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1. บทนําและวัตถุประสงค
กรมพั ฒนาพลั งงานทดแทนและอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน (พพ.) มี ค วาม
ประสงค จะดําเนิ นงานศึ ก ษาศั ก ยภาพการผลิ ต พลั งงานจากขยะในโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งเปนไปตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป โดยมีเปาหมาย
ที่จะเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนใหไดอยางนอย รอยละ 20 ของการใช
พลังงานขั้ นสุดทายของประเทศ โดยในสวนพลังงานจากขยะ มีเปาหมายใน
การผลิตไฟฟาจากขยะ 160 เมกะวัตต และผลิต ความรอน 35 ktoe ในป 2565
โดยในป พ.ศ.2547-พ.ศ.2548 พพ. ได ศึกษาศักยภาพในการผลิ ตพลังงาน
จากขยะชุ มชน และในป พ.ศ.2553 พพ.ไดดําเนิน โครงการศึ กษาศักยภาพ
ขยะจากหลุมฝงกลบ เกาที่ผานการยอยสลายไปบางสวน และสามารถนํากลับ
ขึ้นมาผลิตพลังงานได การดําเนินโครงการศึกษาศักยภาพในการผลิตพลังงาน
จากขยะอุตสาหกรรมนี้ จึงเปนการศึกษาศักยภาพในการ ผลิตพลังงานจาก
ขยะที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งไมใชขยะอันตราย ทั้งในสวนของวัสดุ
ที่เหลือทิง้ จากกระบวนการผลิตและขยะอื่นที่เกิดขึ้น ในเขตโรงงานอุตสาหกรรม
เชน เศษผัก ผลไม เนื้อสัตว เศษอาหาร เศษกระดาษ ยาง พลาสติก เปนตน
รวมทั้งหาแนวทางการนําขยะเหลานี้มาใชใหเกิดประโยชนในการผลิต พลังงาน
ครอบคลุมประเภทโรงงานอุตสาหกรรม อาหาร สิ่งทอ ยาง พลาสติก กระดาษ
ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากไม และ/หรื อ อุ ต สาหกรรมอื่ นๆ ที่ มี ข ยะหรื อ เศษวั สดุ ที่
สามารถนํามาผลิ ตพลั งงานได การศึ กษาศั กยภาพในการผลิ ตพลั งงานขยะ
อุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค ดังนี้
1) เพื่ อศึ ก ษาศั ก ยภาพของขยะที่ เ กิ ด ขึ้ น ในโรงงานอุ ต สาหกรรมในการ
นํามาผลิตพลังงาน
2) เพื่ อศึ กษาเทคโนโลยี และแนวทางการนําขยะในโรงงานอุ ตสาหกรรม
มาผลิตพลังงานอยางเหมาะสม
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2. ขัน้ ตอนการศึกษาศักยภาพขยะในโรงงานอุตสาหกรรม
การศึกษาศักยภาพการผลิตพลังงานจากขยะมีขนั้ ตอนการศึกษาดังนี้
1) รวบรวมขอมูลรายชือ่ โรงงานอุตสาหกรรมจากฐานขอมูลโรงงาน ควบคุม
จากกระทรวงพลังงานโดยคัดเลือกเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขยะ
ทีไ่ มจดั วาเปนขยะอันตราย
2) สํารวจขอมูลจากแบบสอบถามขอมูลขยะเบื้องตนของขยะที่เกิดจาก
กระบวนการผลิต และสวนอื่นๆของโรงงาน
3) คัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเขาทําการสํารวจโดยละเอียด
4) สํารวจขอมูลโรงงานเพื่อนําขอมูลประกอบการพิจารณาเทคโนโลยีก าร
ผลิตพลังงานจากขยะทีเ่ หมาะสมตอไป
2.1 การรวบรวมขอมูลรายชื่อโรงงาน
ขอมูลจากบัญชีรายชือ่ โรงงานควบคุมตามรหัสประเภทอุตสาหกรรม (TSIC)
หมวด 31 – 39 ซึ่งเปนฐานขอมูลกระทรวงพลังงาน มีจํานวน โรงงานทัง้ สิ้น 3,505
โรงงาน ตัดกลุ มโรงงานที่ มีสวนประกอบของขยะ เปนโลหะ น้ําเสีย สารเคมี
และสารอั นตรายออกเนื่ องจากไมเ หมาะสม ที่ จะนํามาใช ผลิ ตเปน พลังงาน
และไมตรงกับวัตถุประสงคของโครงการ ศึกษาวิจยั นี้ จึงเหลือโรงงานอุตสาหกรรม
ในหมวด 31 – 35 ดังนี้
กลุมอุตสาหกรรมหมวด 31 อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
กลุมอุตสาหกรรมหมวด 32 สิ่งทอ
กลุมอุตสาหกรรมหมวด 33 ไม
กลุมอุตสาหกรรมหมวด 34 กระดาษและเยื่อกระดาษ
กลุมอุตสาหกรรมหมวด 35 เคมี (พลาสติก ยาง)
จํานวนโรงงานหมวด 31-35 มีรวมทัง้ สิน้ 1,575 โรงงาน หลังจากนัน้ ไดตรวจ
สอบขอมูลพื้นฐาน เหลือจํานวนโรงงานที่ถูกตองเพื่อสงแบบสอบ ถามจํานวน
1,270 โรงงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)
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2.3 การคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมเพือ่ เขาสํารวจ
ขอมูลโรงงาน
แบบสอบถามทีต่ อบกลับมาโดยโรงงานอุตสาหกรรม จะรวบรวม และเรียง
ลําดับ เพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง และมีความ
สนใจในการนําขยะมาผลิตพลังงาน การพิจารณาคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อเขาสํารวจขอมูลโดยละเอียด โดยจากแบบสอบถามตอบกลับ สามารถคัด
เลือกโรงงานที่ใหความสนใจและ มีศักยภาพสูงเปนจํานวนทั้งสิ้น 38 แหง จาก 5
หมวดอุตสาหกรรม จากนัน้ จึงทําการประสานเพื่อเขาสํารวจโรงงานโดยละเอียด
ทั้งนี้โรงงาน บางสวนไมสะดวกในการใหเขาสํารวจขอมูล จึงไดสอบถามขอมูล
เพิ่ มเติ มไว และได เ ข า สํ า รวจโรงงานเป น จํา นวนทั้ งสิ้ น 30 แห ง โดยมี
จํานวนแตละประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมดังนี้
- อุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 9 โรงงาน
- อุตสาหกรรมสิ่งทอ จํานวน 6 โรงงาน
- อุตสาหกรรมไม
จํานวน 1 โรงงาน
- อุตสาหกรรมกระดาษ จํานวน 2 โรงงาน
- อุตสาหกรรมเคมี
จํานวน 12 โรงงาน
2.4 การสํารวจขอมูลในโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมในแตละประเภททีเ่ ขาสํารวจแสดงในตารางที่
2.4-1 ถึง 2.4-5
ตารางที่ 2.4-1 ประเภทกิ จการของโรงงานที่ เข า สํ า รวจโดยละเอี ยด
ในหมวดอุตสาหกรรมอาหาร
ลําดับ
1
2
3

จังหวัด
สมุทรปราการ
ปทุมธานี
ชลบุรี

ประกอบกิจการ
เครือ่ งดื่มอุปโภค
ผลิตกาแฟสําเร็จรูป
ชําแหละชิน้ สวนไก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)
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ตารางที่ 2.4-4 ประเภทกิจการของโรงงานที่เขาสํารวจโดยละเอียดในหมวด
อุตสาหกรรมกระดาษ
ลําดับ
1
2

จังหวัด
กาญจนบุรี
ปทุมธานี

ประกอบกิจการ
ผลิตกระดาษคราฟท
ผลิตกระดาษอนามัย

ตารางที่ 2.4-5 ประเภทกิจการของโรงงานที่เขาสํารวจโดยละเอียดในหมวด
อุตสาหกรรมเคมี
ลําดับ
1

จังหวัด
ชลบุรี

2
3
4
5

ฉะเชิงเทรา
ระยอง
ระยอง
นครราชสีมา

6
7
8

ชลบุรี
ระยอง
นครราชสีมา

9
10
11
12

ระยอง
สมุทรปราการ
ระยอง
ระยอง

ประกอบกิจการ
ผลิตรองเทาหนัง ผาใบ
พื้นรองเทา
ผลิตฟองน้ําวิทยาศาสตร
ผลิตยางรถยนต
ผลิตฟลมบรรจุภัณฑ
ผลิตชิน้ สวนรถยนต
ทีท่ ําจากยาง
ผลิตแผนยิปซั่ม
ขึ้นรูปพลาสติก
ผลิตเครือ่ งครัวจาก
เมลามีน
ผลิตเม็ดพลาสติก
ผลิตยางนอก ยางใน
ผลิตผงเมลามีน
ผลิตถุงมือทางการแพทย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)
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3. การประเมินศักยภาพการผลิตพลังงาน
กําหนดให
- ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟา = 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 เครื่องดื่ม และยาสูบ
ขยะจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
เป นขยะจําพวกเศษเปลื อกพื ช ผั ก ผลไม หรื อชิ้ น ส วนของสั ต ว ขนาดของ
ขยะมีทั้ งขนาดใหญและเล็กปะปนกัน ความชื้นคอนขางสูง คาความรอนอยู
ในระดับต่ําถึงกลาง ยกเวนขยะจําพวกเศษกะลามะพราว หรือปาลม จะใหคา
ความรอนทีส่ งู ขยะบางสวนจําเปนตองมีการทําให แหงหรือทํา ใหมคี วามชืน้ ลดลง
ถึ งระดั บ หนึ่ งก อนถึ งจะนําไปผลิ ต เป น พลั งงานได บางส วนก็ สามารถนํา
ไปแปรรูปเปนพลังงานไดทันที นอกจากนี้ขยะจากกระบวนการผลิตบางชนิด
เปนขยะอินทรีย สามารถนําไปผลิตเปนพลังงานจากกาซชีวภาพได จึงไดทําการ
ประเมินศักยภาพในการนําขยะจากกระบวนการผลิตนี้ไปผลิตเปนพลังงานจาก
กาซชีวภาพดวย
ในสวนขยะทั่วไปที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โรงงาน สวนใหญเปนขยะจําพวก
พาเลทไม กระดาษ และถุงพลาสติก ซึ่งเกิดจากหลายแหลง ทั้งสํานักงานฝาย
บรรจุภัณฑ เปนตน และมีเศษอาหารจากรานคา โรงอาหารภายในพื้นที่โรงงาน
ดวย แตมีปริมาณนอยมาก
ประเภทและปริมาณขยะจากกระบวนการผลิ ตของอุตสาหกรรมอาหาร
เครื่องดื่ม และยาสูบ มีดังตอไปนี้
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ตารางที่ 3.1-1 ศักยภาพการผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอาหาร
โรงงาน
อาหาร 1
อาหาร 2
อาหาร 5

อาหาร 7
อาหาร 8
อาหาร 9
อาหาร 10

อาหาร 11

อาหาร 12

คา
เทียบเทา ปริมาณ
ปริมาณ ความรอน ปริมาณ ปริมาณ การผลิต
ประเภทขยะ ton/day ขัน้ ต่ํา ความรอน น้ํามัน ไฟฟาตอวัน
MJ/ton (MJ/day) (toe/day) (kWh/day)
กากดอก
เกกฮวยแหง
กากกาแฟ
เศษกระดาษ
น้ํามันพืช
ถุงพลาสติก
กากมันสด
เศษปลาเศษกุง
เปลือกสับปะรด
กะลามะพราว
กะลาปาลม
เศษผัก ผลไม
ขยะทั่วไป
เปลือกสับปะรด
เปลือกวานหาง
จระเข
เปลือกผลไม
เปลือกดิน
กากมันเปยก
รวม

9.9

15,000 148,500

7.5
0.2
0.2
0.1
300
3.5
100
27
24
5
2
30
3

21,798
15,064
33,440
45,792
1,470
6,280
12,971
20,340
16,900
12,967
23,028
12,971
12,971

3
45
300
860

12,971 38,912
0.93 2,702.23
1,470 66,150
1.58 4,593.75
1,470 441,000 10.53 30,625.00
4,126,081 98.55 286,533.41

กําลัง
การผลิต
ไฟฟา
(MW)

3.55 10,312.50

0.72

163,485 3.90 11,353.13
3,013
0.07 209.22
6,688
0.16 464.44
4,579
0.11 318.00
441,000 10.53 30,625.00
21,981
0.53 1,526.44
1,297,071 30.98 90,074.35
549,180 13.12 38,137.50
405,600 9.69 28,166.67
64,833
1.55 4,502.26
46,057
1.10 3,198.38
389,121 9.29 27,022.31
38,912
0.93 2,702.23

0.79
0.01
0.03
0.02
2.13
0.11
6.26
2.65
1.96
0.31
0.13
1.88
0.19
0.19
0.32
2.13
19.83

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)
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เอกสารเผยแพร การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

ตารางที่ 3.1-2 ศั กยภาพการผลิ ตพลั งงานจากขยะจากกระบวนการผลิ ต
เพือ่ ผลิตเปนกาซชีวภาพในโรงงานอาหาร
โรงงาน

อาหาร 5
อาหาร 8

ปริมาณ คาความเทียบเทา เทียบเทา ปริมาณ กําลัง
ประเภทขยะ ปริมาณ กาซ รอน ความ ปริมาณ การผลิต การผลิต
(ตัน/วัน) ชีวภาพ ขัน้ ต่ํา รอน น้ํามัน
ไฟฟา ไฟฟา
m3/day (MJ/m3)(MJ/day) (toe/day) (kWh/day) (kW)

ชิ้นสวนไก
เศษปลา
เศษกุง
อาหาร 9 เปลือกสับปะรด
อาหาร 10 เศษผัก ผลไม
อาหาร 11 เปลือกสับปะรด
เปลือกวาน
หางจระเข
เปลือกผลไม
รวม

0.1
3.5

6
210

21
21

100
5
30
3

6000
300
1800
180

21
21
21
21

3
180
144.72 8,683

126 0.003009 8.750
0.61
4,410 0.105331 306.250 21.27
126,000
6,300
37,800
3,780

3.009458
0.150473
0.902837
0.090284

8,750.000
437.500
2,625.000
262.500

607.64
30.38
182.29
18.23

21 3,780 0.090284 262.500 18.23
189 182,347 4.352278 12,663.00 879.70

ตารางที่ 3.1-3 ศักยภาพการผลิตพลังงานจากเศษอาหารเพื่อผลิตเปนกาซ
ชีวภาพในโรงงานอาหาร
โรงงาน

อาหาร 1
อาหาร 2
อาหาร 5
อาหาร 7
อาหาร 8
อาหาร 9
12

ปริมาณ คาความเทียบเทา เทียบเทา ปริมาณ กําลัง
ประเภทขยะ ปริมาณ กาซ รอน ความ ปริมาณ การผลิต การผลิต
(ตัน/วัน) ชีวภาพ ขัน้ ต่ํา รอน น้ํามัน
ไฟฟา ไฟฟา
m3/day (MJ/m3)(MJ/day) (toe/day) (kWh/day) (kW)
เศษอาหาร 0.02
เศษอาหาร
ไมมี
เศษอาหาร
0.1
เศษอาหาร นอยมาก
เศษอาหาร
0.1
เศษอาหาร
0.1

1.2
21
25 0.000602 1.750
ไมมีรานคา หรือโรงอาหารภายในโรงงาน
6
21
126 0.003009 8.750
มีปริมาณนอยมากจนไมไดบันทึกไว
6
21
126 0.003009 8.750
6
21
126 0.003009 8.750

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)

0.122
0.508
0.608
0.608

เอกสารเผยแพร การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

อาหาร 10
อาหาร 11
อาหาร 12

เศษอาหาร
เศษอาหาร
เศษอาหาร
รวม

0.02
0.5

1.2
30

0.84

50

21
25 0.000602 1.750 0.122
21
630 0.015047 43.750 3.038
มีปริมาณนอยมากจนไมไดบนั ทึกไว
126 1,058 0.025279 73.500 5.104

3.2 หมวด 32 ประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ขยะจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมสิง่ ทอ สวนใหญเปน เสนใย ทัง้ ที่
เปนเสนใยธรรมชาติ และเสนใยสังเคราะห บางสวนเปนเศษ ชิน้ สวนพรม ซึง่ จะมี
ลักษณะเปนเสนใยติดกับพลาสติกหรือ PVC มีความ ชื้นต่ํา คาความรอนอยู
ในระดับกลาง ขยะอยูรวมกันเปนกลุม กอน ของเสนใย หรือเปนผาผืนเล็ก - ใหญ
ปะปนกันไป ไมจําเปนตองมีการทําใหแหงหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของขยะ
กอนนําไปผลิตเปนพลังงาน รูปแบบอื่นๆ ในสวนขยะทั่วไปที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่
โรงงาน สวนใหญเปน ขยะจําพวกพาเลทไม กระดาษ และถุงพลาสติก ถังบรรจุ
สารเคมีตั้งตน สวนที่ปนเปอนวัสดุอันตรายก็จะถูกสงกําจัดภายนอก สวนขยะ
จําพวก เศษอาหารมีปริมาณนอยมาก ประเภทและปริมาณขยะจากกระบวนการ
ผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีดังตอไปนี้
ตารางที่ 3.2-1 ศักยภาพการผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานสิง่ ทอ
โรงงาน
สิ่งทอ 1
สิ่งทอ 2

คา
เทียบเทา ปริมาณ
ปริมาณ ความรอน ปริมาณ ปริมาณ การผลิต
ประเภทขยะ ton/day ขัน้ ต่ํา ความรอน น้ํามัน ไฟฟาตอวัน
MJ/ton (MJ/day) (toe/day) (kWh/day)
เศษพรมกอน
เศษผา
เศษดาย
ขยะทั่วไป

6
0.05
0.07
0.05

16,544
17,430
17,430
13,700

99,263
872
1,220
685

2.371 6,893.25
0.021 60.52
0.029 84.73
0.016 47.57

กําลัง
การผลิต
ไฟฟา
(MW)
0.48
0.01
0.01
0.01

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)
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เอกสารเผยแพร การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

ตารางที่ 3.2-1 ศักยภาพการผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานสิ่งทอ (ตอ)
โรงงาน
สิ่งทอ 3

สิ่งทอ 6
สิ่งทอ 7
สิ่งทอ 8

คา
เทียบเทา ปริมาณ กําลัง
ปริมาณ ความรอน ปริมาณ ปริมาณ การผลิต การผลิต
ประเภทขยะ ton/day ขัน้ ต่ํา ความรอน น้ํามัน ไฟฟาตอวัน ไฟฟา
MJ/ton (MJ/day) (toe/day) (kWh/day) (MW)
เสนใย
0.7 45,792 32,054
สแปนเด็กซ
เศษกระดาษ 0.07 15,064 1,054
เศษพลาสติก 0.008 45,792
366
ถุงวัตถุดิบ 0.04 45,792 1,832
เศษฟองน้ํา
0.6 45,792 27,475
เศษฝาย
8
17,430 139,440
รวม
15.588
304,262

0.766 2,226.00

0.15

0.025 73.23
0.009 25.44
0.044 127.20
0.656 1,908.00
3.330 9,683.33
7.267 21,129.27

0.01
0.01
0.01
0.13
0.67
1.49

ตารางที่ 3.2-2 ศั ก ยภาพการผลิ ต พลั ง งานจากเศษอาหารเพื่ อ ผลิ ต เป น
กาซชีวภาพในโรงงานสิง่ ทอ
โรงงาน

สิ่งทอ 1
สิ่งทอ 2
สิ่งทอ 3
สิ่งทอ 6
สิ่งทอ 7
สิ่งทอ 8

14

ปริมาณ คาความเทียบเทา เทียบเทา ปริมาณ กําลัง
ปริ
ม
าณ
กาซ รอน ความ ปริมาณ การผลิต การผลิต
ประเภทขยะ
(ตัน/วัน) ชีวภาพ ขัน้ ต่ํา รอน น้ํามัน
ไฟฟา ไฟฟา
m3/day (MJ/m3)(MJ/day) (toe/day) (kWh/day) (kW)
เศษอาหาร
ขยะทั่วไป
เศษอาหาร
เศษอาหาร

0.05
0.05
0.02
0.05

3
3
1.2
3

รวม

0.17

10.2

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)

21
63 0.001505 4.375
21
63 0.001505 4.375
21
25 0.000602 1.750
21
63 0.001505 4.375
มีปริมาณนอยจนไมไดบันทึกไว
มีปริมาณนอยจนไมไดบันทึกไว
84
214 0.005116 14.875

0.304
0.304
0.122
0.304

1.033

เอกสารเผยแพร การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

3.3 หมวด 33 ประเภทอุตสาหกรรมไม
ขยะจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมไมประกอบดวย ชิ้นไมที่ผาน
กระบวนการตัดแตง หรือทีเ่ รียกวาหัวไม เศษฝุนไมและขีเ้ ลือ่ ย ซึ่งคิด เปนปริมาณ
30-40 % ของวัตถุดิบมีความชื้นต่ํา ใหคาความรอนคอนขางกลางถึงสูง นิยมใช
เปนเชื้อเพลิง จึงเหมาะแกการนํามาผลิตเปนพลังงาน แตขยะจากอุตสาหกรรม
ไมสวนมากจะมีผูรบั ซือ้ ไปเปนเชือ้ เพลิง หรือนํา ไปผลิตเปนผลิตภัณฑอนื่ ทัง้ หมด
ในสวนของขยะทัว่ ไปในบริเวณพืน้ ทีโ่ ดยรอบโรงงาน สวนใหญเปน ขยะจาก
สํานักงานกระดาษ และถุงพลาสติก และขยะจําพวกเศษอาหารมีปริมาณนอยมาก
ประเภทและปริมาณขยะจากกระบวนการผลิต ของอุตสาหกรรมไม มีดังตอไปนี้
ตารางที่ 3.3-1 ศักยภาพการผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานไม
โรงงาน
ไม 1

คา
เทียบเทา ปริมาณ กําลัง
ปริมาณ ความรอน ปริมาณ ปริมาณ การผลิต การผลิต
ประเภทขยะ ton/day ขัน้ ต่ํา ความรอน น้ํามัน ไฟฟาตอวัน ไฟฟา
MJ/ton (MJ/day) (toe/day) (kWh/day) (MW)
หัวไมยางพารา
ขี้เลื่อย,ขี้กบ
รวม

2
3.3
5.3

19,092 38,184
20,892 68,944
107,128

0.912 2,651.64
1.647 4,787.78
2.559 7,439.42

0.18
0.33
0.52

ตารางที่ 3.3-2 ศักยภาพการผลิตพลังงานจากเศษอาหารเพื่อผลิตเปนกาซ
ชีวภาพในโรงงานไม
โรงงาน

ไม 1

ปริมาณ คาความเทียบเทา เทียบเทา ปริมาณ กําลัง
ปริ
ม
าณ
กาซ รอน ความ ปริมาณ การผลิต การผลิต
ประเภทขยะ
(ตัน/วัน) ชีวภาพ ขัน้ ต่ํา รอน น้ํามัน
ไฟฟา ไฟฟา
m3/day (MJ/m3)(MJ/day) (toe/day) (kWh/day) (kW)
เศษอาหาร
รวม

0.03
0.03

1.8
1.8

21
21

38
38

0.000903
0.000903

2.625
2.625

0.180
0.180

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)
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เอกสารเผยแพร การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

3.4 หมวด 34 ประเภทอุตสาหกรรมกระดาษ และเยื่อกระดาษ
ขยะจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมกระดาษประกอบดวย เยื่อกระดาษ
ที่ผานกระบวนการตัดเศษเยื่อกระดาษที่เปยก ที่มีความแตกตางกันตามขยะที่
ออกจากกระบวนการผลิต ซึ่งใหคาความรอนคอน ขางสูง ซึ่งมีปริมาณนอย
และสามารถนําไปใชในกระบวนการผลิตไดตอ จึงมีศักยภาพในการนํามาใชผลิต
ได ค อนข างต่ํา และในส วนของขยะทั่ วไป ในบริ เ วณพื้ น ที่ โดยรอบโรงงาน
สวนใหญเปนขยะจากสํานักงาน กระดาษ และถุงพลาสติก และขยะจําพวกเศษ
อาหารมีปริมาณนอยมากประเภท และปริมาณขยะจากกระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรมไม มีดังตอไปนี้
ตารางที่ 3.4-1 ศั กยภาพการผลิ ตพลั งงานจากขยะเพื่ อผลิ ตเป น พลั งงาน
ความรอนในโรงงานกระดาษและเยือ่ กระดาษ
โรงงาน

คา
เทียบเทา ปริมาณ
ปริมาณ ความรอน ปริมาณ ปริมาณ การผลิต
ประเภทขยะ ton/day ขัน้ ต่ํา ความรอน น้ํามัน ไฟฟาตอวัน
MJ/ton (MJ/day) (toe/day) (kWh/day)

กระดาษ 1 Paperwastereject
Sludge
เปลือกไม
ขยะทั่วไป
กระดาษ 2 Sludge Waste
รวม

16

150
200
100
0.9
53
503.9

11,794
11,794
11,087
13,700
12,000

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)

1,769,132
2,358,843
1,108,664
12,330
636,000
5,884,969

42.255
56.340
26.480
0.294
15.191
140.560

122,856.41
163,808.55
76,990.52
856.25
44,166.67
408,678.40

กําลัง
การผลิต
ไฟฟา
(MW)
8.53
11.38
5.35
0.06
3.07
28.38

เอกสารเผยแพร การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

ตารางที่ 3.4-2 ศักยภาพการผลิตพลังงานจากเศษอาหารเพื่อผลิตเปนกาซ
ชีวภาพในโรงงานกระดาษและเยือ่ กระดาษ
โรงงาน

กระดาษ 1
กระดาษ 2

ปริมาณ คาความเทียบเทา เทียบเทา ปริมาณ กําลัง
ปริ
ม
าณ
กาซ รอน ความ ปริมาณ การผลิต การผลิต
ประเภทขยะ
(ตัน/วัน) ชีวภาพ ขัน้ ต่ํา รอน น้ํามัน
ไฟฟา ไฟฟา
m3/day (MJ/m3)(MJ/day) (toe/day) (kWh/day) (kW)
เศษอาหาร

0.005

0.3

รวม

0.005

0.30

21
6
0.000150 0.438
มีปริมาณนอยมากจนไมไดบันทึกไว
21
6
0.000150 0.438

0.030
0.030

3.5 หมวด 35 ประเภทอุตสาหกรรมเคมี
ขยะจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคมีทําการศึกษาขอมูลในกลุม
อุตสาหกรรมเคมี และยาง ขยะจากกระบวนการผลิต คอนขางมี ความแตก
ตางกันทั้งในเรื่องคุณสมบัติและคาความรอน อีกทั้งยังมีสวนที่เปนขยะอันตราย
ปะปนอยู กับขยะไมอันตราย ซึ่ งจําเปนตองมีคัดแยก ขยะอันตรายออกกอน
จึงจะสามารถนําขยะไมอันตรายไปแปรรูป เปนพลังงานอื่นๆ ตอไดในสวนของ
ขยะทั่ วไปในบริเวณพื้ นที่ โดยรอบ โรงงาน สวนใหญเป นขยะจากสํานักงาน
กระดาษ และถุ งพลาสติ ก และขยะจําพวกเศษอาหารมี ป ริ มาณน อยมาก
ประเภทและปริมาณขยะ จากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคมี มีดงั ตอไปนี้
ตารางที่ 3.5-1 ศั กยภาพการผลิ ตพลั งงานจากขยะเพื่ อผลิ ตเป น พลั งงาน
ความรอนในโรงงานเคมี
โรงงาน
เคมี 1

คา
เทียบเทา ปริมาณ
ปริมาณ ความรอน ปริมาณ ปริมาณ การผลิต
ประเภทขยะ ton/day ขัน้ ต่ํา ความรอน น้ํามัน ไฟฟาตอวัน
MJ/ton (MJ/day) (toe/day) (kWh/day)
เศษผา,หนัง
เศษยาง

0.5
0.01

17,430
35,000

8,715
350

0.208
0.008

605.21
24.31

กําลัง
การผลิต
ไฟฟา
(MW)
0.04

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)
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เอกสารเผยแพร การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

ตารางที่ 3.5-1 ศั กยภาพการผลิ ตพลั งงานจากขยะเพื่ อผลิ ตเป น พลั งงาน
ความรอนในโรงงานเคมี
โรงงาน
เคมี 2
เคมี 3
เคมี 5
เคมี 6
เคมี 7
เคมี 8
เคมี 9
เคมี 10
เคมี 11

เคมี 12
เคมี 13

18

คา
เทียบเทา ปริมาณ
ปริมาณ ความรอน ปริมาณ ปริมาณ การผลิต
ประเภทขยะ ton/day ขัน้ ต่ํา ความรอน น้ํามัน ไฟฟาตอวัน
MJ/ton (MJ/day) (toe/day) (kWh/day)
เศษโฟม
ยางเสีย
ไมพาเลท
พลาสติกเสีย
เศษยางเสีย
ยิปซั่ม
เศษกระดาษ
เศษพลาสติก
HDPE
เศษเมลามีน
เศษพลาสติก
ไมพาเลท
ถุงกระดาษ
ยางนอกเสีย
ยางในเสีย
ผงเมลามีนเสีย
ตะกอนบําบัด
รวม

กําลัง
การผลิต
ไฟฟา
(MW)

0.14
8
0.3
0.5
4
400
0.1
10

45,792
35,000
17,316
45,792
35,000
28,470
15,064
45,792

6,411
280,000
5,195
22,896
140,000
11,388,000
1,506
457,920

0.153 445.20
6.688 19,444.44
0.124 360.75
0.547 1,590.00
3.344 9,722.22
271.998 790,833.33
0.036 104.61
10.937 31,800.00

0.03
1.35
0.03
0.11
0.68
54.92
0.01
2.21

1.8
3
1.5
3.5
0.15
0.15
1.28
2
436.93

22,688
22,688
17,316
15,064
34,731
34,731
40,000
-

40,838
68,064
25,974
52,724
5,210
5,210
51,200
12,560,213

0.975 2,836.00
1.626 4,726.67
0.620 1,803.75
1.259 3,661.39
0.124 361.78
0.124 361.78
1.223 3,555.56
299.996 872,237.00

0.20
0.33
0.13
0.25
0.03
0.03
0.25
60.57

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)

เอกสารเผยแพร การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

ตารางที่ 3.5-2 ศักยภาพการผลิตพลังงานจากเศษอาหารเพื่อผลิตเปนกาซ
ชีวภาพในโรงงานเคมี
โรงงาน

เคมี 1
เคมี 2
เคมี 3
เคมี 5
เคมี 6
เคมี 7
เคมี 8
เคมี 9
เคมี 10
เคมี 11
เคมี 12
เคมี 13

ปริมาณ คาความเทียบเทา เทียบเทา ปริมาณ กําลัง
ปริ
ม
าณ
กาซ รอน ความ ปริมาณ การผลิต การผลิต
ประเภทขยะ
(ตัน/วัน) ชีวภาพ ขัน้ ต่ํา รอน น้ํามัน
ไฟฟา ไฟฟา
m3/day (MJ/m3)(MJ/day) (toe/day) (kWh/day) (kW)
เศษผา,หนัง 0.08
เศษอาหาร 0.125
เศษอาหาร 0.5
เศษอาหาร 0.1

0.490
0.760
3.040
0.610

เศษอาหาร
เศษอาหาร

1.220
0.610

เศษอาหาร
เศษอาหาร
เศษอาหาร
เศษอาหาร
รวม

4.8 21
101 0.002408 7.000
7.5 21
158 0.003762 10.938
30 21
630 0.015047 43.750
6
21
126 0.003009 8.750
มีปริมาณนอยมากจนไมไดบนั ทึกไว
0.2
12 21
252 0.006019 17.500
0.1
6
21
126 0.003009 8.750
มีปริมาณนอยมากจนไมไดบนั ทึกไว
0.1
6
21
126 0.003009 8.750
0.88 52.8 21 1,109 0.026483 77.000
0.06 3.6 21
76 0.001806 5.250
0.5
30 21
630 0.015047 43.750
2.645 159 210 3,333 0.079600 231.438

0.610
5.350
0.360
3.040
16.090

4. เทคโนโลยีการผลิตพลังงานที่เหมาะสําหรับขยะในโรงงาน
อุตสาหกรรม
จากการศึ กษาข อมู ลการใช งาน และข อจํากั ดของเทคโนโลยี ก ารผลิ ต
พลังงานจากขยะในปจจุบันสามารถสรุปเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับขยะ
อุตสาหกรรมประเภทตางๆ ซึ่งมีวิธีการจัดการและนําไปใชประโยชน ดังสรุป
ไดดงั นี้

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)
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เอกสารเผยแพร การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

ตารางที่ 4.1-1 สรุ ปเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมกั บ โรงงานที่ มี ศั ก ยภาพสู งใน
5 หมวดอุตสาหกรรม
โรงงาน
เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
โรงงานอาหาร
โรงงานสิ่งทอ
โรงงานไม
โรงงานกระดาษ
โรงงานเคมี

แกสซิฟเคชั่น,กาซชีวภาพ
แกสซิฟเ คชัน่
แกสซิฟเ คชัน่
แกสซิฟเ คชัน่
แกสซิฟเคชั่น,ไพโรไลซิส

ตารางที่ 4.1-2 แนวทางการผลิตพลังงานจากขยะตามหมวดอุตสาหกรรม
ประเภทอุตสาหกรรม
วิธกี ารจัดการ
การนําไปใชประโยชน
1. อุตสาหกรรม สําหรับขยะจากกระบวนการผลิตทีม่ ี - นํากาซเชื้อเพลิงที่
อาหาร
ความชื้น สูงเชนกากกาแฟสามารถ ไปใช ในการผลิ ต
ลดความชืน้ เพือ่ ใหมคี วามเหมาะสม ไฟฟ า หรื อ ความ
กับเทคโนโลยีแกสซิฟายเออรไดโดย รอน
1) ใชลมรอน จากหมอตมไอน้ํา - นํากาซชีวภาพไป
เดิมของโรงงานเปาเพื่อลดความชื้น ใชใน การผลิตไฟฟา
2) ติดตั้งเครื่องรีดตะกอนเพื่อลด หรือความ รอน
ความชืน้
เพิม่ ขนาดของกากกาแฟใหมีความ
เหมาะสม กับแกสซิฟายเออรแบบ
Fixedbed downdraft ดวยเครื่ อง
อัดขยะ (Extruder)
20

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)

เอกสารเผยแพร การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

ขยะทีผ่ า นกระบวนการเตรียมขยะใหมี
คุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมแลวนํามาผลิต
พลังงานดวยเทคโนโลยีแกสซิฟเ คชัน่
ขยะอินทรียที่ยอยสลายไดงาย เชน
เศษผัก เปลือกผลไมนําไปผลิตกาซ
ชีวภาพ
2. อุตสาหกรรม ทําการแปรรู ปขยะจากกระบวน - นํากาซเชื้อเพลิงที่
สิ่งทอ
การผลิ ต ด ว ยเครื่ องตั ด ย อยแบบ ไปใชใน การผลิตไฟฟา
shredder เพื่ อลดขนาดของเศษ หรือความรอน
พรมใหเหมาะสม
ขยะที่ ผ านการเตรี ย มให มี คุ ณ
สมบัตเิ หมาะสม แลวนํามาผลิตพลัง
งานดวย เทค โนโลยีแกสซิฟเคชั่น
3. อุตสาหกรรม สําหรั บไมที่ มีขนาดใหญทําการ - ไมที่สับแลว และขี้
แปรรู ป โดยใชเ ครื่ องตั ด ยอยแบบ เลือ่ ย สามารถนําไ ป
ไม
shredder เพือ่ ใหมขี นาดทีเ่ หมาะสม ใชเปนเชือ้ เพลิง หมอ
กับระบบแกสซิฟายเออรแบบ Fixed ไอน้ํา หรืออุปกรณ
bed downdraft
อื่นๆ ที่ใชไมเปนเชื้อ
ขยะที่ ผ านกระบวนการเตรี ย ม เพลิงได
ใหมีคุณสมบัติเหมาะสม แลวนํามา - นํากาซเชื้อเพลิงที่
ผลิ ตพลั งงาน ดวยเทคโนโลยีแก ส ไปใช ในการผลิ ต
ซิฟเคชัน่
ไฟฟาหรือความรอน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)
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เอกสารเผยแพร การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

4. อุตสาหกรรม สําหรับเยือ่ กระดาษจากกระบวน - ขยะทีผ่ า นกระบวน
กระดาษและ การผลิตที่มีความชื้นสูงตองทําการ การเตรียมขยะใหมี
่
เยือ่ กระดาษ ลดความชืน้ เพือ่ ใหมคี วามเหมาะสม คุณสมบัติทีเหมาะสม
กับเทคโนโลยีแกส ซิฟายเออรได แลวนํามาผลิตพลั ง
1) ใชลมรอนจากหมอตมไอน้ํา งานดวยเทคโนโลยี
เดิมของโรงงานเปาเพื่อลดความชื้น แกสซิฟเ คชัน่
2) ติ ดตั้ งเครื่ องรีด ตะกอนเพื่ อ - กระดาษที่มีความ
ชืน้ ต่ําสามารถนําไป
ลดความชื้น (Extruder)
ใชเปนเชือ้ เพลิงหมอ
ไอน้าํ หรื ออุ ป กรณ
อื่ นๆ ที่ ใชเชื้ อเพลิง
ชีวมวล นํากาซเชื้อ
เพลิง ที่ไปใชในการ
ผลิตไฟฟาหรือความ
รอน
ทําการแปรรูปขยะจากกระบวน
5. อุตสาหกรรม
เคมี (พลาสติก การผลิ ต ด วยเครื่ องตั ด ย อ ยแบบ
shredder
และยาง)
ขยะที่ ผ านกระบวนการเตรี ยม
ขยะใหมี คุณสมบัติที่เหมาะสมแลว
นํามาผลิตพลังงานดวย เทคโนโลยี
แกสซิฟเ คชัน่
สําหรับโรงงานที่มีเศษพลาสติก
หรือยาง ปริมาณมากสามารถนําไป
ผลิตน้าํ มันดวย กระบวนการไพโรไลซิส
22

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)

เอกสารเผยแพร การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

เศษอาหารจากโรงอาหารทีม่ ใี น
6. ขยะและเศษ
โรงงานใหนําไปผลิตกาซชีวภาพหาก
อาหาร
มีปริมาณมาก
5. การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล อมจากการนําขยะอุ ตสาหกรรม
มาผลิตพลังงาน
พลังงานจากขยะอุตสาหกรรม นํามาใชไดหลายรูปแบบ เชน การใชพลังงาน
ความรอนจากขยะในการผลิตไฟฟา การใชพลังงานความรอนจากขยะในการ
ผลิตไอน้าํ รอนในหมอตมน้าํ รอน หรือแมกระทัง่ การใชพลังงานความรอนจากกาซ
ชีวภาพในการผลิตไฟฟา ซึง่ เทคโนโลยี การผลิตพลังงานจากขยะก็มกี ระบวนการ
แปรรูปวัตถุดบิ ทีใ่ ชเปนเชือ้ เพลิง แตกตางกันกันออกไป ในขัน้ ตอนการแปรรูปวัตถุ
ดิบมาใชเปนเชื้อเพลิง ผลิตพลังงานนี้เอง อาจจะมีของเสีย หรือผลกระทบอื่นๆ
ทีเ่ กิดจากการ แปรรูปวัตถุดบิ เชือ้ เพลิงได ซึง่ ในการศึกษานี้ ไดทาํ การประเมินเบือ้ ง
ตน เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิตพลังงาน
ผลผลิต และของเหลือทิ้ งจากการใชเทคโนโลยีการผลิตพลังงานดังกลาวตอ
สิ่งแวดลอมโดยรอบสถานที่ที่มีการติดตั้งเทคโนโลยีนั้นๆอยู ซึ่งผลกระทบตอ
สิง่ แวดลอมทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการใชเทคโนโลยีผลิตพลังงานจากขยะมีดังนี้
ตารางที่ 5.1-1 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการใชเทคโนโลยี
การผลิตพลังงานจากขยะ
เทคโนโลยีแกสซิฟเ คชัน่ เทคโนโลยีไพโรไลซิส

ผลกระทบ มี ป ริ ม าณน อ ยมาก
ทางอากาศ เนื่ องจากเปนระบบ
ปดและมีระบบบําบัด
มลพิษทางอากาศ

กาซชีวภาพ

เกิดขณะเริม่ กระบวน กาซชีวภาพที่เกิดขึ้น
การเพี ยงเล็ กน อย สามารถ นําไปใชใน
และมี ระบบบํ า บั ด การหุงตมได
มลพิษทางอากาศมา
พรอมตัวเทคโนโลยี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)
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เอกสารเผยแพร การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

ผลกระทบ ของเหลวที่ ได จาก น้ําเสียจากการบําบัด
ทางน้ํา อุปกรณหลอเย็น การ ก า ซมี ป ริ ม าณน อ ย
กลัน่ ตัวของ ไอน้าํ และ และมีระบบการบําบัด
น้ํามันทาร อาจมีผล น้ําเสีย ไมถือเปนผล
กระทบทางออม ตอน้าํ กระทบทางน้ํ า ที่ จะ
ทีออกจากระบบ และ เปนปจจัยสําคัญ
การสะสมในอากาศ
ผลกระทบ เถาจากกระบวนการ เถ าที่ ได แล วจะเป น
จากเถาและ เผา ขึน้ อยูก บั ทีม่ าของ ถานดํา สามารถนําไป
ของเสีย ขยะ วั ต ถุ ดิ บ ทั้ งนี้ ขายใชตอในอุต สาห
ขยะบางชนิด สามารถ กรรมเพื่อเติมในวัตถุ
นํามาใชประโยชน ได ดิบตางๆ ได ไมเปนของ
เช น ถ าเป น วั ตถุ ดิ บ เสียใหตอ งกําจัดตอ
จากอาหาร ชี ว มวล
อาจนํามาแปรรูปเปน
ถานอัดแทงเปนอุตสาห
กรรม ตอเนือ่ งได เนือ่ ง
จากยังมีคาความรอน
ในตัวสูง
ผลกระทบ มีการควบคุมโดยระบบ กระบวนการหลักของ
ทางเสียง อัตโนมัติ ไมมอี ปุ กรณ ระบบไพโรไลซิส เปน
เครือ่ งจักรอืน่ ประกอบ ระบบป ด ซึ่ งมี ก าร
จึงไมมีผลกระทบทาง ควบคุ มโดยระบบ
เสี ย งมากนั กอยู ใน อัตโนมัติ ไมมอี ปุ กรณ
เกณฑมาตรฐานการ เครือ่ งจักรอืน่ ประกอบ
ควบคุม ของกรมควบ จึ ง ไม มี ผลกระทบ
คุมมลพิษ
ทางเสียงมากนัก
24
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เป น การลดปริ มาณ
ขยะจากกระบวนการ
ยอยสลาย สาร อินทรีย
มาเปนพลังงานจาก
กาซชีวภาพ จึงชวยลด
ปริมาณการเน าเสี ย
ของขยะ และน้าํ ชะข ยะ
ตะกอนของสารอินทรีย
ทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวน
การผลิตซึ่ งสามารถ
นํามาใชประโยชนใน
การเกษตรได โดยทํา
การตากใหแหงกอน
นําไ ปใชเปนสารปรับ
ปรุงดิน

การเดิ น ระบบผลิ ต
กาซชีวภาพจากเศษ
อาหาร ประกอบดวย
การป อนวั ต ถุ ดิ บใน
การผลิตกาซชีวภาพ
เท านั้ น จึงไม ก อให
เกิ ด ทางเสี ย ง จาก
การใชงานระบบ

เอกสารเผยแพร การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

ผลกระทบ ระบบบําบัดมลพิษทาง ระบบบําบัดมลพิษทาง
ตอรางกาย อากาศ จากการเดิน อากาศ จากการเดิน
ระบบติดตั้ งมาพรอม ระบบติดตั้งมาพรอม
ตัวเทคโนโลยีจงึ ทําให ตัวเทคโนโลยี จึ งทํา
ระบบแก็สซิฟายเออร ให ระบบไพโรไลซิสมี
มีการปลดปลอยมลพิษ การปลดปลอยมลพิษ
ทางอากาศที่ นอ ยลง ทางอากาศที่ นอยลง
กว าระดั บ ค ามาตรา กวาระดับคามาตราฐาน
ฐานจึงไมกอ ใหเกิดผล จึ งไม ก อให เ กิ ด ผล
กระทบตอรางกาย กระทบตอรางกาย
ทรัพยากร ระบบแก สซิ ฟ เ คชั่ น ระบบไพโรไลซิสเปน
ชีวภาพ เปนระบบปด น้ําหรือ ระบบปด น้าํ หรืออากาศ
อากาศที่ มีมลพิษ จะ ที่ มี ม ลพิ ษจ ะ ถู ก
ถู ก บําบั ด ให ได ต าม บํ า บั ด ใ ห ได ต า ม
มาตรฐาน กอนปลอย มาตรฐาน จึงไมทําให
ออกสูสิ่งแวดลอม จึง เกิ ดผลกระทบต อ
ไมทาํ ใหเกิดผลกระทบตอ ทรัพยากรชีวภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ
คุณคาการ การใช ระบบแก สซิฟ การใชระบบไพโรไลซิส
ใชประโยชน เคชั่ นกํ า จั ด ขยะที่ กํา จั ด ขยะเพื่ อผลิ ต
ของมนุษย เหลือทิ้ งจากโรงงาน น้ํ า มั น เป น การเพิ่ ม
เพื่ อผลิ ต ไฟฟ า เป น มูลคาแกขยะ และได
การเพิม่ มูลคาแกขยะ ใชประโยชน จากวัตถุ
และไดประโยชนสงู สุด ดิ บ ในโรงงานให ไ ด
ทําสิ่งเหลือใชมาผลิต ประโยชนสงู สุด
พลังงาน

ระบบผลิตกาซชีวภาพ
เป น ระบบป ด สั ต ว
และแมลงภายนอก
ไมสามารถเขาระบบ
ได แตถาการจัดการ
ไมเรียบรอยอาจเปน
แหลงเพาะพันธุของ
แมลงและพาหะของ
โรคได
ระบบผลิตกาซชีวภาพ
เปนระบบปด น้ําหรือ
อากาศที่มีมลพิษจะ
ถู ก บําบั ด ให ได ตาม
มาตรฐานก อนออก
สูสิ่งแวดลอม
การใชระบบผลิตกาซ
ชี วภาพกํ า จั ดขยะ
เศษอาหารที่เหลือทิง้
จากโรงงานเปนการ
เพิ่ มมู ลค าแก ขยะที่
เกิดขึน้

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)
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เอกสารเผยแพร การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

คุณคา เป นการจั ดการซึ่ ง
คุณภาพ กระตุน ใหคนในสถาน
ชีวิต
ประกอบการเห็นคุณคา
ของการผลิตพลังงาน
แมในสิง่ เล็กนอยสราง
สํานึกรักพลังงาน และ
ทํ า ให ล ดค า ใช จ า ย
บางสวนดวย

เป นการจั ดการซึ่ ง
กระตุน ใหคนในสถาน
ประกอบการเห็นคุณคา
ของการผลิตพลังงาน
แมในสิง่ เล็กนอยสราง
สํ า นึ กรั กพลั งงาน
และทํ า ให ล ดค าใช
จายบางสวนดวย

เป น การจั ด การซึ่ ง
กระตุน ใหคนในสถาน
ประกอบการเห็นคุณคา
ของการผลิตพลังงาน
แม ในสิ่ งเล็ กน อย
สรางสํานึกรักพลังงาน
และทํา ให ลดค าใช
จายบางสวนดวย

6. การศึกษาดานเศรษฐศาสตร และการเงิน
6.1 การวิเคราะหความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตร
การศึ ก ษาและวิ เ คราะห ค วามเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร ของการใช
ระบบผลิตพลังงานจากขยะ เปนการพิจารณาถึงตนทุนและผลประโยชนของ
โครงการทีม่ ีตอระบบเศรษฐกิจและนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความเปนไปไดของ
โครงการ เพื่อดูวาโครงการดังกลาวมีการใชทรัพยากรดานตางๆ อยางคุมคา
หรื อไม ซึ่ งจะเป น ประโยชน ต อการพิ จารณาตั ด สิ น ใจลงทุ นหรื อการให การ
สนับสนุนการลงทุนของภาครัฐ โดยพิจารณาจาก มูลคาปจจุบนั สุทธิ (NPV) อัตรา
สวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) อัตราผลตอบแทนภายในทางเศรษฐศาสตร
ของโครงการ (EIRR) และการวิเคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity
Analysis) โดยการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรของโครงการ
ตารางที่ 6.1-1 ตนทุนของระบบแกสซิฟายเออรขนาด 250 kW ในโรงงานเคมี
รายการ
คาลงทุน (บาท)
ราคาทาง ราคาทาง
1
คาใชจายในการลงทุนปแรก
เศรษฐศาสตร การเงิน
1.1
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คาเทคโนโลยี (คาเครื่องจักร,
คาติดตั้ง, คาอุปกรณประกอบอื่นๆ)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)

11,087,511 15,000,000

เอกสารเผยแพร การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

อุปกรณซอ มบํารุง
รวม
คาใชจา ยในการดําเนินการ (O&M) ตอป
คาเชื้อเพลิง
คาน้ํา-คาไฟฟา
คาจางแรงงานควบคุมการผลิต
คาซอมบํารุงและเปลีย่ นอุปกรณ
คาบําบัดของเสียจากระบบแกส
ซิฟายเออร (ทารและชาร)
รวม

554,376 750,000
11,641,886 15,750,000
0
225,000
397,440
418,500
1,823

0
250,000
432,000
450,000
1,960

1,040,940 1,133,960

ตารางที่ 6.1-2 ตนทุนของระบบไพโรไลซิสขนาด 6 ตัน/วัน ในโรงงานเคมี
รายการ
คาลงทุน (บาท)
ราคาทาง ราคาทาง
1
คาใชจายในการลงทุนปแรก
เศรษฐศาสตร การเงิน
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4

อุปกรณผลิตพลังงานหลัก
คากอสราง และติดตั้งระบบ
อุปกรณซอ มบํารุง
รวม
คาใชจา ยในการดําเนินการ (O&M) ตอป
คาเชื้อเพลิง
คาน้ํา-คาไฟฟา
คาจางแรงงานควบคุมการผลิต
คาซอมบํารุงและเปลีย่ นอุปกรณ
รวม

75,207,545 101,746,300
11,712,576 12,594,168
2,256,226 3,052,389
89,176,348 117,392,857
266,164
657,000
268,640
5,458,768
6,650,572

277,254
730,000
292,000
5,869,643
7,168,897

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)
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ตารางที่ 6.1-3 ตนทุนของระบบไพโรไลซิสขนาด 6 ตัน/วัน ในโรงงานเคมี
รายการ
คาลงทุน (บาท)
ราคาทาง ราคาทาง
1
คาใชจายในการลงทุนปแรก
เศรษฐศาสตร การเงิน
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

คาเทคโนโลยี (คาเครือ่ งจักร, คาติดตัง้ ,
คาอุปกรณประกอบอืน่ ๆ)
อุปกรณซอ มบํารุง
รวม
คาใชจา ยในการดําเนินการ(O&M)ตอป
คาเชื้อเพลิง
คาน้ํา-คาไฟฟา
คาจางแรงงานควบคุมการผลิต
คาซอมบํารุงและเปลีย่ นอุปกรณ
คาบําบัดของเสียจากระบบแกส
ซิฟายเออร (ทารและชาร)
รวม

11,087,511 15,000,000
554,376 750,000
11,641,886 15,750,000
0
225,000
397,440
418,500
1,367

0
250,000
432,000
450,000
1,470

1,040,940 1,133,470

ตารางที่ 6.1-4 ตนทุนเของระบบแกสซิฟายเออรขนาด 250 kW ในโรงงาน
อาหาร
รายการ
คาลงทุน (บาท)
ราคาทาง ราคาทาง
1
คาใชจายในการลงทุนปแรก
เศรษฐศาสตร การเงิน
1.1
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คาเทคโนโลยี (คาเครือ่ งจักร, คาติดตัง้ , 11,087,511 15,000,000
คาอุปกรณประกอบอืน่ ๆ)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)

เอกสารเผยแพร การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

1.2
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

อุปกรณซอ มบํารุง
คาปรับปรุงระบบเพื่ออบกากกาแฟ
อุปกรณซอ มบํารุง
รวม
คาใชจา ยในการดําเนินการ (O&M) ตอป
คาเชื้อเพลิง
คาน้ํา-คาไฟฟา
คาจางแรงงานควบคุมการผลิต
คาซอมบํารุงและเปลีย่ นอุปกรณ
คาบําบัดของเสียจากระบบแกส
ซิฟายเออร (ทารและชาร)
รวม

554,376
332,625
554,376
11,974,511

750,000
450,000
750,000
16,200,000

0
225,000
397,440
418,500
1,709

0
250,000
432,000
450,000
1,838

1,040,940 1,132,000

ตารางที่ 6.1-5 ตนทุนของระบบผลิตกาซชีวภาพขนาด 3 ตัน/วัน ใน โรงงานอาหาร
รายการ

คาลงทุน (บาท)
ราคาทาง ราคาทาง
เศรษฐศาสตร การเงิน

1

คาใชจายในการลงทุนปแรก

1.1

คาเทคโนโลยี (คาเครือ่ งจักร, คาติดตัง้ ,
คาอุปกรณประกอบอืน่ ๆ)
รวม
คาใชจา ยในการดําเนินการ (O&M) ตอปี
คาเชื้อเพลิง
คาน้ํา-คาไฟฟา
คาจางแรงงานควบคุมการผลิต
คาซอมบํารุงและเปลีย่ นอุปกรณ
รวม

2
2.1
2.2
2.3
2.4

4,126,410 5,100,000
4,126,410 5,100,000
0
51,436
182,436
23,250
257,122

57,151
198,300
25,000
280,451

0
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ตารางที่ 6.1-6 ตนทุนเของระบบแกสซิฟายเออร 250 kWในโรงงานไม
รายการ
1

คาใชจายในการลงทุนปแรก

1.1

คาเทคโนโลยี (คาเครือ่ งจักร, คาติดตัง้ ,
คาอุปกรณประกอบอืน่ ๆ)
อุปกรณซอ มบํารุง
รวม
คาใชจา ยในการดําเนินการ(O&M)ตอป
คาเชื้อเพลิง
คาน้ํา-คาไฟฟา
คาจางแรงงานควบคุมการผลิต
คาซอมบํารุงและเปลีย่ นอุปกรณ
คาบําบัดของเสียจากระบบแกส1,041
ซิฟายเออร (ทารและชาร)
รวม

1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

คาลงทุน (บาท)
ราคาทาง ราคาทาง
เศรษฐศาสตร การเงิน
11,087,511 15,000,000
554,376 750,000
11,641,886 15,750,000
0
225,000
132,480
418,500
1,120

0
250,000
144,000
450,000

775,980

844,000

ตารางที่ 6.1-7 ตนทุนเของระบบแกสซิฟายเออรขนาด 1 MW ในโรงงานกระดาษ
รายการ
1

คาใชจายในการลงทุนปแรก

1.1

คาเทคโนโลยี (คาเครือ่ งจักร, คาติดตัง้ , 51,741,716 70,000,000
คาอุปกรณประกอบอืน่ ๆ)
คาปรับปรุงระบบเพือ่ อบ sludge waste 1,552,251 2,100,000

1.2
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คาลงทุน (บาท)
ราคาทาง ราคาทาง
เศรษฐศาสตร การเงิน
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1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

อุปกรณซอ มบํารุง
รวม
คาใชจา ยในการดําเนินการ (O&M) ตอป
คาเชื้อเพลิง
คาน้ํา-คาไฟฟา
คาจางแรงงานควบคุมการผลิต
คาซอมบํารุงและเปลีย่ นอุปกรณ
คาบําบัดของเสียจากระบบแกส
ซิฟายเออร (ทารและชาร)
รวม

2,587,086 3,500,000
55,881,054 75,600,000
0
0
900,000 1,000,000
397,440 432,000
1,953,000 2,100,000
12,076
12,985
3,250,440 3,532,000

ตารางที่ 6.1-8 ตนทุนของระบบผลิตกาซชีวภาพขนาด 3 ตัน/วัน ใน โรงงานอาหาร
รายการ

คาลงทุน (บาท)
ราคาทาง ราคาทาง
เศรษฐศาสตร การเงิน

1

คาใชจายในการลงทุนปแรก

1.1
1.1

คาเทคโนโลยี (คาเครือ่ งจักร, คาติดตัง้ ,
คาเทคโนโลยี (คาเครือ่ งจักร, คาติดตัง้ ,
คาอุปกรณประกอบอืน่ ๆ)
อุปกรณซอ มบํารุง
รวม
คาใชจา ยในการดําเนินการ(O&M)ตอป
คาเชื้อเพลิง
คาน้ํา-คาไฟฟา
คาจางแรงงานควบคุมการผลิต

1.2
2
2.1
2.2
2.3

11,087,511 15,000,000
475,484 525,844
22,874
480,358
0
6,300
133,920

26,292
552,136
7,000
144,000

0
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2.4
2.5

คาซอมบํารุงและเปลีย่ นอุปกรณ
24,452 2,100,000
คาบําบัดของเสียจากระบบแกส
12,076
26,292
ซิฟายเออร (ทารและชาร)
รวม
164,672 177,292
การคํานวณคาใชจายทางดานเศรษฐศาสตร สําหรับตนทุนของอุปกรณ
ที่มีการผลิตภายในประเทศ จะใชราคาตลาด(Market Price) ของสินคาดังกลาว
มาปรับเปนคาใชจา ยทางเศรษฐศาสตร โดยอาศัย ตัวปรับคา (Conversion Factor: CF) ของธนาคารโลก โดยมีรายละเอียด แสดงใน ตารางที่ 6.1-9
ตารางที่ 6.1-9 ตัวปรับคาทางเศรษฐศาสตร (Conversion Factor: CF)
รายการ
ตัวปรับคา (Conversion Factor: CF)
คาลงทุน
อุปกรณผลิตพลังงาน
0.87
อุปกรณประกอบอืน่ ๆ
0.87
อุปกรณซอ มบํารุง
0.93
ติดตัง้ และปรับปรุงระบบ
0.93
คาขนสง
0.87
คาดําเนินการและบํารุงรักษา
คาเชือ้ เพลิงถานหิน กาซธรรมชาติ
0.93
เศษไม และชีวมวล
คาเชื้อเพลิง LPG
0.96
คาเชื้อเพลิง น้ํามันเตา
0.96
คาไฟฟา
0.90
คาจางแรงงานควบคุมการผลิต
0.92
คาซอมบํารุงและเปลีย่ นอุปกรณ
0.93
32
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การวิ เคราะหผลประโยชน ทางเศรษฐศาสตร ของโครงการผลิตพลั งงาน
จากขยะ จะทําการวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบตนทุนของโครงการกับคาใชจา ย
ดานเชื้อเพลิงของระบบการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชนิดตางๆ เพื่อการผลิต
พลังงานในปริมาณที่เทากัน หรือจากคาใชจายในการกําจัดขยะออกนอกพื้นที่
โรงงาน เนื่องจากโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการใชพลังงานจาก
ขยะที่ เหลื อทิ้ ง จากกระบวนการผลิต ทั้ งในรูป แบบความรอนไฟฟาและขยะ
เชื้อเพลิง เพื่อทดแทนการใชเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ เชน กาซหุงตม (LPG) น้ํามันเตา
โดยมีรายละเอียดการวิเคราะหของผลประโยชนตามกรณีการศึกษาสามารถ
สรุปดังนี้
ตารางที่ 6.1-10 มูลคาผลประโยชนทางเศรษฐศาสตร
ผลประโยชนทางเศรษฐศาสตร (บาท/ป)
โรงงาน
แกสซิฟายเออร ไพโรไลซิส
กาซชีวภาพ
เคมี
13,577,577
23,538,524
สิง่ ทอ
11,465,533
อาหาร(ยอยสลายยาก) 6,573,600
อาหาร(ยอยสลายงาย)
461,190
ไม
1,159,959
กระดาษ
23,711,463
เศษอาหาร
76,865
6.2 ผลประโยชนทางดานการเงินของโครงการ
การวิเคราะหผลประโยชนทางการเงินของโครงการจะเปนรายการเดียว
กันกับผลประโยชนทางเศรษฐศาสตร แตจะทําการคิดมูลคาของผลประโยชน โดย
ใชราคาตลาดของเชือ้ เพลิงแตละชนิด โดยการคิดมูลคาของผลประโยชนทางการ
เงินในแตละกรณีมีรายละเอียดดัง แสดงในตารางที่ 6.2-1

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)
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ตารางที่ 6.2-1 มูลคาผลประโยชนทางการเงิน
ผลประโยชนทางเศรษฐศาสตร (บาท/ป)
โรงงาน
แกสซิฟายเออร ไพโรไลซิส
กาซชีวภาพ
เคมี
14,578,040
25,309,892
สิ่งทอ
12,328,530
อาหาร(ยอยสลายยาก) 7,258,162
อาหาร(ยอยสลายงาย)
495,904
ไม
1,348,880
กระดาษ
26,280,000
เศษอาหาร
82,651
6.3 ผลการประเมินความเหมาะสมโครงการทางดานเศรษฐศาสตร
ผลการประเมินในการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการจะใชขอมูล
ตนทุนและผลประโยชนทางเศรษฐศาสตร และทางการเงินมาทําการวิเคราะห
โดยใชตัวชีว้ ัดความคุม คาของโครงการ 3 ตัว คือ มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตรา
สวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ
ทางเศรษฐศาสตร (EIRR)
ตารางที่ 6.3-1 ผลประเมินความเหมาะสมทางเศรษศาสตร
เทคโนโลยีแกสซิฟเ คชั่น
โรงงาน NPV

BCR

อาหาร
(ยอยสลาย 16,955,243 2.21
ยาก)
อาหาร
(ยอยสลาย
งาย)
สิง่ ทอ
39,099,990 3.69
ไม
-7,051,402 0.52

34

EIRR
(%)

เทคโนโลยีไพโรไลซิส

คืน
ทุน
(ป)

30.38 3.27
-

-

56.33 1.5
n/a n/a

เทคโนโลยีผลิตกาซชีวภาพ

NPV

BCR

EIRR
(%)

คืน
ทุน
(ป)

NPV

BCR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - 2,662,883 3.47

-

-

-

-
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EIRR คืน
(%) ทุน
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ตารางที่ 6.3-1 ผลประเมินความเหมาะสมทางเศรษศาสตร (ตอ)
เทคโนโลยีแกสซิฟเ คชั่น
โรงงาน NPV

BCR

กระดาษ 58,013,148 2.01
เคมี
47,931,836 4.3
เศษอาหาร
จากโรงงาน
เคมี

เทคโนโลยีไพโรไลซิส

EIRR
(%)

คืน NPV
ทุน
(ป)
33.73 4.37 60.04 1.24 n/a
-

-

-

BCR

0.96
-

เทคโนโลยีผลิตกาซชีวภาพ

EIRR
(%)

คืน
ทุน
(ป)
9.72 16.59
-

NPV

BCR

-

-

- -2,662,883 3.47

EIRR คืน
(%) ทุน
(ป)
-

n/a

n/a

ตารางที่ 6.3-2 ผลประเมินความเหมาะสมทางการเงิน
เทคโนโลยีแกสซิฟเ คชั่น
โรงงาน NPV
อาหาร
(ยอยสลาย
ยาก)
อาหาร
(ยอยสลาย
งาย)
สิง่ ทอ
ไม
กระดาษ
เคมี
เศษอาหาร
จากโรงงาน
เคมี

BCR

16,146,103 1.78
-

-

EIRR
(%)

เทคโนโลยีไพโรไลซิส

คืน
ทุน
(ป)

32.12 4.31
-

-

เทคโนโลยีผลิตกาซชีวภาพ

NPV

BCR

EIRR
(%)

คืน
ทุน
(ป)

NPV

BCR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -3,508,367 0.43

EIRR คืน
(%) ทุน
(ป)
n/a

n/a

-

-

n/a

n/a

‘
37,428,257
-10,038,531
50,394,995
48,184,405

2.85
0.46
1.58
3.45

46.49
n/a
26.39
51.53

-

-

-

2.03 n/a
5.84 1.62 -21,251,144
-

-

0.83
-

5.19 33.25
-

-

-

- -1,787,000 n/a

จากผลการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการทางดานการเงินสามารถสรุปผล
การศึกษาไดดังนี้
กรณีที่ 1.1 จากการวิเคราะหโครงการการติดตั้งระบบแกสซิฟายเออรใน
โรงงานอาหาร พบวาโครงการมีความคุมคาในการลงทุน ดังจะเห็นไดจากดัชนี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)
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ชี้วัดของโครงการที่สามารถผานเกณฑความเหมาะสมของโครงการ คือ มูลคา
ปจจุบนั สุทธิ (NPV) มีคา เทากับ 16,146,103 บาท อัตราสวนผลประโยชนตอ ตนทุน
(BCR) เทากับ 1.78 และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ ทางเศรษฐศาสตร
(EIRR) เทากับ 32.12 % โดยมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 4.31 ป และสามารถผาน
การวิเคราะหความออนไหวของโครงการไดในทุกๆกรณี โดยตนทุนของโครงการ
สามารถเพิม่ ขึน้ ไดสงู สุดที่ 73.9 เปอรเซ็นต ผลประโยชนลดลงไดถงึ 42.5 เปอรเซ็นต
ตนทุนสามารถเพิม่ ขึน้ พรอมกับผล ประโยชนลดลงไดถงึ 29.9 เปอรเซ็นต จึงจะทํา
ใหโครงการไดรับผลประโยชนเทากัน มูลคาของการลงทุนพอดี
กรณีที่ 1.2 จากการวิเคราะหโครงการติดตัง้ ใชงานระบบผลิตกาซชีวภาพจาก
โรงงานอาหาร ที่มีการยอยสลายงาย พบวาจากดัชนีชี้วัดโครงการไมผานเกณฑ
ความเหมาะสม คือ มูลคาสุทธิ (NPV) มีคา เทากับ -3,508,367 บาท , อัตราสวนผล
ประโยชนตอตนทุน (BCR) เทากับ 0.43 และอัตราผลตอบแทนภายในของ
โครงการทางเศรษฐศาสตร (EIRR) หาคาไมได และไมมีระยะเวลาคืนทุน
กรณีที่ 2.1 จากการวิเคราะหโครงการการติดตั้งระบบแกสซิฟายเออรใน
โรงงานสิง่ ทอ พบวาโครงการมีความคุม คาในการลงทุน ดังจะเห็นไดจากดัชนีชวี้ ดั
ของโครงการทีส่ ามารถผานเกณฑความเหมาะสมของโครงการ คือ มูลคาปจจุบนั
สุทธิ (NPV) มีคา เทากับ 37,428,257 บาท อัตราสวนผลประโยชนตอ ตนทุน (BCR)
เทากับ 2.85 และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการทางการเงิน (FIRR)
เทากับ 46.49 % โดยมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 2.03 ป
กรณีที่ 3.1 จากการวิเคราะหโครงการการติดตั้งระบบแกสซิฟายเออรใน
โรงงานไม พบวาโครงการมีความคุม คาในการลงทุน ดังจะเห็นไดจากดัชนีชวี้ ดั ของ
โครงการที่สามารถไมผานเกณฑความเหมาะสมของโครงการ คือ มูลคาปจจุบัน
สุทธิ (NPV) มีคาเทากับ -10,038,531 บาท อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน
(BCR) เท ากั บ 0.46 และไม มี อั ต ราผลตอบแทนภายในของโครงการทาง
เศรษฐศาสตร (EIRR) และไมมีระยะเวลาคืนทุน
กรณี ที่ 4.1 จากการวิ เคราะหโครงการการติดตั้ งระบบแกสซิ ฟายเออร
ในโรงงานกระดาษ พบวาโครงการมีความคุมคาในการลงทุน ดังจะเห็นไดจาก
ดัชนีชวี้ ดั ของโครงการทีส่ ามารถผานเกณฑความเหมาะสมของโครงการ คือ มูลคา
ปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเทากับ 50,394,995 บาท อัตราสวนผลประโยชนตอ
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เอกสารเผยแพร การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม

ตนทุน (BCR) เทากับ 1.58 และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการทาง
เศรษฐศาสตร (EIRR) เทากับ 26.39 % โดยมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 5.84 ป
และสามารถผ านการวิ เ คราะห ค วามอ อนไหวของโครงการได ใ นทุ ก ๆกรณี
โดยตนทุนของโครงการสามารถเพิ่มขึ้นไดสูงสุดที่ 57.6 เปอรเซ็นต ผลประโยชน
ลดลงได ถึ ง 36.5 เปอร เ ซ็น ต ต นทุ นสามารถเพิ่ มขึ้ นพรอมกั บผลประโยชน
ลดลงไดถึง 24.4 เปอรเซ็นต จึงจะทําใหโครงการไดรับผลประโยชนเทากัน มูลคา
ของการลงทุนพอดี
กรณีที่ 5.1 จากการวิเคราะหโครงการการติดตั้งระบบแกสซิฟายเออรใน
โรงงานเคมี พบวาโครงการมีความคุมคาในการลงทุน ดังจะเห็นไดจากดัชนีชี้วัด
ของโครงการทีส่ ามารถผานเกณฑความเหมาะสมของโครงการ คือ มูลคาปจจุบนั
สุทธิ (NPV) มีคา เทากับ 48,184,405 บาท อัตราสวนผลประโยชนตอ ตนทุน (BCR)
เทากับ 3.45 และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการทางการเงิน (FIRR)
เทากับ 51.53 % โดยมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 1.62 ป และสามารถผานการ
วิเคราะหความออนไหวของโครงการไดในทุกๆกรณี โดยตนทุนของโครงการ
สามารถเพิ่ มขึ้นไดสูงสุดที่ 171.2 เปอรเซ็นต ผลประโยชนลดลงไดถึง 63.1
เปอร เ ซ็ นต ต นทุ นสามารถเพิ่ มขึ้ น พร อมกั บผลประโยชน ลดลงได ถึ ง 48.3
เปอรเซ็นต จึงจะทําใหโครงการไดรบั ผลประโยชนเทากันมูลคาของการลงทุนพอดี
กรณีที่ 5.2 จากการวิเคราะหโครงการติดตั้งระบบไพโรไลซิสในโรงงานเคมี
พบว าโครงการไมมีความคุ มคาในการลงทุน ดังจะเห็นไดจากดั ชนีชี้ วัด ของ
โครงการ ไดแก มูลคาปจจุบนั สุทธิ (NPV) มีคา เทากับ -21.251,144 บาท อัตราสวน
ผลประโยชนต อต นทุ น (BCR) เท ากั บ 0.83 และอั ตราผลตอบแทนภายใน
ของโครงการทางเศรษฐศาสตร (FIRR) 5.19% และมีระยะเวลาคืนทุน 33.25 ป
กรณีที่ 5.3 จากการวิเคราะหโครงการการติดตั้ งระบบผลิตกาซชีวภาพ
ในโรงงานเคมี พบวาโครงการไมมีความคุมคาในการลงทุน ดังจะเห็นไดจากดัชนี
ชี้วัดของโครงการไดแก มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเทากับ -1,787,000 บาท
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) เทากับ 0.25 และอัตราผลตอบแทน
ภายในของโครงการทางการเงิน (FIRR) หาคาไมได และไมมีระยะเวลาคืนทุน
จึงเปนโครงการที่ตอ งมีการลงสนับสนุนจากทางรัฐบาล เพื่อใหมีการใชพลังงาน
ทดแทนมากขึน้
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