากกระบวนการเผาไหม้ ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)  

ไดออกซิน (Dioxin) และฟวิเรน (Furan) 

   มลพิษทางน ้า: น ้าชะขยะปนเป้ือนลงสู่แหล่งน ้าผิวดินและน ้าใต้ดิน 

   ขยะของเสียอันตราย: หากมีกองขยะจะท าให้เกิดสภาพไม่น่าดู 

เกิดความสกปรกและสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ชุนชน 

ของเสียอันตราย เช่น เถ้าหรือวัสดุที่เผาไหม้ไม่หมดหรือมีการ

สะสมก๊าซพิษจนเป็นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้  และอาจมี

โลหะหนักปะปนอยู ่ซึ่งจ าเปน็ต้องได้รับการก าจัดอย่างเหมาะสม  

   ส่ิงท่ีก่อความเดือนร้อนร าคาญ เช่น กล่ินจากรถขยะ กองขยะ 

ที่ขาดการจัดการที่ดี กล่ินจากกองขยะบริเวณท่ีพักขยะขณะ

หยุดซ่อมบ ารุงประจ าปี หรือการท่ีขยะมีความชื้นสูงในช่วง 

ฤดูฝน เสียงจากรถขยะ เสียงดังจากเคร่ืองจักร เคร่ืองก าเนิด

ไฟฟ้า เปน็ต้น  

 

 

 

 



 
 

 

  

 

กรณีการด าเนินงาน 
โครงการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากขยะ 

 

กรณีการด าเนินงานต่างๆ ได้รับการส่งเสริมจากนโยบาย

ของรัฐ  เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะชุมชนที่สะสมและตกค้าง 

มายาวนาน ให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มทุน 

โดยต้องการให้การก าจัดขยะเป็นเป้าหมายหลัก ส่วนการ

ผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นผลพลอยได ้และต้องมีการควบคมุ

มลพิษและเถ้าที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้อย่างจริงจัง  ให้

เป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมกับการสร้างความรู้ความ

เข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างเป็น

ระบบ 
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3. 

กรณีการด าเนินงาน 
โครงการผลิตพลังงานไฟฟา้จากขยะ 

 

กรณีในประเทศ 

ประเทศไทยเริ่มมีการด าเนินงานโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ
แห่งแรกที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นเกาะและ
มีพื้นที่ฝังกลบขยะจ ากัด ต่อมามีโครงการต่างๆ เกิดขึ้น ซึ่งมีประเด็นส าคัญควร
ศึกษาเรียนรู้เพื่อน าไปปรับใช้  

การริเริ่มและด าเนินงานโครงการต่าง ๆ  ได้เป็นทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาขยะ โดยรัฐบาลให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาขยะที่สะสมมา
ยาวนานและมีแนวทางส่งเสริมการรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ท้ังนี้ เพ่ือให้เกิดการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและ

คุ้มทุน ซึ่งต้องการให้การก าจัดขยะเป็นเป้าหมายหลัก 

ส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าเปน็ผลพลอยได้ และช่วย

ให้ค่าก าจัดขยะลดลง  

รวมทั้ง เปิดโอกาสให้เอกชนมาร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐ  ซึ่งการเลือกวิธีการก าจัดขยะในพื้นที่และ
เทคโนโลยีในการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้านั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ขององค์ประกอบขยะในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการคัดแยกขยะที่เป็น
ระบบ ท าให้ขยะมีความชื้นสูงในบางช่วง มีผลท าให้ระบบการท างานไม่มี
ประสิทธิภาพ   
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โรงไฟฟา้จากเตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต 

จังหวัดภูเกต็ 

  

เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับเอกชน ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 รับขยะ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต สามารถรับขยะเข้า
เตาเผา 700-800 ตันต่อวัน  ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 12 เมกะวัตต์ต่อวัน  

ประเด็นส าคัญ 

 ใช้ระบบการจัดการแบบรวมกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
เป็นหนึ่งกลุ่มพื้นที่ 

 ใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะกับสภาพพ้ืนที่และองค์ประกอบขยะที่มีความชื้นสูง   

 มีระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศและมีระบบบ าบัดน้ าเสียจากน้ าชะขยะ 

 ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติและต่อเนื่อง 

 ชุมชนโดยรอบและประชาชนทั่วไปยอมรับ  

 มีศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมโครงการ 

  เมืองและการท่องเที่ยวขยายตัว ท าให้ขยะเพ่ิมขึ้นสูงเกินกว่าที่คาดไว้ 

  ชุมชนและสถานที่ราชการขยายตัวเข้ามาโดยรอบ ท าให้ได้รับผลกระทบ
ในช่วงฤดูฝนและช่วงที่มีปริมาณขยะเกินการรองรับของเตาเผา 
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โครงการเตาเผาขยะชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่  

จังหวัดสงขลา 

 

          เทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกับเอกชนด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 
รองรับขยะทั้งจากเทศบาลนครหาดใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้ง
โครงการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ประมาณ 240 ตันต่อวัน 
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า 5.1 เมกะวัตต์     

ประเด็นส าคัญ 

 แต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคีระดับจังหวัดก ากับดูแลและแก้ไขปัญหา   

 จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนโดยรอบ และการเยี่ยมชุมชน
เพื่อส ารวจความคิดเห็นและรับฟังปัญหาจากการด าเนินโครงการ  

 การตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมในบริเวณโครงการอย่างต่อเนื่อง 

 ยกเว้นค่าก าจัดขยะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งโครงการ 

 มีแผนจัดสรรรายได้เป็นกองทุนในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม  

  ชุมชนขยายตัวเข้ามาใกล้โครงการฯ มากขึ้นเรื่อย ๆ  

  ประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับกลิ่นขยะท่ีเทกองขยะเพ่ือคัดแยกก่อนเผา 
และกังวลเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศจากการเดินระบบไม่ต่อเนื่อง 

  ใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันที่ซับซ้อน หยุดซ่อมบ ารุงบ่อย ไม่เหมาะกับขยะ
ความชื้นสูง จึงต้องผสมเศษไม้และส่วนผสมอืน่ ๆ ท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้   
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โรงก าจัดขยะผลิตไฟฟา้เพ่ือส่ิงแวดล้อมหนองแขม 

กรุงเทพมหานคร 

 

         กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับเอกชนด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 
โดยตั้งอยู่ในบริเวณหลุมฝังกลบขยะเดิมที่ปิดด าเนินการ ปัจจุบันรับขยะชุมชน
จากส านักงานเขต 6 เขตในกรุงเทพมหานคร มีขยะเข้าเตาเผา 500 ตันต่อวัน  
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 9.8 เมกะวัตต์ต่อวัน   

ประเด็นส าคัญ 

 กทม. และหน่วยงานอนุญาต มีการก ากับ ดูแล และติดตามอย่างใกล้ชิด 

 ให้ความส าคัญต่อการให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจกับประชาชนโดยรอบ  

 มีช่องทางการสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียนไดต้ลอดเวลา 

 สร้างสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงงานให้เป็นมิตรกับชุมชน  

 เข้มงวดในการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
โดยแสดงผลการตรวจวัดผ่านจอภาพท่ีประชาชนเหน็ไดง้่าย 

 มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการและต้นทุนการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมสูง 

 ข้อร้องเรียนจากประชาชนรอบโครงการฯ ยังคงเกิดขึ้นบ้าง 

 ปัญหาความชื้นของขยะซึ่งไม่มีระบบการคัดแยกขยะที่ดีและถูกทิ้งรวมกัน  
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โรงไฟฟา้ขยะขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น  

จังหวัดขอนแก่น 

 

     เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับเอกชน ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 โดย
ก่อสร้างขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาหลุมฝังกลบขยะของเทศบาลนครขอนแก่นที่มีขยะ 
มากเกินก าลังที่จะรองรับได้ ปัจจุบันรับขยะจากเทศบาลนครขอนแก่นและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เกอืบ 40 แห่ง ในจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 450 - 
600 ตันต่อวัน สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 6 เมกะวัตต์  

ประเด็นส าคัญ 

 ช่วยแก้ไขปัญหาพื้นที่ฝังกลบขยะเดิมที่มีไม่เพียงพอ  

 รับคนในพ้ืนที่เข้าท างานในโครงการ 

 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบ   

 ก าหนดให้มีการเพ่ิมค่าก าจัดขยะทุก ๆ 3 ปี 

 ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศ และรายงานผลต่อเนื่อง 

 ไม่สามารถรองรับขยะที่เพ่ิมมากขึ้นได้ 

 ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการก าจัดขยะเก่าตกคา้งตามที่ท าสัญญาไว้  เนื่องจากให้
ความส าคัญต่อการก าจัดขยะใหม่ที่เข้ามา 

 เถ้าที่เหลือจากการเผาขยะ ต้องน าไปทิ้งนอกโครงการ เนื่องจากมีพ้ืนที่น้อย 
ท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  
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ศูนย์ก าจัดขยะแบบผสมผสานบ้านตาล  

จังหวัดเชียงใหม ่

 

บริษัทเอกชนด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 มีความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ โดยท าสัญญาจ้างเหมาขนส่งและ/หรือก าจัดขยะ
โดยการฝังกลบแบบถูกต้องในกลุ่มย่อย ๆ เมื่อขยะเต็มหลุมย่อยจะถูกปิดคลุม
ด้วยพลาสติกหนา เพ่ือรวมรวบก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นไปผลิตพลังงานไฟฟ้า 
โดยเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบลูกสูบ ก าลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ จ านวน 2 ชุด   

ประเด็นส าคัญ 

 เอกชนด าเนินการตั้งแต่การออกแบบ การลงทุน และการบริหารจัดการ  

 มีพื้นที่เพียงพอในการฝังกลบขยะและรองรับปริมาณขยะที่มีเพิ่มขึ้นได้  

 มีท่อส่งก๊าซชีวภาพให้ชุมชนรอบโครงการ 2 หมู่บ้าน ใชส้ าหรับการหุงต้ม  

 น าความร้อนจากระบบระบายความร้อนของลูกสูบไปใช้ในโรงงานอบล าไย 

 ควบคุมการขนส่งขยะอย่างเคร่งครัด โดยให้ปิดคลุมด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด
และมีระบบกักเก็บน้ าชะขยะ เพื่อป้องกันปัญหาระหว่างการขนส่ง 

 มีสถานีขนถ่ายขยะในเขตเมือง เพ่ือลดปริมาณเที่ยวขนส่งขยะ 

 เกิดฝุ่นและปัญหากลิ่นจากรถขยะในบางช่วงที่มีลมพัดแรง  

 มีการรั่วซึมของน้ าฝนลงสู่หลุมฝังกลบขยะมูลฝอยในช่วงฤดูฝน   
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กรณีต่างประเทศ 

กรณีการด าเนินงานในต่างประเทศ  พบว่าวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง
โรงไฟฟ้าเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะเช่นเดียวกัน เลือกวิธีการ
ขยะน ามาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าแทนการฝังกลบซึ่งต้องใช้
พ้ืนที่และสร้างผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมให้เกิดโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะและการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจัง การก่อสร้างและด าเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะต้องได้รับ
อนุญาตโดยผู้ประกอบการต้องมีความพร้อม โดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยีที่ได้
มาตรฐาน 

 

นอกจากนี้ กรณีต่างประเทศยังมีการวางนโยบายและแนวทางในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการลดมลพิษจากแหล่งก าเนิดและการจัดการขยะมูลฝอย 
ที่ชัดเจน ควบคู่กับมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ 
จากโรงไฟฟ้าขยะ ซึ่งมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด มีการจัดการ
มลพิษและเถ้าเหลือจากการเผาไหม้อย่างชัดเจน พร้อมการสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ ท าให้หลาย
โครงการสามารถตั้งอยู่ในเขตเมืองหรือใกล้กับชุมชน และได้รับการยอมรับ 
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Zabalgarbi Waste-to-Energy Plant  

ประเทศสเปน 

https://www.energy.sener/msw  

โรงไฟฟ้าแห่งนี้ รัฐถือหุ้นร้อยละ 35 และเอกชนถือหุ้นอีกร้อยละ 65  
เริ่มด าเนินการโดยมีกฎระเบียบและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน 
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ  โดยขยะที่ไม่สามารถน าไปรีไซเคิลได้จะถูกขนส่ง
มายังโรงไฟฟ้า ซึ่งมีพ้ืนที่รองกับปริมาณขยะที่ส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้ 15 วัน 
มีก าลังผลิต 12 เมกะวัตต์  สามารถก าจัดขยะได้ 30 ตันต่อชั่วโมง   

ประเด็นส าคัญ 

 มีรายได้จากการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐอีกทางหนึ่ง 

 เลือกวิธีการเผาขยะแปลงเป็นไฟฟ้าแทนการฝังกลบที่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม   

 ตั้งอยู่ร่วมกับชุมชน โดยไม่มีกลิ่นเหม็นหรือฝุ่นควัน 

 ชุมชนมีค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะที่ลดลงและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น  

 มีการบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนในการคัดแยกขยะ   

 มีแผนการจดัการเถ้าที่เหลือจากกระบวนการเผาไหม้ ไปเป็นสว่นผสม 
ในการท าถนน 

  

https://www.energy.sener/msw
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Senoko Waste-to-Energy Plant  

ประเทศสิงคโปร์ 

 
https://infraobservatory.com/post  
 

    สิงคโปร์เป็นเกาะมีพ้ืนที่จ ากัด มีอัตราการเกิดขยะต่อคน 0.86 กิโลกรัม
ต่อวัน ขยะท่ีถูกคัดแยกอย่างถูกต้องจะถูกส่งไปโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง 
4 แห่ง โครงการนี้เป็นแห่งที่ 3 เริ่มด าเนินการเมื่อปี 2535 ก าลังการผลิตไฟฟ้า 
2x28 เมกะวัตต์ ก าจัดขยะได้ 2,310 ตันต่อวัน  

ประเด็นส าคัญ 

 รัฐบาลลงทุนก่อสร้างโครงการ ให้สิทธิเอกชนประมูลรับจ้างเก็บขนและ
บริหารโครงการ โดยได้ค่าบริหารจัดการและรายได้จากขายขยะรีไซเคิล 

 เก็บค่าก าจัดขยะในอัตราที่แตกต่างกันตามประเภทผู้ใช้บริการ ลักษณะ 
และระยะทางของการเข้าไปรับขยะ  

 รัฐเก็บค่าก าจัดขยะและภาษีเอง ส่งไปท่ีองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ของสิงคโปร์โดยตรง  

 จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งในราคาค่าไฟฟ้าต้องมีการประมูล 
(Bidding) เสนอปริมาณและค่าไฟฟ้ารายวันในตลาดกลาง Power Pool 

 มีแหล่งรองรับการฝังกลบเถ้าที่เหลือจากการเผาขยะที่ชัดเจน โดยรัฐบาล
เป็นผู้ลงทุน และน าพื้นที่ไปใช้ประโยชน์เป็นพ้ืนที่สีเขียว 
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Shin-Koto Incineration Plant  

ประเทศญี่ปุ่น 

 
https://www.emporis.com/buildings 

        ประเทศญี่ปุ่นประสบผลส าเร็จด้านการจัดการของเสียและขยะในเมือง
ใหญ่ต่าง ๆ โดยมีโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้ากระจายอยู่ทั่วไป ส าหรับโครงการ 
Shin-Koto Incineration Plant  นี้ ตั้งอยู่นอกกรุงโตเกียวสามารถเผาขยะได้ 
1,800 ตันต่อวัน (3 ยูนิต)  ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 16 เมกะวัตต์  

ประเด็นส าคัญ 

 คัดแยกขยะอย่างเข้มงวด โดยประชาสัมพันธ์วิธีการที่ถูกต้องแก่ประชาชน 
พร้อมกับปลูกจิตส านึกตั้งแต่เด็ก   

 วางแผนจัดเก็บขยะไม่ให้ส่งผลต่อการจราจร และบริการเก็บขยะตามบ้าน
ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ 

 แยกขยะที่เผาไม่ได้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เซรามิก น าไปแยกที่ศูนย์รวบรวม 

 มีมาตรฐานป้องกันมลภาวะอย่างเข้มงวด ประชาชนตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

 น าความร้อนจากการเผาขยะไปใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ศูนย์กีฬา บ่อน้ าร้อน   

 เถ้าที่เหลือจากการเผาไหม้น าไปอัดเป็นอิฐบล็อก คอนกรีต  และน าไปผ่าน
กระบวนการก าจัดมลพิษแล้วไปถมทะเล 

 



 
 

 

  

 

ความร่วมมือ 
และบทบาทของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ  

ในการจัดการโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ 

 

ความร่วมมือ 4P  (Public-Private-People Partnership) หรือความ

ร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน ได้รับความสนใจมากขึ้ น 

เนื่องจากให้ความส าคัญต่อประชาชนอย่างชัดเจนมากขึ้น และค านึงถึง

ความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บนฐานของการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับ

เอกชน (PPP) และความรับผิดชอบของเอกชนต่อสังคม (CSR) รวมถึง

การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับรัฐ (PP) โดยเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก

ที่มีเป้าหมายร่วมกัน จึงได้น ามาปรับใช้ในการจัดการโครงการผลิตพลังงาน

ไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งหมายความถึงขยะชุมชน  
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4. 

ความร่วมมือ  
และบทบาทของประชาชนในการจัดการ

โครงการผลิตพลังงานไฟฟา้จากขยะ 
 

 

ความร่วมมือกับการมีส่วนร่วมกับภาครัฐได้มีการกล่าวถึงไว้มาก โดย 
“ความร่วมมือ” เป็นการเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการท างานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยการส่งเสริมให้ภาคีเข้ามาอยู่ในกลไก ระบบ หรือหน่วย
ของการจัดการในภาครัฐ 

ส่วน “การมีส่วนร่วม” เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เป็น
สมาชิกในกลุ่มหรือในพ้ืนที่  ได้มีส่วนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใช้ความรู้
ความเชี่ยวชาญ หรือร่วมตัดสินใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการก าหนด
นโยบายหรือจัดท าแผนให้เกิดประโยชน์กว้างขวางขึ้น แต่อาจไม่มีการจัดการ
ร่วมกัน   

ท้ังความร่วมมือและการมีส่วนร่วมเปน็กระบวนการที่ช่วย

เพ่ิมคุณค่าในการตัดสินใจ การวางแผน ช่วยสร้างความ

เข้าใจและลดข้อขัดแย้งในด้านต่าง ๆ   
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การมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนใหญ่ใช้กับการมีส่วนร่วมของประชาชน
กับภาครัฐ  ถือว่าเป็นกระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  
มีโอกาสเข้าร่วมกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งแบ่งไว้ 5 ระดับ ได้แก่ การให้
ข้อมูลข่าวสาร การปรึกษาหารือ การมีบทบาทร่วมก าหนดนโยบายและจัดท าแผน  
ความร่วมมือด าเนินงาน และการตัดสินใจซึ่งรัฐต้องด าเนินการตาม  

 

 

 

ความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นลักษณะหุ้นส่วน (Partnership) ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก  ว่าสามารถลดข้อจ ากัดด้านงบประมาณและการก่อหนี้
สาธารณะของภาครัฐ ช่วยให้รัฐบาลสามารถขยายการลงทุนในโครงการพ้ืนฐาน 
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการของประชาชน  การร่วม
ลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเป็นการเพ่ิมบทบาทให้หน่วยงานเอกชน 
เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐบาลซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน เป็นการสร้าง
ทางเลือกทางการท างานให้มากขึ้น ช่วยลดข้อจ ากัดด้านงบประมาณลงทุนใน
โครงการต่าง ๆ  ตลอดจนส่งเสริมให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

 

 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน (Public 

Participation: PP)  

ความร่วมมือระหว่าง

รัฐกับเอกชน  

(Public-Private 

Partnership: PPP)  
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ความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน ถือว่าเป็นการ
เพ่ิมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการบริหารจัดการประเด็น
สาธารณะ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างชัดเจน  
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยกระบวนการท างานกันของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ด้วยการร่วมแสวงหาทางออกและ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยกันอย่างเป็นระบบและสร้างฉันทามติ 
ให้เกิดขึ้น 

 

 

 

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในลักษณะ ความรับผิดชอบ

ต่อสังคมขององค์กรเอกชน หรือ CSR (Corporate Social 

Responsibility) ซึ่งเป็นการด าเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรม

และการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ที่ผ่านมา CSR  
มักเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารทางการตลาด เพ่ือสร้างภาพลักษณ์
และการประชาสัมพันธ์องค์กร  แต่ปัจจุบันได้เริ่มปรับตัวให้เกิดความ
ยั่งยืนมากขึ้น 

  

ความร่วมมือระหว่างรัฐ 

เอกชน และประชาชน  

(Public-Private-People 

Partnership: 4P)  
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รูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน    

ความร่วมมือ  4P  (Public-Private-People Partnership) หรือความ
ร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน ได้ให้ความส าคัญต่อประชาชนอย่าง
ชัดเจนมากขึ้น และค านึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนฐานของการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (PPP) และความรับผิดชอบของเอกชนต่อสังคม (CSR) 
รวมถึงการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับรัฐ (PP) โดยเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก 
ที่มีเป้าหมายร่วมกัน   

ส าหรับความร่วมมือในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ได้ค านึงถึงการ
จัดการขยะทั้งกระบวนการ ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดไว้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และการร่วม
ด าเนินการกับเอกชน ตั้งแต่การจัดการขยะต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง   

 
 
 
 
 
 

การจัดการขยะ 

ต้นทาง 

 การลดการเกิดขยะ 

 การใช้ซ ้า 

 การคัดแยกขยะเพ่ือ

สนับสนุนการน าขยะ

กลับไปใช้ประโยชน์ 

หรือแปรรูปกลับมา 

ใช้ใหม่   

 การจัดการขยะ 

กลางทาง 

 การรวบรวมขยะ 

 การจัดเก็บขยะ 

 การด าเนินการ

สถานีขนถ่ายขยะ 

 การขนส่งขยะ 

 การจัดการขยะ 

ปลายทาง 

 การเผาแบบผลิต 

พลังงาน  

 การเผาแบบไม่ผลิต

พลังงาน 

 การฝังกลบอย่าง 

ถูกหลักสุขาภิบาล 
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ความรว่มมอื 4P ในการจดัการโครงการผลติพลงังาน

ไฟฟ้าจากขยะในพ้ืนที่  

เป็นรูปแบบที่ให้ความส าคัญต่อความร่วมมือระหว่าง 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นเจ้าของโครงการ”  กับ

ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานราชการต่าง ๆ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน บริษัทเอกชน และประชาชน 

 
 

กลไกความร่วมมือระหว่างรัฐ-เอกชน-ประชาชน หรือ 4P 
ในการจัดการโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะควรมีความชัดเจน
หรือมีลักษณะที่เป็นรูปธรรม ไม่ว่าเป็น กฎระเบียบที่มีอยู่ สัญญา

จ้าง การตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน บันทึกความ

ร่วมมือ แผนการด าเนินงาน กองทุน พัฒนาชุมชนและ

ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น เพ่ือให้การด าเนินงานแต่ละฝ่ายมีความเข้าใจ
ตรงกันอย่างชัดเจน  
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 ตัวอย่างความร่วมมือระหว่างรัฐ-เอกชน-ประชาชน (4P) ในการจัดการ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการ และ
มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในระดับนโยบายและก ากับดูแล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคลัสเตอร์ เอกชนที่บริหารจัดการโครงการ และ
ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“กฎระเบียบ/คณะกรรมการ” 

หน่วยงานนโยบายและก ากับดูแล ทบทวน
ระเบียบที่มีอยู่และริเริ่มระเบียบใหม่เพ่ือ
พัฒนาการด าเนินงานต่าง ๆ ส่วนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการต้อง
ท าตามกฎระเบียบและสะท้อนปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 

“คณะกรรมการ/ข้อตกลงความ

ร่วมมือ” 

การตั้งคณะกรรมการระดับคลัสเตอร์ พร้อม
ร่วมกันก าหนดเงื่อนไขให้มีการลดขยะและ
การคัดแยกขยะต้นทาง ควรพิจารณายกเว้น
หรือลดค่าก าจัดขยะให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ตั้งโครงการ และอาจร่วมมือกัน
พัฒนาสถานีขนถ่ายขยะเพ่ือลดระยะทาง 
ในการขนส่งขยะ 
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“สัญญารว่มทุนท่ีครอบคลุมความ

รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม” 

อปท.เจ้าของโครงการท าความเข้าใจความ
ร่วมมือกับเอกชน ระบบการผลิตพลังงาน 
ไฟฟ้าจากขยะ ตั้งคณะกรรมการร่างสัญญา  
บริหารสัญญา และทบทวนสัญญาเป็นระยะ ๆ 
โดยให้ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยเอกชนต้องด าเนินการ
ตามสัญญาและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 

“แผนงานความรบัผิดชอบต่อสังคม 

และส่ิงแวดล้อม” 

เอกชนจัดท ารายงานการติดตามคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เนือ่ง สื่อสารให้ประชาชน
ทราบ  จ้างงานประชาชนในพ้ืนที่ โดยรอบ
โครงการ พิจารณาตั้งกองทุนพัฒนาชุมชน
และสิ่งแวดล้อมรอบโครงการ ส่วนประชาชน
โดยรอบโครงการคอยติดตามและเฝ้าระวัง
ผลกระทบจากโครงการ 

“ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรอืข้อตกลงความ

ร่วมมือ” 

ประชาชนร่วมมือคัดแยกขยะต้นทาง ส่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ จูงใจให้
ชุมชนมีการจัดการขยะต้นทาง ขณะที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการมีช่องทาง
รับแจ้งเหตุและระงับเหตุที่เกิดจากโครงการ
อย่างทันท่วงที รวมทั้งออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ให้เอื้อต่อการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทบาทของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ 

 

 

   

ประชาชน 

ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิต

พลังงานไฟฟ้าจากขยะ มี 2 กลุ่ม ได้แก่ 

ประชาชนในคลสัเตอร์ซึ่งเปน็ผูก้่อใหเ้กดิ

ขยะและประชาชนทีอ่ยูร่อบโครงการ   

 

ประชาชนในคลัสเตอร์ซึ่งเป็นผู้ก่อให้เกิดขยะ   

 ลดการเกิดขยะที่ต้นทาง ด้วยการเลือกใช้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม วางแผนการใช้ในปริมาณพอดีไม่ก่อให้เกิดขยะ ใช้ซ้ า และ
หากไม่ต้องการใช้ควรน าไปมอบให้ผู้อื่นที่ต้องการ เพ่ือลดปริมาณขยะ 
ที่ต้องเก็บขนไปก าจัด 

 คัดแยกขยะ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการน าไปสู่กระบวนการแปรรูปน า
กลับไปใช้ใหม่ และลดผลกระทบจากขนส่งและก าจัดขยะ รวมทั้งลด
ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ ป้องกันปัญหาขยะเพ่ิมปริมาณมากขึ้นจนเกิน
ขีดความสามารถในการรองรับของโครงการ 

ประชาชนรอบโครงการ   

 ลดการเกิดขยะที่ต้นทางและคัดแยกขยะ 

 ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบจากโครงการ ซึ่งควรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทราบถึง
กระบวนการและช่องทางแจ้งเรื่องร้องทุกข์และเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
จากโครงการ  

 แก้ไขปัญหาและลดผลกระทบเบื้องต้น จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะ
เกิดขึ้น  
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หน่วยงานภาครัฐ 

ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจาก

พลังงานทดแทน การจัดการขยะอย่างครบวงจร

ให้มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

และภาคเอกชน 

 ทบทวนบทบาทคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ให้ก ากับ
ดูแลโครงการพลังงานไฟฟ้าจากขยะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ  

 ตั้งคณะกรรมการกลุ่มคลัสเตอร์ในการวางแผนบริหารจัดการขยะทั้งระบบ   

 ก าหนดมาตรการจูงใจให้เกิดการคัดแยกขยะต้นทาง ด้วยการยกเว้นหรือ 
ลดค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะและการก าจัดขยะ 

 ก าหนดมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการพลังงานไฟฟ้าจากขยะใน
ด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมการจัดการเถ้าที่เหลือจากเผาไหม้ด้วยวิธีการ
เหมาะสม  

 ก าหนดให้มีการจัดท าผังการใช้ที่ดินของโครงการในขั้นตอนการขออนุมัติ  
โดยมีพ้ืนที่แนวกันชนระหว่างโครงการกับชุมชนโดยรอบ จัดให้พ้ืนที่ฝังกลบ
ขยะที่ไม่สามารถเผาได้และเถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ตามหลักสุขาภิบาล 

 ก าหนดระเบียบเพ่ิมเติม อาทิ เงื่อนไขกองทุนส าหรับการพัฒนาชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมรอบโครงการ หรือก าหนดให้เอกชนมีแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมโครงการ เป็นต้น 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การจัดการขยะมูลฝอย การดูแลความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีจะ

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

รวมถึงความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในคลัสเตอร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ในการด าเนินงานระบบก าจัดขยะตั้งแต่ต้นทางถึง

ปลายทางในรูปแบบโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก

ขยะ  

 

 ตั้งคณะกรรมการระดับคลัสเตอร์ เพ่ือสร้างความร่วมมือในการลดและ
คัดแยกขยะต้นทาง ก าหนดค่าก าจัดขยะที่เหมาะสม ก าหนดปริมาณขยะ
จากแต่ละท้องถิ่น การบริหารจัดการโครงการ เป็นต้น 

 ตั้งคณะกรรมการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของ
โครงการ เพ่ือท าหน้าที่บริหารสัญญา ติดตาม ก ากับดูแล และทบทวน
สัญญาเป็นระยะ ๆ และมีการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการอย่าง
ต่อเนื่อง 

 พิจารณายกเว้นหรือลดค่าก าจัดขยะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการ จัดให้มีหลักประกันที่เหมาะสม เพ่ือชดเชยความ
เสี่ยง สร้างความมั่นใจ และสร้างความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการ 

 จัดท าแผนรองรับกรณีฉุกเฉิน และมีช่องทางรับแจ้งเหตุอันเกิดจากการ
ด าเนินงานโครงการ และมีความพร้อมในการระงับเหตุอย่างทันท่วงที 
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ชุมชนโดยรอบโครงการ 
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  เอกชน 

เอกชนซึ่งเป็นบริษัทลงทุนในโครงการและบริหาร

โครงการตามอายุของสัญญาที่ท าไว้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการ มีหน้าท่ีต้อง

ด าเนินงานตามสัญญา ควรเพ่ิมการด าเนินงานเพ่ือ

เสริมสร้างความมั่นใจในการดูแลรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมของโครงการแก่ชุมชนโดยรอบ  

 มีการรายงานและสื่อสารคุณภาพสิ่งแวดล้อมแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงาน และประชาชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยรูปแบบที่เข้าใจ
ได้ง่าย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการตามที่กฎหมายก าหนดและผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ เป็นต้น 

 จ้างงานในท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนในพื้นที่รอบโครงการ 

 พิจารณาตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบโครงการและ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีร่วมกับชุมชน รวมทั้งกองทุนส าหรับ
การเยียวยาและจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

 ด าเนินการตามข้อกฎหมายและระเบียบต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

 จัดให้มีช่องทางรับฟังความเห็น และระบบรับแจ้งเหตุอันเกิดจากการ
ด าเนินโครงการ พร้อมเตรียมการระงับเหตุที่อาจเกิดขึ้นอย่าง
ทันท่วงที 
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ข้อควรพิจารณา  

การคัดแยกขยะเป็นประเด็นส าคัญของทุกเทคโนโลยี 

แม้เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมีการพัฒนาและแพร่หลาย
มากขึ้น ซึ่งมีข้อดีและข้อจ ากัดแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับปริมาณขยะ ความชื้น
และองค์ประกอบขยะ ความยากง่ายหรือความซับซ้อนในการใช้งาน ค่าลงทุนและ
ค่าบ ารุงรักษา โดยการคัดแยกขยะที่เหมาะสมอย่างเคร่งครัดจะช่วยยืดอายุและ
เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

การจัดการความเส่ียงจากโครงการ 

ความเสี่ยงเกิดขึ้นตั้งแต่การพัฒนาโครงการ ดา้นการยอมรับจากประชาชน
บริเวณที่ตั้งโครงการ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีซึ่งไม่เหมาะสมและซับซ้อน  
ความเสี่ยงในการคัดเลือกเอกชนที่ยื่นเสนอราคาต่ าแต่ไม่มีคุณภาพ ความเสี่ยงจาก
การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบระบบที่อาจมีความล่าช้า นอกจากนี้ ยัง
มีความเสี่ยงด้านสภาพอากาศที่ เปลี่ยนแปลง การเพ่ิมของประชากรและ
นักท่องเที่ยวที่ท าให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น 

การมีส่วนร่วมและส่ือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

การสื่อสารควรเริ่มตั้งแต่ระยะเตรียมโครงการ เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อ
ข้อมูลข้อเท็จจริง รวมทั้งการรับฟังข้อมูลเพ่ิมเติมอย่างรอบด้าน เข้าใจถึงความ
กังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้ตรงประเด็น การสื่อสารที่ดีมี
ความจ าเป็นต้องด าเนินการตลอดระยะเวลาโครงการ ด้วยสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย และมี
การพบปะพูดคุยกับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการเป็นระยะ ๆ   
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การศึกษาและคาดการณ์ปริมาณขยะ 

เนื่องจากปริมาณขยะรวมถึงองค์ประกอบขยะเป็นปัจจัยส าคัญในการ
คัดเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสม จึงมีแนวคิดในการส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้มีปริมาณขยะที่เพียงพอและคุ้มค่าในการ
ลงทุน โดยควรมีข้อตกลงระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคลัสเตอร์ 
ที่ชัดเจน เพื่อความมั่นคงของโครงการในระยะยาว 

การเตรียมมาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะเป็นกิจการที่อาจก่อผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  หากไม่ได้รับการจัดการที่ เหมาะสม ตั้งแต่ในช่วงการก่อสร้าง  
ส่วนช่วงการด าเนินโครงการต้องป้องกันปัญหาน้ าชะขยะและขยะตกหล่นตาม
เส้นทางที่รถเก็บขนผ่าน การจัดระบบการจราจร การปลูกต้นไม้เแนวทึบกั้น
เป็นรั้วเพ่ือป้องกันกลิ่นขยะออกสู่บริเวณภายนอก การบ าบัดน้ าเสียจาก
โครงการ การบ าบัดและควบคุมมลพิษทางอากาศ รวมทั้งการวางแผนจัดการ
เถ้าที่เหลือจากการเผาไหม้ขยะ 

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะชุมชนท้ังระบบ 

          การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
จัดการขยะชุมชน ซึ่งต้องด าเนินการทั้งระบบและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ 
การรวบรวม จัดเก็บ ขนส่งขยะ และการบริหารโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
ขยะ ซึ่งควรจัดท าโครงการต่าง ๆ เข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการ 
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
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การติดตามและประเมนิผลโครงการ  

         การติดตามและประเมินผลโครงการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการท างาน และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ท าให้ทราบถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน  ซึ่งจะช่วย
ให้ประเมินได้ว่าโครงการที่จัดท าขึ้นประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด  
อีกทั้งควรมีการประเมินผลถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ในการ
ด าเนินโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดสรรงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความร่วมมือระหว่างประชาชนและภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการมีจิตส านึกและความ

ตระหนักแล้ว ยังต้องอาศัยกลไกด้านกฎระเบียบ

และความร่วมมือที่เป็นทางการเข้ามาสนับสนุน  

รวมท้ังการส่ือสารท่ีชัดเจนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ 

เข้าใจกระบวนการจัดการขยะต้ังแต่ต้นทาง

จนถึงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ช่วยกัน

คัดแยกและรวบรวมขยะ เข้าสู่กระบวนการแปรรูป 

น ากลับมาใช้ใหม่เพ่ือลดการสูญเสียทรัพยากร 

ลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และส่งเสริมให้เกิด

การด าเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ 

 



 


