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1. บทนําและวัตถุประสงค
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษพลังงาน  (พพ.)  มีความ
ประสงคจะดําเนินงานศึกษาศักยภาพการผลิตพลังงานจากขยะในโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งเปนไปตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป  โดยมีเปาหมาย
ที่จะเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนใหไดอยางนอย  รอยละ  20 ของการใช
พลังงานข้ันสุดทายของประเทศ  โดยในสวนพลังงานจากขยะ มีเปาหมายใน
การผลิตไฟฟาจากขยะ 160 เมกะวัตต และผลิต ความรอน 35 ktoe ในป 2565
โดยในป  พ.ศ.2547-พ.ศ.2548 พพ.  ไดศึกษาศักยภาพในการผลิตพลังงาน
จากขยะชุมชน  และในป  พ.ศ.2553 พพ.ไดดําเนินโครงการศึกษาศักยภาพ
ขยะจากหลุมฝงกลบ  เกาที่ผานการยอยสลายไปบางสวน และสามารถนํากลับ
ข้ึนมาผลิตพลังงานได การดําเนินโครงการศึกษาศักยภาพในการผลิตพลังงาน
จากขยะอุตสาหกรรมนี้   จึงเปนการศึกษาศักยภาพในการ  ผลิตพลังงานจาก
ขยะที่เกิดข้ึนในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งไมใชขยะอันตราย ทั้งในสวนของวัสดุ
ที่เหลือทิง้จากกระบวนการผลิตและขยะอ่ืนที่เกดิข้ึน ในเขตโรงงานอุตสาหกรรม
เชน  เศษผัก ผลไม  เนื้อสัตว  เศษอาหาร  เศษกระดาษ ยาง พลาสติก  เปนตน
รวมทั้งหาแนวทางการนําขยะเหลานี้มาใชใหเกิดประโยชนในการผลิต พลังงาน
ครอบคลุมประเภทโรงงานอุตสาหกรรม อาหาร  ส่ิงทอ ยาง พลาสติก กระดาษ
ผลิตภัณฑจากไม   และ/หรือ  อุตสาหกรรมอ่ื นๆ  ที่ มีขยะหรือเศษวัสดุที่
สามารถนํามาผลิตพลังงานได  การศึกษาศักยภาพในการผลิตพลังงานขยะ
อุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค ดังนี้
1) เพื่ อศึกษาศักยภาพของขยะที่ เกิดข้ึนในโรงงานอุตสาหกรรมในการ
นํามาผลิตพลังงาน
2) เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีและแนวทางการนําขยะในโรงงานอุตสาหกรรม
มาผลิตพลังงานอยางเหมาะสม
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2. ขัน้ตอนการศึกษาศักยภาพขยะในโรงงานอุตสาหกรรม
การศึกษาศักยภาพการผลิตพลังงานจากขยะมีข้ันตอนการศึกษาดังนี้
1) รวบรวมขอมลูรายชือ่โรงงานอุตสาหกรรมจากฐานขอมลูโรงงาน ควบคมุ
จากกระทรวงพลังงานโดยคัดเลือกเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขยะ
ทีไ่มจดัวาเปนขยะอันตราย

2) สํารวจขอมูลจากแบบสอบถามขอมูลขยะเบื้องตนของขยะที่เกิดจาก
กระบวนการผลิต และสวนอ่ืนๆของโรงงาน

3) คัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเขาทําการสํารวจโดยละเอียด
4) สํารวจขอมูลโรงงานเพื่อนําขอมูลประกอบการพิจารณาเทคโนโลย ีการ
ผลิตพลังงานจากขยะทีเ่หมาะสมตอไป

2.1 การรวบรวมขอมูลรายชื่อโรงงาน
ขอมลูจากบญัชรีายชือ่โรงงานควบคมุตามรหสัประเภทอุตสาหกรรม (TSIC)

หมวด 31 – 39 ซึ่งเปนฐานขอมูลกระทรวงพลังงาน มีจํานวน โรงงานทัง้ส้ิน 3,505
โรงงาน ตัดกลุมโรงงานที่มีสวนประกอบของขยะ  เปนโลหะ น้ําเสีย สารเคมี
และสารอันตรายออกเนื่องจากไมเหมาะสม ที่จะนํามาใชผลิตเปนพลังงาน
และไมตรงกบัวัตถปุระสงคของโครงการ ศกึษาวิจยันี ้จงึเหลือโรงงานอุตสาหกรรม
ในหมวด 31 – 35 ดังนี้

กลุมอุตสาหกรรมหมวด 31 อาหาร เคร่ืองดื่ม และยาสูบ
กลุมอุตสาหกรรมหมวด 32 สิ่งทอ
กลุมอุตสาหกรรมหมวด 33 ไม
กลุมอุตสาหกรรมหมวด 34 กระดาษและเยื่อกระดาษ
กลุมอุตสาหกรรมหมวด 35 เคมี (พลาสติก ยาง)
จํานวนโรงงานหมวด 31-35 มรีวมทัง้ส้ิน 1,575 โรงงาน หลังจากนัน้ ไดตรวจ

สอบขอมูลพื้นฐาน  เหลือจํานวนโรงงานที่ถูกตองเพื่อสงแบบสอบ ถามจํานวน
1,270 โรงงาน
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2.3 การคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมเพือ่เขาสํารวจ
ขอมูลโรงงาน
แบบสอบถามทีต่อบกลับมาโดยโรงงานอุตสาหกรรม จะรวบรวม และเรียง

ลําดับ เพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง และมีความ
สนใจในการนําขยะมาผลิตพลังงาน การพิจารณาคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อเขาสํารวจขอมูลโดยละเอียด โดยจากแบบสอบถามตอบกลับ สามารถคัด
เลือกโรงงานที่ใหความสนใจและ มศีักยภาพสูงเปนจํานวนทั้งส้ิน 38 แหง จาก 5
หมวดอุตสาหกรรม จากนัน้จึงทําการประสานเพื่อเขาสํารวจโรงงานโดยละเอียด
ทั้งนี้โรงงาน บางสวนไมสะดวกในการใหเขาสํารวจขอมูล จึงไดสอบถามขอมูล
เพิ่ มเติมไว  และได เข าสํารวจโรงงานเปนจํานวนทั้ งส้ิ น 30 แห ง โดยมี
จํานวนแตละประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมดงันี้

- อุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 9 โรงงาน
- อุตสาหกรรมส่ิงทอ จํานวน 6 โรงงาน
- อุตสาหกรรมไม จํานวน 1 โรงงาน
- อุตสาหกรรมกระดาษ จํานวน 2 โรงงาน
- อุตสาหกรรมเคมี จํานวน 12 โรงงาน

2.4 การสํารวจขอมลูในโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมในแตละประเภทท่ีเขาสํารวจแสดงในตารางท่ี

2.4-1 ถึง 2.4-5
ตารางท่ี 2.4-1 ประเภทกิ จการของโรงงานที่ เข าสํารวจโดยละเอี ยด

ในหมวดอุตสาหกรรมอาหาร

1 สมทุรปราการ เคร่ืองดื่มอุปโภค
2 ปทุมธานี ผลิตกาแฟสําเร็จรูป
3 ชลบรีุ ชําแหละชิน้สวนไก

ลําดับ จงัหวัด ประกอบกิจการ
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ตารางท่ี 2.4-4 ประเภทกิจการของโรงงานที่เขาสํารวจโดยละเอียดในหมวด
อุตสาหกรรมกระดาษ

1 กาญจนบรีุ ผลิตกระดาษคราฟท
2 ปทุมธานี ผลิตกระดาษอนามัย

ลําดับ จงัหวัด ประกอบกิจการ

ตารางท่ี 2.4-5 ประเภทกิจการของโรงงานที่เขาสํารวจโดยละเอียดในหมวด
อุตสาหกรรมเคมี

1 ชลบรีุ ผลิตรองเทาหนัง ผาใบ
พื้นรองเทา

2 ฉะเชิงเทรา ผลิตฟองน้ําวิทยาศาสตร
3 ระยอง ผลิตยางรถยนต
4 ระยอง ผลิตฟลมบรรจภัุณฑ
5 นครราชสีมา ผลิตชิน้สวนรถยนต

ทีท่ําจากยาง
6 ชลบรีุ ผลิตแผนยิปซั่ม
7 ระยอง ข้ึนรูปพลาสติก
8 นครราชสีมา ผลิตเคร่ืองครัวจาก

เมลามีน
9 ระยอง ผลิตเม็ดพลาสติก
10 สมทุรปราการ ผลิตยางนอก ยางใน
11 ระยอง ผลิตผงเมลามีน
12 ระยอง ผลิตถุงมือทางการแพทย

ลําดับ จงัหวัด ประกอบกิจการ
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3. การประเมินศกัยภาพการผลิตพลังงาน
กําหนดให
- ประสิทธิภาพในการเปล่ียนเปนพลังงานไฟฟา = 25 %
- Plant factor ในการผลิตไฟฟา = 0.6, 24 x 0.6 = 14.4 ชั่วโมง
- เทียบเทาปริมาณน้ํามัน โดยคํานวณจาก 1 toe = 41,868 MJ
-  เศษอาหาร/ขยะอินทรีย 1 กิโลกรัม ผลิตกาซชีวภาพได 60 ลิตร

3.1 หมวด 31 ประเภทอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองดื่ม และยาสูบ
ขยะจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองดื่ม และยาสูบ

เปนขยะจําพวกเศษเปลือกพืช ผัก ผลไม หรือชิ้นสวนของสัตว ขนาดของ
ขยะมีทั้งขนาดใหญและเล็กปะปนกัน ความชื้นคอนขางสูง คาความรอนอยู
ในระดับต่ําถึงกลาง ยกเวนขยะจําพวกเศษกะลามะพราว หรือปาลม จะใหคา
ความรอนทีสู่ง ขยะบางสวนจาํเปนตองมกีารทําให แหงหรือทาํ ใหมคีวามชืน้ลดลง
ถึงระดับหนึ่ งกอนถึงจะนําไปผลิต เปนพลังงานได  บางสวนก็สามารถนํา
ไปแปรรูปเปนพลังงานไดทันที นอกจากนี้ขยะจากกระบวนการผลิตบางชนิด
เปนขยะอินทรีย สามารถนําไปผลิตเปนพลังงานจากกาซชีวภาพได จึงไดทําการ
ประเมินศักยภาพในการนําขยะจากกระบวนการผลิตนี้ไปผลิตเปนพลังงานจาก
กาซชีวภาพดวย

ในสวนขยะทั่วไปที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่โรงงาน สวนใหญเปนขยะจําพวก
พาเลทไม กระดาษ และถุงพลาสติก ซึ่งเกิดจากหลายแหลง ทั้งสํานักงานฝาย
บรรจุภัณฑ เปนตน และมีเศษอาหารจากรานคา โรงอาหารภายในพื้นที่โรงงาน
ดวย แตมีปริมาณนอยมาก

ประเภทและปริมาณขยะจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร
เคร่ืองดื่ม และยาสูบ มีดังตอไปนี้
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อาหาร 1 กากดอก 9.9 15,000 148,500 3.55 10,312.50 0.72
เกกฮวยแหง

อาหาร 2 กากกาแฟ 7.5 21,798 163,485 3.90 11,353.13 0.79
อาหาร 5 เศษกระดาษ 0.2 15,064 3,013 0.07 209.22 0.01

นํ้ามันพืช 0.2 33,440 6,688 0.16 464.44 0.03
ถุงพลาสติก 0.1 45,792 4,579 0.11 318.00 0.02

อาหาร 7 กากมันสด 300 1,470 441,000 10.53 30,625.00 2.13
อาหาร 8 เศษปลาเศษกุง 3.5 6,280 21,981 0.53 1,526.44 0.11
อาหาร 9 เปลือกสับปะรด 100 12,971 1,297,071 30.98 90,074.35 6.26
อาหาร 10 กะลามะพราว 27 20,340 549,180 13.12 38,137.50 2.65

กะลาปาลม 24 16,900 405,600 9.69 28,166.67 1.96
เศษผัก ผลไม 5 12,967 64,833 1.55 4,502.26 0.31

ขยะท่ัวไป 2 23,028 46,057 1.10 3,198.38 0.13
อาหาร 11 เปลือกสับปะรด 30 12,971 389,121 9.29 27,022.31 1.88

เปลือกวานหาง 3 12,971 38,912 0.93 2,702.23 0.19
จระเข

เปลือกผลไม 3 12,971 38,912 0.93 2,702.23 0.19
อาหาร 12 เปลอืกดิน 45 1,470 66,150 1.58 4,593.75 0.32

กากมันเปยก 300 1,470 441,000 10.53 30,625.00 2.13
รวม 860 4,126,081 98.55  286,533.41 19.83

คา เทียบเทา ปริมาณ กําลัง
ปริมาณ ความรอน ปริมาณ ปริมาณ การผลิต การผลิต

โรงงาน  ประเภทขยะ ton/day ข้ันต่ํา ความรอน นํ้ามัน ไฟฟาตอวัน ไฟฟา
MJ/ton (MJ/day) (toe/day) (kWh/day) (MW)

ตารางท่ี 3.1-1 ศักยภาพการผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอาหาร



 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  (พพ.)12

เอกสารเผยแพร  การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

ตารางท่ี 3.1-2 ศักยภาพการผลิตพลังงานจากขยะจากกระบวนการผลิต
เพือ่ผลิตเปนกาซชวีภาพในโรงงานอาหาร

ตารางท่ี 3.1-3 ศักยภาพการผลิตพลังงานจากเศษอาหารเพื่อผลิตเปนกาซ
ชีวภาพในโรงงานอาหาร

อาหาร 5 ช้ินสวนไก 0.1 6 21 126 0.003009 8.750 0.61
อาหาร 8 เศษปลา 3.5 210 21 4,410 0.105331 306.250 21.27

เศษกุง
อาหาร 9 เปลือกสับปะรด 100 6000 21 126,000 3.009458 8,750.000 607.64
อาหาร 10 เศษผัก ผลไม 5 300 21 6,300 0.150473 437.500 30.38
อาหาร 11 เปลือกสับปะรด 30 1800 21 37,800 0.902837 2,625.000 182.29

เปลือกวาน 3 180 21 3,780 0.090284 262.500 18.23
หางจระเข

เปลือกผลไม 3 180 21 3,780 0.090284 262.500 18.23
รวม 144.72 8,683 189 182,347 4.352278 12,663.00 879.70

อาหาร 1 เศษอาหาร 0.02 1.2 21 25 0.000602 1.750 0.122
อาหาร 2 เศษอาหาร ไมมี ไมมีรานคา หรือโรงอาหารภายในโรงงาน
อาหาร 5 เศษอาหาร 0.1 6 21 126 0.003009 8.750 0.508
อาหาร 7 เศษอาหาร นอยมาก มีปริมาณนอยมากจนไมไดบันทึกไว
อาหาร 8 เศษอาหาร 0.1 6 21 126 0.003009 8.750 0.608
อาหาร 9 เศษอาหาร 0.1 6 21 126 0.003009 8.750 0.608

ปริมาณ คาความเทียบเทา เทียบเทา ปริมาณ กําลัง
โรงงาน ประเภทขยะ ปริมาณ กาซ รอน ความ ปริมาณ การผลิต การผลติ

(ตัน/วัน) ชวีภาพ ข้ันต่ํา รอน นํ้ามัน ไฟฟา ไฟฟา
m3/day (MJ/m3)(MJ/day) (toe/day) (kWh/day) (kW)

ปริมาณ คาความเทียบเทา เทียบเทา ปริมาณ กําลัง
โรงงาน ประเภทขยะ ปริมาณ กาซ รอน ความ ปริมาณ การผลิต การผลติ

(ตัน/วัน) ชวีภาพ ข้ันต่ํา รอน นํ้ามัน ไฟฟา ไฟฟา
m3/day (MJ/m3)(MJ/day) (toe/day) (kWh/day) (kW)



13 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  (พพ.)

เอกสารเผยแพร  การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

3.2 หมวด 32 ประเภทอุตสาหกรรมส่ิงทอ
ขยะจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมส่ิงทอ สวนใหญเปน เสนใย ทัง้ที่

เปนเสนใยธรรมชาต ิและเสนใยสังเคราะห บางสวนเปนเศษ ชิน้สวนพรม ซึง่จะมี
ลักษณะเปนเสนใยติดกับพลาสติกหรือ PVC มีความ ชื้นต่ํา คาความรอนอยู
ในระดับกลาง ขยะอยูรวมกันเปนกลุมกอน ของเสนใย หรือเปนผาผืนเล็ก - ใหญ
ปะปนกันไป ไมจําเปนตองมีการทําใหแหงหรือเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของขยะ
กอนนําไปผลิตเปนพลังงาน รูปแบบอ่ืนๆ ในสวนขยะทั่วไปที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่
โรงงาน สวนใหญเปน ขยะจําพวกพาเลทไม กระดาษ และถุงพลาสติก ถังบรรจุ
สารเคมีตั้งตน สวนที่ปนเปอนวัสดุอันตรายก็จะถูกสงกําจัดภายนอก สวนขยะ
จําพวก เศษอาหารมปีริมาณนอยมาก ประเภทและปริมาณขยะจากกระบวนการ
ผลิตของอุตสาหกรรมส่ิงทอ มีดังตอไปนี้

อาหาร 10 เศษอาหาร 0.02 1.2 21 25 0.000602 1.750 0.122
อาหาร 11 เศษอาหาร 0.5 30 21 630 0.015047 43.750 3.038
อาหาร 12 เศษอาหาร มีปริมาณนอยมากจนไมไดบนัทึกไว

รวม 0.84 50 126 1,058 0.025279 73.500 5.104

ตารางท่ี 3.2-1 ศักยภาพการผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานส่ิงทอ

สิ่งทอ 1 เศษพรมกอน 6 16,544 99,263 2.371 6,893.25 0.48
สิ่งทอ 2 เศษผา 0.05 17,430 872 0.021 60.52 0.01

เศษดาย 0.07 17,430 1,220 0.029 84.73 0.01
ขยะท่ัวไป 0.05 13,700 685 0.016 47.57 0.01

คา เทียบเทา ปริมาณ กําลัง
ปริมาณ ความรอน ปริมาณ ปริมาณ การผลิต การผลิต

โรงงาน  ประเภทขยะ ton/day ข้ันต่ํา ความรอน นํ้ามัน ไฟฟาตอวัน ไฟฟา
MJ/ton (MJ/day) (toe/day) (kWh/day) (MW)



 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  (พพ.)14

เอกสารเผยแพร  การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

ตารางท่ี 3.2-1 ศักยภาพการผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานส่ิงทอ (ตอ)

สิ่งทอ 3 เสนใย 0.7 45,792 32,054 0.766 2,226.00 0.15
สแปนเด็กซ
เศษกระดาษ 0.07 15,064 1,054 0.025 73.23 0.01
เศษพลาสติก 0.008 45,792 366 0.009 25.44 0.01

สิ่งทอ 6 ถุงวัตถดุิบ 0.04 45,792 1,832 0.044 127.20 0.01
สิ่งทอ 7 เศษฟองนํ้า 0.6 45,792 27,475 0.656 1,908.00 0.13
สิ่งทอ 8 เศษฝาย 8 17,430 139,440 3.330 9,683.33 0.67

รวม 15.588 304,262 7.267 21,129.27 1.49

คา เทียบเทา ปริมาณ กําลัง
ปริมาณ ความรอน ปริมาณ ปริมาณ การผลิต การผลิต

โรงงาน  ประเภทขยะ ton/day ข้ันต่ํา ความรอน นํ้ามัน ไฟฟาตอวัน ไฟฟา
MJ/ton (MJ/day) (toe/day) (kWh/day) (MW)

ตารางท่ี 3.2-2 ศักยภาพการผลิตพลังงานจากเศษอาหารเพื่ อผลิตเปน
กาซชีวภาพในโรงงานส่ิงทอ

ส่ิงทอ 1 เศษอาหาร 0.05 3 21 63 0.001505 4.375 0.304
ส่ิงทอ 2 ขยะท่ัวไป 0.05 3 21 63 0.001505 4.375 0.304
ส่ิงทอ 3 เศษอาหาร 0.02 1.2 21 25 0.000602 1.750 0.122
ส่ิงทอ 6 เศษอาหาร 0.05 3 21 63 0.001505 4.375 0.304
ส่ิงทอ 7 มีปริมาณนอยจนไมไดบันทึกไว
ส่ิงทอ 8 มีปริมาณนอยจนไมไดบันทึกไว

รวม 0.17 10.2 84 214 0.005116 14.875 1.033

ปริมาณ คาความเทียบเทา เทียบเทา ปริมาณ กําลัง
โรงงาน ประเภทขยะ ปริมาณ กาซ รอน ความ ปริมาณ การผลิต การผลติ

(ตัน/วัน) ชวีภาพ ข้ันต่ํา รอน นํ้ามัน ไฟฟา ไฟฟา
m3/day (MJ/m3)(MJ/day) (toe/day) (kWh/day) (kW)



15 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  (พพ.)

เอกสารเผยแพร  การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

3.3 หมวด 33 ประเภทอุตสาหกรรมไม
ขยะจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมไมประกอบดวย ชิ้นไมที่ผาน

กระบวนการตดัแตง หรือทีเ่รียกวาหวัไม เศษฝุนไมและข้ีเล่ือย ซึ่งคิด เปนปริมาณ
30-40 % ของวัตถุดิบมีความชื้นต่ํา ใหคาความรอนคอนขางกลางถึงสูง นิยมใช
เปนเชื้อเพลิง จึงเหมาะแกการนํามาผลิตเปนพลังงาน แตขยะจากอุตสาหกรรม
ไมสวนมากจะมผูีรับซือ้ไปเปนเชือ้เพลิง หรือนํา ไปผลิตเปนผลิตภัณฑอ่ืนทัง้หมด

ในสวนของขยะทัว่ไปในบริเวณพืน้ทีโ่ดยรอบโรงงาน สวนใหญเปน ขยะจาก
สํานกังานกระดาษ และถงุพลาสตกิ และขยะจาํพวกเศษอาหารมปีริมาณนอยมาก
ประเภทและปริมาณขยะจากกระบวนการผลิต ของอุตสาหกรรมไม มีดังตอไปนี้
ตารางท่ี 3.3-1 ศักยภาพการผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานไม

ไม 1 หัวไมยางพารา 2 19,092 38,184 0.912 2,651.64 0.18
ข้ีเลื่อย,ข้ีกบ 3.3 20,892 68,944 1.647 4,787.78 0.33

รวม 5.3 107,128 2.559 7,439.42 0.52

คา เทียบเทา ปริมาณ กําลัง
ปริมาณ ความรอน ปริมาณ ปริมาณ การผลิต การผลิต

โรงงาน  ประเภทขยะ ton/day ข้ันต่ํา ความรอน นํ้ามัน ไฟฟาตอวัน ไฟฟา
MJ/ton (MJ/day) (toe/day) (kWh/day) (MW)

ตารางท่ี 3.3-2 ศักยภาพการผลิตพลังงานจากเศษอาหารเพื่อผลิตเปนกาซ
ชีวภาพในโรงงานไม

ไม 1 เศษอาหาร 0.03 1.8 21 38 0.000903 2.625 0.180
รวม 0.03 1.8 21 38 0.000903 2.625 0.180

ปริมาณ คาความเทียบเทา เทียบเทา ปริมาณ กําลัง
โรงงาน   ประเภทขยะ ปริมาณ กาซ รอน ความ ปริมาณ การผลิต การผลติ

(ตัน/วัน) ชวีภาพ ข้ันต่ํา รอน นํ้ามัน ไฟฟา ไฟฟา
m3/day (MJ/m3)(MJ/day) (toe/day) (kWh/day) (kW)
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เอกสารเผยแพร  การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

3.4 หมวด 34 ประเภทอุตสาหกรรมกระดาษ และเยื่อกระดาษ
ขยะจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมกระดาษประกอบดวย เยื่อกระดาษ
ที่ผานกระบวนการตัดเศษเยื่อกระดาษที่เปยก ที่มีความแตกตางกันตามขยะที่
ออกจากกระบวนการผลิต ซึ่งใหคาความรอนคอน ขางสูง ซึ่งมีปริมาณนอย
และสามารถนําไปใชในกระบวนการผลิตไดตอ จงึมศีักยภาพในการนํามาใชผลิต
ไดคอนขางต่ํา และในสวนของขยะทั่ วไป ในบริเวณพื้นที่ โดยรอบโรงงาน
สวนใหญเปนขยะจากสํานกังาน กระดาษ และถุงพลาสติก และขยะจําพวกเศษ
อาหารมีปริมาณนอยมากประเภท และปริมาณขยะจากกระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรมไม มีดังตอไปนี้

ตารางท่ี 3.4-1 ศักยภาพการผลิตพลังงานจากขยะเพื่อผลิตเปนพลังงาน
ความรอนในโรงงานกระดาษและเยือ่กระดาษ

กระดาษ 1 Paper wastereject 150 11,794 1,769,132 42.255   122,856.41 8.53
Sludge 200 11,794 2,358,843 56.340   163,808.55 11.38

เปลือกไม 100 11,087 1,108,664 26.480 76,990.52 5.35
ขยะท่ัวไป 0.9 13,700 12,330 0.294 856.25 0.06

กระดาษ 2 Sludge Waste 53 12,000 636,000 15.191 44,166.67 3.07
รวม 503.9 5,884,969 140.560  408,678.40 28.38

คา เทียบเทา ปริมาณ กําลัง
ปริมาณ ความรอน ปริมาณ ปริมาณ การผลิต การผลิต

โรงงาน    ประเภทขยะ ton/day ข้ันต่ํา ความรอน นํ้ามัน ไฟฟาตอวัน ไฟฟา
MJ/ton (MJ/day) (toe/day) (kWh/day) (MW)



17 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  (พพ.)

เอกสารเผยแพร  การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

ตารางท่ี 3.4-2 ศักยภาพการผลิตพลังงานจากเศษอาหารเพื่อผลิตเปนกาซ
ชีวภาพในโรงงานกระดาษและเยือ่กระดาษ

กระดาษ 1 เศษอาหาร 0.005 0.3 21 6 0.000150 0.438 0.030
กระดาษ 2 มีปริมาณนอยมากจนไมไดบันทึกไว

รวม 0.005 0.30 21 6 0.000150 0.438 0.030

3.5 หมวด 35 ประเภทอุตสาหกรรมเคมี
ขยะจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคมีทําการศึกษาขอมูลในกลุม

อุตสาหกรรมเคมี และยาง ขยะจากกระบวนการผลิต คอนขางมี ความแตก
ตางกันทั้งในเร่ืองคุณสมบัติและคาความรอน อีกทั้งยังมีสวนที่เปนขยะอันตราย
ปะปนอยูกับขยะไมอันตราย ซึ่งจําเปนตองมีคัดแยก ขยะอันตรายออกกอน
จึงจะสามารถนําขยะไมอันตรายไปแปรรูป เปนพลังงานอ่ืนๆ ตอไดในสวนของ
ขยะทั่วไปในบริเวณพื้นที่โดยรอบ โรงงาน สวนใหญเปนขยะจากสํานักงาน
กระดาษ และถุงพลาสติก และขยะจําพวกเศษอาหารมีปริมาณนอยมาก
ประเภทและปริมาณขยะ จากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคม ีมดีงัตอไปนี้
ตารางท่ี 3.5-1 ศักยภาพการผลิตพลังงานจากขยะเพื่อผลิตเปนพลังงาน

ความรอนในโรงงานเคมี

เคมี 1 เศษผา,หนัง 0.5 17,430 8,715 0.208 605.21 0.04
เศษยาง 0.01 35,000 350 0.008 24.31

คา เทียบเทา ปริมาณ กําลัง
ปริมาณ ความรอน ปริมาณ ปริมาณ การผลิต การผลิต

   โรงงาน    ประเภทขยะ ton/day ข้ันต่ํา ความรอน นํ้ามัน ไฟฟาตอวัน ไฟฟา
MJ/ton (MJ/day) (toe/day) (kWh/day) (MW)

ปริมาณ คาความเทียบเทา เทียบเทา ปริมาณ กําลัง
โรงงาน   ประเภทขยะ ปริมาณ กาซ รอน ความ ปริมาณ การผลิต การผลติ

(ตัน/วัน) ชวีภาพ ข้ันต่ํา รอน นํ้ามัน ไฟฟา ไฟฟา
m3/day (MJ/m3)(MJ/day) (toe/day) (kWh/day) (kW)
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เอกสารเผยแพร  การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

ตารางท่ี 3.5-1 ศักยภาพการผลิตพลังงานจากขยะเพื่อผลิตเปนพลังงาน
ความรอนในโรงงานเคมี

เคมี 2 เศษโฟม 0.14 45,792 6,411 0.153 445.20 0.03
เคมี 3 ยางเสีย 8 35,000 280,000 6.688 19,444.44 1.35

ไมพาเลท 0.3 17,316 5,195 0.124 360.75 0.03
เคมี 5 พลาสติกเสีย 0.5 45,792 22,896 0.547 1,590.00 0.11
เคมี 6 เศษยางเสีย 4 35,000 140,000 3.344 9,722.22 0.68
เคมี 7 ยิปซั่ม 400 28,470 11,388,000 271.998  790,833.33 54.92

เศษกระดาษ 0.1 15,064 1,506 0.036 104.61 0.01
เคมี 8 เศษพลาสติก 10 45,792 457,920 10.937 31,800.00 2.21

HDPE
เคมี 9 เศษเมลามีน 1.8 22,688 40,838 0.975 2,836.00 0.20
เคมี 10 เศษพลาสติก 3 22,688 68,064 1.626 4,726.67 0.33
เคมี 11 ไมพาเลท 1.5 17,316 25,974 0.620 1,803.75 0.13

ถุงกระดาษ 3.5 15,064 52,724 1.259 3,661.39 0.25
ยางนอกเสีย 0.15 34,731 5,210 0.124 361.78 0.03
ยางในเสีย 0.15 34,731 5,210 0.124 361.78 0.03

เคมี 12 ผงเมลามีนเสีย 1.28 40,000 51,200 1.223 3,555.56 0.25
เคมี 13 ตะกอนบําบัด 2 - - - - -

รวม 436.93 12,560,213 299.996  872,237.00 60.57

คา เทียบเทา ปริมาณ กําลัง
ปริมาณ ความรอน ปริมาณ ปริมาณ การผลิต การผลิต

โรงงาน  ประเภทขยะ ton/day ข้ันต่ํา ความรอน นํ้ามัน ไฟฟาตอวัน ไฟฟา
MJ/ton (MJ/day) (toe/day) (kWh/day) (MW)
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เอกสารเผยแพร  การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

ตารางท่ี 3.5-2 ศักยภาพการผลิตพลังงานจากเศษอาหารเพื่อผลิตเปนกาซ
ชีวภาพในโรงงานเคมี

เคมี 1 เศษผา,หนัง 0.08 4.8 21 101 0.002408 7.000 0.490
เคมี 2 เศษอาหาร 0.125 7.5 21 158 0.003762 10.938 0.760
เคมี 3 เศษอาหาร 0.5 30 21 630 0.015047 43.750 3.040
เคมี 5 เศษอาหาร 0.1 6 21 126 0.003009 8.750 0.610
เคมี 6 มีปริมาณนอยมากจนไมไดบนัทึกไว
เคมี 7 เศษอาหาร 0.2 12 21 252 0.006019 17.500 1.220
เคมี 8 เศษอาหาร 0.1 6 21 126 0.003009 8.750 0.610
เคมี 9 มีปริมาณนอยมากจนไมไดบนัทึกไว
เคมี 10 เศษอาหาร 0.1 6 21 126 0.003009 8.750 0.610
เคมี 11 เศษอาหาร 0.88 52.8 21 1,109 0.026483 77.000 5.350
เคมี 12 เศษอาหาร 0.06 3.6 21 76 0.001806 5.250 0.360
เคมี 13 เศษอาหาร 0.5 30 21 630 0.015047 43.750 3.040

รวม 2.645 159 210 3,333 0.079600 231.438 16.090

4. เทคโนโลยกีารผลติพลังงานท่ีเหมาะสําหรับขยะในโรงงาน
อุตสาหกรรม
จากการศึกษาขอมูลการใชงาน และขอจํากัดของเทคโนโลยีการผลิต

พลังงานจากขยะในปจจุบันสามารถสรุปเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับขยะ
อุตสาหกรรมประเภทตางๆ ซึ่งมีวิธีการจัดการและนําไปใชประโยชน ดังสรุป
ไดดงันี้

ปริมาณ คาความเทียบเทา เทียบเทา ปริมาณ กําลัง
โรงงาน ประเภทขยะ ปริมาณ กาซ รอน ความ ปริมาณ การผลิต การผลติ

(ตัน/วัน) ชวีภาพ ข้ันต่ํา รอน นํ้ามัน ไฟฟา ไฟฟา
m3/day (MJ/m3)(MJ/day) (toe/day) (kWh/day) (kW)
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เอกสารเผยแพร  การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

ตารางท่ี 4.1-1 สรุปเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับโรงงานที่ มีศักยภาพสูงใน
5 หมวดอุตสาหกรรม

โรงงาน เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม
โรงงานอาหาร แกสซิฟเคชั่น,กาซชวีภาพ
โรงงานส่ิงทอ แกสซิฟเคชัน่
โรงงานไม แกสซิฟเคชัน่
โรงงานกระดาษ แกสซิฟเคชัน่
โรงงานเคมี แกสซฟิเคชั่น,ไพโรไลซิส

ตารางท่ี 4.1-2 แนวทางการผลิตพลังงานจากขยะตามหมวดอุตสาหกรรม
ประเภทอุตสาหกรรม วิธกีารจดัการ การนาํไปใชประโยชน

1. อุตสาหกรรม
อาหาร

สําหรับขยะจากกระบวนการผลิตทีม่ี
ความชื้น สูงเชนกากกาแฟสามารถ
ลดความชืน้เพือ่ใหมคีวามเหมาะสม
กับเทคโนโลยีแกสซิฟายเออรไดโดย

1) ใชลมรอน จากหมอตมไอน้ํา
เดมิของโรงงานเปาเพื่อลดความชื้น

2) ติดตั้งเคร่ืองรีดตะกอนเพื่อลด
ความชืน้
เพิม่ขนาดของกากกาแฟใหมีความ
เหมาะสม กับแกสซิฟายเออรแบบ
Fixedbed downdraft ดวยเคร่ือง
อัดขยะ (Extruder)

- นํากาซเชื้อเพลิงที่
ไปใช ในการผลิ ต
ไฟฟ า หรือความ
รอน
- นํากาซชีวภาพไป
ใชใน การผลิตไฟฟา
หรือความ รอน
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เอกสารเผยแพร  การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

ขยะทีผ่านกระบวนการเตรียมขยะใหมี
คณุสมบตัทิีเ่หมาะสมแลวนํามาผลิต
พลังงานดวยเทคโนโลยแีกสซฟิเคชัน่
ขยะอินทรียที่ยอยสลายไดงาย เชน
เศษผัก เปลือกผลไมนําไปผลิตกาซ
ชีวภาพ

2. อุตสาหกรรม
สิ่งทอ

ทําการแปรรูปขยะจากกระบวน
การผลิตดวยเคร่ื องตัดย อยแบบ
shredder เพื่ อลดขนาดของเศษ
พรมใหเหมาะสม

ขยะที่ ผ านการเตรียมใหมีคุณ
สมบัตเิหมาะสม แลวนํามาผลิตพลัง
งานดวย เทค โนโลยีแกสซิฟเคชั่น

- นํากาซเชื้อเพลิงที่
ไปใชใน การผลิตไฟฟา
หรือความรอน

สําหรับไมที่มีขนาดใหญทําการ
แปรรูป โดยใชเคร่ืองตัดยอยแบบ
shredder เพือ่ใหมขีนาดทีเ่หมาะสม
กับระบบแกสซิฟายเออรแบบ Fixed
bed downdraft

ขยะที่ ผ านกระบวนการเตรียม
ใหมีคุณสมบัติเหมาะสม แลวนํามา
ผลิตพลังงาน ดวยเทคโนโลยีแกส
ซฟิเคชัน่

- ไมที่สับแลว และข้ี
เล่ือย สามารถนาํไ ป
ใชเปนเชือ้เพลิง หมอ
ไอน้ํา หรืออุปกรณ
อ่ืนๆ ที่ใชไมเปนเชื้อ
เพลิงได
- นํากาซเชื้อเพลิงที่
ไปใช ในการผลิ ต
ไฟฟาหรือความรอน

3. อุตสาหกรรม
ไม
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เอกสารเผยแพร  การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

สําหรับเยือ่กระดาษจากกระบวน
การผลิตที่มีความชื้นสูงตองทําการ
ลดความชืน้ เพือ่ใหมคีวามเหมาะสม
กับเทคโนโลยีแกส ซิฟายเออรได

1) ใชลมรอนจากหมอตมไอน้ํา
เดิมของโรงงานเปาเพื่อลดความชื้น

2) ติดตั้งเคร่ืองรีดตะกอนเพื่อ
ลดความชื้น (Extruder)

4. อุตสาหกรรม
กระดาษและ
เยือ่กระดาษ

- ขยะทีผ่านกระบวน
การเตรียมขยะใหมี
คณุสมบตั ิทีเ่หมาะสม
แลวนํามาผลิตพลัง
งานดวยเทคโนโลยี
แกสซิฟเคชัน่
- กระดาษที่มีความ
ชืน้ต่ําสามารถนําไป
ใชเปนเชือ้เพลิงหมอ
ไอน้าํ หรืออุปกรณ
อ่ืนๆ ที่ใชเชื้อเพลิง
ชีวมวล นํากาซเชื้อ
เพลิง ที่ไปใชในการ
ผลิตไฟฟาหรือความ
รอน

5. อุตสาหกรรม
เคมี (พลาสติก
และยาง)

ทําการแปรรูปขยะจากกระบวน
การผลิตด วยเคร่ื องตัดย อยแบบ
shredder

ขยะที่ผานกระบวนการเตรียม
ขยะใหมี คุณสมบัติที่เหมาะสมแลว
นํามาผลิตพลังงานดวย เทคโนโลยี
แกสซิฟเคชัน่

สําหรับโรงงานที่มีเศษพลาสติก
หรือยาง ปริมาณมากสามารถนําไป
ผลิตน้าํมนัดวย กระบวนการไพโรไลซสิ
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เอกสารเผยแพร  การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

6. ขยะและเศษ
อาหาร

เศษอาหารจากโรงอาหารทีม่ใีน
โรงงานใหนําไปผลิตกาซชวีภาพหาก
มปีริมาณมาก

5. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการนําขยะอุตสาหกรรม
มาผลิตพลงังาน
พลังงานจากขยะอุตสาหกรรม นํามาใชไดหลายรูปแบบ เชน การใชพลังงาน

ความรอนจากขยะในการผลิตไฟฟา การใชพลังงานความรอนจากขยะในการ
ผลิตไอน้าํรอนในหมอตมน้าํรอน หรือแมกระทัง่ การใชพลังงานความรอนจากกาซ
ชวีภาพในการผลิตไฟฟา ซึง่เทคโนโลย ีการผลิตพลังงานจากขยะกม็กีระบวนการ
แปรรูปวัตถดุบิทีใ่ชเปนเชือ้เพลิง แตกตางกนักนัออกไป ในข้ันตอนการแปรรูปวัตถุ
ดิบมาใชเปนเชื้อเพลิง ผลิตพลังงานนี้เอง อาจจะมีของเสีย หรือผลกระทบอ่ืนๆ
ทีเ่กดิจากการ แปรรูปวัตถดุบิเชือ้เพลิงได ซึง่ในการศกึษานี ้ไดทาํการประเมนิเบือ้ง
ตน เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนจากวัตถุดิบ ข้ันตอนการผลิตพลังงาน
ผลผลิต และของเหลือทิ้งจากการใชเทคโนโลยีการผลิตพลังงานดังกลาวตอ
ส่ิงแวดลอมโดยรอบสถานที่ที่มีการติดตั้งเทคโนโลยีนั้นๆอยู ซึ่งผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมทีอ่าจเกดิข้ึนจากการใชเทคโนโลยผีลิตพลังงานจากขยะมีดังนี้
ตารางท่ี 5.1-1 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่อาจเกิดข้ึนจากการใชเทคโนโลยี

การผลิตพลังงานจากขยะ
เทคโนโลยแีกสซฟิเคชัน่ เทคโนโลยีไพโรไลซิส กาซชวีภาพเทคโนโลยแีกสซฟิเคชัน่ เทคโนโลยีไพโรไลซิส กาซชวีภาพ
มีปริมาณนอยมาก
เนื่ องจากเปนระบบ
ปดและมีระบบบําบัด
มลพษิทางอากาศ

เกิดขณะเร่ิมกระบวน
การเพี ยงเล็ กน อย
และมี ระบบบําบั ด
มลพษิทางอากาศมา
พรอมตวัเทคโนโลยี

กาซชีวภาพที่เกิดข้ึน
สามารถ นําไปใชใน
การหงุตมได

ผลกระทบ
ทางอากาศ
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เอกสารเผยแพร  การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

มกีารควบคมุโดยระบบ
อัตโนมตั ิไมมอุีปกรณ
เคร่ืองจกัรอ่ืนประกอบ
จงึไมมีผลกระทบทาง
เสียงมากนั กอยู ใน
เกณฑมาตรฐานการ
ควบคมุ ของกรมควบ
คุมมลพิษ

กระบวนการหลักของ
ระบบไพโรไลซิส เปน
ระบบปด ซึ่ งมี การ
ควบคุ มโดยระบบ
อัตโนมตั ิไมมอุีปกรณ
เคร่ืองจกัรอ่ืนประกอบ
จึ งไมมี  ผลกระทบ
ทางเสียงมากนัก

การเดินระบบผลิต
กาซชีวภาพจากเศษ
อาหาร ประกอบดวย
การปอนวัตถุดิบใน
การผลิตกาซชีวภาพ
เทานั้น จึงไมกอให
เกิดทางเสียง จาก
การใชงานระบบ

ผลกระทบ
ทางเสียง

เถาจากกระบวนการ
เผา ข้ึนอยูกบัทีม่าของ
ขยะ วัตถุดิบ ทั้ งนี้
ขยะบางชนดิ สามารถ
นํามาใชประโยชน ได
เชน ถาเปนวัตถุดิบ
จากอาหาร ชีวมวล
อาจนํามาแปรรูปเปน
ถานอัดแทงเปนอุตสาห
กรรม ตอเนือ่งได เนือ่ง
จากยงัมคีาความรอน
ในตวัสูง

เถาที่ ไดแลวจะเปน
ถานดาํ สามารถนําไป
ขายใชตอในอุตสาห
กรรมเพื่อเติมในวัตถุ
ดบิตาง  ๆได ไมเปนของ
เสียใหตองกาํจดัตอ

ตะกอนของสารอินทรีย
ทีเ่กดิข้ึนจากกระบวน
การผลิตซึ่งสามารถ
นํามาใชประโยชนใน
การเกษตรได โดยทํา
การตากใหแหงกอน
นําไ ปใชเปนสารปรับ
ปรุงดนิ

ผลกระทบ
จากเถาและ
ของเสีย

ของเหลวที่ ได จาก
อุปกรณหลอเยน็ การ
กล่ันตวัของ ไอน้าํและ
น้ํามันทาร อาจมีผล
กระทบทางออม ตอน้าํ
ทอีอกจากระบบ และ
การสะสมในอากาศ

น้ําเสียจากการบําบัด
ก าซมีปริมาณนอย
และมรีะบบการบาํบดั
น้ําเสีย ไมถือเปนผล
กระทบทางน้ําที่ จะ
เปนปจจยัสําคญั

เปนการลดปริมาณ
ขยะจากกระบวนการ
ยอยสลาย สาร อินทรีย 
มาเปนพลังงานจาก
กาซชวีภาพ จงึชวยลด
ปริมาณการเนาเสีย
ของขยะ และน้าํชะข ยะ

ผลกระทบ
ทางน้ํา
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เอกสารเผยแพร  การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบบาํบดัมลพษิทาง
อากาศ จากการเดิน
ระบบติดตั้งมาพรอม
ตวัเทคโนโลยจีงึทําให
ระบบแก็สซิฟายเออร
มีการปลดปลอยมลพษิ
ทางอากาศที่ นอยลง
กวาระดับคามาตรา
ฐานจงึไมกอใหเกดิผล
กระทบตอรางกาย

ระบบบาํบดัมลพษิทาง
อากาศ จากการเดิน
ระบบติดตั้งมาพรอม
ตัวเทคโนโลยี จึงทํา
ใหระบบไพโรไลซิสมี
การปลดปลอยมลพิษ
ทางอากาศที่นอยลง
กวาระดบัคามาตราฐาน
จึ งไม ก อให เกิ ดผล
กระทบตอรางกาย

ระบบผลิตกาซชวีภาพ
เปนระบบปด สัตว
และแมลงภายนอก
ไมสามารถเขาระบบ
ได แตถาการจัดการ
ไมเรียบรอยอาจเปน
แหลงเพาะพันธุของ
แมลงและพาหะของ
โรคได

ผลกระทบ
ตอรางกาย

ระบบแกสซิฟ เคชั่ น
เปนระบบปด น้ําหรือ
อากาศที่มีมลพิษจะ
ถูกบําบัดให ไดตาม
มาตรฐาน กอนปลอย
ออกสูส่ิงแวดลอม จึง
ไมทาํใหเกดิผลกระทบตอ
ทรัพยากรชีวภาพ

ระบบไพโรไลซิสเปน
ระบบปด น้าํหรืออากาศ
ที่ มี ม ลพิ ษ จ ะ ถู ก
บํ า บั ด ใ ห ไ ด ต า ม
มาตรฐาน จึงไมทําให
เกิ ดผลกระท บต อ
ทรัพยากรชวีภาพ

ระบบผลิตกาซชวีภาพ
เปนระบบปด น้ําหรือ
อากาศที่มีมลพิษจะ
ถูกบําบัดใหไดตาม
มาตรฐานกอนออก
สูส่ิงแวดลอม

ทรัพยากร
ชีวภาพ

การใชระบบแกสซิฟ
เคชั่ นกําจัด ขยะที่
เหลือทิ้งจากโรงงาน
เพื่ อผลิตไฟฟาเปน
การเพิม่มลูคาแกขยะ
และไดประโยชนสูงสุด
ทําส่ิงเหลือใชมาผลิต
พลังงาน

การใชระบบไพโรไลซสิ
กําจัดขยะเพื่ อผลิต
น้ํามั นเปนการเพิ่ ม
มูลคาแกขยะ และได
ใชประโยชน  จากวัตถุ
ดิบในโรงงานให ได
ประโยชนสูงสุด

การใชระบบผลิตกาซ
ชี วภาพกําจั ดขยะ
เศษอาหารที่เหลือทิง้
จากโรงงานเปนการ
เพิ่มมูลคาแกขยะที่
เกดิข้ึน

คณุคาการ
ใชประโยชน
ของมนษุย
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เอกสารเผยแพร  การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

เป นการจั ดการซึ่ ง
กระตุนใหคนในสถาน
ประกอบการเหน็คณุคา
ของการผลิตพลังงาน
แมในส่ิง เล็กนอยสราง
สํานกึรักพลังงาน และ
ทําให ลดคาใช จ าย
บางสวนดวย

เป นการจั ดการซึ่ ง
กระตุนใหคนในสถาน
ประกอบการเหน็คณุคา
ของการผลิตพลังงาน
แมในส่ิงเล็กนอยสราง
สํานึ ก รั กพลั งงาน
และทําให ลดค าใช
จายบางสวนดวย

เปนการจัดการซึ่ ง
กระตุนใหคนในสถาน
ประกอบการเหน็คณุคา
ของการผลิตพลังงาน
แม ในส่ิ งเ ล็ กน อย
สรางสํานกึรักพลังงาน
และทําใหลดคาใช
จายบางสวนดวย

คณุคา
คุณภาพ
ชวิีต

6. การศกึษาดานเศรษฐศาสตร และการเงิน
6.1  การวิเคราะหความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตร
การศึกษาและวิเคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรของการใช

ระบบผลิตพลังงานจากขยะ เปนการพิจารณาถึงตนทุนและผลประโยชนของ
โครงการทีม่ีตอระบบเศรษฐกิจและนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความเปนไปไดของ
โครงการ เพื่อดูวาโครงการดังกลาวมีการใชทรัพยากรดานตางๆ อยางคุมคา
หรือไม ซึ่ งจะเปนประโยชนตอการพิจารณาตัดสินใจลงทุนหรือการใหการ
สนบัสนนุการลงทนุของภาครัฐ โดยพจิารณาจาก มลูคาปจจบุนัสุทธ ิ(NPV) อัตรา
สวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) อัตราผลตอบแทนภายในทางเศรษฐศาสตร
ของโครงการ (EIRR) และการวิเคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity
Analysis) โดยการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรของโครงการ
ตารางท่ี 6.1-1 ตนทุนของระบบแกสซิฟายเออรขนาด 250 kW ในโรงงานเคมี

รายการ คาลงทุน (บาท)
ราคาทาง ราคาทาง

1 คาใชจายในการลงทนุปแรก เศรษฐศาสตร การเงิน
1.1 คาเทคโนโลยี (คาเคร่ืองจักร, 11,087,511 15,000,000

คาติดตั้ง, คาอุปกรณประกอบอ่ืนๆ)
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เอกสารเผยแพร  การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

1.2 อุปกรณซอมบํารุง 554,376 750,000
รวม 11,641,886 15,750,000

2 คาใชจายในการดาํเนนิการ (O&M) ตอป
2.1 คาเชื้อเพลิง 0 0
2.2 คาน้ํา-คาไฟฟา 225,000 250,000
2.3 คาจางแรงงานควบคุมการผลิต 397,440 432,000
2.4 คาซอมบํารุงและเปล่ียนอุปกรณ 418,500 450,000
2.5 คาบําบัดของเสียจากระบบแกส 1,823 1,960

 ซิฟายเออร (ทารและชาร)
รวม 1,040,940 1,133,960

ตารางท่ี 6.1-2 ตนทุนของระบบไพโรไลซิสขนาด 6 ตัน/วัน ในโรงงานเคมี
รายการ คาลงทุน (บาท)

ราคาทาง ราคาทาง
1 คาใชจายในการลงทนุปแรก เศรษฐศาสตร การเงิน
1.1 อุปกรณผลิตพลังงานหลัก 75,207,545 101,746,300
1.2 คากอสราง และติดตั้งระบบ 11,712,576 12,594,168
1.3 อุปกรณซอมบํารุง 2,256,226 3,052,389

รวม 89,176,348 117,392,857
2 คาใชจายในการดาํเนนิการ (O&M) ตอป
2.1 คาเชื้อเพลิง 266,164 277,254
2.2 คาน้ํา-คาไฟฟา 657,000 730,000
2.3 คาจางแรงงานควบคุมการผลิต 268,640 292,000
2.4 คาซอมบํารุงและเปล่ียนอุปกรณ 5,458,768 5,869,643

รวม 6,650,572 7,168,897
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เอกสารเผยแพร  การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

ตารางท่ี 6.1-3 ตนทุนของระบบไพโรไลซิสขนาด 6 ตัน/วัน ในโรงงานเคมี

ตารางท่ี 6.1-4 ตนทุนเของระบบแกสซิฟายเออรขนาด 250 kW ในโรงงาน
อาหาร

รายการ คาลงทุน (บาท)
ราคาทาง ราคาทาง

1 คาใชจายในการลงทนุปแรก เศรษฐศาสตร การเงิน
1.1 คาเทคโนโลย ี(คาเคร่ืองจกัร, คาตดิตัง้, 11,087,511 15,000,000

คาอุปกรณประกอบอ่ืนๆ)

รายการ คาลงทุน (บาท)
ราคาทาง ราคาทาง

1 คาใชจายในการลงทนุปแรก เศรษฐศาสตร การเงิน
1.1 คาเทคโนโลย ี(คาเคร่ืองจกัร, คาตดิตัง้, 11,087,511 15,000,000

คาอุปกรณประกอบอ่ืนๆ)
1.2 อุปกรณซอมบํารุง 554,376 750,000

รวม 11,641,886 15,750,000
2 คาใชจายในการดาํเนนิการ(O&M)ตอป
2.1 คาเชื้อเพลิง 0 0
2.2 คาน้ํา-คาไฟฟา 225,000 250,000
2.3 คาจางแรงงานควบคุมการผลิต 397,440 432,000
2.4 คาซอมบํารุงและเปล่ียนอุปกรณ 418,500 450,000
2.5 คาบําบัดของเสียจากระบบแกส 1,367 1,470

ซิฟายเออร (ทารและชาร)
รวม 1,040,940 1,133,470
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เอกสารเผยแพร  การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

ตารางท่ี 6.1-5 ตนทนุของระบบผลิตกาซชวีภาพขนาด 3 ตนั/วัน ใน โรงงานอาหาร
รายการ คาลงทุน (บาท)

ราคาทาง ราคาทาง
1 คาใชจายในการลงทนุปแรก เศรษฐศาสตร การเงิน
1.1 คาเทคโนโลย ี(คาเคร่ืองจกัร, คาตดิตัง้, 4,126,410 5,100,000

คาอุปกรณประกอบอ่ืนๆ)
รวม 4,126,410 5,100,000

2 คาใชจายในการดาํเนนิการ (O&M) ตอป ี
2.1 คาเชื้อเพลิง 0 0
2.2 คาน้ํา-คาไฟฟา 51,436 57,151
2.3 คาจางแรงงานควบคุมการผลิต 182,436 198,300
2.4 คาซอมบํารุงและเปล่ียนอุปกรณ 23,250 25,000

รวม 257,122 280,451

1.2 อุปกรณซอมบํารุง 554,376 750,000
1.2 คาปรับปรุงระบบเพื่ออบกากกาแฟ 332,625 450,000
1.3 อุปกรณซอมบํารุง 554,376 750,000

  รวม 11,974,511 16,200,000
2 คาใชจายในการดาํเนนิการ (O&M) ตอป
2.1 คาเชื้อเพลิง 0 0
2.2 คาน้ํา-คาไฟฟา 225,000 250,000
2.3 คาจางแรงงานควบคุมการผลิต 397,440 432,000
2.4 คาซอมบํารุงและเปล่ียนอุปกรณ 418,500 450,000
2.5 คาบําบัดของเสียจากระบบแกส 1,709 1,838

ซิฟายเออร (ทารและชาร)
รวม 1,040,940 1,132,000
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เอกสารเผยแพร  การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

ตารางท่ี 6.1-6 ตนทนุเของระบบแกสซฟิายเออร 250 kWในโรงงานไม

ตารางท่ี 6.1-7 ตนทนุเของระบบแกสซฟิายเออรขนาด 1 MW ในโรงงานกระดาษ
รายการ คาลงทุน (บาท)

ราคาทาง ราคาทาง
1 คาใชจายในการลงทนุปแรก เศรษฐศาสตร การเงิน
1.1 คาเทคโนโลย ี(คาเคร่ืองจกัร, คาตดิตัง้, 51,741,716 70,000,000

คาอุปกรณประกอบอ่ืนๆ)
1.2 คาปรับปรุงระบบเพือ่อบ sludge waste 1,552,251 2,100,000

รายการ คาลงทุน (บาท)
ราคาทาง ราคาทาง

1 คาใชจายในการลงทนุปแรก เศรษฐศาสตร การเงิน
1.1 คาเทคโนโลย ี(คาเคร่ืองจกัร, คาตดิตัง้, 11,087,511 15,000,000

คาอุปกรณประกอบอ่ืนๆ)
1.2 อุปกรณซอมบํารุง 554,376 750,000

รวม 11,641,886 15,750,000
2 คาใชจายในการดาํเนนิการ(O&M)ตอป
2.1 คาเชื้อเพลิง 0 0
2.2 คาน้ํา-คาไฟฟา 225,000 250,000
2.3 คาจางแรงงานควบคุมการผลิต 132,480 144,000
2.4 คาซอมบํารุงและเปล่ียนอุปกรณ 418,500 450,000
2.5 คาบําบัดของเสียจากระบบแกส1,041 1,120

ซิฟายเออร (ทารและชาร)
รวม 775,980 844,000
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เอกสารเผยแพร  การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

1.3 อุปกรณซอมบํารุง 2,587,086 3,500,000
  รวม 55,881,054 75,600,000

2 คาใชจายในการดาํเนนิการ (O&M) ตอป
2.1 คาเชื้อเพลิง 0 0
2.2 คาน้ํา-คาไฟฟา 900,000 1,000,000
2.3 คาจางแรงงานควบคุมการผลิต 397,440 432,000
2.4 คาซอมบํารุงและเปล่ียนอุปกรณ 1,953,000 2,100,000
2.5 คาบําบัดของเสียจากระบบแกส 12,076 12,985

ซิฟายเออร  (ทารและชาร)
รวม 3,250,440 3,532,000

ตารางท่ี 6.1-8 ตนทนุของระบบผลิตกาซชวีภาพขนาด 3 ตนั/วัน ใน โรงงานอาหาร
รายการ คาลงทุน (บาท)

ราคาทาง ราคาทาง
1 คาใชจายในการลงทนุปแรก เศรษฐศาสตร การเงิน
1.1 คาเทคโนโลย ี(คาเคร่ืองจกัร, คาตดิตัง้, 11,087,511 15,000,000
1.1 คาเทคโนโลย ี(คาเคร่ืองจกัร, คาตดิตัง้, 475,484 525,844

คาอุปกรณประกอบอ่ืนๆ)
1.2 อุปกรณซอมบํารุง 22,874 26,292

รวม 480,358 552,136
2 คาใชจายในการดาํเนนิการ(O&M)ตอป
2.1 คาเชื้อเพลิง 0 0
2.2 คาน้ํา-คาไฟฟา 6,300 7,000
2.3 คาจางแรงงานควบคุมการผลิต 133,920 144,000
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เอกสารเผยแพร  การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

2.4 คาซอมบํารุงและเปล่ียนอุปกรณ 24,452 2,100,000
2.5 คาบําบัดของเสียจากระบบแกส 12,076 26,292

ซิฟายเออร (ทารและชาร) 
รวม 164,672 177,292

การคํานวณคาใชจายทางดานเศรษฐศาสตร  สําหรับตนทุนของอุปกรณ
ที่มีการผลิตภายในประเทศ จะใชราคาตลาด(Market Price) ของสินคาดังกลาว
มาปรับเปนคาใชจายทางเศรษฐศาสตร โดยอาศยั ตวัปรับคา (Conversion Fac-
tor: CF) ของธนาคารโลก โดยมีรายละเอียด แสดงใน ตารางที่ 6.1-9

รายการ ตัวปรับคา (Conversion Factor: CF)
คาลงทุน
อุปกรณผลิตพลังงาน 0.87
อุปกรณประกอบอ่ืนๆ 0.87
อุปกรณซอมบํารุง 0.93
ติดตัง้และปรับปรุงระบบ 0.93
คาขนสง 0.87
คาดําเนินการและบํารุงรักษา
คาเชือ้เพลิงถานหิน กาซธรรมชาติ 0.93
เศษไม และชีวมวล
คาเชื้อเพลิง LPG 0.96
คาเชื้อเพลิง น้ํามันเตา 0.96
คาไฟฟา 0.90
คาจางแรงงานควบคุมการผลิต 0.92
คาซอมบํารุงและเปล่ียนอุปกรณ 0.93

ตารางท่ี 6.1-9 ตวัปรับคาทางเศรษฐศาสตร  (Conversion Factor: CF)
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เอกสารเผยแพร  การศึกษาศักยภาพ
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การวิเคราะหผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรของโครงการผลิตพลังงาน
จากขยะ จะทําการวิเคราะหโดยการเปรียบเทยีบตนทนุของโครงการกับคาใชจาย
ดานเชื้อเพลิงของระบบการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชนิดตางๆ เพื่อการผลิต
พลังงานในปริมาณที่เทากัน หรือจากคาใชจายในการกําจัดขยะออกนอกพื้นที่
โรงงาน เนื่องจากโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการใชพลังงานจาก
ขยะที่ เหลือทิ้ง จากกระบวนการผลิตทั้งในรูปแบบความรอนไฟฟาและขยะ
เชื้อเพลิง เพื่อทดแทนการใชเชื้อเพลิงชนิดอ่ืนๆ เชน กาซหุงตม (LPG) น้ํามันเตา
โดยมีรายละเอียดการวิเคราะหของผลประโยชนตามกรณีการศึกษาสามารถ
สรุปดงันี้

13,577,577
11,465,533
6,573,600

             -
1,159,959

23,711,463
             -

23,538,524
             -
             -
             -
             -
             -
             -

                -
                -
                -

461,190
                -
                -

76,865

ผลประโยชนทางเศรษฐศาสตร (บาท/ป)
โรงงาน แกสซิฟายเออร ไพโรไลซิส กาซชีวภาพ

เคมี
ส่ิงทอ
อาหาร(ยอยสลายยาก)
อาหาร(ยอยสลายงาย)
ไม
กระดาษ
เศษอาหาร

ตารางท่ี 6.1-10 มลูคาผลประโยชนทางเศรษฐศาสตร

6.2  ผลประโยชนทางดานการเงินของโครงการ
การวิเคราะหผลประโยชนทางการเงินของโครงการจะเปนรายการเดียว

กนักบัผลประโยชนทางเศรษฐศาสตร แตจะทําการคดิมลูคาของผลประโยชน โดย
ใชราคาตลาดของเชือ้เพลิงแตละชนดิ โดยการคิดมูลคาของผลประโยชนทางการ
เงินในแตละกรณีมีรายละเอียดดัง แสดงในตารางที่ 6.2-1



 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  (พพ.)34

เอกสารเผยแพร  การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

14,578,040
12,328,530
7,258,162

             -
1,348,880

26,280,000
             -

25,309,892
             -
             -
             -
             -
             -
             -

             -
             -
             -

495,904
             -
             -

82,651

ผลประโยชนทางเศรษฐศาสตร (บาท/ป)
โรงงาน แกสซิฟายเออร ไพโรไลซิส กาซชีวภาพ

เคมี
ส่ิงทอ
อาหาร(ยอยสลายยาก)
อาหาร(ยอยสลายงาย)
ไม
กระดาษ
เศษอาหาร

6.3 ผลการประเมินความเหมาะสมโครงการทางดานเศรษฐศาสตร
ผลการประเมินในการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการจะใชขอมูล

ตนทุนและผลประโยชนทางเศรษฐศาสตร และทางการเงินมาทําการวิเคราะห
โดยใชตัวชีวั้ดความคุมคาของโครงการ 3 ตัว คือ มูลคาปจจบุันสุทธ ิ(NPV) อัตรา
สวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ
ทางเศรษฐศาสตร (EIRR)

ตารางท่ี 6.2-1 มลูคาผลประโยชนทางการเงนิ

ตารางท่ี 6.3-1 ผลประเมนิความเหมาะสมทางเศรษศาสตร
เทคโนโลยีแกสซิฟเคชั่น เทคโนโลยีไพโรไลซิส เทคโนโลยีผลิตกาซชวีภาพ

โรงงาน NPV BCR EIRR คืน
(%) ทุน

(ป)

NPV BCR EIRR คืน
(%) ทุน

(ป)
อาหาร
(ยอยสลาย
ยาก)
อาหาร
(ยอยสลาย
งาย)
สิง่ทอ
ไม

NPV BCR EIRR คืน
(%) ทุน

(ป)

16,955,243 2.21 30.38 3.27

    - - - -

39,099,990 3.69 56.33 1.5
-7,051,402 0.52 n/a n/a

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- 2,662,883 3.47 n/a n/a
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เอกสารเผยแพร  การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

ตารางท่ี 6.3-1 ผลประเมนิความเหมาะสมทางเศรษศาสตร (ตอ)
เทคโนโลยีแกสซิฟเคชั่น เทคโนโลยีไพโรไลซิส เทคโนโลยีผลิตกาซชวีภาพ

โรงงาน NPV BCR EIRR คืน
(%) ทุน

(ป)

NPV BCR EIRR คืน
(%) ทุน

(ป)
กระดาษ
เคมี
เศษอาหาร
จากโรงงาน
เคมี

NPV BCR EIRR คืน
(%) ทุน

(ป)
58,013,148 2.01 33.73 4.37
47,931,836 4.3 60.04 1.24

         - - -

- - - -
n/a 0.96 9.72 16.59

- - - -

- - - -
-
-

-2,662,883 3.47 n/a n/a

ตารางท่ี 6.3-2 ผลประเมนิความเหมาะสมทางการเงนิ
เทคโนโลยีแกสซิฟเคชั่น เทคโนโลยีไพโรไลซิส เทคโนโลยีผลิตกาซชวีภาพ

โรงงาน NPV BCR EIRR คืน
(%) ทุน

(ป)

NPV BCR EIRR คืน
(%) ทุน

(ป)
อาหาร
(ยอยสลาย
ยาก)
อาหาร
(ยอยสลาย
งาย)
สิง่ทอ
ไม
กระดาษ
เคมี
เศษอาหาร
จากโรงงาน
เคมี

NPV BCR EIRR คืน
(%) ทุน

(ป)

16,146,103 1.78 32.12 4.31

- - - -

37,428,257 2.85 46.49 2.03
-10,038,531 0.46 n/a n/a
50,394,995 1.58 26.39 5.84
48,184,405 3.45 51.53 1.62

- - - -

- - - -

- - - -
‘

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

-21,251,144 0.83 5.19 33.25

- - - -

- - - -
- - - -

-3,508,367 0.43 n/a n/a

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

-1,787,000 n/a n/a n/a

จากผลการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการทางดานการเงนิสามารถสรุปผล
การศึกษาไดดังนี้

กรณีที่ 1.1 จากการวิเคราะหโครงการการติดตั้งระบบแกสซิฟายเออรใน
โรงงานอาหาร พบวาโครงการมีความคุมคาในการลงทุน ดังจะเห็นไดจากดัชนี
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เอกสารเผยแพร  การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

ชี้วัดของโครงการที่สามารถผานเกณฑความเหมาะสมของโครงการ คือ มูลคา
ปจจบุนัสุทธ ิ(NPV) มคีาเทากบั 16,146,103 บาท อัตราสวนผลประโยชนตอตนทนุ
(BCR) เทากบั 1.78 และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ ทางเศรษฐศาสตร
(EIRR) เทากับ 32.12 % โดยมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 4.31 ป และสามารถผาน
การวิเคราะหความออนไหวของโครงการไดในทกุๆกรณ ี โดยตนทุนของโครงการ
สามารถเพิม่ข้ึนไดสูงสุดที ่73.9 เปอรเซน็ต ผลประโยชนลดลงไดถงึ 42.5 เปอรเซน็ต 
ตนทนุสามารถเพิม่ข้ึนพรอมกบัผล ประโยชนลดลงไดถงึ 29.9 เปอรเซน็ต จงึจะทํา
ใหโครงการไดรับผลประโยชนเทากัน มูลคาของการลงทนุพอดี

กรณทีี ่1.2 จากการวิเคราะหโครงการตดิตัง้ใชงานระบบผลิตกาซชวีภาพจาก
โรงงานอาหาร ที่มีการยอยสลายงาย พบวาจากดัชนีชี้วัดโครงการไมผานเกณฑ
ความเหมาะสม คอื มลูคาสุทธ ิ(NPV) มคีาเทากบั -3,508,367 บาท , อัตราสวนผล
ประโยชนตอตนทุน (BCR) เทากับ 0.43 และอัตราผลตอบแทนภายในของ
โครงการทางเศรษฐศาสตร (EIRR) หาคาไมได และไมมีระยะเวลาคืนทุน

กรณีที่ 2.1 จากการวิเคราะหโครงการการติดตั้งระบบแกสซิฟายเออรใน
โรงงานส่ิงทอ พบวาโครงการมคีวามคุมคาในการลงทนุ ดงัจะเหน็ไดจากดชันชีีวั้ด
ของโครงการทีส่ามารถผานเกณฑความเหมาะสมของโครงการ คอื มลูคาปจจบุนั
สุทธ ิ(NPV) มคีาเทากบั  37,428,257 บาท อัตราสวนผลประโยชนตอตนทนุ (BCR)
เทากับ 2.85 และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการทางการเงิน (FIRR)
เทากับ 46.49 % โดยมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 2.03 ป

กรณีที่ 3.1 จากการวิเคราะหโครงการการติดตั้งระบบแกสซิฟายเออรใน
โรงงานไม พบวาโครงการมคีวามคุมคาในการลงทนุ ดงัจะเหน็ไดจากดชันชีีวั้ดของ
โครงการที่สามารถไมผานเกณฑความเหมาะสมของโครงการ คอื มูลคาปจจุบัน
สุทธิ (NPV) มีคาเทากับ -10,038,531 บาท อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน
(BCR) เทากับ 0.46 และไมมี อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการทาง
เศรษฐศาสตร (EIRR) และไมมีระยะเวลาคืนทุน

กรณีที่  4.1 จากการวิเคราะหโครงการการติดตั้งระบบแกสซิฟายเออร
ในโรงงานกระดาษ พบวาโครงการมีความคุมคาในการลงทุน ดังจะเห็นไดจาก
ดชันชีีวั้ดของโครงการทีส่ามารถผานเกณฑความเหมาะสมของโครงการ คอื มลูคา
ปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเทากับ 50,394,995 บาท อัตราสวนผลประโยชนตอ
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การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

ตนทุน (BCR) เทากับ 1.58 และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการทาง
เศรษฐศาสตร (EIRR) เทากับ 26.39 % โดยมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 5.84 ป
และสามารถผานการวิเคราะหความออนไหวของโครงการไดในทุกๆกรณี
โดยตนทุนของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนไดสูงสุดที่ 57.6 เปอรเซ็นต ผลประโยชน
ลดลงไดถึง 36.5 เปอรเซ็นต ตนทุนสามารถเพิ่มข้ึนพรอมกับผลประโยชน
ลดลงไดถึง 24.4 เปอรเซน็ต จึงจะทําใหโครงการไดรับผลประโยชนเทากัน มลูคา
ของการลงทุนพอดี

กรณีที่ 5.1 จากการวิเคราะหโครงการการติดตั้งระบบแกสซิฟายเออรใน
โรงงานเคมี พบวาโครงการมีความคุมคาในการลงทุน ดังจะเห็นไดจากดัชนีชี้วัด
ของโครงการทีส่ามารถผานเกณฑความเหมาะสมของโครงการ คอื มลูคาปจจบุนั
สุทธ ิ(NPV) มคีาเทากบั 48,184,405 บาท อัตราสวนผลประโยชนตอตนทนุ (BCR)
เทากับ 3.45 และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการทางการเงิน (FIRR)
เทากับ 51.53 % โดยมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 1.62 ป และสามารถผานการ
วิเคราะหความออนไหวของโครงการไดในทุกๆกรณี  โดยตนทุนของโครงการ
สามารถเพิ่มข้ึนไดสูงสุดที่  171.2 เปอรเซ็นต ผลประโยชนลดลงไดถึง 63.1
เปอรเซ็นต  ตนทุนสามารถเพิ่มข้ึนพรอมกับผลประโยชนลดลงไดถึง 48.3
เปอรเซน็ต จงึจะทําใหโครงการไดรับผลประโยชนเทากนัมลูคาของการลงทนุพอดี

กรณีที่ 5.2 จากการวิเคราะหโครงการติดตั้งระบบไพโรไลซิสในโรงงานเคมี
พบวาโครงการไมมีความคุมคาในการลงทุน ดังจะเห็นไดจากดัชนีชี้ วัดของ
โครงการ ไดแก มลูคาปจจบุนัสุทธ ิ(NPV) มคีาเทากบั -21.251,144 บาท อัตราสวน
ผลประโยชนตอตนทุน (BCR) เทากับ 0.83 และอัตราผลตอบแทนภายใน
ของโครงการทางเศรษฐศาสตร (FIRR) 5.19% และมีระยะเวลาคืนทุน 33.25 ป

กรณีที่ 5.3 จากการวิเคราะหโครงการการติดตั้งระบบผลิตกาซชีวภาพ
ในโรงงานเคมี พบวาโครงการไมมีความคุมคาในการลงทุน ดังจะเหน็ไดจากดัชนี
ชี้วัดของโครงการไดแก มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเทากับ  -1,787,000 บาท
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) เทากับ 0.25 และอัตราผลตอบแทน
ภายในของโครงการทางการเงิน (FIRR) หาคาไมได และไมมีระยะเวลาคืนทุน
จึงเปนโครงการที่ตองมีการลงสนับสนุนจากทางรัฐบาล เพื่อใหมีการใชพลังงาน
ทดแทนมากข้ึน






