
 

 

 
การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ 
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ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก AEDP 2015  ก าหนดให้มีการผลิตไฟฟ้าจาก
ขยะรวม   400  MW   และความร้อนรวม   200  ktoe   ดังนั้นเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการ
ลงทุนผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากขยะ  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  จึงได้จัดท า
โครงการศึกษาความเป็นไปได้จากการผลิตไฟฟ้าจากขยะด้วยเทคโนโลยีเตาเผาขยะมูลฝอย (Incineration) 



 โครงการศึกษาและจัดท าข้อมูลการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน 
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1. บทน า 

 บทความนี้จะน าเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนผลิตพลังงานจากขยะโดยการใช้
เทคโนโลยีเตาเผาขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีผลิตพลังงานจากขยะท่ีพิสูจน์แล้วมาเป็นระยะเวลานาน
และประสบความส าเร็จในการน ามาใช้งานในประเทศไทย   โดยมีเนื้อหาที่จะน าเสนอ  ประกอบด้วย 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการเตาเผาขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้าเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับ
พิจารณาโครงการในเบื้องต้นของผู้ท าการตัดสินใจข้อพิจารณาทางด้านเทคนิคในการวางแผนด าเนินโครงการ 
วงจรโครงการ  แผนผังการบริหารจัดการโครงการ  รวมทั้งตัวอย่างการออกแบบโครงการเพ่ือการประมาณ
ราคาและการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านการเงินของโครงการ   ตลอดจนการวิเคราะห์พ้ืนที่/องค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นไปได้ในการน าผลการศึกษาไปพิจารณาปรับใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

 
2. เทคโนโลยีเตาเผาขยะมูลฝอย (Incineration) 

 การก าจัดขยะมูลฝอยโดยใช้เตาเผา  เป็นกระบวนการเผาไหม้ขยะมูลฝอยที่ใช้อากาศมากกว่าความ
ต้องการอากาศในการเผาไหม้ทางทฤษฎี (Stoichiometric Condition) เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน ดังนั้น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ความร้อน (Heat) ซึ่งสามารถใช้งานกับหม้อต้มไอน้ าเพ่ือผลิตไฟฟ้าได้ และสามารถก าจัด
ปริมาณขยะมูลฝอยได้ ประมาณร้อยละ 80-90  โดยต้องมีการออกแบบเตาเผาให้เหมาะสมกับปริมาณและ 
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยและปัจจัยส าคัญ 2 ประการ คือ ค่าความชื้น และค่าความร้อนของขยะมูลฝอย
ซึ่งมีการผันแปรตามฤดูกาล และลักษณะองค์ประกอบของขยะมูลฝอย นอกจากนี้ ปัญหามลภาวะเป็นอีก
ประเด็นหนึ่งที่ต้องให้ความส าคัญ โดยเฉพาะมลภาวะทางอากาศ การปนเปื้อนของขยะอันตรายจากครัวเรือน
ไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดการปลดปล่อยสารพิษดังกล่าวออกสู่บรรยากาศ แต่ยังคงมีสารพิษค้างในขี้เถ้าที่เหลือ
จากการไหม้ ซึ่งต้องน าไปก าจัดด้วยการฝังกลบในขั้นตอนสุดท้าย 

1) หลักการท างานของเตาเผาขยะมูลฝอย 
1.1) ระบบรองรับขยะมูลฝอย ประกอบด้วย การลดขนาด การคัดแยก และการตรวจสอบขยะ

มูลฝอย โดยระบบนี้อาจมีหรือไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดและแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 
1.2) หลุมรองรับขยะมูลฝอย (Unloading and Hopper for Waste) เพ่ือให้มีการผสมขยะ 

มูลฝอยให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวและลดความชื้นก่อนที่จะป้อนเข้าสู่เตาเผา 
1.3) ระบบป้อนขยะมูลฝอย (Feeding System) ขยะมูลฝอยที่ถูกผสมเข้ากันจนเป็นเนื้อ

เดียวกันแล้วจะถูกป้อนเข้าสู่เตาเผาทางช่องป้อน 
1.4) ระบบเตาเผาขยะมูลฝอย มีหลายแบบแต่ที่นิยมใช้แพร่หลายในการเผาขยะมูลฝอย มี 3 

แบบ คือ  
(1) เตาเผาแบบตะกรับ (Stoker-Fired or grate-Fired Incinerator) เป็นเตาเผาที่

นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน ขยะมูลฝอยจะถูกป้อนเข้าไปในเตาเผาแล้วเคลื่อนตัวไปตามการเคลื่อนที่ของแผง
ตะกรับโดยมีอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้เป่าเข้าทางด้านล่างของตะกรับ ก๊าซร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้จะไหล
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ขึ้นด้านบนแล้วไปแลกเปลี่ยนความร้อนในเครื่องก าเนิดไอน้ าเพ่ือผลิตไฟฟ้า (รูปที่ 1) ขยะมูลฝอยส่วนที่เผา
ไหม้แล้วจะเคลื่อนตัวตามตะกรับแล้วตกออกมาจากเตาเผาเป็นขี้เถ้าซึ่งสามารถน าไปฝังกลบได้  วิธีการเผาใช้
อากาศมากเกินพอ (Excess Air)  และอาจใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเสริมในการเผาไหม้ด้วย  อุณหภูมิในเตาเผา
ประมาณ  850-1,200 องศาเซลเซียส    เตาเผาประเภทนี้เป็นเตาเผาที่เหมาะสมกับขยะมูลฝอยที่มีปริมาณ
มากคือ 6 ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป หรือ 150 ตันต่อวันการน าเตาเผาชนิดมีแผงตะกรับมาใช้ในการก าจัดขยะมูล
ฝอยควรค านึงถึงข้อดี และข้อจ ากัดของเตาเผาชนิดนี้  

 
รูปที่ 1 เตาเผาชนิดมีแผงตะกรับ 

(2) เตาเผาฟลูอิดไดส์เบด (Fluidized Bed Incinerator) เป็นการเพ่ิมความเร็วให้กับ
อากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ให้สูงพอที่จะท าให้ตัวขยะเกิดการลอยตัวบนวัสดุตัวกลางมีสภาพเหมือนของไหล 
การเผาไหม้ที่เกิดขึ้นในขณะที่ขยะมีสภาพเป็นของไหลสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการเผาไหม้   การถ่ายเท
ความร้อนและการถ่ายเทมวลได้ ในทางปฏิบัติจะมีการใส่ตัวกลางที่ใช้ในเตาเผาเป็นแร่ควอทซ์หรือทรายแม่น้ า
ขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร  ขยะมูลฝอยจะต้องถูกย่อยให้มีขนาดเล็ก  ตัวกลางและขยะมูลฝอยจะถูกกวน
ผสมกันในเตาและเผาไหม้โดยใช้อากาศมากเกินพอ (excess air) ใช้อุณหภูมิประมาณ 850-1,200 องศา
เซลเซียส เตาเผาประเภทนี้เหมาะกับปริมาณขยะมูลฝอยขนาด  1-5  ตันต่อชั่วโมง หรือ 25-100 ตันต่อวัน
(รูปที่ 2) ทั้งนี้เตาเผาชนิดใช้ตัวกลางน าความร้อนมีข้อดีและข้อจ ากัด  
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รูปที่ 2 เตาเผาชนิดใช้ตัวกลางน าความร้อน 

(3) เตาเผาชนิดควบคุมการเผาไหม้ (Controlled-Air Incinerator) เป็นเตาเผาที่แบ่งการ
เผาไหม้เป็น 2 ขั้นตอน ในขั้นแรกซึ่งเกิดขึ้นในห้องเผาไหม้แรก (primary combustion chamber) จะ
ควบคุมการเผาไหม้ขยะมูลฝอยในสภาวะไร้อากาศหรือใช้อากาศค่อนข้างน้อย (Starved air) ที่อุณหภูมิ
ประมาณ 450 องศาเซลเซียส ซึ่งจะท าให้ได้ผลิตภัณฑ์การเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์แต่จะเป็นก๊าซเชื้อเพลิงและไหล
เข้าไปเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ที่สอง (secondary combustion chamber) ในสภาวะอากาศมากเกินพอ 
(excess air) และอาจใช้น้ ามันเชื้อเพลิงด้วย อุณหภูมิในเตาเผาประมาณ 1,000-1,200 องศาเซลเซียส เตาเผาประเภท
นี้ใช้กับขยะมูลฝอยที่มีปริมาณน้อย คือ ไม่เกิน 1 ตันต่อชั่วโมงหรือ 10 ตันต่อวัน (รูปที่ 3)  ทั้งนี้เตาเผาชนิด
ควบคุมการเผาไหม้มีข้อดีและข้อด้อยซึ่งควรน ามาพิจารณาประกอบการเลือกใช้งาน   

 

รูปที่  3 เตาเผาชนิดควบคุมการเผาไหม้ 

 

1.5) ระบบน าเถ้าออก (Ash and Clinker Removal System) เถ้าที่เกิดจากการเผาไหมในเตาเผา
จะถูกเก็บและขนส่งด้วยระบบล าเลียง ซึ่งสามารถร่อนคัดแยกและใช้ในการท าเป็นวัสดุรองพ้ืนในการก่อสร้าง
ถนนหรือเพ่ือการก่อสร้าง เถ้าส่วนที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จะถูกคัดออกและน าไปฝังกลบแบบถูกตามหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 
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1.6) ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Control System) จะขึ้นอยู่กับระดับ
สารมลพิษที่เกิดจากการก าจัดขยะมูลฝอย ซึ่งมีหลากหลายชนิดทั้งที่มีพิษเล็กน้อยจนถึงมีพิษหรืออันตรายสูงสุด 
และท่ีส าคัญได้แก่ กลิ่น ฝุ่นละออง คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ (กรณีเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ออกไซด์
ของไนโตรเจน ออกไซด์ของซัลเฟอร์ ไฮโดรคาร์บอนไดออกซิน โลหะหนัก เถ้าหนัก เถ้าเบา และน้ าเสีย เป็นต้น การ
แบ่งกลุ่มเตาเผาตามเทคโนโลยีก าจัดสารมลพิษอาจแบ่งได้เป็นกลุ่มๆ ดังนี้ 

(1) เตาเผาที่ไม่มีระบบก าจัดสารพิษ ได้แก่ เตาเผาขนาดเล็กขนาดต่ ากว่า 10 ตันต่อวัน 
(2) เตาที่มีกระบวนการก าจัดสารมลพิษบางประเภท/ชนิด ได้แก่ เตาเผาที่มี 2 ห้อง โดย

ใช้เตาเผา ห้องที่ 2 ในการก าจัดสารมลพิษ หรือมีระบบบ าบัดฝุ่นละอองโดยใช้ไซโคลน Wet scrubber หรือ 
การกรอง เช่น Bag Filter เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นเตาเผาขนาดมากกว่า 10 -20 ตันต่อวัน 

(3) เตาเผาที่มีระบบก าจัดสารมลพิษที่ส าคัญหลายตัว หรือทุกตัวส่วนใหญ่เป็นเตาเผา
ขนาดมากกว่า 20 ตันต่อวัน อาจใช้เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator) หรือเครื่องกรอง
แบบถุงกรอง (Baghouse Filter) ส าหรับดักอนุภาคฝุ่น และโลหะหนักบางชนิด อาจมีการเพ่ิมระบบท าความสะอาด
ก๊าซด้วยวิธีทางเคมี เช่นDry/Semi-dry Scrubberตามด้วยเครื่องกรองแบบถุงกรองหรือ Wet Scrubber และติดตั้ง
อุปกรณ์ส าหรับควบคุมNOXหรือไดออกซิน ด้วยการใช้เครื่องกรองแบบถุงกรองชนิดพิเศษ 

(4) ปล่องระบายไอเสีย (Stack) ไอเสียที่ผ่านการบ าบัดจะถูกระบายออกทางปล่อง
ระบายไอเสียความสูงของปล่อง ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่และลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาของที่ตั้งเตาเผาขยะมูลฝอย 

จากรูปแบบและลักษณะของเตาเผาขยะมูลฝอยชนิดต่างๆ สามารถเปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อยใน
การใช้งานเตาเผาขยะมูลฝอยชนิดต่างๆ ได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อยในการใช้งานของเตาเผาขยะมูลฝอยชนิดต่างๆ 

ข้อเปรียบเทียบ 
ข้อดีข้อจ ากัดของเตาเผาแต่ละชนิด 

Stoker-Fired Fluidized Bed Controlled-Air 
ขนาดการใช้งาน 150 ตัน/วัน 25-100 ตัน/วัน 10 ตัน/วัน 

การป้อนขยะมลูฝอย ป้อนได้โดยตรงและทุกขนาด ต้องย่อยให้มีขนาดเล็กก่อน
ป้อนเข้าเตาเผา 

ป้อนได้โดยตรง 

ความสามารถในการ
เดินเครื่อง 

ต่อเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมง ต่อเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมง 8 ช่ัวโมงต่อวัน 

การเกิดอากาศเสยี มาก มาก น้อย 
การใช้ประโยชน ์ ความร้อนที่ได้น าไปผลติ 

ไอน้ าและไฟฟ้าได ้
สามารถผลิตน้ าร้อนและไอน้ า

น าไปใช้ประโยชน์ใน
กระบวนการอุตสาหกรรมได ้

(ขนาดเล็กเกินไป) 
อาจผลติน้ าร้อนได ้

ความประหยัด เนื่องจากระบบควบคมุการเผา
ไหม้ทีดี จึงมีความประหยัดมาก 

ค่าด าเนินการสูง เนื่องจากต้อง
ย่อยมูลฝอย และเป่าลมเข้าเตา 

ประหยดัเช้ือเพลิง 
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3 หลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการเตาเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า 
 
 จากรายงาน Municipal Solid Waste Incineration, A Decision Maker’s Guide ของธนาคารโลก
(World Bank, 2000) สามารถสรุปหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการเตาเผาขยะเพ่ือ
ผลิตไฟฟ้า ส าหรับเป็นข้อพิจารณาเบื้องต้นของผู้ท าการตัดสินใจได้ดังตารางที่  2  

ตารางท่ี 2 หลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการเตาเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า 

เกณฑ์การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ ระดับความส าคัญ 

1. ขยะมูลฝอย (Waste as Fuel)  
1.1  ขยะมีค่าความร้อนต่ า (LHV) เฉลี่ยแต่ละช่วงฤดูกาลไม่ต่ ากว่า 6 MJ/Kg และเฉลี่ยตลอด

ทั้งปีไม่ต่ ากว่า 7 MJ/Kg 

 

1.2  ข้อมูลปัจจุบันและคาดการณ์ปริมาณขยะองค์ประกอบขยะ มีที่มาจากการส ารวจศึกษา
ในพื้นที่ซึ่งจะจัดส่งขยะเข้าสู่โรงงานเตาเผาและมีการพิจารณาถึงผลของกิจกรรมต่างๆ 
เช่น การคัดแยกขยะในขั้นตอนต่างๆซึ่งมีผลต่อปริมาณและองค์ประกอบของขยะที่จะ
เข้าสู่โรงเตาเผาขยะแล้ว 

 

1.3  ปริมาณและองค์ประกอบขยะที่มาจากแหล่งอื่นๆเช่น แหล่งอุตสาหกรรม การค้า ซึ่งจะ
ส่งเข้ามาก าจัดในโรงงานเผาขยะ 

 

1.4  ปริมาณขยะที่เผาก าจดัในโรงงานเผาขยะไมต่่ ากว่า 50,000 ตันต่อป ี  

2. กรอบการด าเนินงาน (Institutional Framework) 
 

2.1  มีระบบจดัการขยะที่ดีมปีระสิทธิภาพมีการด าเนนิงานระบบฝังกลบขยะที่มีเหมาะสม  

2.2  มีการจัดเก็บและขนส่งขยะที่มีประสิทธิภาพซึง่สามารถก าหนดและควบคุมได้  

2.3  มีสัญญาส่งมอบขยะ และสญัญาซื้อขายไฟฟา้ทีผ่ลิตได้  

2.4  ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมจ่ายคา่ก าจัดขยะที่สูงขึน้  

2.5  มีหน่วยงานรับผิดชอบและมีความพร้อมในการควบคุมดูแลและติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ 

 

2.6  บุคลากรมีทักษะและประสบการณ์ในการด าเนินการโรงเผาขยะหรือมีสัญญาด าเนินการ
โรงเผาขยะที่เชื่อถือได้ 

 

2.7  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าของโรงเตาเผาขยะ  

2.8  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการรับประกนัปริมาณขยะขั้นต่ าที่จะส่งเข้าสู่โรงเผาขยะ  

3. ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินของโครงการ ( Incineration Plant 
Economics and Finance)  

3.1  มีการวางแผนอย่างมีเสถียรภาพ (15-20 ปี) สามารถประมาณการค่าลงทุนค่า
ด าเนินการ ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง รวมทั้งค่าไฟที่ขายได้ ล่วงหน้าได้ 

 

3.2  ค่าก าจัดขยะสุทธิ (Net Treatment Cost ) ครอบคลุมกระบวนการก าจัดขยะครบถ้วนและ  



 โครงการศึกษาและจัดท าข้อมูลการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน 
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เกณฑ์การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ ระดับความส าคัญ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเต็มใจและพร้อมจ่ายค่าก าจัดขยะ (Tipping Fee) 

3.3  มีความพร้อมในการจัดซื้อเคร่ืองจักร อุปกรณ์และอะไหล่ที่ส าคัญจากต่างประเทศ  

3.4  โรงเผาขยะ ควรมีขนาดไม่ต่ ากว่า 240 ตันต่อวันต่อเตา (10 ตันต่อชั่วโมง)และควรมี
อย่างน้อย 2 เตา เพื่อให้มีความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ 

 

3.5 โรงเผาและผลิตไฟฟ้าจากขยะควรตั้งอยู่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนค่าระบบสาย
ส่งไฟฟ้าที่มีราคาสูง 

 

3.6  หากโรงเตาเผาขยะตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีความต้องการพลังงานความร้อน เช่นน้ าร้อน หรือ
ไอน้ าการผลิตพลังงานจากโรงเผาขยะก็ควรพิจารณาการผลิตความร้อนแทนการผลิต
ไฟฟ้าเนื่องจากมีความยุ่งยากในทางเทคนิคน้อยกว่า และมีความเป็นไปได้ทางการเงิน
มากกว่า 

 

4.  วงจรโครงการ (Project Cycle) 
 

4.1  มีที่ปรึกษาโครงการที่มีทักษะ เป็นอิสระและมีประสบการณ์ในโครงการลักษณะเดียวกัน
ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ 

 

4.2  ประชาชนให้การยอมรับและมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการ  

หมายเหตุ: ระดับความส าคัญ 
   หมายถึง จ าเป็น (Mandatory) 
    หมายถึง แนะน าให้มี (Strongly Advisable) 
    หมายถึง ถ้ามีก็จะดีกว่า (Preferable) 
ที่มา: World Bank, 1999. และ World Bank, 2000. 

4. ข้อพิจารณาทางด้านเทคนิคในการวางแผนด าเนินโครงการเตาเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า 

 จากรายงาน World Bank Technical Guidance Report, Municipal Solid Waste Incineration,
ของธนาคารโลก (World Bank, 1999) สามารถสรุปข้อพิจารณาทางด้านเทคนิคในการวางแผนด าเนิน
โครงการเตาเผาขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้า เช่น การคัดเลือกพ้ืนที่ตั้งโครงการ การคัดเลือกเทคโนโลยี และแนวทาง
การจัดการโรงเผาขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้า ได้ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3. ข้อพิจารณาทางด้านเทคนิคในการวางแผนด าเนินโครงการเตาเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า 

เกณฑ์การพิจารณา ระดับความส าคัญ 

1. ที่ตั้งโครงการ   

1.1  มีพื้นที่ฝังกลบที่มีการควบคุมและด าเนินการอย่างดีส าหรับการก าจัดเถ้าจากโรงงาน
เผาขยะ 



1.2  ไม่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดหมอกควันยาวนานและบ่อยครั้ง 


1.3 ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือหนัก 


1.4 ใช้เวลาในการขนส่งขยะมายังโรงงานเผาขยะไม่เกิน 1 ชั่งโมง 


1.5 ห่างจากเขตที่อยู่อาศัยอย่างน้อย 300-500 เมตร 


1.6 อยู่ใกล้กับผู้ใช้พลังงานหรือแนวสายส่งไฟฟ้า 


2. เทคโนโลยีเตาเผาขยะ   

2.1 ขยะมีค่าความร้อนต่ า (LHV) เฉลี่ยแต่ละช่วงฤดูกาลไม่ต่ ากว่า 6 MJ/Kg และเฉลี่ย
ตลอดทั้งปีไม่ต่ ากว่า 7 MJ/Kg 



2.2 เป็นเทคโนโลยีการเผาไหม้รวม (Mass Burn) แบบตะกรับเคลื่อนที่ (Moveable 
Grate) และผู้ผลิตมีผลงานโรงเผาขยะอ้างอิงที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน
และน่าเชื่อถือ 



2.3 ห้องเผาไหม้มีการออกแบบให้มีการเผาไหม้ขยะและไอเสียได้เสถียรต่อเนื่องและ
สมบูรณ์ (CO<50 mg/Nm3, TOC<10 mg/Nm3) 



2.4 ปริมาณขยะที่เผาก าจัดในโรงงานเผาขยะต้องไม่ต่ ากว่า 50,000 ตันต่อปีและค่าความ
แปรปรวนของปริมาณขยะที่เผาก าจัดรายสัปดาห์ไม่เกิน 20% 



3. การน าพลังงานกลับมาใช้   

3.1 ไอเสียจากเตาเผาจะต้องถูกท าให้เย็นลงในหม้อไอน้ าถึง 200 ◦c หรือต่ ากว่าเพื่อเข้าสู่
ระบบบ าบัดก๊าซมลพิษ 



3.2 การน าพลังงานกลับมาใช้และการขายพลังงาน (ไฟฟ้า) มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

3.3 มีสัญญาการซื้อขายพลังงานที่มั่นคงก่อนตัดสินใจออกแบบติดตั้งระบบกู้คืนพลังงาน 

3.4 โรงงานเผาขยะเพื่อผลิตพลังงานอยู่ใกล้กับผู้ใช้พลังงานหรือแนวสายส่งไฟฟ้าเพื่อ
หลีกเลี่ยงค่าระบบสายส่งซึ่งมีราคาสูง 



3.6 หากโรงเผาขยะตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีความต้องการพลังงานความร้อน เช่น น้ าร้อนหรือไอ
น้ าการผลิตพลังงานจากโรงงานเผาขยะก็ควรพิจารณาการผลิตความร้อนแทนการ
ผลิตไฟฟ้าเนื่องจากมีความยุ่งยากในทางเทคนิคน้อยกว่า และมีความเป็นไปได้ทาง
การเงินมากกว่า 



4. การบ าบัดมลพิษทางอากาศ 

4.1  มีการออกแบบห้องเผาไหม้ให้มีการเผาไหม้ขยะและไอเสียที่เสถียรต่อเนื่องและ 



 โครงการศึกษาและจัดท าข้อมูลการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน 
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เกณฑ์การพิจารณา ระดับความส าคัญ 
สมบูรณ์ (CO<50 mg/Nm3, TOC<10  mg/Nm3) 

4.2 ไอเสียจากเตาเผาจะต้องถูกท าให้เย็นลงในหม้อไอน้ าถึง 200 ◦c หรือต่ ากว่าเพื่อเข้าสู่
ระบบบ าบัดก๊าซมลพิษ 



4.3  ระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศที่ติดตั้งต้องมีประสิทธิภาพในการก าจัดฝุ่นได้อย่างน้อย
เท่ากับการใช้ Electrostatic Precipitator แบบ 2 ขั้นตอน (ฝุ่น<30 mg/Nm3) 



4.4  มีระบบฝังกลบเถ้าที่มีการควบคุมและด าเนินงานเป็นอย่างดี 

4.5  การก าจัด Hydrogen Chloride (HCL) เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรน ามาพิจารณา 

5. การก าจัดเถ้า 

5.1 มีบ่อฝังกลบที่มีการควบคุมและด าเนินการอย่างดีรวมทั้งมีพื้นที่เพียงพอส าหรับรองรับ
เถ้าและกากจากโรงงานเผาขยะได้ทั้งหมด 



5.2  บ่อฝังกลบมีการออกแบบและด าเนินการในการป้องกันการปนเปื้อนน้ าชะขยะลงสู่
แหล่งน้ าผิวดินได้เป็นอย่างดี 



5.3  มีการกู้คืนเศษโลหะจากเถ้าหนักเพื่อน ากลับไปใช้ใหม่ 

5.4  มีการน า"กรวดสังเคราะห์" ที่เกิดเถ้าหลอมไปใช้ประโยชน์ 

5.5  มีการป้องกันการฟุ้งกระจายของเถ้า 

6. การเดินระบบและการบ ารุงรักษา 

6.1  มีความพร้อมทางการเงินในการจัดซื้ออะไหล่ที่ส าคัญจากต่างประเทศ 

6.2  มีบุคคลกรที่มีทักษะในการเดินระบบหรือมีสัญญาบริการเดินระบบและ/หรือ
บ ารุงรักษาที่เชื่อถือได้ 



7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

7.1 ระบบบ าบัดมลพษิทางอากาศที่ติดตั้งต้องมปีระสิทธิภาพในการก าจัดฝุ่นได้อย่างน้อย
เท่ากับการใช ้Electrostatic Precipitator แบบ 2 ขั้นตอน (ฝุน่< 30 mg/Nm3) 



7.2  มีระบบฝังกลบเถ้าที่มีการควบคุมและด าเนินงานเป็นอย่างดี 

7.3  เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเสียงดงั ฝุ่น และกลิ่น รบกวนเขตที่อยู่อาศัยโรงเผาขยะควรตั้งอยู่
ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดกลางหรือหนัก 



7.4  ปล่องควันควรมีความสูงเปน็ 2 เท่าของตึกที่สูงสุดในพื้นที่รัศมี 1 กม.หรือไม่น้อยกว่า 
70 เมตร 



หมายเหตุ: ระดับความส าคัญ 
   หมายถึง จ าเป็น (Mandatory) 
   หมายถึง แนะน าให้มี (Strongly Advisable) 
   หมายถึง ถ้ามีก็จะดีกว่า (Preferable) 
ที่มา: World Bank, 1999. 
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5. หลักเกณฑ์ในการออกแบบสถานที่ก าจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผา 

 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดท าร่างหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
พ้ืนที่การออกแบบก่อสร้างและจัดการสถานที่ก าจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผาส าหรับให้หน่วยงานของรัฐ 
ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกพ้ืนที่การออกแบบก่อสร้างและการ
จัดการสถานที่ก าจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมซึ่งในขณะนี้
ร่างดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 
 1) การคัดเลือกพ้ืนที่ส าหรับใช้เป็นสถานที่ก าจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผาให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1.1) พ้ืนที่ซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ ไมควรใชเปนสถานที่ก าจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผา 
  (1) พ้ืนที่ชุมน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติตามที่หนวยงานที่
เกี่ยวข้องไดก าหนด 
  (2) พ้ืนที่ลุมน้ าชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
  (3) พ้ืนที่หามกอสรางโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
  (4) พ้ืนที่ห้ามก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
  (5) พ้ืนที่ซึ่งมีลักษณะกีดขวางการไหลของทางน้ าและพ้ืนที่ที่มีโอกาสถูกน้ ากัดเซาะ 
  (6) พ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ าป่าไหลหลากตามที่กรมทรัพยากรธรณีกระทรวง 
                              ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด 
 1.2) สถานที่ก าจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผาควรตั้งอยู่ในพ้ืนที่ โล่งไม่อับลมและอยู่ห่างจาก
สถานที่หรือพ้ืนที่ต่างๆ ไม่น้อยกว่า1,000 เมตรจาก 
  (1) แนวเขตท่ีดินของโบราณสถาน 
  (2) พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่1และชั้นที่2ตามมติคณะรัฐมนตรี 
  (3) เขตอนุรักษ ์
 
 2) การออกแบบและการก่อสร้างสถานที่ก าจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผาให้ใช้หลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 
 2.1) ก่อนการก่อสร้างสถานที่ก าจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผาควรเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  (1) แผนที่หรือภาพถ่ายทางอากาศแสดงที่ตั้งอาณาเขตและการใช้ที่ดินโดยรอบในรัศมี
1,000 เมตร  ของสถานที่ก าจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผา 
  (2) แผนผังแสดงกระบวนการปฏิบัติงานของสถานที่ก าจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผา 
  (3) ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดชนิดหรือประเภทมูลฝอยและปริมาณมูลฝอยที่จะก าจัด  
                              รวมทั้งการคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยในอนาคต 
  (4) ข้อมูลเกี่ยวกับเตาเผาเครื่องจักรและอุปกรณ์อ่ืนๆที่จะใช้ในการก าจัดมูลฝอย 
  (5) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรเช่นจ านวนบุคลากรจ านวนวันและชั่วโมงปฏิบัติงาน 
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                              มาตรการความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน 
  (6) ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการควบคุมการระบายอากาศเสียจากปล่องเตาเผา 
  (7) ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการจัดการเถ้าหนักและเถ้าลอย 
  (8) ข้อมูลเกี่ยวกับการน าพลังงานความร้อนกลับมาใช้ประโยชน์ 
 2.2) การออกแบบสถานที่ก าจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผาควรด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1) การออกแบบอาคารและระบบต่างๆในสถานที่ก าจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผาให้มี
รายละเอียดของแต่ละระบบดังนี้ 
   (ก) ระบบรับเก็บพักและป้อนมูลฝอยเข้าสู่เตาเผาจะต้องประกอบด้วย 
    - เครื่องชั่งจะต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่เข้าสู่สถานที่
ก าจัดมูลฝอย 
    - อาคารรับมูลฝอยจะต้องประกอบด้วยตัวอาคารประตูอาคารที่สามารถ
ป้องกันการแพร่กระจายของกลิ่นและสารมลพิษตลอดเวลาพื้นอาคารที่สามารถระบายน้ าได้สะดวก 
    - ที่กองพักและบ่อพักมูลฝอยให้มีขนาดที่เหมาะสมโดยจะต้องมีขนาด
รองรับมูลฝอยปริมาณไม่น้อยกว่า 6 เท่าของมูลฝอยที่เก็บขนได้เฉลี่ยในแต่ละวันมีประตูบ่อพักมูลฝอยและ
ระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยเพ่ือน าไปบ าบัดอย่างเหมาะสม 
    - ระบบป้อนมูลฝอยเข้าสู่เตาเผาจะต้องมีอุปกรณ์และระบบป้องกันควัน
หรือเปลวไฟออกจากเตาเผาอย่างเหมาะสม 
    - องค์ประกอบเสริมเช่นระบบดับเพลิงระบบซ่อมบ ารุงเครื่องป้อนมูลฝอย
เข้าสู่เตาเผา 
   (ข) ระบบเตาเผาจะต้องพิจารณาถึง 
    - เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปริมาณและองค์ประกอบทางกายภาพและเคมี
ของมูลฝอย 
    - ลักษณะห้ อง เผา ไหม้จะต้ องออกแบบให้มี ร ะยะ เวลา เก็บกั ก 
(DetentionTime) ของก๊าซในห้องเผาไหม้ไม่น้อยกว่า 2 วินาทีมีการแบ่งส่วนภายในห้องเผาไหม้เช่นส่วน
อบแห้งส่วนเผาไหม้ส่วนก๊าซหลังการเผาไหม้ทั้งนี้การแบ่งส่วนภายในห้องเผาไหม้อาจอยู่ในห้องเดียวกันหรือ
แยกกัน 
    - ลักษณะพ้ืนเตาจะต้องออกแบบให้มีลักษณะเกิดการผสมกันระหว่าง
อากาศกับมูลฝอยอย่างทั่วถึงเกิดการเคลื่อนที่ของเถ้าหนักออกจากเตาได้อย่างรวดเร็วและเกิดการเผาไหม้ที่
สมบูรณ์ 
    - การควบคุมการไหลและการกระจายตัวของอากาศที่เข้าสู่เตาเผาจะต้อง
มีระบบควบคุมให้มีอากาศเข้าและออกจากเตาอย่างเหมาะสมโดยอาจใช้การไหลตามธรรมชาติการใช้พัดลม
ช่วยอัดอากาศหรือช่วยดูดอากาศหรือใช้ร่วมกันเพื่อให้มีปริมาณอากาศมากเกินพอและเกิดความดันภายในเตา
คงท่ี 
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    - การควบคุมความดันในเตาเผาจะต้องมีระบบควบคุมความดันในเตาเผา
ที่เหมาะสมเพือ่ให้เตาเผาเกิดสภาวะความดันเป็นลบ (Negative Pressure) และคงที่ตลอดเวลาด าเนินงาน 
    - อุณหภูมิในเตาเผาขณะเริ่มเผาจะต้องควบคุมให้อยู่ในช่วง 800–900
องศาเซลเซียส  เพ่ือให้ขยะมูลฝอยสามารถติดไฟได้เองทั้งนี้อาจใช้หัวช่วยเผาที่ใช้น้ ามันก๊าซเชื้อเพลิงหรืออาจ
ใช้เศษวัสดุหรือมูลฝอยแห้งผสมกับน้ ามันหรือก๊าซเชื้อเพลิงส าหรับเตาเผามูลฝอยที่มีขนาดมากกว่า  3 ตันต่อ
วันหรือเศษวัสดุหรือมูลฝอยแห้งส าหรับเตาเผามูลฝอยที่มีขนาดไม่เกิน 3 ตันต่อวัน 
    - การควบคุมอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้จะต้องให้อากาศมีปริมาณที่
เหมาะสมตามประเภทของเชื้อเพลิงที่น ามาใช้ในห้องเผาเพื่อให้เกิดการเผาไหม้แบบสมบูรณ์ 
    - อุณหภูมิภายในห้องเผามูลฝอยจะต้องควบคุมให้อยู่ในช่วง 800–1,000 
องศาเซลเซียสหรือสภาวะที่ท าให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์และจะต้องมีอุปกรณ์เพ่ือควบคุมและตรวจวัด
การเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ในระบบ 
    - การจัดการเถ้าหนัก (Bottom Ash) และเถ้าลอย (Fly Ash) ที่ออกจาก
เตาเผาจะต้องมีการลดอุณหภูมิเถ้าหนักที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดสารไดออกซินก่อนการน าเถ้าหนักและเถ้า
ลอยออกจากเตาพร้อมทั้งมีระบบในการจัดการที่เหมาะสม 
    - ระบบก าจัดมลพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้โดยจะต้องมีการควบคุม
อุณหภูมิในห้องเผาก๊าซอยู่ในช่วง 800–900 องศาเซลเซียสเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 2  วินาทีหรือสภาวะที่เกิดการ
ท าลายมลพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ได้อย่างเหมาะสมโดยจะต้องมีกระบวนการลดอุณหภูมิของก๊าซเพ่ือให้
ก๊าซเข้าสู่ระบบก าจัดมลพิษโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบและอาจใช้สารเคมีที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการก าจัดมลพิษจากเตาเผาได้ทั้งนี้มลพิษที่ปล่อยระบายสู่บรรยากาศต้องมีคุณภาพไม่เกิน
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
    - การจัดการน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากการเก็บกองเพ่ือรอการน าเข้าสู่เตาเผา
จะต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสมและน้ าทิ้งท่ีปล่อยระบายจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้อาจน า
น้ าเสียที่เกิดขึ้นมาเผาในเตาเผาโดยตรงหรือลดอุณหภูมิของเตาเผาเมื่ออุณหภูมิของห้องเผาสูงเกินไปได้ 
  (2) มาตรฐานการก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานหรือข้อก าหนดของ
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องหรือมาตรฐานอื่นท่ียอมรับได้ดังต่อไปนี้ 
   (ก) งานโครงสร้างให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสภาวิศวกรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือมาตรฐานอ่ืนที่ยอมรับได้ 
   (ข) งานถนนให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงกรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได้ 
   (ค) งานไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านคร
หลวงหรือมาตรฐานอื่นท่ียอมรับได้ 
   (ง) งานประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาคการประปา
นครหลวงหรือมาตรฐานอื่นท่ียอมรับได้ 
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   (จ) งานเครื่องกลให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
มาตรฐานอ่ืนที่ยอมรับได ้
   (ฉ) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
   (ช) การป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตามข้อก าหนดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือมาตรฐานอ่ืนที่
ยอมรับได ้
  (3) จัดวางผังบริเวณแสดงรายละเอียดการใช้พ้ืนที่ขององค์ประกอบต่างๆในสถานที่
ก าจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผาโดยใช้มาตราส่วนที่เหมาะสม 
  (4) ออกแบบอาคารและพ้ืนที่ถ่ายเทและเก็บรวบรวมคัดแยกมูลฝอยโรงเตาเผาภายใน
อาคารพ้ืนที่รวบรวมวัสดุที่คัดแยกระบบจัดการเถ้าหนักและเถ้าลอย 
  (5) ถนนภายในสถานที่ก าจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผาควรเป็นพ้ืนแอสฟัลต์หรือ
คอนกรีตเสริมเหล็กกรณีช่องทางการจราจรเดียวควรมีความกว้างของช่องทางการจราจรไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร
และกรณีสองช่องทางการจราจรควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
  (6) ความสูงของปล่องเตาเผาที่ใช้ระบายอากาศเสียให้มีความสูงขึ้นอยู่กับการค านวณ
โดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและต้องไม่ต่ ากว่า 20
เมตร 
  (7) ออกแบบและจัดเตรียมรูปแบบขนาดและประสิทธิภาพในการท างานของเตาเผา
การแปรสภาพก่อนการเผาการป้อนมูลฝอยการน าความร้อนกลับมาใช้ประโยชน์รวมทั้งการจัดการกากเถ้า 
  (8) จัดเตรียมการชั่งน้ าหนักมูลฝอยที่น าไปเผาและปริมาณกากเถ้าที่เก็บรวบรวมไว้
ก่อนน าไปก าจัดต่อไป 
  (9) ออกแบบควบคุมปัญหากลิ่นรบกวนระบบระบายอากาศที่ดีและการควบคุมเศษมูล
ฝอยปลิว 
  (10) ออกแบบระบบจัดการน้ าฝนภายในสถานที่ก าจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผาให้มี
ประสิทธิภาพโดยน้ าฝนระบายออกต้องปราศจากองค์ประกอบซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อม 
  (11) ออกแบบระบบควบคุมน้ าเสียเพ่ือป้องกันการรั่วไหลของน้ าชะมูลฝอยไปผสมกับ
น้ าฝนและควบคุมคุณภาพน้ าก่อนระบายทิ้งสู่ภายนอกโดยจะต้องไม่เกินมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
  (12) ออกแบบระบบก าจัดเถ้าหนักโดยสามารถฝังกลบในสถานที่ฝังกลบมูลฝอยชุมชน
ได้แต่ให้แยกพ้ืนที่หลุมฝังกลบกับมูลฝอยชุมชนโดยก้นหลุมให้ดาดด้วยดินที่มีอัตราการไหลซึมต่ า1 x 10-7 
เซนติเมตรต่อวินาทีหรือใช้วัสดุสังเคราะห์ชั้นเดียวหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตรกับดินที่มีอัตราการไหลซึมต่ า
1 x 10-5 เซนติเมตรต่อวินาทีหนา  60  เซนติเมตร  พร้อมติดตั้งระบบรวบรวมและสูบน้ าเสียที่ก้นบ่อฝังกลบ 
  (13) องค์ประกอบต่างๆของสถานที่ก าจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผาให้ออกแบบตาม
ความจ าเป็นของการใช้งานและความเหมาะสมของขนาดพ้ืนที่ที่มีอยู่เช่นระบบถนนภายในและระบบ
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การจราจรอาคารส านักงานบ้านพักเจ้าหน้าที่โรงซ่อมบ ารุงพ้ืนที่จอดรถพ้ืนที่ล้างรถบรรทุกประตูเข้า–ออกรั้ว
ภูมิสถาปัตย์ของสถานที่ระบบประปาระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารเป็นต้น 
 
 3) การจัดการสถานที่ก าจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผาให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในชั่วโมงท างานติดประกาศชั่ว โมงปฏิบัติงานที่ประตู
ทางเข้าเพ่ือให้สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วไป 
 (2) จัดเตรียมคู่มือการปฏิบัติงานและการบ ารุงรักษามาตรการควบคุมความปลอดภัยใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน 
 (3) จัดเตรียมมาตรการตรวจสอบและการจัดการมิให้มูลฝอยติดเชื้อและของเสียอันตราย
ปะปนกับมูลฝอยทั่วไปในสถานที่ก าจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผา 
 (4) ต้องควบคุมเศษมูลฝอยกลิ่นแมลงและพาหะน าโรคเพ่ือป้องกันปัญหารบกวนด้าน
สุขอนามัยและสภาพที่ไม่น่าดู 
 (5) บันทึกปริมาณมูลฝอยรายวันจากแหล่งก าเนิดต่างๆที่น าเข้าไปก าจัดปริมาณและประเภท
วัสดุที่คัดแยกออกหรือสิ่งตกค้างปริมาณเถ้าหนักและเถ้าลอยที่เก็บรวบรวม 
 (6) ต้องจัดเตรียมมาตรการป้องกันอัคคีภัยแผนฉุกเฉินเพ่ือแก้ไขปัญหากรณีเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ขัดข้องหรือเกิดความล่าช้าด้วยสาเหตุอื่นใดในระหว่างปฏิบัติงาน 
 (7) ติดตามตรวจสอบอากาศเสียจากปล่องเตาเผาอย่างน้อยปีละ 2  ครั้งโดยท าการเก็บ
ตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์หาค่าปริมาณฝุ่นละอองซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกไซด์ของไนโตรเจนไฮโดรเจนคลอ
ไรด์สารประกอบไดออกซินและความทึบแสงซึ่งจะต้องมีค่าไม่เกินมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย
จากเตาเผามูลฝอยวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 (8) ต้องบ าบัดน้ าเสียจากการปนเปื้อนมูลฝอยและน้ าเสียใดๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานที่
ก าจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผาให้มีคุณภาพน้ าทิ้งไม่เกินมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 (9) เก็บตัวอย่างน้ าทิ้งเพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ าทั้งนี้วิธีการมาตรฐานและเก็บตัวอย่ างให้
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 (10) ต้องก าจัดเถ้าหนักโดยการฝังกลบและเถ้าลอยที่เกิดข้ึนโดยวิธีการที่เหมาะสมและ 
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 (11) ไม่ควรใช้เถ้าหนักและเถ้าลอยเพ่ือประโยชน์ในการเกษตรกรรมและวัสดุกลบทับรายวันใน
สถานที่ก าจัดมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบเว้นแต่จะมีการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและเคมีให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย 
 (12) ก าหนดแผนการบ ารุงรักษาเตาเผามูลฝอยประจ าปีโดยจะต้องก าหนดขั้นตอนและ
กระบวนการด าเนินงานจัดการมูลฝอยตลอดช่วงการบ ารุงรักษาเตาเผามูลฝอย 
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6. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

 จากรายงาน Municipal Solid Waste Incineration, A Decision Maker’s Guide (World Bank, 
2000) ได้สรุปขั้นตอนการด าเนินโครงการ(Project Cycle)ของโครงการเตาเผาขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้าซึ่งแบ่งเป็น 
3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ (1) การศึกษาประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (2) การจัดเตรียมโครงการ และ (3) 
การด าเนินโครงการ ไว้ดังรูปที ่ 4 
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รูปที่  4 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ (Project Cycle) โครงการโรงเตาเผาขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้า 

 ที่มา: World Bank, 2000. 

7 โครงสร้างองค์กรบริหารจดัการโรงเตาเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า 

 การด าเนินการและบ ารุงรักษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ เป็นหัวใจส าคัญของการบริหาร
จัดการโรงเตาเผาขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้าให้ประสบความส าเร็จและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่ง
โดยทั่วไป โครงสร้างองค์กรบริหารจัดการโรงเตาเผาขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้า จะประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ได้แก่  

- ฝ่ายเดินระบบโรงงาน 
- ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
- ฝ่ายวางแผนและคาดการณ์ 
- ฝ่ายการเงิน 
- ฝ่ายบุคคล  
 

 ดังรูปที่  5  ลักษณะโครงสร้างการบริหารจัดการโรงเตาเผาขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้าแต่ละโรง  อาจมีความ
แตกต่างกันทั้งการจัดแบ่งส่วนงานรับผิดชอบและบุคลากร ขึ้นกับลักษณะงานและเงื่อนไขของสัญญา ขนาด
โรงงาน และจ านวนบุคคลากร ส าหรับงานเดินระบบและการบ ารุงรักษาบางส่วน ผู้รับเหมาหลักอาจท าการ
จ้างช่วงไปยังไปผู้ผลิตซึ่งมีความช านาญในการเดินระบบและการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอุปกรณ์แต่ละส่วนของ
โรงเตาเผาขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้าก็ได้ 
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รูปที่  5  โครงสร้างการบริหารงานโครงการโรงเตาเผาขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้า 
   ที่มา: World Bank, 2000. 
 

8. การออกแบบโครงการโรงเตาเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า 

 การออกแบบโรงเตาเผาขยะภายใต้โครงการนี้   เป็นการออกแบบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยส าหรับ
รองรับขยะมูลฝอยปริมาณ 500 ตันต่อวัน และระบบน าพลังงานที่ได้จากการเผาขยะมูลฝอยไปผลิต
กระแสไฟฟ้า โดยสอดคล้องกับผลการศึกษาโครงการศึกษาปรับปรุงข้อมูลศักยภาพพลังงานของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งพบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่และมีการ
ด าเนินการก าจัดขยะในรูปแบบศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยที่สามารถน าผลการศึกษาไปพิจารณาปรับใช้ตามความ
เหมาะสมได้ รวมทั้งยังสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 
– 2564) ซึ่งก าหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการกลุ่มพ้ืนที่ (Clustering) เพ่ือให้การ
จัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ก าหนดแนวทางให้จัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปขยะมูล
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ฝอยเป็นพลังงาน ส าหรับกลุ่มพ้ืนที่ที่มีปริมาณขยะก าจัดมากกว่า 300 ตันต่อวัน ซึ่งในเบื้องต้นพบว่ามีจ านวน 
53 กลุ่มพ้ืนที่ทั่วประเทศ  

8.1  หลักการออกแบบโครงการ 
 การออกแบบโครงการ โดยยึดหลักการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางด้านเทคนิคตาม

ข้อแนะน าในรายงานของ World Bank ซึ่งได้เสนอเกณฑ์การพิจารณาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ คือ 
เตาเผาควรมีขนาดไม่ต่ ากว่า 240 ตันต่อวันต่อเผา อัตราการเผาขยะ 10 ตันต่อชั่วโมง และควรมีอย่างน้อย 2 
เตา ประกอบกับร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) ได้ก าหนด
รูปแบบการก าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมน าไปผลิตพลังงาน คือ กลุ่มพ้ืนที่ที่มีปริมาณขยะมากกว่า 300 ตันต่อ
วันขึ้นไป ดังนั้น โครงการจึงได้ก าหนดให้ศึกษาระบบก าจัดขยะมูลฝอย รองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่ 500 ตัน
ต่อวัน เตาเผา ขนาด 250 ตันต่อวัน จ านวน 2 เตา โดยมีรายละเอียดแสดงในหัวข้อถัดไป   

 

8.2  เกณฑ์การออกแบบ 
1) คุณลักษณะของขยะมูลฝอย 

1.1) ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ส่งเข้าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 500 ตันต่อวัน 

1.2) ลักษณะสมบัติทางกายภาพของขยะมูลฝอย  

จากการศึกษาลักษณะสมบัติทางกายภาพของขยะมูลฝอยของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
(2551) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2553)  โครงการได้น ามาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
มากขึ้น ไดต้ารางที่  4 

ตารางท่ี  4  องค์ประกอบขยะมูลฝอย 

องค์ประกอบขยะมูลฝอย 
ร้อยละ (%) 

กรมควบคุมมลพิษ1 กระทรวงพลังงาน2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี3 

เศษอาหาร 63.78 51.93 49.6 
กระดาษ 7.68 8.70 15.9 

พลาสติก 17.65 13.67 18.7 
ยาง 0.31 2.97 0.7 

หนัง 0.2 1.96  - 
เศษผ้า, สิ่งทอ 1.37 1.60 1.1 

ใบไม้, ก่ิงไม ้ 0.72 5.65 6.9 
แก้ว 3 4.34 3.2 

หิน - 1.31 1.2 

อลูมิเนียม 1.04 - - 
โลหะ 0.9 3.68 0.5 



 โครงการศึกษาและจัดท าข้อมูลการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน 

 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากขยะ                                  18 พฤศจิกายน 2558 

องค์ประกอบขยะมูลฝอย 
ร้อยละ (%) 

กรมควบคุมมลพิษ1 กระทรวงพลังงาน2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี3 

ขยะอันตราย 0.18 - - 

อื่นๆ(ฝุ่น ขี้เถ้า เศษอิฐ) 3.17 4.19 6.6 
รวม 100.00 100.00 104.40 

หมายเหตุ  
1โครงการส ารวจและวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลทั่วประเทศ, กรมควบคุมมลพิษ, 2547 
2กระทรวงพลังงาน, 2551 (ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ) 
3วีรชัย อาจหาญ และคณะ, 2553 

1.3) ลักษณะสมบัติทางเคมีของขยะมูลฝอย 

คุณสมบัติ หน่วย ค่าต่ า ค่ากลาง ค่าสูง ค่าในการออกแบบ 

ค่าความร้อนต่ า  
(lower Heating Value; LHV) 

Kcal/kg 
5,442 

(1,3240) 
7,536 
(1,849) 

9,630 
(2,352) 

1,800 

ค่าความชื้น  
(Moisture Content) 

% (wt) 60 50 40 50 

ปริมาณเถ้า (Ash Content) % (wt) 8.92 10.34 11.23 10 

ความหนาแน่น (Density) kg/m3    200 

ขยะเผาไหม้ได้ 
(Combustibles) 

% (wt) 
31.52 40.19 49.62 

40 

คาร์บอน (C) % (wt) 18.04 22.93 27.86 23 
ไฮโครเจน (H) % (wt) 2.29 2.90 3.55 3 

ออกซิเจน (O) % (wt) 10.30 12.86 16.18 13.5 

ไนโตรเจน (N) % (wt) 0.60 0.76 0.96 0.76 
ซัลเฟอร์ (S) % (wt) 0.09 0.11 0.14 0.11 

คลอไรด์ (Cl) % (wt) - - - 0.4 

หมายเหตุ: รายละเอียดการค านวณแสดงดังภาคผนวก A 
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รูปที่  6  ค่าความแปรปรวนของปริมาณขยะและค่าความร้อนที่ใช้เดินระบบเตาเผาได้ 

 
 จากรูปที่  6  ค่าความแปรปรวนของปริมาณขยะที่เผาก าจัดรายสัปดาห์ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ
ปริมาณขยะเผาก าจัดในโรงเตาเผาขยะต่อปี  
 ค่าความร้อนเป็นคุณสมบัติของขยะมูลฝอยที่เปลี่ยนแปลงไปตามองค์ประกอบ โดยค่าความร้อนต่ า 
(Lower heating value-LHV)1ของขยะมูลฝอยที่เหมาะส าหรับการก าจัดด้วยวิธีเตาเผาเพื่อผลิตพลังงานต้องมี

                                                 
1ค่าความร้อนต่ าหรือ Lower heating value(LHV)  หมายถึงการน าชีวมวลในสภาพปกติหนัก1 กิโลกรัมมาหาค่าความร้อน ค่าท่ีวัด
ได้คือ ค่าความร้อนต่ า (LHV) ต่อกิโลกรัม 
ค่าความร้อนสูงหรือ Higher heating value (HHV) หมายถึงการน าชีวมวลหนัก 1 กิโลกรัม มาลดความชื้นหรือก าจัดน้ าออกให้
หมดจากนั้นน ามาหาค่าความร้อน  ค่าท่ีวัดได้คือค่าความร้อนสูง (LHV) ต่อกิโลกรัม และมีความสัมพันธ์กับค่าความร้อนต่ าดังน้ี  HHV = 
LHV + 5.72(9H + M) kcal/kg หรือHHV = LHV + 23.95 (9H + M) kJ/kg เมื่อ H เท่ากับปริมาณเปอร์เซ็นต์ของธาตุไฮโดรเจนในชีว
มวล และเมื่อ M เท่ากับปริมาณเปอร์เซ็นต์ของความชื้นในชีวมวล 
 ท่ีมา: Georg Tchobanoglous, Solid Waste, 1993, P.61 
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ค่าความร้อนต่ าเฉลี่ยประมาณ 1,670 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม และต้องไม่ต่ ากว่า 1,440 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม
ในทุกฤดูกาล (Haukohlet al, 2000: 2) 
 

Tchobanoglous et al., (1993:83-86) อธิบายว่า ค่าความร้อนของขยะมูลฝอยสามารถหาได้โดย 
(1) จากการเผาในเตาเผาจริง reteCiralaCการวัดปริมาณความร้อนทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วย (2) การวัดปริมาณ
ความร้อนจากชิ้นส่วนตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนของขยะมูลฝอยด้วย Bomb calorimeter และ (3) วิธีค านวณ
จากองค์ประกอบของธาตุหลักซึ่งได้แก่ คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H)ออกซิเจน (O) ไนโตรเจน (N) ก ามะถัน (S) 
และเถ้า โดยสมมติฐานที่ว่าขยะมูลฝอยเปรียบเสมือนสารประกอบชนิดหนึ่งที่มีองค์ประกอบของธาตุหลักในรูป
ของ CaHbOcNdSeดังนั้น ค่าความร้อนของขยะมูลฝอยจึงสามารถค านวณได้จากสูตรของDulongด้วย
สัดส่วนของธาตุหลักในองค์ประกอบของขยะมูลฝอยแต่ละประเภทดังแสดงไว้ในตารางที่ 3.7-2 

 

Higher heating value (HHV) (kcal/kg) = 80.60C+339.10(H-O/8) +22.20S+5.56N 
 

เมื่อ  C, H, O, S, N เป็น% โดยน้ าหนักแห้ง 

ตารางท่ี   5   แสดงองค์ประกอบทางเคมีของขยะมูลฝอยชุมชน 

องค์ประกอบขยะมูลฝอย 
สัดส่วนโดยน้ าหนักแห้ง (%) 

C H O N S Ash Total 

เศษอาหาร ขยะอินทรีย์ 48.0 6.4 32.6 2.6 0.4 10.0 100.0 
กระดาษ 43.5 6.0 44.0 0.3 0.2 6.0 100.0 
กระดาษลัง กล่องกระดาษ 44.0 5.9 44.6 0.3 0.2 5.0 100.0 
พลาสติกประเภทต่างๆ 60.0 7.2 22.8 - - 10.0 100.0 
ผ้า เศษผ้า 55.0 6.6 31.2 4.6 0.1 2.5 100.0 
ยาง 78.0 10.0 - 2.0 - 10.0 100.0 
หนัง 60.0 8.0 11.6 10.0 0.4 10.0 100.0 
เศษหญ้า ใบไม้ 47.8 6.0 38.0 3.4 0.3 4.5 100.0 
เศษไม้ 49.5 6.0 42.7 0.2 0.1 1.5 100.0 
แก้ว 0.5 0.1 0.4 0.1 - 98.9 100.0 
อลูมิเนียม 4.8 0.6 4.5 0.1 - 90.0 100.0 
โลหะ  4.8 0.6 4.5 0.1 - 90.5 100.0 
ขยะอันตราย 26.3 3.0 2.0 0.5 0.2 68.0 100.0 
อ่ืนๆ 26.3 3.0 2.0 0.5 0.2 68.0 100.0 
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ทั้งนี้ ภายใต้โครงการใช้องค์ประกอบของกระทรวงพลังงานในการค านวณหาค่าความร้อนของขยะมูล
ฝอยที่ใช้ในการออกแบบระบบก าจัดขยะมูลฝอย โดยสูตรของ ดูลอง (Dulong’s Formula) จะได้คุณสมบัติ
ทางความร้อนโดยเป็นค่ากลางดังนี้ 

 

ค่าความร้อนสูง (HHV) (Kcal/kg) = 2,294.01 
ค่าความร้อนต่ า (LHV) (Kcal/kg) = 1,849.41 

 

โดยมีค่าความร้อนต่ าตามสภาพขยะมูลฝอยที่มีความชื้น เท่ากับ 1,849 Kcal/kg สูงกว่าค่าความร้อน
ต่ าเฉลี่ยที่สามารถน าไปก าจัดด้วยวิธีเผาได้ ซึ่งหมายความว่า ภาพรวมของขยะมูลฝอยมีค่าความร้อนเหมาะสม
กับการก าจัดด้วยวิธีเผา 

 
2) ขนาดของระบบผลิตพลังงาน และก าลังการผลิตไฟฟ้า 
 การก าหนดขนาดระบบผลิตพลังงาน และการประมาณการก าลังการผลิตไฟฟ้าใช้หลักการ

ประมาณการจากค่าความร้อนของขยะและปริมาณขยะที่เผาก าจัด ค านวณจากค่าประสิทธิภาพการเผาของ
โรงเผาขยะที่เป็นที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลดังต่อไปนี้ 

 

ค่าความร้อนของขยะเข้าเตาเผา 
(Kcal/kg) 

ปริมาณขยะเข้าสู่เตาเผา 
(ตันต่อวัน) 

ไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด
(MW) 

1,300 500 7.04 
1,440 500 7.79 

1,700 500 9.35 

1,800 500 9.75 
2,300 392 9.75 

 
  โดยค่าความร้อนของขยะชุมชนที่ใช้ในการออกแบบ คือ 1,800 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม และ
ประมาณการก าลังการผลิตไฟฟ้า 1 MW ต่อปริมาณขยะ 51.28 ตันต่อวัน ที่ประสิทธิภาพเตาเผา (Heat rate) 
22.32% 

3) คุณภาพน้ าใช้  
 คุณภาพน้ าดิบส าหรับใช้ในโครงการมีดังนี้ 

รายการ หน่วย ช่วง 

แคลเซียม mg/l as CaCO3 186-210 
แมกนีเซียม mg/l as CaCO3 78-90 

โซเดียม mg/l as CaCO3 168-192 
ซัลเฟต mg/l as CaCO3 54-84 

คลอไรด์ mg/l as CaCO3 66-90 
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รายการ หน่วย ช่วง 
ไบคาร์บอร์เนต mg/l as CaCO3 312-360 

เหล็ก mg/l < 1 

ซิลิกา (ที่เกิดปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนไอออน) mg/l as SiO2 48.0-60 
ความขุ่น NTU 18 

สารแขวนลอยทั้งหมด mg/l 18 

สารที่ละลายได้ทั้งหมด mg/l 420-480 
พีเอช ที่ 250C - 7.6-7.8 

การน าไฟฟ้าที่ ที่ 250C Micromole/cm 822-900 
ซิลิกาในรูปคอลลอยด์ mg/l as SiO2 ไม่มี 

 

4) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

4.1) มาตรฐานคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากเตาเผาขยะมูลฝอย 

 มาตรฐานคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากเตาเผาขยะมูลฝอยที่ใช้ในการออกแบบคือ มาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยใหม่และเตาเผามูลฝอยเก่าเฉพาะส่วนที่มีการขยายกิจการ
หลังจากวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับไว้ (16 กรกฎาคม 2553) ส าหรับเตาเผามูลฝอยที่มีก าลังการเผาไหม้ในการ
ก าจัดมูลฝอยเกินกว่า 50 ตันต่อวัน ดังต่อไปนี้ 

สารมลพิษ ค่า หน่วย 

1. ปริมาณฝุ่นละออง (TSP) ไม่เกิน 70 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไมเ่กิน 30 ส่วนในล้านส่วน 

3. ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOx as NO2 ) 

ไม่เกิน 180 ส่วนในล้านส่วน 

4. ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCL) ไม่เกิน 25 ส่วนในล้านส่วน 

5. สารปรอท (Hg) ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

6. สารแคดเมี่ยม (Cd) ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

7. สารตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

8. ค่าสารประกอบไดออกซิน 
(PCDD/PCDFs ) 

ไม่เกิน 0.1 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค านวณผลในรูปของ 
หน่วยความเข้มข้น เทียบเคียงความเป็นพิษต่อ 
มนุษย์ (PCDD/Fs as Toxic Equivalent ; I-TEQ) 

9. ค่าความทึบแสง (Opacity) ไม่เกิน 10 ร้อยละ 
 

หมายเหตุ:  การค านวณค่าอากาศเสียแต่ละชนิดที่ปล่อยทิ้งจากปล่องเตาเผามูลฝอยให้ค านวณผลที่ความดัน1บรรยากาศหรือ
ที7่60 มิลลิเมตรปรอทอุณหภูมิ25 องศาเซลเซียสที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน 
(O2) ร้อยละ7 
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ที่มา:  ดัดแปลงจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องก าหนดให้เตาเผามูลฝอยเป็นแหล่งก าเนิด
มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม127 ตอนพิเศษ
87 ง  ราชกิจจานุเบกษา 16 กรกฎาคม 2553 และ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 127 ตอน
พิเศษ  87 ง ราชกิจจานุเบกษา 16 กรกฎาคม2553 

 

4.2) มาตรฐานน้ าทิ้ง 
 มาตรฐานน้ าทิ้งที่ใช้ในการออกแบบคือมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม

อุตสาหกรรม ดังนี้ 

ดัชนีคุณภาพน้ า ค่ามาตรฐาน 

1. ค่าความเปน็กรดและดา่ง (pH value) 5.5-9.0 

2. ค่าทีดีเอส (TDS หรือ Total 
Dissolved Solids) 

-  ไม่เกิน 3,000 มก/ล.หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่ง
รองรับน้ าทิ้งหรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ที่คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 5,000 มก./ล.  

  -  น้ าทิ้งที่จะระบายลงแหล่งน้ ากร่อยที่มีค่าความเค็ม (Salinity) เกิน 
2,000 มก./ล. หรือลงสู่ทะเลค่าทีดีเอสในน้ าทิ้งจะมีค่ามากกว่าค่าทีดี
เอสที่มีอยู่ในแหล่งน้ ากร่อยหรือน้ าทะเลได้ไม่เกิน 5,000 มก.ล. 

3. สารแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่เกิน 50 มก./ล.หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ประเภทของแหล่งรองรับน้ า
ทิ้งหรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมหรือประเภทของระบบบ าบัด
น้ าเสียตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 150 
มก./ล. 

4. อุณหภูมิ (Temperature) ไม่เกิน 40°C 

5. สีหรือกลิ่น ไม่เป็นที่พงึรังเกียจ 

6. ซัลไฟด์ (Sulfide as H2S) ไม่เกิน 1.0 มก./ล. 

7. ไซยาไนด์ (Cyanide as HCN) ไม่เกิน 0.2 มก./ล. 

8. น้ ามนัและไขมัน (Fat, Oil and 
Grease) 

ไม่เกิน 5.0 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่ง
รองรั บน้ า ทิ้ ง  หรื อประ เภทของ โร งงานอุตสา หกรรมตามที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 15 มก./ล. 

9. ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ไม่เกิน 1.0 มก./ล. 

10. สารประกอบฟนีอล (Phenols) ไม่เกิน 1.0 มก./ล. 

11. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ไม่เกิน 1.0 มก./ล. 

12. สารที่ใชป้้องกันหรือก าจัดศัตรูพืช
หรือสัตว์ (Pesticide) 

ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่ก าหนด 
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ดัชนีคุณภาพน้ า ค่ามาตรฐาน 

13. ค่าบีโอดี (5 วันที่อุณหภูมิ 20 °C 
(Biochemical Oxygen Demand : 
BOD) 

ไม่เกิน 20 มก./ล.หรือแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่งรองรับน้ า
ทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมตามที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 60 มก./ล. 

14. ค่าทีเคเอ็น (TKN หรือ Total 
Kjeldahl Nitrogen) 

ไม่เกิน 100 มก./ล.หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่ง
รองรั บน้ า ทิ้ งหรื อประ เภทของ โรง งานอุตส าหกรรม ตามที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 200 มก./ล. 

15. ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen 
Demand : COD) 

ไม่เกิน 120 มก./ล.หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่ง
รองรั บน้ า ทิ้ งหรื อประ เภทของ โรง งานอุตส าหกรรม ตามที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 400 มก./ล. 

16. โลหะหนัก (Heavy Metal)   

  1. สังกะสี (Zn) ไม่เกิน 5.0 มก./ล.  

  2. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลน้ท์ 
(Hexavalent Chromium) 

ไม่เกิน 0.25 มก./ล. 

  3. โครเมียมชนิดไตรวาเลน้ท์ 
(Trivalent Chromium) 

ไม่เกิน 0.75 มก./ล. 

  4. ทองแดง (Cu) ไม่เกิน 2.0 มก./ล. 

  5. แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.03 มก./ล 

  6. แบเรียม (Ba) ไม่เกิน 1.0 มก./ล 

  7. ตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน 0.2 มก./ล. 

  8. นิคเกิล (Ni) ไม่เกิน 1.0 มก./ล. 

  9. แมงกานสี (Mn) ไม่เกิน 5.0 มก./ล. 

  10. อาร์เซนิค (As) ไม่เกิน 0.25 มก./ล. 

  11. เซเลเนียม (Se) ไม่เกิน 0.02 มก./ล. 

  12. ปรอท (Hg) ไม่เกิน 0.005 มก./ล. 

ที่มา : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงาน 

 

5) เกณฑ์การออกแบบ 

 5.1) องค์ประกอบโครงการ 

การออกแบบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีเตาเผาขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้า 
ขนาด 500 ตันต่อวัน ก าหนดให้มีองค์ประกอบโครงการ ดังนี้ 
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(1) ระบบเตาเผาและผลิตพลังงานจากขยะ และระบบประกอบ ได้แก่ 
- ระบบพักเก็บแบบบ่อพัก (Bunker) จัดการและป้อนขยะมูลฝอย  
- เตาเผาขยะ และระบบผลิตไอน้ า 
- ระบบบ าบัดก๊าซไอเสีย  
- ระบบจัดการเถ้าลอยและเถ้าหนัก  
- กังหันไอน้ าและเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  
- ระบบบ าบัดน้ าดิบและเตรียมน้ าปราศจากไอออน (Water Treatment Plant) 
- ระบบน้ าหล่อเย็น  
- ระบบอัดอากาศและระบายความร้อน 
- ระบบบ าบัดน้ าชะขยะและน้ าเสีย  

(2) ระบบชั่งและบันทึกน้ าหนักขยะทีเ่ข้าสู่โรงเผาขยะมูลฝอยและปริมาณกากเถ้าท่ีน าไป 
      ก าจัด  
(3) ระบบก าจัดกาก/เถ้าหนักโดยการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล  
(4) อาคาร เช่น อาคารเตาเผา อาคารส านักงาน อาคารโรงซ่อมบ ารุง  
(5) ระบบสาธารณูปโภคและระบบอ านวยความสะดวก ได้แก่ ระบบถนนภายในและ

ระบบการจราจรพ้ืนที่จอดรถประตูเข้า–ออกรั้วภูมิสถาปัตย์ของสถานที่ระบบประปาระบบไฟฟ้าและ
ระบบสื่อสารเป็นต้น 
 

 5.2) ข้อก าหนดทางเทคนิค 
 (1) บ่อพักขยะมูลฝอย (Refuse Pit)  เป็นบ่อโครงสร้างเหล็กมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 
เท่าของประมาณขยะมูลฝอยที่จ าเป็นจะต้องเก็บเพ่ือให้การเผาขยะมูลฝอยเป็นไปโดยต่อเนื่องไม่ขาดตอน
ตลอด 24 ชั่วโมง (24 hr. Operation) ของปีการออกแบบปีสุดท้ายหรือพักเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 7 วัน มี
จ านวนช่อง (Bunker) เพียงพอส าหรับจ านวนรถขนขยะมูลฝอยในการด าเนินการในแต่ละช่วงเวลาและมีประตู
เหล็ก (Bunker Gate) เปิดปิดด้วยไฟฟ้า ควบคุมจากห้องควบคุมกลางขณะเทขยะมูลฝอยจากรถ การขนถ่าย
ขยะมูลฝอยเข้าสู่เตาเผาจะใช้ปั้นจั่นคีบขยะมูลฝอย (Crane) ซึ่งมีสมรรถนะสามารถป้อนขยะมูลฝอยเข้าสู่ 
Hopper ได้อย่างต่อเนื่องและควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และควบคุมจากห้องควบคุมปั้นจั่น 
ซึ่งต้องมองเห็นบริเวณ Refuse Pit และ Hopper ได้อย่างชัดเจน 

(2)  กรวยรับขยะมูลฝอยและอุปกรณ์ป้อนเข้าเตาเผา (Charging Hopper and Feeder) 
กรวยรับขยะมูลฝอยเป็นโครงสร้างเหล็กต้องออกแบบให้รูปทรง มุมหักงอ และความลาดเทให้ขยะมูลฝอย
สามารถเคลื่อนผ่านได้โดยไม่ติดขัด และมีปริมาตรเพียงพอในการป้อนขยะมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการเผา โดย
ไม่ขาดช่วงและต้องมีอุปกรณ์ป้อนขยะมูลฝอยเข้าเตาเผา (Feeder) ที่ท างานด้วยกลไกสอดคล้องรับการ
เคลื่อนตัวของตะกรับในเตาเผา (Grate) 

(3) เตาเผา (Furnace) เป็นชนิดตะกรับ (Stoker Type) ซึ่งควบคุมด้วยระบบไฮโดรลิก 
และอยู่ในสายการผลิตของโรงงานที่เชื่อถือได้โดยมีอุณหภูมิในเตาเผาไม่น้อยกว่า 850 องศาเซลเซียส ต้องมี
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ประสิทธิภาพ ในการเผาไหม้ได้สมบูรณ์ โดยให้ก๊าซ NOX และก๊าซอ่ืนๆ ต่ าอยู่ในมาตรฐานของส านักนโยบาย
และแผนสิ่งแวดล้อม มีหัวช่วยเผา (Auxillary Burner) เพ่ือใช้ในการเริ่มต้นเผาโดยใช้เชื้อเพลิงเป็น Diesel 
Fuel Oil 

(4)  การก าจัดเถ้า (Ash Handling System)  ใช้วิธีก าจัดแบบกึ่งใช้ความชื้น (Semi Wet 
System) โดยเถ้าจาก Stoker, Boiler Fly Ash และ Electrostatic Precipitator (EP) จะถูกรวบรวมโดย
กรวยรับเถ้า (Ash Hopper and Chute) แล้วขนส่งโดย Conveyor ที่ท างานโดยอัตโนมัติมารวมกันที่บ่อรับ
เถ้า (Ash Yard) เพ่ือขนส่งไปฝังกลบต่อไป 

(5) การระบายความร้อนไอเสียจากเตาเผา (Flue Gas Cooling Equipment) ได้
พิจารณาใช้ทั้งระบบ Steam Boiler และ Water Spray Injection โดยในระบบ Steam Boiler ไอเสียจาก
เตาเผาจะผ่าน Boiler ซึ่งออกแบบให้รับความดันได้ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม/ตารางเมตร และให้ ไอเสียผ่าน
ออกมาที่อุณหภูมิไม่เกิน 240 – 260 องศาเซลเซียส ส าหรับระบบ Water Spray Injection นั้น จะเป็นระบบ
ที่ฉีดน้ าเข้าสู่ไอเสียเพ่ือลดอุณหภูมิโดยตรง โดยน้ าที่ฉีดเข้าไปจะระเหยเป็นไอหมดจึงเป็นระบบที่ต้องการมีน้ า
มาก ดังนั้นระบบนี้จึงต้องพิจารณาควบคู่ไปกับความเพียงพอของแหล่งน้ าดิบในแต่ละพ้ืนที่ของโครงการ 

 (6) ระบบบ าบัดก๊าซไอเสีย (Flue Gas Treatment Equipment) ใช้เครื่องมือดังนี้ 

 เถ้าและฝุ่นละอองBag House Filter or  Electrostatic Precipitator (EP) 

 Sox Dry Venturi Type , Ca (OH)2 Injection 

 NOx ใช้การควบคุมอุณหภูมิในเตาเผา  

 โดยไอเสียที่ปล่อยออกจากปล่อง ( Stack)  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  เถ้าและฝุ่นละออง ไม่เกิน 0.05 g /Nm3 
  Sox ไม่เกิน 100 ppm. 
 HCI ไม่เกิน 200 ppm. 
 NOx ไม่เกิน 280 ppm. 

  (7) ระบบอัดอากาศและระบายไอเสียจากเตาเผา (Drafting Equipment)ประกอบด้วย
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการออกแบบดังนี้ 

 Forced Draft Fan : Motor Drain Turbo Fan 

 Secondary Forced : เหมือน Forced Draft Fan   

 Induced Draft Fan : เหมือน Forced Draft Fan 

 Air Preheater : Steam Heating Type (For Primary and Secondary Air) 

 ท่ออากาศโครงสร้างเหล็กความเร็วมาตรฐาน 15 เมตร/วินาที 

 ท่อก๊าซเหมือนท่ออากาศ 

 ปล่อง (Stack)โครงสร้างภายในเป็นเหล็ก โครงสร้างภายนอกเป็น คสล.ความสูง
อย่างต่ าประมาณ 50 เมตร 
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 (8) เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ า (Steam Turbine Generator) เป็นกระบวนการน า
ความร้อนจากเตาเผามาใช้ประโยชน์ เกณฑ์ในการพิจารณาการผลิตไฟฟ้าประกอบด้วย 

 ต้องมีปริมาณขยะมูลฝอยเพียงพอเพ่ือท าให้ความร้อนที่เกิดขึ้นสามารถผลิตไฟฟ้า
ได ้

 มีความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจ 
(9) การก าจัดเถ้าใช้ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

เกณฑ์การออกแบบเหมือนกับการฝังกลบ 
(10) มาตรการเพ่ือความปลอดภัยมาตรการเพ่ือความปลอดภัยที่เตาเผาขยะมูลฝอย

นับเป็นสิ่งส าคัญมากอย่างหนึ่ง ซึ่งการออกแบบและการจัดหามาตรการเหล่านั้น จะพิจารณาสิ่งต่างๆดังนี้ 

 ระบบป้องกันและผจญเพลิง 

 หน้ากาก ถุงมือ และอุปกรณ์กันความร้อน ก๊าซพิษ ควันและสารพิษจากขยะ
มูลฝอย 

 ชุดปฐมพยาบาลส าหรับอุบัติเหตุ บาดแผล ไฟลวก ก๊าซพิษ ฯลฯ ซึ่งต้องมีอยู่
อย่างเพียงพอ 

 ที่พักผ่อนและเครื่องสุขภัณฑ์ เพ่ือลดความตึงเครียดจากงาน 

 แผนฉุกเฉินเพ่ือความปลอดภัยรวมส าหรับบริเวณเตาเผาขยะมูลฝอยในกรณี
อุบัติเหตุร้ายแรง 

 การปลูกต้นไม้ตามแนวเขต (Buffer Zone ) มีความจ าเป็นเพ่ือลดปัญหา 
มลภาวะและความไม่น่าดูต่อชุมชนภายนอก 

 จะก าหนดจ านวนแถวและประเภทต้นไม้ตามสภาพของพ้ืนที่ และการมองเห็น
จากสภาพใกล้เคียง 

(11) ระบบบ าบัดน้ าชะขยะจากบ่อพัก อาจใช้ระบบบ่อบ าบัดน้ าเสียธรรมชาติ 
(Stabilization Ponds) ถ้าอยู่ห่างจากชุมชนมาก และจะพิจารณาระบบที่ใช้เครื่องจักรกล เช่น ระบบ 
Activated  Sludge หรือ Rotating Biological Contactor ถ้าท่ีตั้งอยู่ใกล้ชุมชน ส าหรับเกณฑ์การออกแบบ
ระบบบ่อบ าบัดน้ าเสียมีดังนี้ 

 บ่อหมักไร้อากาศ (Anaerobic Pond): 
ภาระ BOD = 0.15-0.20 กิโลกรัมบีโอดี/ตร.ม.-วัน 
เวลาเก็บกัก = 15 – 30 วัน 
ความลึกบ่อ = 3 -4 เมตร 
ความลาดด้านข้างบ่อ = 1:1.5 – 1:2.5 
ประสิทธิภาพในการลด BOD = 50 – 60% (จากแต่ละบ่อ) 
BOD ของน้ าเสียไหลเข้าระบบบ่อ = 500 – 2,000 มิลลิกรัม/ ลิตร 
BOD ของน้ าทิ้งออกจากระบบบ่อ = <200มิลลิกรัม/ ลิตร 
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เนื่องจากน้ าเสียมีความเข้มข้นพอควร ดังนั้นจะพิจารณาการสร้างบ่อหมักไร้อากาศ
แบบอนุกรม 2-4 บ่อ เพ่ือลด BOD ก่อนออกจากบ่อสุดท้ายให้ต่ ากว่า 200 มิลลิกรัม/ ลิตร 

 บ่อผึ่ง (Facultative Pond): 

ภาระ BOD = 0.025-0.030กิโลกรัมบีโอดี/ตร.ม.-วัน 
ความลึกบ่อ = 2.5 – 3.0 เมตร 
ความลาดด้านข้างบ่อ = 1:1.5 – 1:2.5 
BOD ของน้ าทิ้งออกจากระบบบ่อ = < 100 มิลลิกรัม/ ลิตร 

 บ่อสุดท้าย (Maturation Pond): 

ภาระ BOD = 0.010-0.015 กิโลกรัมบีโอดี/ตร.ม.-วัน 
เวลาเก็บกัก = ประมาณ 10 วัน 
ความลึกบ่อ = 1.0 – 1.5 เมตร 
ความลาดด้านข้างบ่อ = 1:1.5 – 1:2.5 
BOD ของน้ าทิ้งออกจากระบบบ่อ = < 40 มิลลิกรัม/ ลิตร 
 

(12) การจัดบริเวณภายหลังการใช้ประโยชน์แล้ว : จะวางแผนการจัดบริเวณ และการใช้
ประโยชน์บริเวณก าจัดขยะมูลฝอยหลังสิ้นอายุการใช้งานแล้ว โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

 ให้มีความลาดชันที่เหมาะสม (3-8%) เพ่ือให้น้ าฝนระบายได้ดี และเพ่ือลดปัญหา
การกัดเซาะดิน 

 จัดมาตรการป้องกันการไหลของน้ าจากภายนอกมายังบริเวณก าจัดขยะมูลฝอย 
(ถ้าจ าเป็น) ซึ่งจะท าให้เกิดน้ าเสียที่มีปริมาณมากจากบริเวณก าจัดขยะมูลฝอย 
เช่น ท าคูระบายน้ ารอบบริเวณ 

 การยุบตัวขอบบริเวณฝังกลบขยะมูลฝอยส่วนใหญ่จะเกิดภายในเวลา 2 ปี หลัง
การฝังกลบ และจะเริ่มยุบตัวด้วยอัตราที่ลดลงหลังจากนั้น การออกแบบจะใช้ข้อ
สมมุติฐานว่าการยุบตัวสูงสุดเท่ากับ 20% 
 

6) หลักการท างานของระบบเตาเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า 
  แผนผังแสดงองค์ประกอบหลักและการท างานที่ส าคัญของระบบเตาเผาเพ่ือผลิตไฟฟ้า 

แสดงดังรูปที่ 7 
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รูปที่  7  แผนผังแสดงองค์ประกอบการท างานระบบเตาเผาขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้า 
 
(1) ระบบพักเก็บ จัดการและป้อนขยะมูลฝอย (MSW Storage, Handling and 

Feeding System) 
(1.1) เครื่องชั่งน้ าหนักขยะมูลฝอย (Weight Scale) 

  เมื่อรถขนส่งขยะมูลฝอยเข้าสู่โรงงานก าจัดขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยก็จะถูกชั่ง
น้ าหนักและบันทึกข้อมูลโดยเครื่องชั่งน้ าหนัก 
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(1.2) อาคารรับขยะมูลฝอย (Discharge Hall) 
  เมื่อขยะถูกชั่งน้ าหนักแล้ว รถขนส่งขยะก็จะขนส่งขยะไปยังอาคารรับขยะมูล

ฝอย เพื่อเทขยะมูลฝอยลงไปในบ่อรับขยะมูลฝอย  
(1.3) บ่อพักขยะมูลฝอย(Waste Storage Pit) 

  ขยะมูลฝอยจะถูกเทลงไปยังบ่อรับขยะมูลฝอยซึ่งเป็นบ่อคอนกรีต สามารถรับ
ขยะและพักเก็บขยะมูลฝอยไว้ได้ 5-7 วัน 

(1.4) เครนคีบขยะ (Grab Crane) 
   ขยะจะถูกคลุกเคล้า เคลื่อนย้าย และป้อนเข้าสู่เตาเผาโดยใช้เครนคีบขยะที่

ติดตั้งไว้เหนือบ่อพักขยะ เพ่ือให้ขยะที่ป้อนเข้าสู่เตามีความสม่ าเสมอและเกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์  
(1.5) ระบบป้อนขยะ (Feeding System) 

  ขยะจะถูกป้อนเข้าสู่เตาทางกรวยรับขยะซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับช่องป้อนขยะ ซึ่งที่
ด้านล่างของช่องป้อนจะมีเครื่องผลักขยะ (PusherFeeder) คอยผลักขยะเข้าสู่ตะกรับเผาขยะ 

(2) ระบบเผาไหม้ขยะและผลิตไอน้ า (Combustion and Steam Generation) 
(2.1)  ตะกรับเผาขยะ (Grate) 

  ตะกรับเผาขยะถือว่าเป็นอุปกรณ์หลักของโรงเตาเผาขยะเพ่ือผลิตพลังงาน 
โดยขยะจะถูกเผาไหม้บนตะกรับและเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน 

(2.2) หม้อไอน้ า 
  หม้อไอน้ าจะท าหน้าที่ดูดซึมความร้อนจากการเผาไหม้ขยะไว้และเปลี่ยนให้

กลายเป็นไอน้ า 
(3) ระบบบ าบัดก๊าซไอเสีย (Flue Gas Treatment System) 

ก๊าซไอเสียซึ่งถูกลดอุณหภูมิแล้วจากหม้อไอน้ า จะถูกส่งเข้าสู่ระบบบ าบัดก๊าซไอเสีย 
ซึ่งเป็นแบบกึ่งแห้ง (Semi-dry Flue Gas Cleaning System) ซึ่งประกอบด้วย หอปฏิกิริยา (Reaction 
Tower) ระบบท า Lime Slurry หัวฉีดพ่นความเร็วสูง (High Speed Atomizer) ถุงกรอง (Bag Filter) และ
ปล่องระบายก๊าซ (Stack) โดยก๊าซที่เป็นกรดจะท าปฏิกิริยากับ Lime Slurry ในขณะที่โลหะหนักและไดออก
ซิน จะถูกดูดซับไว้ด้วยผงถ่านกัมมันต์ 

 
ขั้นตอนในการท าความสะอาดก๊าซไอเสีย 
(3.1) SNCR (Selective Non-catalytic Reduction) ส าหรับก าจัด NOx ซึ่งท า

โดยการฉีดพ่นสารละลายแอมโมเนียเข้าสู่ห้องเผาไหม้ซึ่งมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณ NOx ได้ประมาณ 
40%-50% 

(3.2) การฉีดพ่นผงถ่านกัมมันต์เข้าไปยังท่อไอเสีย เพ่ือก าจัดโลหะหนัก ไดออกซิน
และฟูแลน ให้มีค่าไม่เกินมาตรฐานที่ก าหนด  

(3.3) หอปฏิกิริยา (Reaction Tower) ส าหรับก าจัด Sox และ HCl ซึ่งเป็นการฉีด
พ่น Lime Slurrry  โดยใช้หัวฉีดพ่นความเร็วสูง (High Speed Atomizer) เพ่ือให้ของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นด่าง
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ท าปฏิกิริยากับก๊าซที่เป็นกรดภายในหอปฏิกิริยา ซึ่งมีประสิทธิภาพในการก าจัด Sox และ HCl ได้ประมาณ 
85-90% 

(3.4) ถุงกรอง (Bag Filter) ส าหรับก าจัดฝุ่นในไอเสีย ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่า 
99.5% 
 (4) เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ า (Steam Turbine Generator) 
  เครื่องกันหันไอน้ าและเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจะใช้ไอน้ าที่ผลิตจากหม้อไอน้ าเป็น
พลังงานท าให้เกิดการหมุน และเปลี่ยนให้เป็นกระแสไฟฟ้า 

(5) การก าจัดเถ้าลอย (Fly Ash Treatment) 
เถ้าลอยจะถูกรวบรวมจากถุงกรองและพักไว้ในไซโล จากนั้นจะถูกน าไปบ าบัดโดย

วิธีการท าให้แข็งตัว (Solidification) เพ่ือไม่โลหะหนักและสารอันตรายอ่ืนๆ รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม จากนั้นจะ
ถูกน าไปก าจัดด้วยระบบฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล 

(6) การก าจัดเถ้าหนัก (Slag Treatment) 
เถ้าหนักจากห้องเผาไหม้จะถูกน าไปเก็บไว้ในบ่อพักเถ้า และน าไปก าจัดในบ่อฝังกลบ

แบบถูกหลักสุขาภิบาล โดยมีการแบ่งส่วนพื้นที่ออกจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยทั่วไป 
(7) ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment System) 

ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
(7.1) ตะแกรงแบบ Drum Screen ส าหรับก าจัดสารแขวนลอย 
(7.2) บ่อปรับสภาพ (Equalization Tank) ส าหรับก าจัดสารแขวนลอย 
(7.3) การปรับค่าพีเอช (Neutralization)  
(7.4) การท าให้สารแขวนลอยรวมตัวกันเป็นกลุ่ม (Flocculation)เพ่ือก าจัดสาร

แขวนลอย 
(7.5) ระบบบ าบัดแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Process) ส าหรับก าจัด BOD 

และ COD  
(7.6) ระบบบ าบัดแบบใช้อากาศ (Aerobic Process) ส าหรับก าจัด BOD และ 

COD เพ่ิมเติม และก าจัดไนโตรเจน  
(7.7) ระบบบ าบัดแบบเมมเบรน (Membrane Treatment) ส าหรับการก าจัดสาร

แขวนลอย BODCOD และไนโตรเจน เพิ่มเติม เพ่ือให้คุณภาพน้ าที่ปล่อยทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

7) กระบวนการท างาน และสมดุลมวลในระบบเตาเผาขยะมูลฝอย 
  แผนผังแสดงกระบวนการท างานการไหลของมวล และสมดุลความร้อน ในระบบเตาเผา

ขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้าขนาด 500 ตันต่อวัน แสดงดังรูปที่ 8 ถึงรูปที่ 14 
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รูปที่  8  กระบวนการท างานของระบบเตาเผาขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้า ขนาด 500 ตันต่อวัน 
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รูปที่  9   กระบวนการท างานและสมดุลมวลของระบบรับขยะ (Refuse bunker system) 
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รูปที่ 10 กระบวนการท างานของระบบเตาเผาขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้า ขนาด 500 ตันต่อวัน 
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รูปที่ 11  สมดุลความร้อน ระดับต่ า  
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รูปที่ 12  สมดุลความร้อน ระดับกลาง  
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รูปที่  13   สมดุลความร้อน ระดับสูง 
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รูปที่  14  สมดุลน้ าใช้และน้ าทิ้งของระบบเตาเผาเพื่อผลิตไฟฟ้า ขนาด 500 ตันต่อวัน 



 โครงการศึกษาและจัดท าข้อมูลการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน 
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9. คุณลักษณะการท างานระบบเตาเผาขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้า 

1) ระบบรับและพักขยะมูลฝอยส่วนหน้า เป็นอาคารรับขยะมูลฝอยแบบบ่อพัก (Receiving bunker) 
ขนาด 500 ตันต่อวัน หรือ 182,500 ตันต่อปี มีระบบรวบรวมน้ าชะขยะเพ่ือน าไปบ าบัดด้วยระบบบ าบัดน้ า
เสียในโครงการและเครื่องย่อยขยะชิ้นใหญ่เพ่ือควบคุมปริมาณความชื้นของขยะมูลฝอย ส าหรับป้อนเข้าระบบ
เตาเผาตามก าหนดอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

2) เตาเผาขยะมูลฝอยแบบตะกรับ ขนาด 500 ตันต่อวัน ขีดความสามารถรวมไม่น้อยกว่า 500 ตัน
ต่อวัน หรือ 182,500 ตันต่อปี ที่ความชื้นประมาณ ร้อยละ 50 พร้อมระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากการเผา 
ขนาด 4.5 MW จ านวน 2 ชุด มีก าลังการผลิตรวมไม่น้อยกว่า 9  MW  โดยมีคุณลักษณะท างานและ
องค์ประกอบที่ส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

2.1) ระบบเตาเผาขยะมูลฝอยแบบตะกรับ (Stoker grate incineration system) 
2.2) ระบบลดอุณหภูมิก๊าซร้อนจากเตาเผาด้วยหม้อไอน้ าและหอลดอุณหภูมิ (Waste Heat 

Recovery Boiler System) 
2.3) ระบบผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ า แบบ condensing (Steam turbine and generator)   
2.4) ระบบน้ าใช้ (Make - up water treatment system) และบ าบัดน้ าเสีย 
2.5) ระบบบ าบัดก๊าซไอเสีย แบบถุงกรองฝุ่นกึ่งแห้ง (Semi dry Bag filter flue gas cleaning 

system) พร้อมเครื่องระบายความร้อนจากก๊าซด้วยน้ าแบบฟลูอิคไดซ์เบค (Fluidized bed Reactor) ที่
สามารถควบคุมการผสมปูนขาวและผงถ่าน (Activated Carbon) กับก๊าซไอเสียที่ระบายออกจากหอลด
อุณหภูมิก่อนระบายเข้าเครื่องดับจับฝุ่น เพ่ือดักเถ้าลอยและก๊าซไอเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง (SO2  SO3HClและ 
HF) ปรอท ไดออกซิน และฟูแรน ให้อากาศที่ระบายออกจากเตาบริเวณปลายปล่องสู่บรรยากาศไม่มี
ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมตามค่ามาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษก าหนด  

2.6) ระบบก าจัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) โดยการสเปรย์สารละลายแอมโมเนีย ความเข้มข้น 
25% เข้าห้องเผาไหม้ส่วนบนที่อุณหภูมิประมาณ 850-950 องศาเซลเซียส เพ่ือสลายก๊าซ NOX (NOX-
decomposition) โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าบริเวณปลายปล่อง (Stack Outlet) เพ่ือควบคุมปริมาณการ
สเปรย์แอมโมเนียให้สามารถก าจัดก๊าซ NOX ตามค่ามาตรฐานที่ก าหนด  

2.7) ระบบระบายก๊าซไอเสีย (Induced Draft Fan) เพ่ือควบคุมอัตราการระบายก๊าซไอเสียออก
จากระบบเตาเผาและระบบท าความสะอาดก๊าซอย่างเหมาะสม โดยให้มีอัตราการระบายของก๊าซที่ปลายปล่อง
ประมาณ 15-30 เมตรต่อวินาที ป้องกันไม่ให้เกิดเสียงดังส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 

2.8) ระบบล าเลียงเถ้าหนักและเถ้าลอย (Ash Handling System) 
2.9) ระบบปรับเสถียรเถ้าเบา (Fly ash Stabilization System) 

3) อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ที่จ าเป็นตามมาตรฐานผู้ผลิต 
4) แบบผังบริเวณโครงการและแบบแปลนระบบเตาเผาเบื้องต้น 
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  แผนผังบริเวณของโครงการและแบบแปลนระบบเตาเผาเพ่ือผลิตไฟฟ้า ขนาด 500 ตันต่อวัน 
พร้อมรายการองค์ประกอบและขนาดของระบบ แสดงดังตารางที่  6  และรูปที่ 15 

ตารางที่  6 ขนาดและองค์ประกอบของระบบ 

ล าดับที่ รายการ ขนาด หน่วย 

1 งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง 74 ไร่ 

2 งานถนน 8,000 ตร.เมตร 

3 งานประปาโครงการ 1 ชุด 
4 งานสุขาภิบาลและบริเวณ 37,000 ตร.เมตร 

5 งานภูมิสถาปัตย์ ภายนอกอาคาร 3,000 ตร.เมตร 
6 งานก่อสร้างอาคาร   

 อาคารป้อมยาม 12 ตร.เมตร 

 อาคารส านักงาน 500 ตร.เมตร 

 อาคารเครื่องชั่ง 78 ตร.เมตร 

 อาคารซ่อมบ ารุง 170 ตร.เมตร 

 อาคารรับขยะและควบคุมเตาเผา 2,300 ตร.เมตร 

 อาคารพักขยะ 1,200 ตร.เมตร 

 อาคารเตาเผา 3,400 ตร.เมตร 

 อาคารเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ า 1,400 ตร.เมตร 

7 งานก่อสร้างบ่อฝังกลบเถ้า     

 บ่อท่ี 1  22 ไร่ 
 บ่อท่ี 2  16 ไร่ 

8 งานก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย 4,000 ตร.เมตร 

9 งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบเตาเผา ประกอบด้วย   
 ระบบป้อนขยะมูลฝอย 2 ชุด 

 ระบบเตาเผาขยะมูลฝอยแบบตะกรับ  2 ชุด 

 ห้องเผาไหม้ ระบบหม้อไอน้ าและหอลดอุณหภูมิ  2 ชุด 
 ระบบท าความสะอาดก๊าซไอเสีย 2 ชุด 

 ระบบระบายก๊าซไอเสีย และระบบติดตามคุณภาพอากาศ  2 ชุด 
 ระบบกังหันไอน้ าและเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 2 ชุด 
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ล าดับที่ รายการ ขนาด หน่วย 

 ระบบกรองน้ าใช้ในระบบ 1 ชุด 
 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 1 ชุด 

 ระบบจัดการเถ้าลอยและเถ้าหนัก 2 ชุด 
 เครื่องสูบน้ า เครื่องอัดอากาศ พัดลมดูดอากาศและพัดลม

ระบายอากาศเสีย ทั้งระบบ 
2 ชุด 

 ระบบท่อ วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ  2 ชุด 
 ระบบไฟฟ้ารวมงานขยายเขตไฟฟ้า 22 k V  2 ชุด 

 ระบบควบคุม 2 ชุด 
 ระบบและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 1 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานความก้าวหน้า ฉบับที ่2 
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รูปที่  15  ผังบริเวณ (Layout plan) โรงเตาเผาขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้า ขนาด 500 ตันต่อวัน 

 
 
 



  รายงานความก้าวหน้า ฉบับที ่2 
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รูปที่ 16 แบบติดตั้งอาคารรับขยะมูลฝอยและเตาเผา  ผังที่ตั้งชั้นที่ 0.00 เมตร 



  รายงานความก้าวหน้า ฉบับที ่2 
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รูปที่ 17 แบบติดตั้งอาคารรับขยะมูลฝอยและเตาเผา  ผังที่ตั้งชั้นที่ +20.40 เมตร 



  รายงานความก้าวหน้า ฉบับที ่2 
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รูปที่ 18 รูปตัดของเตาเผาตามแนวยาว อาคารรับขยะมูลฝอยและเตาเผา 



 รายงานความก้าวหน้า ฉบับที ่2 
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10. การประมาณราคาค่าก่อสร้างและค่าด าเนินการบ ารุงรักษา 

10.1 ราคาในการก่อสร้างระบบ 

ในการค านวณราคาในการก่อสร้างจะแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้   
1) งานโยธาโครงสร้าง ราคาในส่วนนี้จะค านวณโดยอาศัยแบบเบื้องต้นของระบบ  

2) งานเครื่องจักรกล จะค านวณจากราคาปัจจุบันของเครื่องจักรกลที่จ าเป็น ใน

องค์ประกอบหลักของระบบเท่านั้น 

3) งานไฟฟ้าและระบบควบคุม จะค านวณจากราคาปัจจุบันที่ใช้ในระบบ 

4) ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด คิดเป็นร้อยละ 10 ของงานในแต่ละส่วน 

5) Factor F ค านวณตามค่าราคาโรงงาน โดยใช้ค่า Factor F ในปีล่าสุด 

6) ภาษีมูลค่าเพ่ิม คิดเป็นร้อยละ 7 ของราคางานเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ท้ังหมด 

10.2 ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

ในการประเมินค่าด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบ สามารถสรุปได้ดังนี้  
1) ค่าจ้างบุคลากร ก าหนดค่าจ้างตามมาตรฐานบุคลากร โดยแบ่งตามต าแหน่งหน้าที่

รับผิดชอบ 

2) ค่าบ ารุงรักษา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

- งานอาคาร ได้แก่ ค่าบ ารุงรักษาในส่วนอาคารและองค์ประกอบต่างๆ ภายในระบบ

บ าบัด คิดค่าบ ารุงรักษาร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าการก่อสร้าง 

- งานทาง ได้แก่ ค่าบ ารุงรักษาในส่วนของถนนงานคันบ่อต่างๆ คิดค่าบ ารุงรักษาร้อย

ละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าการก่อสร้าง 

- งานเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ คิดค่าบ ารุงรักษาร้อยละ 3.0 ต่อปีของมูลค่างาน

เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ 

3) ค่าไฟฟ้า คิดเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

- อัตราค่าไฟฟ้า คิดในอัตรา 3.7 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง 

- ค่า FiT ระยะเวลาสนับสนุน 20 ปี 
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4) ค่าสารเคมี มีส่วนสารเคมีท่ีใช้ในระบบ ได้แก่ 

- ค่าคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค (ชนิดผง) ราคา 50 บาทต่อกิโลกรัม(คลอรีน 65%) 

- ค่าโพลิเมอร์ 

ตารางท่ี  7  การประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบเตาเผาขยะมูลฝอย 500 ตันต่อวัน 

ล าดับ รายการ ปริมาณงาน หน่วย อัตราต่อหน่วย 
จ านวนเงิน  

(บาท) 

 
ส่วนที่ 1 หมวดงานอาคาร 

 
1 งานภายนอกอาคาร 

    
1.1 งานถมดนิและปรับระดบัพื้นที่ 47,000 ลบ.ม. 220 10,340,000 

1.2 ระบบประปาโครงการ 1 รวม 2,000,000 2,000,000 

1.3 งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ 37,000 ตร.ม. 100 3,700,000 

1.4 
งานระบบไฟฟา้แสงสว่างและ
สื่อสารบริเวณ 

10,000 ตร.ม. 100 1,000,000 

1.5 งานถนนคสล. 8,000 ตร.ม. 400 3,200,000 

1.6 งานแทน่เครื่องคสล. 1 ชุด 80,000 80,000 

1.7 บ่อเก็บน้ าดบิ 4,000 ตร.ม. 200 800,000 

1.8 งานรั้ว(ลวดหนาม) 1,200 เมตร 250 300,000 

1.9 งานรั้ว (ตาข่าย)ประต ู 250 เมตร 1,600 400,000 

1.10 
งานจัดภูมทิัศน ์(สวนหย่อม 
ทางเท้า โรยหิน) 

3,000 ตร.ม. 250 750,000 

 
รวม 1 22,570,000 

2 งานก่อสร้างอาคาร 
    

2.1 อาคารป้อมยาม 12 ตร.ม. 11,000 132,000.00 

2.2 อาคารส านักงาน 500 ตร.ม. 11,000 5,500,000 

2.3 อาคารเคร่ืองชั่ง 78 ตร.ม. 16,000 1,248,000.00 

2.4 อาคารซ่อมบ ารุง 170 ตร.ม. 16,000 2,720,000 

2.5 
อาคารรับขยะและควบคุม
เตาเผา 

2,300 ตร.ม. 22,300 51,290,000 
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ล าดับ รายการ ปริมาณงาน หน่วย อัตราต่อหน่วย 
จ านวนเงิน  

(บาท) 

2.6 อาคารพักขยะ 1,200 ตร.ม. 32,300 38,760,000 

2.7 อาคารเตาเผา 3,400 ตร.ม. 26,300 89,420,000 

2.8 
อาคารเคร่ืองผลิตไฟฟ้ากังหัน
ไอน้ า 

1,400 ตร.ม. 22,300 31,220,000 

 
รวม 2 220,290,000 

3 งานก่อสร้างบ่อฝังกลบเถ้า 
    

3.1 บ่อที่ 1 22 ไร ่ 1,625,000 35,750,000 

3.2 บ่อที่ 2 16 ไร ่ 1,625,000 26,000,000 

 
รวม 3 61,750,000 

4 งานก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย 3 ไร ่ 1,200,000 3,600,000 

5 
งานก่อสร้างบ่อตรวจติดตาม
คุณภาพน้ า 

3 บ่อ 56,000 168,000 

 
รวมหมวดงานอาคาร 308,378,000 

 
ราคารวม Factor F (1.1857) 365,643,794.60 

 
ส่วนที่ 2 หมวดงานระบบเฉพาะ 

1 ระบบเตาเผาเพื่อผลิตพลังงาน 2 ชุด 881,300,000 1,762,600,000 

2 อุปกรณ์ระบบประปาโครงการ 1 เหมา 300,000 300,000 

3 อุปกรณ์ระบบชัง่น้ าหนัก 1 ชุด 907,500 907,500 

 
รวมหมวดงานระบบเฉพาะ 1,763,807,500 

 
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) 1,887,274,025 

 
รวม (ส่วนที่ 1+2) 2,252,917,820 

 
ส่วนที่ 3 งานควบคุมก่อสร้าง 

    

 
งานควบคุมก่อสร้าง 1 เหมา 65,464,040 65,464,040 

 
ราคางานออกแบบวิศวกรรม 65,464,040 

 
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด 2,318,381,860 
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ตารางท่ี  8  ค่าด าเนินงานและบ ารุงรักษาระบบ (บุคลากร) 

ล าดับ ต าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่  
(คน-เดือน) 

อัตรา  
(บาท) 

รวมเป็นเงิน  
(บาท) 

1 บุคลากรบริหาร-งานธุรการ     

1.1 ผู้จัดการโรงงาน 1 85,000 85,000 

1.2 ผู้จัดการฝ่ายธุรการ 1 85,000 85,000 

1.3 ผู้จัดการปฏิบตัิการ 1 85,000 85,000 

1.4 วิศวกรเครื่องกล 1 85,000 85,000 

1.5 วิศวกรไฟฟ้าและเครื่องมือ 1 68,000 68,000 

1.6 
เจ้าหน้าที่อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภัย 

1 40,000 40,000 

1.7 ธุรการส านักงาน 1 25,000 25,000 

1.8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3 20,000 60,000 

1.9 เจ้าหน้าที่ท าความสะอาด 1 15,000 15,000 

  รวม 1 11 508,000 548,000 

2 
บุคลากรปฏิบัติการระบบผลิตพลังงาน
แบบความร้อน    

   

2.1 platform observer 2 52,000 104,000 

2.2 เจ้าหน้าที่ขับรถตักขี้เถ้า 8 52,000 416,000 

2.3 หัวหน้ากะ 4 52,000 208,000 

2.4 เจ้าหน้าที่ควบคุมเครน 4 52,000 208,000 

2.5 เจ้าหน้าที่ควบคุมเตาเผา/หม้อตม้ไอน้ า 12 52,000 624,000 

2.6 
Mechanical Equipment 
Management staff 

4 58,000 232,000 

2.7 
E & I Equipment Management 
staff 

4 58,000 232,000 

2.8 เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง 2 58,000 116,000 

2.9 
พนักงานคัดแยกขยะขนาดใหญบ่นลาน
รับขยะและควบคุมเคร่ืองย่อย 

2 15,000 30,000 
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ล าดับ ต าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่  
(คน-เดือน) 

อัตรา  
(บาท) 

รวมเป็นเงิน  
(บาท) 

  รวม 2 42 449,000 2,170,000 

  รวมทั้งหมด (1+2) 53 957,000 2,718,000 

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ประจ าและเจ้าหน้าที่รายกะ จ านวน 3 กะ + Standby 
 

ตารางท่ี 9 สรุปค่าด าเนินการและค่าบ ารุงรักษาโรงเตาเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า ขนาด 500 ตันต่อวัน 

 ล าดับ รายการ หน่วย ค่าใช้จ่าย 

1 
ค่าใช้จ่ายคงที่ส าหรับบุคลากรและการบริหารในปีแรกของ
การเดินระบบประมาณ(1.45% ของมูลค่าโครงการ) 

บาท/ปี 32,616,000 

2 
ค่าใช้จ่ายผันแปรในปีแรกท่ีเริ่มเดินระบบประมาณ (1.00% 
ของมูลค่าโครงการ) 

บาท/ปี 22,500,000 

3 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงรักษาประจ าปีในปีแรกที่เริ่มเดิน
ระบบประมาณ(1.00% ของมูลค่าโครงการ) 

บาท/ปี 22,500,000 

4 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม เปลี่ยนชิ้นส่วนของเครื่องจักรทุก 4 ปี
ส าหรับปีที่ 5 (2.50% ของมูลค่าโครงการ) 

บาท/ครั้ง 56,250,000 

 รวม  133,866,000 

 
 

11 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการมีส่วนร่วมของเอกชนในการลงทุนและ
บริหารด าเนินการระบบก าจัดขยะมูลฝอยจึงให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ทางการเงิน แต่เนื่องจาก เป็น
โครงการที่ต้องการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของ
โครงการ(Economic Benefit) นอกเหนือจากผลประโยชน์ด้านการเงินที่แสดงรายละเอียดในการวิเคราะห์
ด้านการเงิน 

ในส่วนของต้นทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Cost) โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ของที่ดินที่ใช้
ส าหรับการก่อสร้างจะไม่น ามาพิจารณาเนื่องจากโครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย นี้ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
เดิมซึ่งเป็นสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยอยู่แล้วซึ่งไม่ก่อให้เกิดต้นทุนการเสียโอกาสแต่อย่างใด 
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ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ จะเป็นการน าเสนออัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
(Project Internal Rate of Return) และมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ(Net Present Value of 
Project)  

11.1 ข้อมูลการลงทุนของโครงการ 

รายละเอียดของโครงการ จ านวนเงิน(ล้านบาท) 

งานก่อสร้างภายนอกอาคาร 26.76 
งานก่อสร้างอาคาร 261.20 
งานก่อสร้างบ่อฝังกลบเถ้าและบ่อบ าบัดน้ าเสีย 77.68 
งานเครื่องจักรและระบบ 1,887.27 

รวมงบประมาณในการลงทุน 2,252.92 

คิดเพียง 2,250.00 
 

 

11.2 การก าหนดค่าทางการเงินและเทคนิคในการวิเคราะห์ 
 

ข้อก าหนด หน่วย ค่า หมายเหตุ 
1. ข้อก าหนดทางการเงิน    

1.1 สัดส่วนการลงทุนในการวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ทางการเงนินี้ใชส้ัดส่วนของวงเงิน
กูย้ืมจากสถาบนัการเงินต่อเงินลงทุน (Debt 
to Equity Ratio) 

 1:1  

1.2 เงินกู้ยืมประเภทเงินกู้ช าระคืนเงินต้นเท่ากัน
ทุกงวด  

   

- มีระยะปลอดช าระเงนิต้น ปี 3 นับจากเริ่มใช้
วงเงิน 

- ระยะเวลาช าระเงนิต้น ปี 10  

- อัตราดอกเบี้ย  % 7.00  
1.3 สิทธิด้านภาษี ยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคล ปี 8 หลังเริ่มเดิน

ระบบ2 
1.4 ค่าเสื่อม คิดค่าเสื่อมเฉลี่ยเส้นตรง  ปี 20  

                                                 
2ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 เรื่องนโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน 
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ข้อก าหนด หน่วย ค่า หมายเหตุ 

1.5 อัตราการปรับเพิ่ม (Escalation factor) 
ก าหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราต่างๆ ดงันี้ 

   

- อัตราFiTแปรผัน % ต่อปี 1.50  
- ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะ % ต่อปี 1.00  

- ค่าใช้จ่ายผันแปร % ต่อปี 1.00  
- ค่าบ ารุงรักษาประจ าปี % ต่อปี 1.00  

2. ข้อก าหนดทางเทคนิค  ขนาดระบบ 
100% 

ขนาดการ
วิเคราะห ์

96% 

2.1 ขนาดของโครงการ    

- ขีดความสามารถในการรองรับขยะ(2x250 
ตันต่อวัน) 

ตันต่อวัน 500.00  

- ปริมาณขยะเข้าสู่เตาเผา ตันต่อวัน 500.00  

 ตันต่อชั่วโมง 20.83  

- ค่าความรอ้นของขยะ kJ/kg 7,536.24  
 Kcal/kg 1,800  

- ชั่วโมงเดินระบบในรอบปี ชั่วโมง 8,000 7,680 
- ประสิทธิภาพโรงเตาเผา (Heat rate) % 22.32 21.50 

2.2 ผลผลิต    
- พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด MWh 77,920 72,013 

 MW 9.74 9.38 
- พลังงานไฟฟ้าที่คาดจะจ าหน่ายเข้าระบบ MW 8.32 7.97 

- ประสิ ท ธิ ภ าพการ เดิ น ระบบ  (Plant 
Factor) 

% 91.45 91.45 

- กากคัดทิ้งและเถ้าที่ต้องก าจัด ตันต่อวัน 50 50 
- ปริมาณน้ าเสียจากหลุมรับขยะและขยะ

อินทรีย์อ่ืนๆ 
ตันต่อวัน 50 50 

3. ข้อก าหนดในการเดินระบบ    

3.1 ต้นทุนในการเดินระบบ    
- ค่าใช้จ่ายคงที่ส าหรับบุคลากรและการ

บริหารในปีแรกของการเดินระบบ
ประมาณ 

%ของมูลค่าของ
โครงการ 

1.45  
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ข้อก าหนด หน่วย ค่า หมายเหตุ 

- ค่าใช้จ่ายผันแปรในปีแรกที่เร่ิมเดินระบบ
ประมาณ 

%ของมูลค่าของ
โครงการ 

1.00  

- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงรักษาประจ าปี
ในปีแรกที่เร่ิมเดินระบบประมาณ 

% ของมูลค่าของ
โครงการ 

1.00  

- ค่าใช้จ่ายในการซ่อม เปลี่ยนชิ้นส่วนของ
เครื่องจักรทุก 4 ปีส าหรับปีที่ 5  

% ของมูลค่าของ
เครื่องจักรและงาน

ติดตั้ง 

2.50  

- ระยะเวลาสัญญารบัซื้อพลังงานไฟฟ้า ปี 20  
- ก าหนดอัตราค่าตอบแทนในการใช้ที่ดิน

ส าหรับโครงการ 
ล้านบาทต่อป ี 1 ตลอด

ระยะเวลาของ
โครงการ 

- กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า3    
4. อัตราค่าใช้จ่ายและรายรับของโครงการ     

กรณีFeed-in Tariff (FiT)4 
กรณีที่ก าลังผลิตติดตั้ง มากกว่า 3 เมกะวัตต์ 

   

- FiTF  2.39  
- FiTV2560  2.69  

- FiT  5.08  
- ระยะเวลาสนบัสนนุ ปี 20  

- FiT Premium 8 ปีแรก  0.70  
โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของ FiTV %ต่อปี5 1.5  

                                                 
3ภาคผนวก B กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 
4ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 2558 
5อัตรา FiTVจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามอัตราเงินเฟ้อขั้นพื้นฐาน (Core Inflation) ใช้ค่าเฉลี่ย 1.5% 
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ข้อก าหนด หน่วย ค่า หมายเหตุ 

ค่าฝังกลบขยะ เถ้าและเศษวสัดคุัดทิ้ง  บาทต่อตนั 350  

 หมายเหตุ รายละเอียดแสดงดังภาคผนวกC 
11.3 ระยะเวลาของโครงการ 
 

เนื่องจากระยะเวลาการสนับสนุนของ FiTก าหนดไว้ 20 ปี และไม่สามารถคาดเดาถึงนโยบายการ
สนับสนุนของรัฐภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
ลงทุนของโครงการ จึงก าหนดให้อายุของโครงการเป็นระยะเวลา 20 ปีสอดคล้องกับระยะเวลาการสนับสนุน 
FiT 

 
11.4 ผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
 

1) ผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ 
ต้นทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Cost) ที่ส าคัญคือต้นทุนการเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์

ของที่ดินที่ใช้ส าหรับการก่อสร้างโครงการ ผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นการน าเสนออัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ (Project Internal Rate of Return) และมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ 
(Net Present Value of Project) 

ที่อัตราค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย 500 บาทต่อตัน 
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Project Internal Rate of Return) = 13.85% 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ(Net Present Value) = 1,212.61 ล้านบาท 
ที่อัตราค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย 300 บาทต่อตัน 
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Project Internal Rate of Return) = 11.79% 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ(Net Present Value) = 823.34 ล้านบาท 
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2) ผลของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน 

พบว่าการลงทุนในโครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย ช่วยให้ระบบก าจัดขยะมูลฝอย
ทั้งระบบมีประสิทธิภาพและมีความเป็นไปได้ในการลงทุนไม่ว่าจะโดยรัฐหรือเอกชน กรณีของการลงทุนโดย
เอกชนปัจจัยที่ช่วยในการตัดสินใจของเอกชนคืออัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นเฉพาะในสัดส่วนของเงินลงทุน
ของเอกชน (IRR on Equity) ประมาณ 15% ซึ่งโครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย จะให้ผลตอบแทน
ตามอัตราค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย 

เมื่อก าหนดอัตราค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย 500 บาทต่อตัน  
อัตราผลตอบแทนในสัดส่วนของการลงทุนก่อนหักภาษีรายได้นิติบุคคล = 19.44% 
อัตราผลตอบแทนในสัดส่วนของการลงทุนหลังหักภาษีรายได้นิติบุคคล = 18.55%   
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 6 ปี 
 
 
ที่อัตราค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย 300 บาทต่อตัน 
อัตราผลตอบแทนในสัดส่วนของการลงทุนก่อนหักภาษีรายได้นิติบุคคล = 15.71% 
อัตราผลตอบแทนในสัดส่วนของการลงทุนหลังหักภาษีรายได้นิติบุคคล = 14.81%  
ระยะเวลาคืนทุน 7 ปี 
 
การแจกแจงอัตราเฉลี่ยต้นทุนและรายรับของโครงการต่อหน่วยน้ าหนักขยะมูลฝอย 

อายุโครงการ 20 ปี อัตราเฉลี่ยต่อปี 
(ล้านบาท) 

อัตราเฉลี่ยต่อน้ าหนัก 
(บาท/ตัน) 

ต้นทุนการลงทุน/การเงิน (Capital Cost) 138.50 759.15 

ต้นทุนเดินระบบ/บ ารุงรักษา(Operation Cost) 90.11 493.74 
รายรับจากการจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า 323.58 1,773.03 
 

 
12. การน าผลการศึกษาฯ ไปพิจารณาปรับใชใ้นการพัฒนาโครงการผลิตพลังงานจากขยะ 
 
 ตามความเห็นของที่ปรึกษา พ้ืนที่ที่สามารถน าผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงเตาเผา
ขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้า ขนาด 500 ตันต่อวัน ไปพิจารณาปรับใช้ได้ ควรเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ที่ปัจจุบันด าเนินการก าจัดขยะตั้งแต่ 250 ตันต่อวัน จนถึง 500 ตันต่อวัน โดยโรงเตาเผาขยะฯ ควรสามารถ
รองรับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งสามารถใช้ผลิตพลังงานจากขยะที่รื้อร่อนจากบ่อฝังกลบ ซึ่ง
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ปัจจุบันจ าเป็นจะต้องด าเนินการเนื่องจากส่วนใหญ่บ่อฝังกลบขยะเต็มและไม่สามารถจัดหาพ้ืนที่ ก าจัดขยะ
แห่งใหม่ได้  
 จากข้อมูลโครงการศึกษาปรับปรุงข้อมูลศักยภาพพลังงานขยะของ พพ . พบว่า ปัจจุบันมี อปท.ที่
ด าเนินการก าจัดขยะตั้งแต่ 250 ตันต่อวันขึ้นไปและยังไม่มีการก่อสร้างระบบผลิตพลังงานจากขยะ(ขยะ
ใหม่) รวมทั้งมีพ้ืนที่ส าหรับด าเนินโครงการ (ไม่ได้น าขยะไปก าจัดในสถานที่ของ อปท. อ่ืน หรือก าจัดขยะ
สถานที่ของเอกชน) ประมาณ 4 แห่ง (ตารางที่ 10 ) ที่อาจน าผลการศึกษาไปพิจารณาปรับใช้ได้ แต่ทั้งนี้
จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่นในด้านต่างๆ ตามที่ได้น าเสนอไปแล้วในหัวข้อ 3.2 ถึง 
3.4 และความต้องการของแต่ละท้องถิ่นซึ่งแตกต่างกันด้วย (ปัจจุบัน อปท. ต่างๆ ดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ใน
ขั้นตอนพฒันาโครงการผลิตพลังงานจากขยะแล้ว 
 
 
 
 
ตารางที่  10  ตัวอย่าง อปท.ทีส่ามารถน าผลการศึกษาความเป็นไปได้ฯ ไปพิจารณาปรับใช้ในการพัฒนา

โครงการผลิตพลังงานจากขยะ 

อปท. 
ปริมาณขยะที่ก าจัด (ตนั/วนั) 

สถานภาพการก าจัดขยะในปัจจบุัน ขยะของ 
อปท.เอง 

ขยะของ
หน่วยงานอื่น 

รวม 

ทน.อุดรธาน ี 160 90 250 ก าจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบที่สถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย บ้านโคกหาด ต.หนองนาค า อ.
เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งปัจจุบันเทศบาลได้คัดเลือก
เอกชนเข้าร่ วมด า เนินการโครงการผลิต
พลังงานจากขยะเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นการ
ผลิตเชื้อเพลิง RDF 

ทม.วารินช าราบ 25 225 250 ก าจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบที่สถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย ต.ดอนผอุง อ.วารินช าราบ จ.
อุบลราชธานี  ซึ่ ง  จ .อุบลฯ มีนโยบายให้
เทศบาลเป็นหน่ยงานหลักในการด า เนิน
โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะ 

อบจ.ระยอง - 250-300 250-300 ก าจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบที่สถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย ม.3 ต.น้ าคอก อ.เมือง จ.ระยอง 
และท าการคัดแยกขยะพลาสติกส่งจ าหน่ายให้
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อปท. 
ปริมาณขยะที่ก าจัด (ตนั/วนั) 

สถานภาพการก าจัดขยะในปัจจบุัน ขยะของ 
อปท.เอง 

ขยะของ
หน่วยงานอื่น 

รวม 

โรงปูนของเอกชนที่ จ.สระบุรี และได้รับการ
อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างโรงงานคัด
แยกขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิง RDF และผลิตปุ๋ย
แล้ว 

ทน.นครศรีธรรมราช 135 110 245 ก าจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบที่สถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย บ้านทุ่งท่าลาด ม.2 ต.นาเคียน อ.
เมือง จ.นครศรีธรรมราช และอยู่ในขั้นตอน
การท า  TOR เพื่ อคัด เลื อกเอกชนเข้ ามา
ด า เนินการก าจัดขยะให้จั งหวัดพิจารณา 
(สถานที่ก าจัดขยะปัจจุบันมีข้อจ ากัดในการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะเนื่องจากติดปัญหา
ผังเมือง) 

 
 นอกจากนี้ อปท. ต่างๆ ดังที่กล่าวไปแล้ว ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรง
เตาเผาขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้าขนาด 500 ตันต่อวัน ที่น าเสนอในบทนี้ ยังอาจสามารถน าไปพิจารณาส าหรับพ้ืนที่
ที่มีศักยภาพในการแปรรูปขยะเป็นพลังงานซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะ (มีปริมาณ
ขยะก าจัดมากกว่า 300 ตันต่อวัน) ซึ่งจากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษพบว่า ในเบื้องต้นมีจ านวน 53 
แห่งทั่วประเทศ   ตามความเหมาะสมต่อไป 
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ภาคผนวก A  ข้อมูลคุณลักษณะของขยะมูลฝอย 
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ภาคผนวก B  กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 
 

ความเป็นมา 

 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550 ได้มี 
มติ เห็นชอบแนวทางและขั้นตอนการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า   ซึ่ งต่อมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2550   เห็นชอบตามมติ กพช. ดังกล่าว    ส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน   ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้ขอความร่วมมือจาก 
ผู้ว่าราชการจังหวัด (ใน 39 จังหวัดที่มีโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าตั้งแต่ 6 เมกะวัตต์ขึ้นไป
ตั้งอยู่) ด าเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบทั่วประเทศ    รวมทั้งสิ้นจ านวน 75 กองทุน  

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน  

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า  เพ่ือสร้างสรรค์มิติใหม่ของ
การอยู่ร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชนในพื้นท่ีรอบโรงไฟฟ้า   อันจะเป็นแนวทางการพัฒนาพลังงานอย่าง
ยั่งยืนและเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในอนาคตต่อไป   กระทรวงพลังงานได้ก าหนดให้มี
การจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า   โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือจัดหาเงินทุนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชนพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า ซึ่งได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าหรือการผลิตไฟฟ้า 

แนวทางและขั้นตอนการจัดตั้งกองทุน 
 
โรงไฟฟ้าที่จะต้องจัดตั้งกองทุน 

โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักรและมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าตั้งแต่ 6 เมกะวัตต์ขึ้น
ไปจะต้องด าเนินการจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่รอบ 
โรงไฟฟ้านั้นๆ ในกรณีที่มีหลายโรงไฟฟ้าอยู่ในบริเวณขอบเขตพ้ืนที่เดียวกันหรืออยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
เดียวกันให้มีเพียงกองทุนเดียว  

อัตราการจ่ายเงินกองทุน 

1. โรงไฟฟ้าใหม่ (โรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็น
ต้นไป)  
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1.1 ระหว่างการก่อสร้าง    นับตั้งแต่วันที่มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจนถึงวันเริ่มจ่าย
ไฟฟ้า เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ก าหนดให้โรงไฟฟ้าต้องจ่ายเงินเข้า
กองทุนตามก าลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้า ในอัตรา 50,000 บาท/เมกะวัตต์/ปี  หรือไม่ต่ ากว่า 500,000 
บาท/ปี เช่นโรงไฟฟ้าขนาด 700 เมกะวัตต์   จะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน ประมาณ 35 ล้านบาทต่อปี  โดยให้
จ่าย ณ วันที่มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าส าหรับปีแรก   และวันที่ 1 มกราคม ของปีส าหรับปีต่อๆ ไป 

1.2 ระหว่างการผลิตไฟฟ้า      นับตั้งแต่ COD จนถึงวันที่โรงไฟฟ้าหมดอายุสัมปทานก าหนดให้
โรงไฟฟ้าจ่ายเงินเข้ากองทุนเป็นประจ าทุกเดือน     ตามจ านวนหน่วยพลังงานไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบของการ
ไฟฟ้าในอัตรา ดังนี้   

อัตราการจ่ายเงินเข้ากองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าระหว่างการผลิตไฟฟ้า 

เชื้อเพลิง สตางค์/หน่วย 

ก๊าซธรรมชาติ   1.0 

น้ ามันเตา, ดีเซล      1.5 
ถ่านหิน, ลิกไนต์       2.0 

พลังงานหมุนเวียน  
 ลม และแสงอาทิตย์   0.0 

 ชีวมวล กาก และเศษวัสดุเหลือใช้ ขยะชุมชน   1.0 

 พลังน้ า 2.0 

 

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 
(Independent Power Producer: IPP)  ได้ก าหนดให้อัตราการจ่ายเงินเข้ากองทุนดังกล่าวเป็นเงื่อนไข
หนึ่งในเอกสารที่ใช้ ในการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
(Small Power Producer: SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) ให้
บวกเพ่ิมจากราคาซื้อขายไฟฟ้า   ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า 
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ภาคผนวก ค. อัตราผลตอบแทนโครงการ 
 
ค.1  อัตราผลตอบแทนโครงการก่อนหักภาษี   กรณีก าหนดค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย 500 บาทต่อตัน 

 
 

 

 

 

 

วเิคราะหค์วามเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์/การเงนิ

รายรบัของโครงการ

ปีที่ -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

1) ตน้ทนุการเดนิระบบ+อืน่ๆ 0.50             0.50             72.76           73.47           74.19           74.91           127.39         76.39           77.13           77.89           

2) คา่เสือ่มของโครงการ 105.07         105.07         105.07         105.07         105.07         105.07         105.08         105.08         

3) รายไดข้องโครงการ

    - อตัรา FiT ตอ่หน่วย 5.78             5.82             5.86             5.90             5.95             5.99             6.03             6.08             

    - รายไดจ้ากการจ าหน่ายพลงังาน 323.57         325.83         328.12         330.45         332.81         335.21         337.64         340.11         

    - รายไดจ้ากการบรกิารก าจัดขยะ 91.25           92.16           93.08           94.01           94.96           95.90           96.86           97.83           

ก าไร/ขาดทนุจากการเดนิระบบกอ่นช าระภาษแีละดอกเบีย้ (0.50)           (0.50)           237.00         239.46         241.95         244.48         195.31         249.66         252.29         254.97         

ตน้ทนุการเงนิ

   - ดอกเบีย้ -              -              73.13           73.13           73.13           73.13           65.81           58.50           51.19           43.88           

   - ตน้ทนุการเงนิอืน่ๆ

ก าไร/ขาดทนุจากการเดนิระบบหลงัช าระดอกเบีย้ (0.50)            (0.50)            163.87         166.33         168.83         171.36         129.50         191.16         201.10         211.10         

รายไดก้อ่นช าระภาษี -              -              163.87         166.33         168.83         171.36         129.50         191.16         201.10         211.10         

ภาษรีายได้ -              -              -              -              -              -              -              -              

รายไดส้ทุธจิากการเดนิระบบ -              -              163.87         166.33         168.83        171.36         129.50         191.16         201.10         211.10         
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วเิคราะหค์วามเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์/การเงนิ

รายรบัของโครงการ

ปีที่ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1) ตน้ทนุการเดนิระบบ+อืน่ๆ 78.65           133.81      80.20       80.99         81.78         82.58       140.55      84.21         85.04        85.87       86.71        147.64       

2) คา่เสือ่มของโครงการ 105.08         105.08      105.08     105.08       105.08       105.08      105.08      105.08       105.08      105.08      105.08      105.08       

3) รายไดข้องโครงการ

    - อตัรา FiT ตอ่หน่วย 5.42             5.47          5.51         5.56          5.61           5.65         5.70          5.75          5.80         5.85         5.91          5.96           

    - รายไดจ้ากการจ าหน่ายพลงังาน 303.43         305.98      308.56     311.18       313.84       316.54      319.28      322.07       324.89      327.76      330.67      333.62       

    - รายไดจ้ากการบรกิารก าจัดขยะ 98.81           99.80        100.80     101.80       102.82       103.85      104.89      105.94       107.00      108.07      109.15      110.24       

ก าไร/ขาดทนุจากการเดนิระบบกอ่นช าระภาษแีละดอกเบีย้ 218.51         166.89      224.07     226.92      229.80      232.73     178.54      238.71      241.77     244.87     248.02     191.14       

ตน้ทนุการเงนิ

   - ดอกเบีย้ 36.56           29.25        21.94       14.63         7.31           -           -           -            -           -           -           -            

   - ตน้ทนุการเงนิอืน่ๆ

ก าไร/ขาดทนุจากการเดนิระบบหลงัช าระดอกเบีย้ 181.95         137.64      202.14     212.29       222.49       232.73      178.54      238.71       241.77      244.87      248.02      191.14       

รายไดก้อ่นช าระภาษี 181.95         137.64      202.14     212.29       222.49       232.73      178.54      238.71       241.77      244.87      248.02      191.14       

ภาษรีายได้ -              -           -          -            -            -           -           -            -           -           -           -            

รายไดส้ทุธจิากการเดนิระบบ 181.95         137.64      202.14     212.29      222.49       232.73     178.54      238.71      241.77     244.87     248.02     191.14       
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กระแสเงนิ

ปีที่ -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

กระแสเงนิเขา้

 - ก าไร/ขาดทนุกอ่นช าระดอกเบีย้และภาษี (0.50)             (0.50)             237.00           239.46           241.95           244.48           195.31           249.66           252.29           254.97           

 - บวก คา่เสือ่ม -                -                105.07           105.07           105.07           105.07           105.07           105.07           105.08           105.08           

กระแสเงนิเขา้รวม (0.50)            (0.50)            342.06          344.52          347.02          349.55          300.37          354.73          357.37          360.05          

 - ทนุและเงนิกูย้มื

     - ทนุ 1,125.00        

     - เงนิกูย้มื 1,125.00        

 - รวมทนุและเงนิกูย้มื 2,250.00        -                -                -                -                -                -                -                -                

กระแสเงนิเงนิเขา้ 2,249.50        342.06           344.52           347.02           349.55           300.37           354.73           357.37           360.05           

กระแสเงนิออก

เงนิลงทนุของโครงการ 2,250.00        -                -                -                -                -                -                -                -                

ภาษีรายได ้ -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

กระแสเงนิกอ่นการช าระหนี้ -               (0.50)            342.06          344.52          347.02          349.55          300.37          354.73          357.37          360.05          

ตน้ทนุการเงนิ

 -ช าระคนืเงนิกูย้มื -                -                -                112.50           112.50           112.50           112.50           112.50           

 - ยอดเงนิกูค้งเหลอื 1,125.00        1,125.00        1,125.00        1,125.00        1,012.50        900.00           787.50           675.00           562.50           

 - ดอกเบีย้เงนิกู ้ -                73.13            73.13            73.13            73.13            65.81            58.50            51.19            43.88            

รวมตน้ทนุการเงนิ -                -                73.13            73.13            73.13            185.63           178.31           171.00           163.69           156.38           

กระแสเงนิรวม -               (0.50)            268.94          271.40          273.89          163.92          122.06          183.73          193.68          203.68          
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กระแสเงนิ

ปีที่ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

กระแสเงนิเขา้

 - ก าไร/ขาดทนุกอ่นช าระดอกเบีย้และภาษี 218.51           166.89      224.07     226.92       229.80       232.73      178.54      238.71       241.77      244.87      248.02      191.14       

 - บวก คา่เสือ่ม 105.08           105.08      105.08     105.08       105.08       105.08      105.08      105.08       105.08      105.08      105.08      105.08       

กระแสเงนิเขา้รวม 323.59          271.97      329.15     332.00      334.88      337.81     283.62      343.79      346.85     349.95     353.10      296.22       

 - ทนุและเงนิกูย้มื

     - ทนุ

     - เงนิกูย้มื

 - รวมทนุและเงนิกูย้มื -                -           -          -            -            -           -           -            -           -           -           -            

กระแสเงนิเงนิเขา้ 323.59           271.97      329.15     332.00       334.88       337.81      283.62      343.79       346.85      349.95      353.10      296.22       

กระแสเงนิออก

เงนิลงทนุของโครงการ -                -           -          -            -            -           -           -            -           -           -           -            

ภาษีรายได ้ -                -           -          -            -            -           -           -            -           -           -           -            

กระแสเงนิกอ่นการช าระหนี้ 323.59          271.97      329.15     332.00      334.88      337.81     283.62      343.79      346.85     349.95     353.10      296.22       

ตน้ทนุการเงนิ

 -ช าระคนืเงนิกูย้มื 112.50           112.50      112.50     112.50       112.50       -           -           -            -           -           -           -            

 - ยอดเงนิกูค้งเหลอื 450.00           337.50      225.00     112.50       -            -           -           -            -           -           -           -            

 - ดอกเบีย้เงนิกู ้ 36.56            29.25        21.94       14.63         7.31           -           -           -            -           -           -           -            

รวมตน้ทนุการเงนิ 149.06           141.75      134.44     127.13       119.81       -           -           -            -           -           -           -            

กระแสเงนิรวม 174.53          130.22      194.72     204.87      215.07       337.81     283.62      343.79      346.85     349.95     353.10      296.22       
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การค านวณอตัราผลตอบแทนภานในของโครงการ

ปีที่ -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

อตัราผลตอบแทนของเงนิลงทนุ

 - เงนิลงทนุ 1,125.00        -                -                -                -                -                -                -                -                

 - กระแสเงนิสทุธิ (1,125.50)       268.94           271.40           273.89           163.92           122.06           183.73           193.68           203.68           

อตัราผลตอบแทนของเงนิลงทนุกอ่นช าระภาษี 19.44%

อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ

 - งบลงทนุทัง้หมด -                2,250.00        -                -                -                -                -                -                -                -                

 - กระแสเงนิจากการเดนิระบบ (0.50)             (2,250.50)       342.06           344.52           347.02           349.55           300.37           354.73           357.37           360.05           

อตัราผลตอบแทนโครงการ 13.85%

1                  1                  1                  1                  1                  1                  -                -                

ระยะเวลาคนืทนุ (ปี) 6ปี
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การค านวณอตัราผลตอบแทนภานในของโครงการ

ปีที่ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

อตัราผลตอบแทนของเงนิลงทนุ

 - เงนิลงทนุ -                -           -          -            -            -           -           -            -           -           -           -            

 - กระแสเงนิสทุธิ 174.53           130.22      194.72     204.87       215.07       337.81      283.62      343.79       346.85      349.95      353.10      296.22       

อตัราผลตอบแทนของเงนิลงทนุกอ่นช าระภาษี

อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ

 - งบลงทนุทัง้หมด -                -           -          -            -            -           -           -            -           -           -           -            

 - กระแสเงนิจากการเดนิระบบ 323.59           271.97      329.15     332.00       334.88       337.81      283.62      343.79       346.85      349.95      353.10      296.22       

อตัราผลตอบแทนโครงการ

-                -           -          -            -            -           -           -            -           -           -           -            

ระยะเวลาคนืทนุ (ปี)
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ค.2  อัตราผลตอบแทนโครงการก่อนหักภาษี   กรณีก าหนดค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย 300 บาทต่อตัน 
 

 
 

 

 

 

 

วเิคราะหค์วามเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์/การเงนิ

รายรบัของโครงการ

ปีที่ -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

1) ตน้ทนุการเดนิระบบ+อืน่ๆ 0.50              0.50              72.76            73.47            74.19            74.91            127.39           76.39            77.13            77.89            

2) คา่เสือ่มของโครงการ 105.07           105.07           105.07           105.07           105.07           105.07           105.08           105.08           

3) รายไดข้องโครงการ

    - อตัรา FiT ตอ่หน่วย 5.78              5.82              5.86              5.90              5.95              5.99              6.03              6.08              

    - รายไดจ้ากการจ าหน่ายพลงังาน 323.57           325.83           328.12           330.45           332.81           335.21           337.64           340.11           

    - รายไดจ้ากการบรกิารก าจัดขยะ 54.75            55.30            55.85            56.41            56.97            57.54            58.12            58.70            

ก าไร/ขาดทนุจากการเดนิระบบกอ่นช าระภาษแีละดอกเบีย้ (0.50)            (0.50)            200.50          202.59          204.72          206.88          157.33          211.30          213.54          215.84          

ตน้ทนุการเงนิ

   - ดอกเบีย้ -                -                73.13            73.13            73.13            73.13            65.81            58.50            51.19            43.88            

   - ตน้ทนุการเงนิอืน่ๆ

ก าไร/ขาดทนุจากการเดนิระบบหลงัช าระดอกเบีย้ (0.50)             (0.50)             127.37           129.47           131.59           133.75           91.52            152.80           162.36           171.97           

รายไดก้อ่นช าระภาษี -                -                127.37           129.47           131.59           133.75           91.52            152.80           162.36           171.97           

ภาษรีายได้ -                -                -                -                -                -                -                -                

รายไดส้ทุธจิากการเดนิระบบ -               -               127.37          129.47          131.59          133.75          91.52            152.80          162.36          171.97          
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วเิคราะหค์วามเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์/การเงนิ

รายรบัของโครงการ

ปีที่ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1) ตน้ทนุการเดนิระบบ+อืน่ๆ 78.65            133.81      80.20       80.99         81.78         82.58       140.55      84.21         85.04        85.87       86.71        147.64       

2) คา่เสือ่มของโครงการ 105.08           105.08      105.08     105.08       105.08       105.08      105.08      105.08       105.08      105.08      105.08      105.08       

3) รายไดข้องโครงการ

    - อตัรา FiT ตอ่หน่วย 5.42              5.47          5.51         5.56          5.61           5.65         5.70          5.75          5.80         5.85         5.91          5.96           

    - รายไดจ้ากการจ าหน่ายพลงังาน 303.43           305.98      308.56     311.18       313.84       316.54      319.28      322.07       324.89      327.76      330.67      333.62       

    - รายไดจ้ากการบรกิารก าจัดขยะ 59.29            59.88        60.48       61.08         61.69         62.31       62.93        63.56         64.20        64.84       65.49        66.14         

ก าไร/ขาดทนุจากการเดนิระบบกอ่นช าระภาษแีละดอกเบีย้ 178.99          126.97      183.76    186.20      188.67      191.19     136.59      196.34      198.97     201.65     204.36      147.05       

ตน้ทนุการเงนิ

   - ดอกเบีย้ 36.56            29.25        21.94       14.63         7.31           -           -           -            -           -           -           -            

   - ตน้ทนุการเงนิอืน่ๆ

ก าไร/ขาดทนุจากการเดนิระบบหลงัช าระดอกเบีย้ 142.42           97.72        161.82     171.57       181.36       191.19      136.59      196.34       198.97      201.65      204.36      147.05       

รายไดก้อ่นช าระภาษี 142.42           97.72        161.82     171.57       181.36       191.19      136.59      196.34       198.97      201.65      204.36      147.05       

ภาษรีายได้ -                -           -          -            -            -           -           -            -           -           -           -            

รายไดส้ทุธจิากการเดนิระบบ 142.42          97.72        161.82    171.57      181.36      191.19     136.59      196.34      198.97     201.65     204.36      147.05       
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กระแสเงนิ

ปีที่ -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

กระแสเงนิเขา้

 - ก าไร/ขาดทนุกอ่นช าระดอกเบีย้และภาษี (0.50)             (0.50)             200.50           202.59           204.72           206.88           157.33           211.30           213.54           215.84           

 - บวก คา่เสือ่ม -                -                105.07           105.07           105.07           105.07           105.07           105.07           105.08           105.08           

กระแสเงนิเขา้รวม (0.50)            (0.50)            305.56          307.66          309.78          311.94          262.39          316.36          318.62          320.92          

 - ทนุและเงนิกูย้มื

     - ทนุ 1,125.00        

     - เงนิกูย้มื 1,125.00        

 - รวมทนุและเงนิกูย้มื 2,250.00        -                -                -                -                -                -                -                -                

กระแสเงนิเงนิเขา้ 2,249.50        305.56           307.66           309.78           311.94           262.39           316.36           318.62           320.92           

กระแสเงนิออก

เงนิลงทนุของโครงการ 2,250.00        -                -                -                -                -                -                -                -                

ภาษีรายได ้ -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

กระแสเงนิกอ่นการช าระหนี้ -               (0.50)            305.56          307.66          309.78          311.94          262.39          316.36          318.62          320.92          

ตน้ทนุการเงนิ

 -ช าระคนืเงนิกูย้มื -                -                -                112.50           112.50           112.50           112.50           112.50           

 - ยอดเงนิกูค้งเหลอื 1,125.00        1,125.00        1,125.00        1,125.00        1,012.50        900.00           787.50           675.00           562.50           

 - ดอกเบีย้เงนิกู ้ -                73.13            73.13            73.13            73.13            65.81            58.50            51.19            43.88            

รวมตน้ทนุการเงนิ -                -                73.13            73.13            73.13            185.63           178.31           171.00           163.69           156.38           

กระแสเงนิรวม -               (0.50)            232.44          234.53          236.66          126.32          84.08           145.36          154.94          164.55          
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กระแสเงนิ

ปีที่ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

กระแสเงนิเขา้

 - ก าไร/ขาดทนุกอ่นช าระดอกเบีย้และภาษี 178.99           126.97      183.76     186.20       188.67       191.19      136.59      196.34       198.97      201.65      204.36      147.05       

 - บวก คา่เสือ่ม 105.08           105.08      105.08     105.08       105.08       105.08      105.08      105.08       105.08      105.08      105.08      105.08       

กระแสเงนิเขา้รวม 284.07          232.05      288.84    291.28      293.75       296.27     241.67      301.42      304.05     306.73     309.44      252.13       

 - ทนุและเงนิกูย้มื

     - ทนุ

     - เงนิกูย้มื

 - รวมทนุและเงนิกูย้มื -                -           -          -            -            -           -           -            -           -           -           -            

กระแสเงนิเงนิเขา้ 284.07           232.05      288.84     291.28       293.75       296.27      241.67      301.42       304.05      306.73      309.44      252.13       

กระแสเงนิออก

เงนิลงทนุของโครงการ -                -           -          -            -            -           -           -            -           -           -           -            

ภาษีรายได ้ -                -           -          -            -            -           -           -            -           -           -           -            

กระแสเงนิกอ่นการช าระหนี้ 284.07          232.05      288.84    291.28      293.75       296.27     241.67      301.42      304.05     306.73     309.44      252.13       

ตน้ทนุการเงนิ

 -ช าระคนืเงนิกูย้มื 112.50           112.50      112.50     112.50       112.50       -           -           -            -           -           -           -            

 - ยอดเงนิกูค้งเหลอื 450.00           337.50      225.00     112.50       -            -           -           -            -           -           -           -            

 - ดอกเบีย้เงนิกู ้ 36.56            29.25        21.94       14.63         7.31           -           -           -            -           -           -           -            

รวมตน้ทนุการเงนิ 149.06           141.75      134.44     127.13       119.81       -           -           -            -           -           -           -            

กระแสเงนิรวม 135.00          90.30        154.40     164.15      173.94       296.27     241.67      301.42      304.05     306.73     309.44      252.13       



                                                                                                                                                                          โครงการศึกษาและจัดท าขอ้มูลการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน  
                                                                         

 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากขยะ                                                                                72                                                                                                พฤศจิกายน 2558 

 
 

 

 

 

 

การค านวณอตัราผลตอบแทนภานในของโครงการ

ปีที่ -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

อตัราผลตอบแทนของเงนิลงทนุ

 - เงนิลงทนุ 1,125.00        -                -                -                -                -                -                -                -                

 - กระแสเงนิสทุธิ (1,125.50)       232.44           234.53           236.66           126.32           84.08            145.36           154.94           164.55           

อตัราผลตอบแทนของเงนิลงทนุกอ่นช าระภาษี 15.71%

อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ

 - งบลงทนุทัง้หมด -                2,250.00        -                -                -                -                -                -                -                -                

 - กระแสเงนิจากการเดนิระบบ (0.50)              (2,250.50)       305.56           307.66           309.78           311.94           262.39           316.36           318.62           320.92           

อตัราผลตอบแทนโครงการ 11.79%

1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  -                

ระยะเวลาคนืทนุ (ปี) 7ปี
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การค านวณอตัราผลตอบแทนภานในของโครงการ

ปีที่ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

อตัราผลตอบแทนของเงนิลงทนุ

 - เงนิลงทนุ -                -           -          -            -            -           -           -            -           -           -           -            

 - กระแสเงนิสทุธิ 135.00           90.30        154.40     164.15       173.94       296.27      241.67      301.42       304.05      306.73      309.44      252.13       

อตัราผลตอบแทนของเงนิลงทนุกอ่นช าระภาษี

อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ

 - งบลงทนุทัง้หมด -                -           -          -            -            -           -           -            -           -           -           -            

 - กระแสเงนิจากการเดนิระบบ 284.07           232.05      288.84     291.28       293.75       296.27      241.67      301.42       304.05      306.73      309.44      252.13       

อตัราผลตอบแทนโครงการ

-                -           -          -            -            -           -           -            -           -           -           -            

ระยะเวลาคนืทนุ (ปี)
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ค.3  อัตราผลตอบแทนหลังหักภาษี   กรณีก าหนดค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย 500 บาทต่อตัน 
 

 
 

 

 

วเิคราะหค์วามเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์/การเงนิ

รายรบัของโครงการ

ปีที่ -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

1) ตน้ทนุการเดนิระบบ+อืน่ๆ 0.50               0.50              72.76            73.47            74.19            74.91            127.39           76.39            77.13            77.89            

2) คา่เสือ่มของโครงการ 105.07           105.07           105.07           105.07           105.07           105.07           105.08           105.08           

3) รายไดข้องโครงการ

    - อตัรา FiT ตอ่หน่วย 5.78              5.82              5.86              5.90              5.95              5.99              6.03              6.08              

    - รายไดจ้ากการจ าหน่ายพลงังาน 323.57           325.83           328.12           330.45           332.81           335.21           337.64           340.11           

    - รายไดจ้ากการบรกิารก าจัดขยะ 91.25            92.16            93.08            94.01            94.96            95.90            96.86            97.83            

ก าไร/ขาดทนุจากการเดนิระบบกอ่นช าระภาษแีละดอกเบีย้ (0.50)             (0.50)            237.00          239.46          241.95          244.48          195.31          249.66          252.29          254.97          

ตน้ทนุการเงนิ

   - ดอกเบีย้ -                -                73.13            73.13            73.13            73.13            65.81            58.50            51.19            43.88            

   - ตน้ทนุการเงนิอืน่ๆ

ก าไร/ขาดทนุจากการเดนิระบบหลงัช าระดอกเบีย้ (0.50)              (0.50)             163.87           166.33           168.83           171.36           129.50           191.16           201.10           211.10           

รายไดก้อ่นช าระภาษี -                -                163.87           166.33           168.83           171.36           129.50           191.16           201.10           211.10           

ภาษรีายได้ -                -                -                -                -                -                -                -                

รายไดส้ทุธจิากการเดนิระบบ -                -               163.87          166.33          168.83          171.36          129.50          191.16          201.10          211.10          
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วเิคราะหค์วามเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์/การเงนิ

รายรบัของโครงการ

ปีที่ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1) ตน้ทนุการเดนิระบบ+อืน่ๆ 78.65            133.81      80.20       80.99         81.78         82.58       140.55      84.21         85.04        85.87       86.71        147.64       

2) คา่เสือ่มของโครงการ 105.08           105.08      105.08     105.08       105.08       105.08      105.08      105.08       105.08      105.08      105.08      105.08       

3) รายไดข้องโครงการ

    - อตัรา FiT ตอ่หน่วย 5.42              5.47          5.51         5.56          5.61           5.65         5.70          5.75          5.80         5.85         5.91          5.96           

    - รายไดจ้ากการจ าหน่ายพลงังาน 303.43           305.98      308.56     311.18       313.84       316.54      319.28      322.07       324.89      327.76      330.67      333.62       

    - รายไดจ้ากการบรกิารก าจัดขยะ 98.81            99.80        100.80     101.80       102.82       103.85      104.89      105.94       107.00      108.07      109.15      110.24       

ก าไร/ขาดทนุจากการเดนิระบบกอ่นช าระภาษแีละดอกเบีย้ 218.51          166.89      224.07     226.92      229.80      232.73     178.54      238.71      241.77     244.87     248.02     191.14       

ตน้ทนุการเงนิ

   - ดอกเบีย้ 36.56            29.25        21.94       14.63         7.31           -           -           -            -           -           -           -            

   - ตน้ทนุการเงนิอืน่ๆ

ก าไร/ขาดทนุจากการเดนิระบบหลงัช าระดอกเบีย้ 181.95           137.64      202.14     212.29       222.49       232.73      178.54      238.71       241.77      244.87      248.02      191.14       

รายไดก้อ่นช าระภาษี 181.95           137.64      202.14     212.29       222.49       232.73      178.54      238.71       241.77      244.87      248.02      191.14       

ภาษรีายได้ 36.39            27.53        40.43       42.46         44.50         46.55       35.71        47.74         48.35        48.97       49.60        38.23         

รายไดส้ทุธจิากการเดนิระบบ 145.56          110.11      161.71     169.83      177.99       186.18     142.83      190.97      193.42     195.90     198.42     152.91       
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กระแสเงนิ

ปีที่ -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

กระแสเงนิเขา้

 - ก าไร/ขาดทนุกอ่นช าระดอกเบีย้และภาษี (0.50)              (0.50)             237.00           239.46           241.95           244.48           195.31           249.66           252.29           254.97           

 - บวก คา่เสือ่ม -                -                105.07           105.07           105.07           105.07           105.07           105.07           105.08           105.08           

กระแสเงนิเขา้รวม (0.50)             (0.50)            342.06          344.52          347.02          349.55          300.37          354.73          357.37          360.05          

 - ทนุและเงนิกูย้มื

     - ทนุ 1,125.00        

     - เงนิกูย้มื 1,125.00        

 - รวมทนุและเงนิกูย้มื 2,250.00        -                -                -                -                -                -                -                -                

กระแสเงนิเงนิเขา้ 2,249.50        342.06           344.52           347.02           349.55           300.37           354.73           357.37           360.05           

กระแสเงนิออก

เงนิลงทนุของโครงการ 2,250.00        -                -                -                -                -                -                -                -                

ภาษีรายได ้ -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

กระแสเงนิกอ่นการช าระหนี้ -                (0.50)            342.06          344.52          347.02          349.55          300.37          354.73          357.37          360.05          

ตน้ทนุการเงนิ

 -ช าระคนืเงนิกูย้มื -                -                -                112.50           112.50           112.50           112.50           112.50           

 - ยอดเงนิกูค้งเหลอื 1,125.00        1,125.00        1,125.00        1,125.00        1,012.50        900.00           787.50           675.00           562.50           

 - ดอกเบีย้เงนิกู ้ -                73.13            73.13            73.13            73.13            65.81            58.50            51.19            43.88            

รวมตน้ทนุการเงนิ -                -                73.13            73.13            73.13            185.63           178.31           171.00           163.69           156.38           

กระแสเงนิรวม -                (0.50)            268.94          271.40          273.89          163.92          122.06          183.73          193.68          203.68          
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กระแสเงนิ

ปีที่ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

กระแสเงนิเขา้

 - ก าไร/ขาดทนุกอ่นช าระดอกเบีย้และภาษี 218.51           166.89      224.07     226.92       229.80       232.73      178.54      238.71       241.77      244.87      248.02      191.14       

 - บวก คา่เสือ่ม 105.08           105.08      105.08     105.08       105.08       105.08      105.08      105.08       105.08      105.08      105.08      105.08       

กระแสเงนิเขา้รวม 323.59          271.97      329.15     332.00      334.88      337.81     283.62      343.79      346.85     349.95     353.10      296.22       

 - ทนุและเงนิกูย้มื

     - ทนุ

     - เงนิกูย้มื

 - รวมทนุและเงนิกูย้มื -                -           -          -            -            -           -           -            -           -           -           -            

กระแสเงนิเงนิเขา้ 323.59           271.97      329.15     332.00       334.88       337.81      283.62      343.79       346.85      349.95      353.10      296.22       

กระแสเงนิออก

เงนิลงทนุของโครงการ -                -           -          -            -            -           -           -            -           -           -           -            

ภาษีรายได ้ 36.39            27.53        40.43       42.46         44.50         46.55       35.71        47.74         48.35        48.97       49.60        38.23         

กระแสเงนิกอ่นการช าระหนี้ 287.20          244.44      288.73    289.54      290.38      291.26     247.91      296.05      298.50     300.98     303.50      257.99       

ตน้ทนุการเงนิ

 -ช าระคนืเงนิกูย้มื 112.50           112.50      112.50     112.50       112.50       -           -           -            -           -           -           -            

 - ยอดเงนิกูค้งเหลอื 450.00           337.50      225.00     112.50       -            -           -           -            -           -           -           -            

 - ดอกเบีย้เงนิกู ้ 36.56            29.25        21.94       14.63         7.31           -           -           -            -           -           -           -            

รวมตน้ทนุการเงนิ 149.06           141.75      134.44     127.13       119.81       -           -           -            -           -           -           -            

กระแสเงนิรวม 138.14          102.69      154.29     162.41      170.57       291.26     247.91      296.05      298.50     300.98     303.50      257.99       
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การค านวณอตัราผลตอบแทนภานในของโครงการ

ปีที่ -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

อตัราผลตอบแทนของเงนิลงทนุ

 - เงนิลงทนุ 1,125.00        -                -                -                -                -                -                -                -                

 - กระแสเงนิสทุธิ (1,125.50)       268.94           271.40           273.89           163.92           122.06           183.73           193.68           203.68           

อตัราผลตอบแทนของเงนิลงทนุหลงัช าระภาษี 18.55%

อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ

 - งบลงทนุทัง้หมด -                2,250.00        -                -                -                -                -                -                -                -                

 - กระแสเงนิจากการเดนิระบบ (0.50)              (2,250.50)       342.06           344.52           347.02           349.55           300.37           354.73           357.37           360.05           

อตัราผลตอบแทนโครงการ 13.85%

1                  1                  1                  1                  1                  1                  -                -                

ระยะเวลาคนืทนุ (ปี) 6ปี
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การค านวณอตัราผลตอบแทนภานในของโครงการ

ปีที่ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

อตัราผลตอบแทนของเงนิลงทนุ

 - เงนิลงทนุ -                -           -          -            -            -           -           -            -           -           -           -            

 - กระแสเงนิสทุธิ 138.14           102.69      154.29     162.41       170.57       291.26      247.91      296.05       298.50      300.98      303.50      257.99       

อตัราผลตอบแทนของเงนิลงทนุหลงัช าระภาษี

อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ

 - งบลงทนุทัง้หมด -                -           -          -            -            -           -           -            -           -           -           -            

 - กระแสเงนิจากการเดนิระบบ 323.59           271.97      329.15     332.00       334.88       337.81      283.62      343.79       346.85      349.95      353.10      296.22       

อตัราผลตอบแทนโครงการ

-                -           -          -            -            -           -           -            -           -           -           -            

ระยะเวลาคนืทนุ (ปี)
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ค.4  อัตราผลตอบแทนหลังหักภาษี  กรณีก าหนดค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย 300 บาทต่อตัน 
 

 
 

 

 

วเิคราะหค์วามเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์/การเงนิ

รายรบัของโครงการ

ปีที่ -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

1) ตน้ทนุการเดนิระบบ+อืน่ๆ 0.50               0.50              72.76            73.47            74.19            74.91            127.39           76.39            77.13            77.89            

2) คา่เสือ่มของโครงการ 105.07           105.07           105.07           105.07           105.07           105.07           105.08           105.08           

3) รายไดข้องโครงการ

    - อตัรา FiT ตอ่หน่วย 5.78              5.82              5.86              5.90              5.95              5.99              6.03              6.08              

    - รายไดจ้ากการจ าหน่ายพลงังาน 323.57           325.83           328.12           330.45           332.81           335.21           337.64           340.11           

    - รายไดจ้ากการบรกิารก าจัดขยะ 54.75            55.30            55.85            56.41            56.97            57.54            58.12            58.70            

ก าไร/ขาดทนุจากการเดนิระบบกอ่นช าระภาษแีละดอกเบีย้ (0.50)             (0.50)            200.50          202.59          204.72          206.88          157.33          211.30          213.54          215.84          

ตน้ทนุการเงนิ

   - ดอกเบีย้ -                -                73.13            73.13            73.13            73.13            65.81            58.50            51.19            43.88            

   - ตน้ทนุการเงนิอืน่ๆ

ก าไร/ขาดทนุจากการเดนิระบบหลงัช าระดอกเบีย้ (0.50)              (0.50)             127.37           129.47           131.59           133.75           91.52            152.80           162.36           171.97           

รายไดก้อ่นช าระภาษี -                -                127.37           129.47           131.59           133.75           91.52            152.80           162.36           171.97           

ภาษรีายได้ -                -                -                -                -                -                -                -                

รายไดส้ทุธจิากการเดนิระบบ -                -               127.37          129.47          131.59          133.75          91.52            152.80          162.36          171.97          
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วเิคราะหค์วามเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์/การเงนิ

รายรบัของโครงการ

ปีที่ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1) ตน้ทนุการเดนิระบบ+อืน่ๆ 78.65            133.81      80.20       80.99         81.78         82.58       140.55      84.21         85.04        85.87       86.71        147.64       

2) คา่เสือ่มของโครงการ 105.08           105.08      105.08     105.08       105.08       105.08      105.08      105.08       105.08      105.08      105.08      105.08       

3) รายไดข้องโครงการ

    - อตัรา FiT ตอ่หน่วย 5.42              5.47          5.51         5.56          5.61           5.65         5.70          5.75          5.80         5.85         5.91          5.96           

    - รายไดจ้ากการจ าหน่ายพลงังาน 303.43           305.98      308.56     311.18       313.84       316.54      319.28      322.07       324.89      327.76      330.67      333.62       

    - รายไดจ้ากการบรกิารก าจัดขยะ 59.29            59.88        60.48       61.08         61.69         62.31       62.93        63.56         64.20        64.84       65.49        66.14         

ก าไร/ขาดทนุจากการเดนิระบบกอ่นช าระภาษแีละดอกเบีย้ 178.99          126.97      183.76    186.20      188.67      191.19     136.59      196.34      198.97     201.65     204.36      147.05       

ตน้ทนุการเงนิ

   - ดอกเบีย้ 36.56            29.25        21.94       14.63         7.31           -           -           -            -           -           -           -            

   - ตน้ทนุการเงนิอืน่ๆ

ก าไร/ขาดทนุจากการเดนิระบบหลงัช าระดอกเบีย้ 142.42           97.72        161.82     171.57       181.36       191.19      136.59      196.34       198.97      201.65      204.36      147.05       

รายไดก้อ่นช าระภาษี 142.42           97.72        161.82     171.57       181.36       191.19      136.59      196.34       198.97      201.65      204.36      147.05       

ภาษรีายได้ 28.48            19.54        32.36       34.31         36.27         38.24       27.32        39.27         39.79        40.33       40.87        29.41         

รายไดส้ทุธจิากการเดนิระบบ 113.94          78.17       129.45     137.26      145.09       152.95     109.27      157.07      159.18     161.32     163.49      117.64       



                                                                                                                                                                          โครงการศึกษาและจัดท าขอ้มูลการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน  
                                                                         

 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากขยะ                                                                                82                                                                                                พฤศจิกายน 2558 

 
 

 

กระแสเงนิ

ปีที่ -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

กระแสเงนิเขา้

 - ก าไร/ขาดทนุกอ่นช าระดอกเบีย้และภาษี (0.50)              (0.50)             200.50           202.59           204.72           206.88           157.33           211.30           213.54           215.84           

 - บวก คา่เสือ่ม -                -                105.07           105.07           105.07           105.07           105.07           105.07           105.08           105.08           

กระแสเงนิเขา้รวม (0.50)             (0.50)            305.56          307.66          309.78          311.94          262.39          316.36          318.62          320.92          

 - ทนุและเงนิกูย้มื

     - ทนุ 1,125.00        

     - เงนิกูย้มื 1,125.00        

 - รวมทนุและเงนิกูย้มื 2,250.00        -                -                -                -                -                -                -                -                

กระแสเงนิเงนิเขา้ 2,249.50        305.56           307.66           309.78           311.94           262.39           316.36           318.62           320.92           

กระแสเงนิออก

เงนิลงทนุของโครงการ 2,250.00        -                -                -                -                -                -                -                -                

ภาษีรายได ้ -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

กระแสเงนิกอ่นการช าระหนี้ -                (0.50)            305.56          307.66          309.78          311.94          262.39          316.36          318.62          320.92          

ตน้ทนุการเงนิ

 -ช าระคนืเงนิกูย้มื -                -                -                112.50           112.50           112.50           112.50           112.50           

 - ยอดเงนิกูค้งเหลอื 1,125.00        1,125.00        1,125.00        1,125.00        1,012.50        900.00           787.50           675.00           562.50           

 - ดอกเบีย้เงนิกู ้ -                73.13            73.13            73.13            73.13            65.81            58.50            51.19            43.88            

รวมตน้ทนุการเงนิ -                -                73.13            73.13            73.13            185.63           178.31           171.00           163.69           156.38           

กระแสเงนิรวม -                (0.50)            232.44          234.53          236.66          126.32          84.08           145.36          154.94          164.55          
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กระแสเงนิ

ปีที่ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

กระแสเงนิเขา้

 - ก าไร/ขาดทนุกอ่นช าระดอกเบีย้และภาษี 178.99           126.97      183.76     186.20       188.67       191.19      136.59      196.34       198.97      201.65      204.36      147.05       

 - บวก คา่เสือ่ม 105.08           105.08      105.08     105.08       105.08       105.08      105.08      105.08       105.08      105.08      105.08      105.08       

กระแสเงนิเขา้รวม 284.07          232.05      288.84    291.28      293.75       296.27     241.67      301.42      304.05     306.73     309.44      252.13       

 - ทนุและเงนิกูย้มื

     - ทนุ

     - เงนิกูย้มื

 - รวมทนุและเงนิกูย้มื -                -           -          -            -            -           -           -            -           -           -           -            

กระแสเงนิเงนิเขา้ 284.07           232.05      288.84     291.28       293.75       296.27      241.67      301.42       304.05      306.73      309.44      252.13       

กระแสเงนิออก

เงนิลงทนุของโครงการ -                -           -          -            -            -           -           -            -           -           -           -            

ภาษีรายได ้ 28.48            19.54        32.36       34.31         36.27         38.24       27.32        39.27         39.79        40.33       40.87        29.41         

กระแสเงนิกอ่นการช าระหนี้ 255.58          212.50      256.47     256.96      257.48      258.03     214.35      262.15      264.26     266.40     268.57     222.72       

ตน้ทนุการเงนิ

 -ช าระคนืเงนิกูย้มื 112.50           112.50      112.50     112.50       112.50       -           -           -            -           -           -           -            

 - ยอดเงนิกูค้งเหลอื 450.00           337.50      225.00     112.50       -            -           -           -            -           -           -           -            

 - ดอกเบีย้เงนิกู ้ 36.56            29.25        21.94       14.63         7.31           -           -           -            -           -           -           -            

รวมตน้ทนุการเงนิ 149.06           141.75      134.44     127.13       119.81       -           -           -            -           -           -           -            

กระแสเงนิรวม 106.52          70.75        122.03     129.84      137.67       258.03     214.35      262.15      264.26     266.40     268.57     222.72       
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การค านวณอตัราผลตอบแทนภานในของโครงการ

ปีที่ -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

อตัราผลตอบแทนของเงนิลงทนุ

 - เงนิลงทนุ 1,125.00        -                -                -                -                -                -                -                -                

 - กระแสเงนิสทุธิ (1,125.50)       232.44           234.53           236.66           126.32           84.08            145.36           154.94           164.55           

อตัราผลตอบแทนของเงนิลงทนุหลงัช าระภาษี 14.81%

อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ

 - งบลงทนุทัง้หมด -                2,250.00        -                -                -                -                -                -                -                -                

 - กระแสเงนิจากการเดนิระบบ (0.50)              (2,250.50)       305.56           307.66           309.78           311.94           262.39           316.36           318.62           320.92           

อตัราผลตอบแทนโครงการ 11.79%

1                  1                  1                  1                  1                  1                  1                  -                

ระยะเวลาคนืทนุ (ปี) 7ปี
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การค านวณอตัราผลตอบแทนภานในของโครงการ

ปีที่ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

อตัราผลตอบแทนของเงนิลงทนุ

 - เงนิลงทนุ -                -           -          -            -            -           -           -            -           -           -           -            

 - กระแสเงนิสทุธิ 106.52           70.75        122.03     129.84       137.67       258.03      214.35      262.15       264.26      266.40      268.57      222.72       

อตัราผลตอบแทนของเงนิลงทนุหลงัช าระภาษี

อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ

 - งบลงทนุทัง้หมด -                -           -          -            -            -           -           -            -           -           -           -            

 - กระแสเงนิจากการเดนิระบบ 284.07           232.05      288.84     291.28       293.75       296.27      241.67      301.42       304.05      306.73      309.44      252.13       

อตัราผลตอบแทนโครงการ

-                -           -          -            -            -           -           -            -           -           -           -            

ระยะเวลาคนืทนุ (ปี)


