
ศักยภาพการผลติพลงังานจากขยะเชิงพืน้ที่ 
 

 
 

1 ศักยภาพและพืน้ทีใ่นการส่งเสริมการผลติพลงังานจากขยะ 
 
  ในปี 2556- 2557 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) ไดด้ าเนินการศึกษา 
พฒันา และปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลศกัยภาพพลงังานขยะ เพื่อใหท้ราบถึงปริมาณของขยะมูลฝอยท่ีมีอยูใ่น
พื้นท่ีต่างๆ ในประเทศ ทั้งท่ีมีการน าไปใชป้ระโยชน์แลว้และยงัไม่ไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ ศกัยภาพในการน า
ขยะมาผลิตพลงังาน รวมถึงการน าขยะไปใช้ประโยชน์ในการผลิตพลงังานในปัจจุบนั เพื่ อให้สามารถน า
ขอ้มูลไปใชป้ระกอบการศึกษาก่อนตดัสินใจลงทุนของผูป้ระกอบกิจการภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ
ในการก าหนดนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการผลิตพลงังานขยะต่อไป โดยการศึกษาดงักล่าว
ประกอบดว้ย การศึกษารวบรวมขอ้มูลปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ปริมาณขยะท่ีใช้ผลิตพลงังาน
แลว้ และปริมาณขยะเหลืออยู่จริงในพื้นท่ี  การวิเคราะห์และส ารวจพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการผลิตพลงังาน
จากขยะ รวมทั้งการพฒันาปรับปรุงฐานขอ้มูลศกัยภาพพลงังานขยะให้มีความทนัสมยั สะดวกต่อการใช้งาน 
เป็นต้น โดยผลการศึกษาดังกล่าวได้แสดงไวใ้นฐานข้อมูลศกัยภาพพลังงานทดแทนบนเวปไซต์ของ พพ. 
(www.dede.go.th)   
 

1) ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทีเ่กดิขึน้ทัว่ประเทศ 
ผลการประเมินปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนทัว่ประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ซ่ึงประมาณ

การโดยใช้ขอ้มูลจ านวนประชากรของแต่ละองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จากฐานขอ้มูลของกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ณ วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2556 คูณดว้ยอตัราการเกิดขยะมูลฝอยของ
แต่ละพื้นท่ี ดงัน้ีคือ เทศบาลนคร 1.89 (กก./คน/วนั) เทศบาลเมือง 1.15 (กก./คน/วนั) เทศบาลต าบล 1.02 
(กก./คน/วนั) องคก์ารบริหารส่วนต าบล 0.91 (กก./คน/วนั) และเมืองพทัยา 3.9 (กก./คน/วนั) (กรมควบคุม
มลพิษ, 2554) พบวา่ ในปี 2556 มีปริมาณขยะชุมชนท่ีเกิดข้ึนทัว่ประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) เท่ากบั 
20.715 ลา้นตนั หรือเท่ากบั 56,753 ตนัต่อวนั ส่วนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร จากการ
ประมาณการของกรมควบคุมมลพิษ พบวา่เท่ากบั 4.137 ลา้นตนั หรือประมาณ 11,334 ตนัต่อวนั 



 
หมายเหตุ: จาก (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) ของกรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (กรกฎาคม 2558) ไดก้ล่าวถึงสถานการณ์ขยะ
มูลฝอยและของเสียอนัตรายวา่ ขยะมูลฝอยเกิดข้ึนในปี 2557 ประมาณ 26.19 ลา้นตนั และมีอตัราการเกิด
ขยะมูลฝอยเฉล่ียต่อคนต่อวนั เท่ากบั 1.11 กิโลกรัม/คน/วนั โดยมีจงัหวดัท่ีมีขยะมูลฝอยเกิดข้ึนสูงสุด 10 
ล าดบัแรก ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร (10,870 ตนั/วนั) นครราชสีมา (2,264 ตนั/วนั) สมุทรปราการ (2,025 ตนั/
วนั) ชลบุรี (1,957 ตนั/วนั) ขอนแก่น (1,829 ตนั/วนั) เชียงใหม่ (1,698 ตนั/วนั) อุดรธานี (1,622 ตนั/วนั) 
นนทบุรี (1,617 ตนั/วนั) สงขลา (1,604 ตนั/วนั) และบุรีรัมย ์ (1,553 ตนั/วนั) โดยประสิทธิภาพการเก็บขน
ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนและขนส่งไปก าจดัข้ึนอยูก่บัศกัยภาพของแต่ละพื้นท่ี เช่น กรุงเทพมหานครมีขยะมูล
ฝอยเกิดข้ึน 10,800 ตนั/วนั เก็บขนและก าจดัได ้9,200 ตนั/วนั เป็นตน้ 
 

2) ขยะมูลฝอยทีใ่ช้ผลติพลงังานแล้ว และปริมาณขยะทีเ่หลอือยู่จริงในพืน้ที ่
ในการด าเนินการศึกษาโครงการศึกษาปรับปรุงข้อมูลศักยภาพพลังงานขยะ ผล

การศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยท่ีใชผ้ลิตพลงังานแลว้ มาจากการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามเทศบาลทัว่
ประเทศ ประกอบกบัการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนๆ ส่วนผลการศึกษาปริมาณขยะท่ีเหลืออยูจ่ริงในพื้นท่ี 
หรือปริมาณขยะท่ีมีศกัยภาพในการน ามาผลิตพลงังานส าหรับแต่ละพื้นท่ี ค  านวณจากปริมาณขยะท่ีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเก็บขนไดแ้ละน าไปก าจดั ลบดว้ยปริมาณขยะท่ีใช้ผลิตพลงังานแลว้ของแต่ละพื้นท่ี 
ส าหรับ อปท. ท่ีไม่มีการจดัเก็บและ/หรือก าจดัขยะ รวมทั้ง อปท. ท่ีไม่มีขอ้มูลปริมาณขยะท่ีจดัเก็บไดแ้ละ
น าไปก าจดันั้น ประมาณการปริมาณขยะท่ีมีศกัยภาพในการน ามาผลิตพลังงาน เท่ากับร้อยละ 50 ของ
ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในแต่ละพื้นท่ี 
     ซ่ึงโดยสรุปพบวา่ ในปี 2556 มีปริมาณขยะท่ีใชผ้ลิตพลงังานแลว้ทัว่ประเทศ 3,186 ตนั
ต่อวนั และยงัคงมีปริมาณขยะท่ีเหลืออยูจ่ริงในพื้นท่ี หรือปริมาณขยะท่ีมีศกัยภาพในการน ามาผลิตพลงังาน 
รวม 33,355 ตนัต่อวนั  
 

3) ศักยภาพในการผลติพลงังานจากขยะชุมชนรายจังหวดั 
ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณขยะท่ีมีศกัยภาพในการน ามาผลิตพลงังาน และศกัยภาพพลงัาน

ขยะ เป็นรายจงัหวดั ซ่ึงมีท่ีมาจากการค านวณโดยก าหนดให้ ปริมาณขยะท่ีมีศกัยภาพในการผลิตพลงังาน 70 
ตนัต่อวนั สามารถผลิตไฟฟ้าได ้1 MW ซ่ึงการค านวณศกัยภาพพลงังานขยะในรูปของศกัยภาพการผลิตไฟฟ้า
ขา้งตน้ เป็นเพียงประมาณการศกัยภาพของพลงังานขยะของประเทศในภาพรวมเท่านั้น ทั้งน้ีการผลิตพลงังาน
จากขยะ หรือการแปรรูปขยะเป็นไฟฟ้านั้นจะต้องข้ึนกบัความเหมาะสมหลายประการ เช่น ปริมาณและ
องคป์ระกอบขยะ ความพร้อมของพื้นท่ี/สายส่งไฟฟ้า และความเหมาะสมทางดา้นการลงทุน  เป็นตน้  
  



ตารางท่ี  1 ปริมาณขยะท่ีมีศกัยภาพในการผลิตพลงังานและศกัยภาพของพลงังานขยะรายจงัหวดั 

จังหวดั

 ปริมาณขยะทีม่ี

ศักยภาพในการผลิต

พลังงาน (ตัน/วนั)

 ศักยภาพในการ

ผลิตไฟฟ้า (MW)

ภาคกลาง-ตะวนัตก
1. จงัหวดัสมุทรปราการ 1,281                              18.30
2. จงัหวดันนทบุรี 885                                 12.64
3. จงัหวดัปทุมธานี                                   872 12.46
4. จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 605                                 8.64
5. จงัหวดัอ่างทอง                                   140 2.01
6. จงัหวดัลพบุรี 531                                 7.59
7. จงัหวดัสิงห์บุรี 139                                 1.98
8. จงัหวดัชยันาท 165                                 2.36
9. จงัหวดัสะบุรี 309                                 4.41
10. จงัหวดันครนายก 107                                 1.53
11. จงัหวดัราชบุรี 496                                 7.09
12. จงัหวดักาญจนบุรี 509                                 7.27
13. จงัหวดัสุพรรณบุรี 456                                 6.51
14. จงัหวดันครปฐม 475                                 6.79
15. จงัหวดัสมุทรสาคร 347                                 4.95
16. จงัหวดัสมุทรสงคราม 108                                 1.54
17. จงัหวดัเพชรบุรี 370                                 5.29
18. จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 404                                 5.78

รวมภาคกลาง-ตะวนัตก 8,200                              117.14                 
 
  



ตารางท่ี 1 ปริมาณขยะท่ีมีศกัยภาพในการผลิตพลงังานและศกัยภาพของพลงังานขยะรายจงัหวดั (ต่อ) 
ตารางสรุปข้อมูลปริมาณขยะ รายจังหวดั

จังหวดั

 ปริมาณขยะทีม่ี

ศักยภาพในการผลิต

พลังงาน (ตัน/วนั)

 ศักยภาพในการ

ผลิตพลังงาน 

(MW)
ภาคเหนือ

1. จงัหวดัก าแพงเพชร 326                                 4.66                    
2. จงัหวดัเชียงราย 735                                 10.50                  
3. จงัหวดัเชียงใหม่ 669                                 9.56                    
4. จงัหวดัตาก 242                                 3.46                    
5. จงัหวดันครสวรรค์ 619                                 8.84                    
6. จงัหวดัน่าน 234                                 3.35                    
7. จงัหวดัพะเยา 277                                 3.96                    
8. จงัหวดัพิจิตร 279                                 3.99                    
9. จงัหวดัพิษณุโลก 401                                 5.73                    
10. จงัหวดัเพชรบูรณ์ 507                                 7.25                    
11. จงัหวดัแพร่ 270                                 3.85                    
12. จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 109                                 1.55                    
13. จงัหวดัล าปาง 476                                 6.79                    
14. จงัหวดัล าพนู 202                                 2.88                    
15. จงัหวดัสุโขทยั 316                                 4.51                    
16. จงัหวดัอุตรดิตถ์ 239                                 3.41                    
17. จงัหวดัอุทยัธานี                                   154 2.21                     

 
 
 
  



ตารางท่ี  1 ปริมาณขยะท่ีมีศกัยภาพในการผลิตพลงังานและศกัยภาพของพลงังานขยะรายจงัหวดั (ต่อ) 

ตารางสรุปข้อมูลปริมาณขยะ รายจังหวดั

จังหวดั
 ปริมาณขยะทีม่ีศักยภาพใน

การผลิตพลังงาน (ตัน/วนั)

 ศักยภาพในการ

ผลิตไฟฟ้า (MW)

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
1. จงัหวดักาฬสินธุ์ 592                                        8.46                    
2. จงัหวดัขอนแก่น 1,065                                     15.22                  
3. จงัหวดัชยัภูมิ 579                                        8.27                    
4. จงัหวดันครพนม 314                                        4.49                    
5. จงัหวดันครราชสีมา 1,168                                     16.69                  
6. จงัหวดับุรีรัมย์ 800                                        11.43                  
7. จงัหวดัมหาสารคาม 530                                        7.58                    
8. จงัหวดัมุกดาหาร 179                                        2.56                    
9. จงัหวดัยโสธร 267                                        3.81                    
10. จงัหวดัร้อยเอ็ด 630                                        9.01                    
11. จงัหวดัเลย 358                                        5.11                    
12. จงัหวดัศรีสะเกษ 723                                        10.33                  
13. จงัหวดัสกลนคร 526                                        7.52                    
14. จงัหวดัสุรินทร์ 631                                        9.02                    
15. จงัหวดัหนองคาย 318                                        4.55                    
16. จงัหวดัหนองบวัล าภู 252                                        3.60                    
17. จงัหวดัอ านาจเจริญ 189                                        2.70                    
18. จงัหวดัอุดรธานี 903                                        12.90                  
19. จงัหวดัอุบลราชธานี 901                                        12.88                  
20. จงัหวดับึงกาฬ 203                                        2.90                     

  



ตารางท่ี  1 ปริมาณขยะท่ีมีศกัยภาพในการผลิตพลงังานและศกัยภาพของพลงังานขยะรายจงัหวดั (ต่อ) 

จังหวดั

 ปริมาณขยะทีม่ีศักยภาพ

ในการผลิตพลังงาน 

(ตัน/วนั)

 ศักยภาพในการ

ผลิตไฟฟ้า (MW)

ภาคตะวนัออก
1. จงัหวดัชลบุรี 1,872                               26.75                  
2. จงัหวดัระยอง 219                                  3.13                    
3. จงัหวดัจนัทบุรี 200                                  2.85                    
4. จงัหวดัตราด 128                                  1.83                    
5. จงัหวดัฉะเชิงเทรา 413                                  5.90                    
6. จงัหวดัปราจีนบุรี 243                                  3.46                    
7. จงัหวดัสระแกว้ 277                                  3.96                    
รวมภาคตะวนัออก 3,352                               47.89                  
ภาคใต้
1. จงัหวดันครศรีธรรมราช 773                                  11.05                  
2. จงัหวดักระบ่ี 295                                  4.22                    
3. จงัหวดัพงังา 161                                  2.30                    
4. จงัหวดัภูเก็ต -                                   -                     
5. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 692                                  9.88                    
6. จงัหวดัระนอง 126                                  1.80                    

7. จงัหวดัชุมพร 256                                  3.66                    

8. จงัหวดัสงขลา 815                                  11.65                  

9. จงัหวดัสตูล 146                                  2.09                    

10. จงัหวดัตรัง 310                                  4.43                    

11. จงัหวดัพทัลุง 254                                  3.63                    

12. จงัหวดัปัตตานี 256                                  3.66                    

13. จงัหวดัยะลา 251                                  3.59                    

14. จงัหวดันราธิวาส 280                                  4.00                    
รวมภาคใต้ 4,617                               65.96                  
รวมทั้งประเทศ 33,356                             476.51                 

ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 2557. 
หมายเหตุ: การประมาณการศกัยภาพพลงังานขยะในรูปของศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้าในตาราง เป็นเพียง
การประมาณการศกัยภาพพลงังานขยะทัว่ประเทศในภาพรวมเท่านั้น โดยการผลิตพลงังานจากขยะ และการ
ผลิตไฟฟ้าจากขยะจะตอ้งข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี เช่น การรวมกลุ่มพื้นท่ีฯ ปริมาณและ
องคป์ระกอบขยะ ความพร้อมของระบบสายส่งไฟฟ้า และความเหมาะสมดา้นการลงทุน เป็นตน้ 
 
 



  4) ผลการศึกษาวเิคราะห์พืน้ทีท่ี่มีศักยภาพในการผลติพลงังานจากขยะ 
   ในการด าเนินโครงการศึกษาปรับปรุงขอ้มูลศกัยภาพพลงังานขยะ การวิเคราะห์พื้นท่ี
หรือแหล่งขยะชุมชนท่ีมีศักยภาพในการผลิตพลังงานจากขยะ พิจารณาจากหลักเกณฑ์เบ้ืองต้น และ
หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
   เกณฑเ์บ้ืองตน้ 

- พื้นท่ี/แหล่งขยะชุมชนตอ้งเป็นเทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
- มีปริมาณขยะท่ีก าจดั ตั้งแต่ 30 ตนัต่อวนัข้ึนไป ซ่ึงรวมถึง องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน(อปท.) ท่ีด าเนินการในลกัษณะของศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณขยะของ อปท. เอง และ อปท./
หน่วยงานอ่ืน ซ่ึงน าไปก าจดัร่วม รวมตั้งแต่ 30 ตนัต่อวนั ข้ึนไป (ซ่ึงขอ้มูล ณ เดือนมิถุนายน 2557 พบวา่ ทัว่
ประเทศมีจ านวน 173 แห่ง) 

- ในขณะท่ีท าการศึกษาฯ ยงัไม่มีการก่อสร้างหรือเดินระบบผลิตพลงังานจากขยะ 
หรือท าสัญญากบัภาคเอกชนในการด าเนินโครงการผลิตพลงังานจากขยะ (ยกเวน้โครงการขนาดเล็กซ่ึง
รองรับขยะของ อปท. ไดไ้ม่ถึงก่ึงหน่ึงของปริมาณขยะท่ี อปท. ตอ้งก าจดั) 

- มีสถานท่ีก าจดัขยะเป็นของตนเอง โดยการเป็นเจา้ของ การเช่าในระยะยาว การ
ไดรั้บอนุญาตหรือมีขอ้ตกลงใหใ้ชพ้ื้นท่ีจากหน่วยงานของรัฐ เป็นตน้ และมีขนาดพื้นท่ีสามารถติดตั้งระบบ
ผลิตพลงังานจากขยะได ้ 
   เกณฑก์ารใหค้ะแนน ซ่ึงพิจารณาจาก 
   - ปริมาณขยะชุมชนท่ีก าจดั 
   - พื้นท่ีส าหรับก าจดัขยะมูลฝอย 
    - ความพร้อมของ อปท. ในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย เช่น การด าเนินกิจกรรมลด 
คดัแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ประสิทธิภาพในการเก็บขนและก าจดัขยะมูลฝอยในปัจจุบนั 
ความสนใจและนโยบายในการน าขยะมาผลิตพลงังานของทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
 
    ซ่ึงผลการวิเคราะห์จดัล าดบัพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการผลิตพลงังานจากขยะ โดยแบ่ง
พื้นท่ีออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีมีขยะก าจดัมากกวา่ 50 ตนัต่อวนั และกลุ่มท่ีมีขยะก าจดันอ้ยกวา่ 50 ตนัต่อ
วนั กลุ่มละ 15 ล าดบั ตามท่ีระบุในขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการศึกษา ตารางท่ี 2 ถึง 3 
 
  



ตารางท่ี  2 อปท. ท่ีมีปริมาณขยะก าจดัมากกวา่ 50 ตนัต่อวนั ท่ีมีศกัยภาพในการผลิตพลงังานจากขยะ 
 

 
หมายเหตุ: * มี อปท. ท่ีไดรั้บการจดัล าดบัอยูใ่นล าดบัท่ี 15 จ านวน 2 แห่ง 
ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน. 2557. 
 
  

 ขยะของ อปท. 

เอง

 ขยะของ

หน่วยงานอืน่
1 เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี                          160                              90                  250

2 เทศบาลนครแหลมฉบงั ชลบุรี 200                       225                                           425

3 อบจ.นนทบุรี นนทบุรี - 1,100                                    1,100

4 เทศบาลนครนครสวรรค์ นครสวรรค์ 150                       55                                             205

5 เทศบาลเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 55                          45                                             100

6 เทศบาลนครสงขลา สงขลา 80                          90                                             170

7 เทศบาลเมืองกระบ่ี กระบ่ี 45                          83                                             128

8 เทศบาลเมืองสระบุรี สระบุรี 55                          5                                                  60

9 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 37                          31                                                68

10 เทศบาลเมืองแสนสุข ชลบุรี 75                          15                                                90

11 เทศบาลนครตรัง ตรัง 62                          48                                             110

12 เทศบาลเมืองสุโขทยัธานี สุโขทยั 19                          34                                                52

13 เทศบาลต าบลแมส่าย เชียงราย 30                          30                                                60

14 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 43                          40                                                83

15* เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 44                          44                                                88

15* เทศบาลเมืองชะอ า เพชรบุรี 62                          24                                                86

 รวม (ตัน

ต่อวัน)
ล าดับ อปท. จังหวัด

ปริมาณขยะทีก่ าจัด (ตันต่อวัน)



ตารางท่ี  3  อปท. ท่ีมีปริมาณขยะก าจดั 30-50 ตนัต่อวนั ท่ีมีศกัยภาพในการผลิตพลงังานจากขยะ 
ตาราง กลุ่ม อปท. ท่ีมีขยะก าจดั 30-50 ตนัต่อวนั

 ขยะของ อปท. เอง  ขยะของ

หน่วยงานอืน่
1 เทศบาลเมืองน่าน น่าน 27                            16                            43             

2 เทศบาลเมืองตราด ตราด 15                            35                            50             

3 เทศบาลเมืองพะเยา พะเยา 42                            - 42             

4 เทศบาลต าบลหันคา ชัยนาท 4                               46                            50             

5 เทศบาลเมืองยโสธร ยโสธร 20                            22                            42             

6 เทศบาลเมืองนครพนม นครพนม 30                            16                            46             

7 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท สระบุรี 50                            50             

8 เทศบาลเมืองหลงัสวน ชุมพร 22                            10                            32             

9 เทศบาลเมืองอุทยัธานี อุทยัธานี 30                            15                            45             

10 เทศบาลเมืองตะกัว่ป่า พงังา 7                               25                            32             

11 เทศบาลเมืองชุมแพ ขอนแก่น 30                            5                               35             

12 เทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 11                            23                            34             

13 เทศบาลเมืองหนองบวัล าภู หนองบวัล าภู 20                            17                            37             

14 เทศบาลเมืองพทัลุง พทัลุง 32                            32             

ปริมาณขยะทีก่ าจัด (ตันต่อวัน)  รวม 

(ตันต่อ

วัน)

ล าดับ อปท. จังหวัด

 
ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน. 2557. 
 
    ทั้งน้ีในการด าเนินโครงการศึกษาปรับปรุงขอ้มูลศกัยภาพพลงังานขยะ ไดมี้การลงพื้นท่ี
ส ารวจความพร้อมของพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการผลิตพลงังานจากขยะซ่ึงไดรั้บการจดัล าดบัทั้ง 31 แห่ง ดงั
ตารางท่ี 2  ถึง  3 ในดา้นต่างๆ เพิ่มเติม ไดแ้ก่ 

- ปริมาณขยะท่ีตอ้งก าจดั  
- โครงสร้างการบริหารงานดา้นการจดัการขยะมูลฝอย 
- รายรับ-รายจ่ายดา้นการจดัการขยะมูลฝอย 
- พื้นท่ีติดตั้งระบบผลิตพลังงานจากขยะ/พื้นท่ีก าจดัขยะมูลฝอยในปัจจุบนั ความ

พร้อมของพื้นท่ี เช่น ขนาดพื้นท่ีส าหรับติดตั้งระบบฯ ถนนทางเขา้พื้นท่ี แหล่งน ้ าดิบ และระยะห่างจากสาย
ส่งไฟฟ้า  

- ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการขยะมูลฝอย 
- ความคิดเห็นของประชาชนในบริเวณใกลเ้คียงพื้นท่ีตั้งโครงการ 

   ซ่ึงผลการศึกษาไดน้ าเสนอไวใ้นรายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการศึกษาปรับปรุงขอ้มูล
ศกัยภาพพลงังานขยะ ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (2557)  
 



 
 
 2. Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายของกรมควบคุมมลพษิ 
   ตารางท่ี 4 แสดง Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ฉบบัผา่นความ
เห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี  26 สิงหาคม 2557  ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   Roadmap ประกอบดว้ยขั้นตอนการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 4 ขั้นตอน คือ 

1) การก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ีวกิฤต (ขยะเก่า)   
2) การสร้างรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีเหมาะสม  (ขยะมูลฝอย

ใหม่) โดยเน้นการลดและคดัแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทาง จดัการขยะมูลฝอยแบบศูนยร์วม การก าจดัโดย
เทคโนโลยแีบบผสมผสานซ่ึงเนน้การแปรรูปเป็นพลังงานหรือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3) การวางระเบียบมาตรการการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
4) การสร้างวินยัของคนในชาติมุ่งสู่การจดัการท่ีย ัง่ยืน โดยการให้ความรู้ประชาชน และ

บงัคบัใชก้ฎหมาย 
   ซ่ึงก าหนดระยะเวลาด าเนินการคือ ระยะเร่งด่วน (6 เดือน) ระยะปานกลาง (1 ปี) และระยะ
ยาว (1 ปีข้ึนไป)  
   โดยในระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี มีเป้าหมายการด าเนินการ คือ 

1) การจดัการขยะเก่าได ้22 ลา้นตนั ไดรั้บการแกไ้ข 
2) มีศูนยก์  าจดัขยะท่ีแปรรูปเป็นพลงังานอยา่งนอ้ย 15 แห่ง 
3) มีการแยกขยะอนัตรายออกจากขยะทัว่ไป 
4) มีกฎหมายเฉพาะเก่ียวกบัการจดัการขยะ 

      และคาดหวงัผลสัมฤทธ์ิคือ 
1) การจดัการขยะเก่าได ้22 ลา้นตนั หรือ 80% 
2) ขยะมูลฝอยของประเทศไดรั้บการจดัการอยา่งเป็นระบบและย ัง่ยนื 
3) ลดความเส่ียงต่อสุขภาพประชาชนและสภาพแวดลอ้ม 
4) เป็นความมัน่คงทางพลงังาน และเศรษฐกิจและสังคม 
(ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ . Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย . 

[อินเทอร์เน็ต]. 2557 [สืบคน้เม่ือ 16 ก.ค. 2558]. สืบคน้จาก  
http://infofile.pcd.go.th/waste/Roadmapbook.pdf?CFID=6502514&CFTOKEN=44897540) 

http://infofile.pcd.go.th/waste/Roadmapbook.pdf?CFID=6502514&CFTOKEN=44897540


 

 

Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ขั้นตอน แนวทางการด าเนินงานระยะเร่งด่วน (๖ เดอืน) แนวทางการด าเนินงานระยะปานกลาง (๑ ปี) แนวทางการด าเนินงานระยะยาว (๑ ปีขึน้ไป)

๑. ส ารวจ ประเมิน ขยะมูลฝอยเพ่ือปิดหรือจดัท าแผนงานฟ้ืนฟู
สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย
๒. ฟ้ืนฟสูถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยเดิมเพ่ือจดัการขยะมูลฝอยเก่า
และรองรับขยะมูลฝอยใหม่ ทางเลือก ดงัน้ี
๒.๑ ปิดสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย หรือปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะ
มูลฝอยเดิมใหด้ าเนินการไดถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการ
๒.๒ ก าจดัในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยของเอกชน หรือใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงทดแทนโดยตรงใหก้บัโรงงานของเอกชนท่ีมีอยูเ่ดิม หรือ
ผลิตเป็นแท่งเช้ือเพลิง (RDF) หรือส่งเสริมการลงทุนของเอกชน
เพ่ิมเติม
๓. กรณีสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยเป็นของเอกชนและด าเนินงานไม่
ถูกตอ้ง ใหบ้งัคบัใชก้ฎหมายใหด้ าเนินการอยา่งถูกตอ้ง

๑. ส ารวจ ประเมิน ขยะมูลฝอยเพ่ือปิดหรือจดัท าแผนงานฟ้ืนฟู
สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย
๒. ฟ้ืนฟสูถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยเดิมเพ่ือจดัการขยะมูลฝอยเก่า
และรองรับขยะมูลฝอยใหม่ ทางเลือก ดงัน้ี
๒.๑ ปิดสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย หรือปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะ
มูลฝอยเดิมใหด้ าเนินการไดถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการ
๒.๒ ก าจดัในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยของเอกชน หรือใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงทดแทนโดยตรงใหก้บัโรงงานของเอกชนท่ีมีอยูเ่ดิม หรือ
ผลิตเป็นแท่งเช้ือเพลิง (RDF) หรือส่งเสริมการลงทุนของเอกชน
เพ่ิมเติม
๓. กรณีสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยเป็นของเอกชนและด าเนินงานไม่
ถูกตอ้ง ใหบ้งัคบัใชก้ฎหมายใหด้ าเนินการอยา่งถูกตอ้ง

๑. ส ารวจ ประเมิน ขยะมูลฝอยเพ่ือปิดหรือจดัท าแผนงานฟ้ืนฟู
สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย
๒. ฟ้ืนฟสูถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยเดิมเพ่ือจดัการขยะมูลฝอยเก่า
และรองรับขยะมูลฝอยใหม่ ทางเลือก ดงัน้ี
๒.๑ ปิดสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย หรือปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะ
มูลฝอยเดิมใหด้ าเนินการไดถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการ
๒.๒ ก าจดัในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยของเอกชน หรือใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงทดแทนโดยตรงใหก้บัโรงงานของเอกชนท่ีมีอยูเ่ดิม หรือ
ผลิตเป็นแท่งเช้ือเพลิง (RDF) หรือส่งเสริมการลงทุนของเอกชน
เพ่ิมเติม
๓. กรณีสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยเป็นของเอกชนและด าเนินงานไม่
ถูกตอ้ง ใหบ้งัคบัใชก้ฎหมายใหด้ าเนินการอยา่งถูกตอ้ง

พ้ืนท่ีเป้าหมายขั้นตอนท่ี ๑ : จ านวน ๖ จงัหวดั :
พระนครศรีอยธุยา ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สมุทรปราการ 
(เอกชน) และปทุมธานี (เอกชน)

พ้ืนท่ีเป้าหมายขั้นตอนท่ี ๑ : จ านวน ๒๐ จงัหวดั :
กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ราชบุรี 
ขอนแก่น ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ชลบุรี นครราชสีมา ล าปาง 
แพร่ ชยันาท เพชรบูรณ์ ระนอง ชุมพร ยะลา ฉะเชิงเทรา กระบ่ี และ
 สมุทรสาคร

พ้ืนท่ีเป้าหมายขั้นตอนท่ี ๑ : จ านวน ๔๗ จงัหวดั : ตรัง ตาก 
มหาสารคาม สมุทรสงคราม พะเยา นราธิวาส พทัลุง สระแกว้ ศรี
สะเกษ สุโขทยั ชยัภูมิ พิจิตร หนองบวัล าภู สุรินทร์ บึงกาฬ 
กาฬสินธุ์ อุตรดิตถ ์น่าน ตราด ก าแพงเพชร สิงห์บุรี นครนายก 
สตูล อ านาจเจริญ อุดรธานี พิษณุโลก สกลนคร พงังา จนัทบุรี 
ยโสธร แม่ฮ่องสอน นครสวรรค ์มุกดาหาร อุทยัธานี อุบลราชธานี 
เชียงราย ระยอง ล าพนู หนองคาย เชียงใหม่ นครพนม ปัตตานี 
ร้อยเอ็ด อ่างทอง บุรีรัมย ์เลย และ สุพรรณบุรี

เป้าหมาย : ลดขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมได ้๑๑.๐๕ ลา้นตนั
(ร้อยละ ๓๙ ของขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมทั้งประเทศ ๒๘ ลา้นตนั)

เป้าหมาย : ลดขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมได ้๑๑.๔๐ ลา้นตนั
(ร้อยละ ๔๑ ของขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมทั้งประเทศ ๒๘ ลา้นตนั)

เป้าหมาย : ลดขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมได ้๒.๕๐ ลา้นตนั
(ร้อยละ ๙ ของขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมทั้งประเทศ ๒๘ ลา้นตนั)

๑. ก าจัดขยะมูลฝอย

ตกค้างสะสมใน

สถานที่

ก าจัดขยะมูลฝอยใน

พืน้ทีว่กิฤติ

(ขยะมูลฝอยเก่า)

 
 



 

 

Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ขั้นตอน แนวทางการด าเนินงานระยะเร่งด่วน (๖ เดอืน) แนวทางการด าเนินงานระยะปานกลาง (๑ ปี) แนวทางการด าเนินงานระยะยาว (๑ ปีขึน้ไป)

๑. น าร่องรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย
๑.๑ รูปแบบ Model L ศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวม
ท่ีรองรับปริมาณขยะมูลฝอย ตั้งแต่ ๓๐๐ ตนั/วนั ข้ึนไป  โดย
ด าเนินการ ดงัน้ี
๑.๑.๑ จดัระบบคดัแยกขยะมูลฝอยทัว่ไปท่ีตน้ทาง
๑.๑.๒ คดัแยกของเสียอนัตรายชุมชนออกจาก
ขยะมูลฝอยทัว่ไป และเก็บรวบรวม ณ สถานท่ีเก็บรวบรวม
ของจงัหวดั และส่งไปก าจดัยงัสถานท่ีก าจดัของเอกชน
๑.๑.๓ จดัท า ระบบการจดัการขยะมูลฝอย
แบบผสมผสาน และแปรรูปขยะมูลฝอยไปเป็นพลงังาน เพ่ือ
ผลิตกระแสไฟฟ้า
๑ . ๑ . ๔ ปรับปรุงบ่อฝังกลบเดิมใหถู้กตอ้ง
ตามหลกัวิชาการ เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาการใชง้าน

๑. น าร่องรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย
๑.๑ รูปแบบ Model L ศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวม
ท่ีรองรับปริมาณขยะมูลฝอย ตั้งแต่ ๓๐๐ ตนั/วนั ข้ึนไป  โดย
ด าเนินการ ดงัน้ี
๑.๑.๑ จดัระบบคดัแยกขยะมูลฝอยทัว่ไปท่ีตน้ทาง
๑.๑.๒ คดัแยกของเสียอนัตรายชุมชนออกจาก
ขยะมูลฝอยทัว่ไป และเก็บรวบรวม ณ สถานท่ีเก็บรวบรวม
ของจงัหวดั และส่งไปก าจดัยงัสถานท่ีก าจดัของเอกชน
๑.๑.๓ จดัท า ระบบการจดัการขยะมูลฝอย
แบบผสมผสาน และแปรรูปขยะมูลฝอยไปเป็นพลงังาน เพ่ือ
ผลิตกระแสไฟฟ้า
๑ . ๑ . ๔ ปรับปรุงบ่อฝังกลบเดิมใหถู้กตอ้ง
ตามหลกัวิชาการ เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาการใชง้าน

๑. น าร่องรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย
๑.๑ รูปแบบ Model L ศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวม
ท่ีรองรับปริมาณขยะมูลฝอย ตั้งแต่ ๓๐๐ ตนั/วนั ข้ึนไป  โดย
ด าเนินการ ดงัน้ี
๑.๑.๑ จดัระบบคดัแยกขยะมูลฝอยทัว่ไปท่ีตน้ทาง
๑.๑.๒ คดัแยกของเสียอนัตรายชุมชนออกจาก
ขยะมูลฝอยทัว่ไป และเก็บรวบรวม ณ สถานท่ีเก็บรวบรวม
ของจงัหวดั และส่งไปก าจดัยงัสถานท่ีก าจดัของเอกชน
๑.๑.๓ จดัท า ระบบการจดัการขยะมูลฝอย
แบบผสมผสาน และแปรรูปขยะมูลฝอยไปเป็นพลงังาน เพ่ือ
ผลิตกระแสไฟฟ้า
๑ . ๑ . ๔ ปรับปรุงบ่อฝังกลบเดิมใหถู้กตอ้ง
ตามหลกัวิชาการ เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาการใชง้าน

๑.๒ รูปแบบ Model M ศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวม
ท่ีรองรับปริมาณขยะมูลฝอย ตั้งแต่ ๕๐ - ๓๐๐ ตนั/วนั  โดย
ด าเนินการ ดงัน้ี
๑.๒.๑ จดัระบบคดัแยกขยะมูลฝอยทัว่ไปท่ีตน้ทาง
๑.๒.๒ คดัแยกของเสียอนัตรายชุมชนออกจาก
ขยะมูลฝอยทัว่ไป และเก็บรวบรวม ณ สถานท่ีเก็บรวบรวม
ของจงัหวดั และส่งไปก าจดัยงัสถานท่ีก าจดัของเอกชน
๑.๒.๓ จดัท าระบบการจดัการขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสาน อาทิ ท า ปุ๋ ย หรือแปรรูปเป็นพลงังาน เช่น
ก๊าซชีวภาพ ผลิตกระแสไฟฟ้า
๑ . ๒ . ๔ ปรับปรุงบ่อฝังกลบเดิมใหถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการ เพ่ือ
เพ่ิมระยะเวลาการใชง้าน

๑.๒ รูปแบบ Model M ศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวม
ท่ีรองรับปริมาณขยะมูลฝอย ตั้งแต่ ๕๐ - ๓๐๐ ตนั/วนั  โดย
ด าเนินการ ดงัน้ี
๑.๒.๑ จดัระบบคดัแยกขยะมูลฝอยทัว่ไปท่ีตน้ทาง
๑.๒.๒ คดัแยกของเสียอนัตรายชุมชนออกจาก
ขยะมูลฝอยทัว่ไป และเก็บรวบรวม ณ สถานท่ีเก็บรวบรวม
ของจงัหวดั และส่งไปก าจดัยงัสถานท่ีก าจดัของเอกชน
๑.๒.๓ จดัท าระบบการจดัการขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสาน อาทิ ท า ปุ๋ ย หรือแปรรูปเป็นพลงังาน เช่น
ก๊าซชีวภาพ ผลิตกระแสไฟฟ้า
๑ . ๒ . ๔ ปรับปรุงบ่อฝังกลบเดิมใหถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการ เพ่ือ
เพ่ิมระยะเวลาการใชง้าน

๑.๒ รูปแบบ Model M ศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวม
ท่ีรองรับปริมาณขยะมูลฝอย ตั้งแต่ ๕๐ - ๓๐๐ ตนั/วนั  โดย
ด าเนินการ ดงัน้ี
๑.๒.๑ จดัระบบคดัแยกขยะมูลฝอยทัว่ไปท่ีตน้ทาง
๑.๒.๒ คดัแยกของเสียอนัตรายชุมชนออกจาก
ขยะมูลฝอยทัว่ไป และเก็บรวบรวม ณ สถานท่ีเก็บรวบรวม
ของจงัหวดั และส่งไปก าจดัยงัสถานท่ีก าจดัของเอกชน
๑.๒.๓ จดัท าระบบการจดัการขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสาน อาทิ ท า ปุ๋ ย หรือแปรรูปเป็นพลงังาน เช่น
ก๊าซชีวภาพ ผลิตกระแสไฟฟ้า
๑ . ๒ . ๔ ปรับปรุงบ่อฝังกลบเดิมใหถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการ เพ่ือ
เพ่ิมระยะเวลาการใชง้าน

๒. สร้างรูปแบบ

การจัดการขยะ

มูลฝอยและของเสีย

อันตรายทีเ่หมาะสม

(ขยะมูลฝอยใหม่)

- เน้นการลดและ

คดัแยกขยะมูลฝอย

ตั้งแต่ต้นทาง

- จัดการขยะมูลฝอย

แบบศูนย์รวม

- ก าจัดโดยเทคโนโลยี

แบบผสมผสานเน้น

การแปรรูปเป็น

พลังงานหรือท าให้

เกิดประโยชน์

สูงสุด

 
 



 

 

Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ขั้นตอน แนวทางการด าเนินงานระยะเร่งด่วน (๖ เดอืน) แนวทางการด าเนินงานระยะปานกลาง (๑ ปี) แนวทางการด าเนินงานระยะยาว (๑ ปีขึน้ไป)

๑.๓ รูปแบบ Model S ศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวม
ท่ีรองรับปริมาณขยะมูลฝอย นอ้ยกวา่ ๕๐ ตนั/วนั โดย
ด าเนินการ ดงัน้ี
๑.๓.๑ จดัระบบคดัแยกขยะมูลฝอยทัว่ไปท่ีตน้ทาง
๑.๓.๒ คดัแยกของเสียอนัตรายชุมชนออกจาก
ขยะมูลฝอยทัว่ไป และเก็บรวบรวม ณ สถานท่ีเก็บรวบรวม
ของชุมชน และส่งไปยงัสถานท่ีเก็บรวบรวมของจงัหวดั
๑.๓.๓ จดัท า ระบบการจดัการขยะมูลฝอย
แบบผสมผสาน โดยน าขยะมูลฝอยท่ีเหลือจากการคดัแยก
ไปฝังกลบและ/หรือ น า ขยะมูลฝอยท่ีผ่านการคดัแยก
ไปใชป้ระโยชน์อ่ืน อาทิ ท  าปุ๋ ย
๒. จดัใหมี้สถานท่ีเก็บรวบรวมของเสียอนัตรายชุมชน
ของจงัหวดั จงัหวดัละ ๑ แห่ง
๓. ส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนหรือด าเนินงานระบบเก็บรวบรวม 
ขนส่ง และก าจดัขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย

๑.๓ รูปแบบ Model S ศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวม
ท่ีรองรับปริมาณขยะมูลฝอย นอ้ยกวา่ ๕๐ ตนั/วนั โดย
ด าเนินการ ดงัน้ี
๑.๓.๑ จดัระบบคดัแยกขยะมูลฝอยทัว่ไปท่ีตน้ทาง
๑.๓.๒ คดัแยกของเสียอนัตรายชุมชนออกจาก
ขยะมูลฝอยทัว่ไป และเก็บรวบรวม ณ สถานท่ีเก็บรวบรวม
ของชุมชน และส่งไปยงัสถานท่ีเก็บรวบรวมของจงัหวดั
๑.๓.๓ จดัท าระบบการจดัการขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสาน โดยน า ขยะมูลฝอยท่ีเหลือจากการคดัแยก
ไปฝังกลบและ/หรือน า ขยะมูลฝอยท่ีผ่านการคดัแยก
ไปใชป้ระโยชน์อ่ืน อาทิ ท  าปุ๋ ย
๒. จดัใหมี้สถานท่ีเก็บรวบรวมของเสียอนัตรายชุมชน
ของจงัหวดั จงัหวดัละ ๑ แห่ง
๓. ส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนหรือด าเนินงานระบบเก็บรวบรวม 
ขนส่ง และก าจดัขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย

๑.๓ รูปแบบ Model S ศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวม
ท่ีรองรับปริมาณขยะมูลฝอย นอ้ยกวา่ ๕๐ ตนั/วนั โดย
ด าเนินการ ดงัน้ี
๑.๓.๑ จดัระบบคดัแยกขยะมูลฝอยทัว่ไปท่ีตน้ทาง
๑.๓.๒ คดัแยกของเสียอนัตรายชุมชนออกจาก
ขยะมูลฝอยทัว่ไป และเก็บรวบรวม ณ สถานท่ีเก็บรวบรวม
ของชุมชน และส่งไปยงัสถานท่ีเก็บรวบรวมของจงัหวดั
๑.๓.๓ จดัท าระบบการจดัการขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสาน โดยน า ขยะมูลฝอยท่ีเหลือจากการคดัแยก
ไปฝังกลบและ/หรือน า ขยะมูลฝอยท่ีผ่านการคดัแยก
ไปใชป้ระโยชน์อ่ืน อาทิ ท  าปุ๋ ย
๒. จดัใหมี้สถานท่ีเก็บรวบรวมของเสียอนัตรายชุมชน
ของจงัหวดั จงัหวดัละ ๑ แห่ง
๓. ส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนหรือด าเนินงานระบบเก็บรวบรวม 
ขนส่ง และก าจดัขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย

พ้ืนท่ีเป้าหมายขั้นตอนท่ี ๒ :
(๑) Model L ไดแ้ก่ จ.นนทบุรี จ.ภูเก็ต ทน.หาดใหญ่ และ
ทน.สงขลา จ.สงขลา กรุงเทพมหานคร และ จ.เชียงราย
(๒) Model M ไดแ้ก่ ทม.น่าน จ.น่าน และ ทต.เมืองแกลง
จ.ระยอง
(๓) Model S ไดแ้ก่ ทต.ท่าวงัผา จ.น่าน ทม.สีคิ้ว ทต.โนนแดง จ.
นครราชสีมา และ ทต.ล าปลายมาศ ทต.อิสาณ จ.บุรีรัมย์

พ้ืนท่ีเป้าหมายขั้นตอนท่ี ๒ : จ านวน ๒๖ จงัหวดั :
นครปฐม อยธุยา สระบุรี ปทุมธานี ลพบุรี สมุทรปราการ
กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ราชบุรี
ขอนแก่น ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ชลบุรี นครราชสีมา
(ยกเวน้ ทม.สีคิ้ว ทต.โนนแดง) ล า ปาง แพร่ ชยันาท
เพชรบูรณ์ ระนอง ชุมพร ยะลา ฉะเชิงเทรา กระบ่ี และ
สมุทรสาคร

พ้ืนท่ีเป้าหมายขั้นตอนท่ี ๒ : จ านวน ๔๖ จงัหวดั : ตรัง ตาก 
มหาสารคาม สมุทรสงคราม พะเยา นราธิวาส พทัลุง สระแกว้ ศรี
สะเกษ สุโขทยั ชยัภูมิ พิจิตร หนองบวัล าภู สุรินทร์ บึงกาฬ 
กาฬสินธุ์ อุตรดิตถ ์น่าน (ยกเวน้ ทต.ท่าวงัผา ทม.น่าน) ตราด 
ก าแพงเพชร สิงห์บุรี นครนายก สตูล อ านาจเจริญ อุดรธานี 
พิษณุโลก สกลนคร พงังา จนัทบุรี ยโสธร แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์
 มุกดาหาร อุทยัธานี อุบลราชธานี ระยอง (ยกเวน้ ทม.แกลง) ล าพนู
 หนองคาย เชียงใหม่ นครพนม ปัตตานี ร้อยเอ็ด อ่างทอง บุรีรัมย ์
(ยกเวน้ ทต.ล าปลายมาศ ทต.อิสาณ) เลย และ สุพรรณบุรี  
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ขั้นตอน แนวทางการด าเนินงานระยะเร่งด่วน (๖ เดอืน) แนวทางการด าเนินงานระยะปานกลาง (๑ ปี) แนวทางการด าเนินงานระยะยาว (๑ ปีขึน้ไป)

๑. ออกระเบียบใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูก้  ากบัดูแล
การบริหารจดัการขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ภายในจงัหวดัใหมี้ประสิทธิภาพและถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ
๒. ออกระเบียบใหมี้คณะกรรมการชุดหน่ึงซ่ึงมีผูว้า่ราชการ
จงัหวดั เป็นประธานท าหนา้ท่ีจดัท าแผนแม่บทและบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายในภาพรวมของ
จงัหวดั โดยมีองคป์ระกอบและอ านาจหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจะก าหนด
๓. จดัท าแผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศและ
ก าหนดรูปแบบ เทคโนโลยทีางเลือกส าหรับการก าจดัขยะมูลฝอย
ของศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวมแต่ละขนาด (ทส.)

๑. พิจารณาเร่ืองการออกใบอนุญาตสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย 
(Permitting system) (ทส.)
๒. จดัท า โครงการน า ร่องการเรียกคืนซากผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์ตามหลกัการ
ขยายความรับผิดชอบของผูผ้ลิต (Extended Producer
Responsibility : EPR) (ทส./อก.)
๓. ก าหนดหลกัเกณฑร์ะเบียบบงัคบัใชใ้นการน าวสัดุรีไซเคิล
เป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิตบรรจุภณัฑ/์ผลิตภณัฑ์
ในภาคอุตสาหกรรม (อก.)

๑. ออกกฎหมายดา้นการจดัการซากผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (Waste Electrical and Electronic
Equipment – WEEE) ตามหลกัการขยายความรับผิดชอบ
ของผูผ้ลิต (Extended Producer Responsibility : EPR) /
ค่าธรรมเนียมผลิตภณัฑ ์(Product charge) (ทส.)
๒. ออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินใหมี้การคดัแยกขยะมูลฝอย
(ขยะทัว่ไป ขยะอินทรีย ์ขยะรีไซเคิล ของเสียอนัตราย) และ
หา้มทิ้งของเสียอนัตรายปนกบัขยะมูลฝอยทัว่ไปตาม
กฎกระทรวงท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด (อปท./มท.)

๔. พิจารณาผ่อนปรนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การจดัท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA)
พระราชบญัญติัการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ.๒๕๕๖ พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการท ารายงานเก่ียวกบัการศึกษา
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและ
ความปลอดภยั พ.ศ. ๒๕๕๒ และหรือออกมาตรการเพ่ือส่งเสริมให้
เกิดการลงทุนของภาคเอกชนในการจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตราย (ทส./กค./พน./มท./อก.)
๕.ออกกฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานการลด คดัแยก เก็บรวบรวม ขนส่ง
และก าจดัขยะมูลฝอย ของเสียอนัตรายชุมชน และมูลฝอยติด
เช้ือ (สธ./ทส.)

๔. จดัท า มาตรการเพ่ือการป้องกนั และแกไ้ขปัญหา
การลกัลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตราย (อก./ทส.)
๕. ส่งเสริมการก่อสร้างโรงงานบ าบดั/ก าจดั/รีไซเคิลเพ่ิมเติม
(อก.)

๓. วางระเบียบ

มาตรการการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอย

และของเสียอันตราย

 
 
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ 



 

 

ขั้นตอน แนวทางการด าเนินงานระยะเร่งด่วน (๖ เดอืน) แนวทางการด าเนินงานระยะปานกลาง (๑ ปี) แนวทางการด าเนินงานระยะยาว (๑ ปีขึน้ไป)

๖. ออกกฎระเบียบเร่ืองระบบการตรวจสอบควบคุม
การจดัตั้งและด าเนินงานสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย (สธ./ทส.)
๗. ออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินใหมี้การคดัแยกขยะมูลฝอย
(ขยะทัว่ไป ขยะอินทรีย ์ขยะรีไซเคิล ของเสียอนัตราย) และ
หา้มทิ้งของเสียอนัตรายปนกบัขยะมูลฝอยทัว่ไปตามกฎกระทรวง
ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด (อปท./มท.)

๖. ออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินใหมี้การคดัแยกขยะมูลฝอย
(ขยะทัว่ไป ขยะอินทรีย ์ขยะรีไซเคิล ของเสียอนัตราย) และ
หา้มทิ้งของเสียอนัตรายปนกบัขยะมูลฝอยทัว่ไปตามกฎกระทรวง
ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด (อปท./มท.)
๗. พิจารณาเสนอกฎหมายท่ีจะใชใ้นการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยของประเทศใหเ้ป็นเอกภาพ (ทส./มท./สธ./อก.)

๑. ตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมายแก่ผูล้กัลอบทิ้ง
ลกัลอบก า จดั ขยะมูลฝอยชุมชน กากอุตสาหกรรม
กากกมัมนัตรังสี ของเสียอนัตรายและมูลฝอยติดเช้ือท่ีไม่ถูกตอ้ง
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด (อก./สธ./วท./สตช./มท./อปท.)
๒. รณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ ปลูกจิตส า นึก
สร้างความตระหนกัใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการจดัการขยะมูลฝอย ตั้งแต่การลด คดัแยกท่ีตน้ทาง
จนถึงการก าจดัขั้นสุดทา้ย ตลอดจนลดการใชถุ้งพลาสติก
และหนัมาใชว้สัดุอ่ืนแทน (ทส./สนร.)
๓. สร้างจิตส านึกและวินยัในการจดัการขยะมูลฝอยใหแ้ก่
นกัเรียนและเยาวชน โดยใหมี้การปฏิบติัเป็นรูปธรรมในโรงเรียน
และสถานศึกษาทุกแห่งเป็นตวัอยา่ง (ศธ.)

๑.ตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมายแก่ผูล้กัลอบทิ้ง
ลกัลอบก า จดั ขยะมูลฝอยชุมชน กากอุตสาหกรรม
กากกมัมนัตรังสี ของเสียอนัตรายและมูลฝอยติดเช้ือท่ีไม่ถูกตอ้ง
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด (อก./สธ./วท./สตช./มท./อปท.)
๒. ควบคุมการประกอบกิจการร้านรับซ้ือของเก่า
ทั้งการใหอ้นุญาตประกอบกิจการและการด าเนินกิจการ
(มท./อปท.)
๓. รณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ ปลูกจิตส า นึก
สร้างความตระหนกัใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการจดัการขยะมูลฝอย ตั้งแต่การลด คดัแยกท่ีตน้ทาง
จนถึงการก าจดัขั้นสุดทา้ย ตลอดจนลดการใชถุ้งพลาสติก
และหนัมาใชว้สัดุอ่ืนแทน (ทส./สนร.)
๔. สร้างจิตส านึกและวินยัในการจดัการขยะมูลฝอยใหแ้ก่
นกัเรียนและเยาวชน โดยใหมี้การปฏิบติัเป็นรูปธรรมในโรงเรียน
และสถานศึกษาทุกแห่งเป็นตวัอยา่ง (ศธ.)

๑. ตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมายแก่ผูล้กัลอบทิ้ง
ลกัลอบก า จดั ขยะมูลฝอยชุมชน กากอุตสาหกรรม
กากกมัมนัตรังสี ของเสียอนัตรายและมูลฝอยติดเช้ือท่ีไม่ถูกตอ้ง
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด (อก./สธ./วท./สตช./มท./อปท.)
๒. ควบคุมการประกอบกิจการร้านรับซ้ือของเก่า
ทั้งการใหอ้นุญาตประกอบกิจการและการด าเนินกิจการ
(มท./อปท.)
๓ .รณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ ปลูกจิตส า นึก
สร้างความตระหนกัใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการจดัการขยะมูลฝอย ตั้งแต่การลด คดัแยกท่ีตน้ทาง
จนถึงการก าจดัขั้นสุดทา้ย ตลอดจนลดการใชถุ้งพลาสติก
และหนัมาใชว้สัดุอ่ืนแทน (ทส./สนร.)
๔. สร้างจิตส านึกและวินยัในการจดัการขยะมูลฝอยใหแ้ก่
นกัเรียนและเยาวชน โดยใหมี้การปฏิบติัเป็นรูปธรรมในโรงเรียน
และสถานศึกษาทุกแห่งเป็นตวัอยา่ง (ศธ.)ขั้นตอนท่ี ๔ ด าเนินการพร้อมกนัทัว่ประเทศ

๔. สร้างวนิัยของคน

ในชาติมุ่งสู่

การจัดการทีย่ัง่ยนื

- ให้ความรู้ประชาชน

- บังคบัใช้กฎหมาย

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ. Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย. 2557. 



 

 

 หมายเหตุ เก่ียวกบัการผลิตพลงังานจากขยะและพื้นท่ีเป้าหมายด าเนินการตาม Roadmap 
ของกรมควบคุมมลพิษ 

1) การก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ีวิกฤติ 6 จงัหวดั 
ซ่ึงประกอบดว้ย จ.พระนครศรีอยุธยา จ.นครปฐม จ.สระบุรี จ.ลพบุรี จ.ปทุมธานี จ.สมุทรปราการ พบวา่มี
โครงการน าขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยไปผลิตเป็นพลงังานท่ีด าเนินการ ไดแ้ก่ 

(1) จ.พระนครศรีอยุธยา ปริมาณขยะเก่าสะสม 224,000 ตนั (ทต.นครหลวง 68,000 
ตนั /ทน.พระนครศรีอยธุยา 160,000 ตนั /ทม.เสนา 96,000 ตนั) โดยน าไปก าจดัท่ีโรงปูนเอกชน อ.แก่งคอย 
จ.สระบุรี ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 6 เดือน งบประมาณ 134,424,900 บาท 

(2) จ.สระบุรี ปริมาณขยะเก่าสะสม 140,000 ตนั ของ ทม.พระพุทธบาท โดยน าไป
ผลิตเช้ือเพลิงขยะ (RDF) โดยบริษทัเอกชน ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปี งบประมาณ 4,865,100 บาท 

(3) จ.ลพบุรี ปริมาณขยะเก่าสะสม 153,000 ตนั (ทม.ลพบุรี 80,000 ตนั/ทต.เขาสาม
ยอด 27,000 ตนั /อบต.โคกสลุง 24,000 ตนั /ทต.ล านารายณ์ 22,000 ตนั) น าไปก าจดัท่ีโรงปูนเอกชน อ.แก่ง
คอย จ.สระบุรี โดยบริษทัเอกชน ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 3 เดือน งบประมาณ 62,894,700 บาท 
 2) คาดวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความพร้อมและความสามารถแปรรูปขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตพลงังานไฟฟ้าไดอ้ยา่งนอ้ย 15 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2559   
 
 3 พืน้ทีศั่กยภาพในการผลติพลังงานจากขยะ ตาม (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) 
 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยกรมควบคุมมลพิษ ไดจ้ดัท า (ร่าง) แผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการจดัระบบบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 และสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 เพื่อใชเ้ป็นกรอบนโยบายการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
และของเสียอนัตรายในภาพรวมของประเทศ และบูรณาการการด าเนินงานร่วมกนัของหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน โดยมีแนวคิดในการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีส าคญั  คือ ลดการ
เกิดของเสียหรือขยะมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิด น าของเสียกลบัมาใชซ้ ้ าและใชป้ระโยชน์ใหม่ รวมทั้งลดปริมาณ
การเกิดขยะมูลฝอยเพื่อให้เกิดการจดัการขยะมูลฝอยอย่างย ัง่ยืน ส่วนขยะมูลฝอยท่ีเหลือจากการคดัแยก
น าไปใชป้ระโยชน์ใหม ่จะส่งเสริมใหน้ าไปแปรรูปผลิตพลงังานโดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ
มาลงทุน 
 โดยแนวทางปฏิบติัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก าจดัและใชป้ระโยชน์ขยะมูลฝอยฯ  แนวทาง
หน่ึง คือ การจดัใหมี้ศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวม (Cluster) ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มพื้นท่ีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนั เพื่อสร้างระบบจดัการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน เนน้การน าขยะมูลฝอยมาใช้



 

 

ประโยชน์ เช่น ผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ ก๊าซชีวภาพ แปรรูปผลิตพลงังาน เป็นตน้ โดยการแบ่งกลุ่มพื้นท่ี สามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ขนาด ดงัต่อไปน้ี 

(1) กลุ่มพื้นท่ีขนาดใหญ่ (Model L) เป็นพื้นท่ีชุมชนขนาดใหญ่ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะมี
เทศบาลนคร เทศบาลเมืองหรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นหน่วยงานหลกัในการขบัเคล่ือน มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยรวมกนัมากกวา่ 300 ตนั/วนั/กลุ่มพื้นท่ี และรัศมีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไม่เกิน 50 กิโลเมตร 

(2) กลุ่มพื้นท่ีขนาดกลาง (Model M) เป็นพื้นท่ีชุมชนขนาดใหญ่ ชุมชนขนาดกลาง ซ่ึงโดย
ส่วนใหญ่จะมีเทศบาลเมืองเป็นหน่วยงานหลกัในการขบัเคล่ือน มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมกนัอยูร่ะหวา่ง 50 
– 300 ตนั/วนั/กลุ่มพื้นท่ี และรัศมีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไม่เกิน 50 กิโลเมตร 

(3) กลุ่มพื้นท่ีขนาดเล็ก (Model S) เป็นพื้นท่ีชุมชนขนาดเล็ก หรืออยู่ห่างไกลท่ีตอ้ง
ด าเนินการจดัการก าจดัขยะในพื้นท่ี/จดัการเบ้ืองตน้ก่อน ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะมีเทศบาลต าบลหรือองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานหลกัในการขบัเคล่ือน มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมกนันอ้ยกวา่ 50 ตนั/วนั/
กลุ่มพื้นท่ี และรัศมีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไม่เกิน 30 กิโลเมตร 

ทั้งน้ี กระทรวงมหาดไทย จงัหวดัและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถพิจารณาก าหนด
กลุ่มพื้นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Cluster) เพื่อรองรับการจดัตั้งศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวมไดต้ามความ
เหมาะสมและความพร้อม และการยอมรับของประชาชน  

 
โดยการจดัตั้งศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวมและรับก าจดัขยะมูลฝอยท่ีเหลือจากการคดัแยกและ

น าไปใชป้ระโยชน์แลว้จากทอ้งถ่ินในพื้นท่ีและใกลเ้คียง โดยมีรูปแบบ ดงัน้ี 
(1) รูปแบบ Model L รองรับปริมาณขยะมูลฝอย ตั้งแต่ 300 ตนั/วนั ข้ึนไป  
 จดัท าระบบการจดัการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน น าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ให้

มากท่ีสุด และ/หรือแปรรูปขยะมูลฝอยไปเป็นพลงังานเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และขยะมูลฝอยท่ีใชป้ระโยชน์
ไม่ได ้น าไปก าจดัโดยการฝังกลบใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ และส่งเสริมภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจลงทุน
หรือร่วมลงทุน 

(2) รูปแบบ Model M รองรับปริมาณขยะมูลฝอย ตั้งแต่ 50 – 300 ตนั/วนั 
จดัท าระบบการจดัการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน อาทิ ท าปุ๋ย หรือแปรรูปเป็นพลงังาน 

เช่น ก๊าซชีวภาพ ผลิตกระแสไฟฟ้า และขยะมูลฝอยท่ีใชป้ระโยชน์ไม่ได ้น าไปก าจดัโดยการฝังกลบให้
ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ และส่งเสริมภาคเอกชนหรือรัฐวสิาหกิจลงทุนหรือร่วมลงทุนตามความเหมาะสม 

(3) รูปแบบ Model S รองรับปริมาณขยะมูลฝอย นอ้ยกวา่ 50 ตนั/วนั 
จดัท าระบบการจดัการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน โดยน าขยะมูลฝอยท่ีเหลือจากการคดั

แยกไปฝังกลบและ/หรือ น าขยะมูลฝอยท่ีผา่นการคดัแยกไปใชป้ระโยชน์อ่ืน อาทิ ท าปุ๋ย  
 

1) พืน้ทีท่ีม่ีศักยภาพในการเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเพือ่แปลงเป็นพลงังาน 



 

 

พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการเป็นศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยเพื่อแปลงเป็นพลงังาน คือพื้นท่ีท่ีมี
ความพร้อมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากการแปรรูปขยะมูลฝอย โดยเป็นกลุ่มพื้นท่ีท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอย
เขา้สู่ระบบมากกวา่ 300 ตนั/วนั ซ่ึงพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการเป็นศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวมเพื่อแปรรูปเป็น
พลงังานในเบ้ืองตน้ (ตารางท่ี 2-4) ปัจจุบนัเปิดด าเนินการเตาเผาขยะมูลฝอยและพลงังานแลว้ จ านวน 2 แห่ง 
คือ เทศบาลนครภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต และเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา สามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าได ้
25.7 เมกกะวตัต ์พื้นท่ีท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง จ านวน 3 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครขอนแก่น 
เทศบาลต าบลแม่ขรี จงัหวดัพทัลุง และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหนองคาย ผลิตพลงังานไฟฟ้าได ้ 15.8 
เมกกะวตัต ์และพื้นท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการเจรจากบัภาคเอกชน ทั้งน้ี พื้นท่ีศกัยภาพบางแห่งหากยงัไม่
สามารถผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยไดโ้ดยตรง สามารถคดัแยกขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิง RDF และ
ส่งไปขายเพื่อผลิตไฟฟ้าได ้โดยหากสามารด าเนินการในพื้นท่ีศกัยภาพฯ ดงักล่าว จะสามารถก าจดัขยะมูล
ฝอยไดอ้ยา่งนอ้ย 23,578 ตนั/วนั หรือร้อยละ 32.86 ของขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 71,753 ตนั/วนั ผลิตไฟฟ้าได ้
325.11 เมกกะวตัต ์ซ่ึงคาดวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมีความพร้อมและความสามารถแปรรูปขยะมูล
ฝอยเพื่อผลิตพลงังานไฟฟ้าไดอ้ยา่งนอ้ย 15 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2559 โดยมีภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจลงทุน
หรือร่วมลงทุน ทั้งน้ี จงัหวดั/องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถด าเนินการในพื้นท่ีอ่ืนนอกเหนือจากพื้นท่ี
ศกัยภาพฯ 53 แห่ง ไดห้ากเห็นวา่มีความเหมาะสม และหากเอกชน/รัฐวิสาหกิจมีความพร้อมเขา้มาลงทุน
หรือร่วมลงทุน และมีความพร้อมดา้นพื้นท่ีหรือสายส่งไฟฟ้า 
 

2) พืน้ทีท่ีม่ีศักยภาพในการแปรรูปขยะมูลฝอยเพือ่ผลติเช้ือเพลงิ RDF 
พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเช้ือเพลิง RDF ในเบ้ืองตน้ มี

จ านวน 90 แห่ง (ตารางท่ี 2-5) ทั้งน้ีหากสามารถด าเนินการในพื้นท่ีศกัยภาพฯ ดงักล่าวไดท้ั้ง 90 แห่ง จะ
สามารถก าจดัขยะมูลฝอยได ้16,764 ตนั/วนั หรือร้อยละ 23.36 ของขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 71,753 ตนั/วนั 
 (ท่ีมา: (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) 
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. กรกฎาคม 2558. สืบคน้จาก 
http://www.pcd.go.th/Info_Serv/File/RoadmapWaste_sem03.pdf) 
 
  

http://www.pcd.go.th/Info_Serv/File/RoadmapWaste_sem03.pdf


 

 

ตารางท่ี  4 พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการเป็นศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยเพื่อแปลงเป็นพลงังาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี  4 พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการเป็นศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยเพื่อแปลงเป็นพลงังาน (ต่อ) 

 
หมายเหตุ:  พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการเป็นศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยเพื่อแปลงเป็นพลงังาน คือ พื้นท่ีท่ีมีความ
พร้อมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากการแปรรูปขยะมูลฝอย โดยเป็นกลุ่มพื้นท่ีท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยเขา้สู่
ระบบมากกวา่ 300 ตนั/วนั 
ท่ีมา: (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. กรกฎาคม 2558. สืบคน้จาก 
http://www.pcd.go.th/Info_Serv/File/RoadmapWaste_sem03.pdf) 
 
  

http://www.pcd.go.th/Info_Serv/File/RoadmapWaste_sem03.pdf


 

 

ตารางท่ี  5 พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการแปรรูปขยะมูลฝอยโดยการคดัแยกเพื่อผลิตเช้ือเพลิง RDF 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตารางท่ี  5 พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการแปรรูปขยะมูลฝอยโดยการคดัแยกเพื่อผลิตเช้ือเพลิง RDF (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ตารางท่ี 5 พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการแปรรูปขยะมูลฝอยโดยการคดัแยกเพื่อผลิตเช้ือเพลิง RDF (ต่อ) 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
ตารางท่ี 5 พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการแปรรูปขยะมูลฝอยโดยการคดัแยกเพื่อผลิตเช้ือเพลิง RDF (ต่อ) 

 
ท่ีมา: (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. กรกฎาคม 2558. สืบคน้จาก 
http://www.pcd.go.th/Info_Serv/File/RoadmapWaste_sem03.pdf) 
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