
 ผลการดําเนินโครงการศกึษาวเิคราะหข์อ้มูลภูมสิารสนเทศ
(Geo Informatics) เพอืการพฒันาพลงังานทดแทน

โดย
สมเกยีรต ิคุณเผอืก

12 มกราคม 2560
หอ้งเมจกิ 2  ชนั 2 โรงแรมมริาเคลิแกรนด ์คอนเวนชนั หลกัส ีกรุงเทพฯ

 การพฒันาพลงังานขยะ



วาระการนําเสนอ

1

•กลไกการประเมนิปรมิาณขยะทเีกดิขนึในพนืทกีรณีศกึษา
•ผลการศกึษาอตัราการเกดิและปรมิาณขยะทเีกดิขนึ

2

•การศกึษาศกัยภาพขยะทผีลติพลงังานได้
•การศกึษาทางเลอืกเทคโนโลยกีําจดัขยะ

3
•ผลการศกึษาทางเลอืกกาํจดัขยะของพนืทกีรณีศกึษา



 เป้าหมายผลติพลงังานจากขยะ

ประเภท
พลงังาน

เป้าหมาย 
2579

หน่วย ผลการดําเนินงานปัจจุบนั

2556 2557 2558
ณ กนัยายน 

2559

ไฟฟ้า 550 เมกะวตัต ์ 47.48 65.72 131.68 140.93

ความ
รอ้น 495

พนัตนั
เทยีบเท่า
นํามนัดบิ

85 98 88 57

เป้าหมายการผลติพลงังานจากขยะ
ตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก AEDP2015



กลไกการประเมนิปรมิาณขยะทเีกดิขนึในพนืทกีรณีศกึษา : จงัหวดัสระแกว้

ปรมิาณขยะทเีกดิขนึ
(กก./วนั)

อตัราการเกดิขยะ
(กก./คน/วนั)

จาํนวนประชากร 
(คน)

             การศกึษาแบบภาพรวม                         การศกึษาเชงิพนืที

• ประชากรทะเบยีนราษฎร ์
• อา้งองิ อตัราฯ จากกรมควบคุมมลพษิ
• สํารวจปรมิาณขยะจากแบบสอบถาม  

ปรมิาณขยะทสีํารวจได ้(กก./วนั)
ประชากรในพนืท ี(คน)

• ทะเบยีนราษฎร/์ แฝง/ ผูม้าเยยีมเยอืน (คน)
• สํารวจปรมิาณขยะจากเครอืงชงัขยะในพนืทจีรงิ
• สํารวจประสทิธภิาพเก็บขนจากจาํนวนครวัเรอืน

ทไีดร้บับรกิารจรงิ



ผลการศกึษาอตัราการเกดิและปรมิาณขยะทเีกดิขนึ

ปรมิาณขยะ       
ทเีกดิขนึ 

395 ตนั/วนั

อตัราการเกดิขยะ
เทศบาลตําบล 

0.72 กก./คน/วนั

อตัราการเกดิขยะ 
อบต.

0.60 กก./คน/วนั

อตัราการเกดิขยะ
เทศบาลเมอืง 

0.96 กก./คน/วนั

ปรมิาณขยะทเีก็บขนได ้152 ตนั/
วนั  

อปท.65 แห่ง ทม.3 แห่ง ทต. 13 แห่ง อบต. 49 แห่ง

ประชากร
รวม 

529,518 
คน



ปรมิาณขยะทเีกดิขนึทงัจงัหวดั 395 ตนั/วนั

ปรมิาณขยะขนัตาํที
สามารถพฒันา
โครงการผลติ

พลงังาน 50 ตนั/วนั



คณุลกัษณะขยะเพอืผลติพลงังาน 

ค่าความชืนเฉลีย 
57.41% 

ค่าความรอ้น 6.22 MJ/kg
(1,486 kcal/kg)

องคป์ระกอบขยะ1. 2.

ขยะทเีผาไหม้ได้และให้

พลังงานต้องมีค่าความ

ร้อนมากกว่า 7 MJ/kg
(1,673 kcal/kg)

3.

ลดความชนืที 50% 

มีสัดส่วนผลิตพลังงาน

ได้93%



การศกึษาศกัยภาพขยะทผีลติพลงังานได้

จาํนวน อปท. 
(แหง่)

ขยะที
เกดิขนึ

(ตนั/วนั)

ขยะทเีก็บขนได ้
(ตนั/วนั)

ขยะเก่า 
(ตนั)

ขยะทมีศีกัยภาพผลติ
พลงังาน

ขยะเกดิขนึ
(92.6%)

ขยะเกา่ 
(57%)

อปท.ทมีกีาร
จดัเก็บ 

33 255 152 159,599 236 90,971

อปท.ทไีม่มกีาร
จดัเก็บ

32 140 - - 130 -

รวม 65 395 152 366 90,971

100% 35.5% 5.2 MW
ศกัยภาพผลติพลงังานรวม (Total Potential)  5.2  MW

มศีกัยภาพการผลติพลงังานจรงิ (Real Potential)1.8 MW  
(35.5% ของ 5.2 MW)

(ใชเ้ทคโนโลยเีตาเผาแบบตะกรบั ทอีตัราการผลติไฟฟ้า 1.43 
MW/100 ตนั)



 วธิกีาํจดัขยะของจงัหวดัในปัจจบุนั



การแบ่งกลุ่มพนืทกีาํจดัขยะ (Cluster) 
จงัหวดัสระแกว้ปรมิาณขยะทเีก็บขนได ้ในปัจจบุนั  152 ตนั/วนั แบ่งออก 9 กลุม่   



เทคโนโลยทีางเลอืกระบบกาํจดัขยะ

12 
เทคโนโลย ี          
ทางเลอืก (1) การผลติเชอืเพลงิขยะแบบเชงิกล 

(RDF)

(1) การฝังกลบ (LF)
(2) การคดัแยกแบบทําดว้ยมอื (MN) 
         การคดัแยกแบบทําดว้ยเครอืงจกัร
(เชงิกล, MT)
(1) การผลติเชอืเพลงิขยะแบบเชงิกล 

(RDF)ผลติเชอืเพลงิขยะแบบชวีภา

-การย่อยสลายแบบไม่ใชอ้ากาศ (AD)

(4) การผลติเชอืเพลงิขยะแบบชวีภาพ 
(BT)
- การย่อยสลายแบบใชอ้ากาศ (Compost)
-การย่อยสลายแบบไม่ใชอ้ากาศ (AD)

ผลติเชอืเพลงิขยะแบบเชงิก

(6) การผลติเชอืเพลงิขยะแบบไฮโดร
เทอรม์อล

(5) การผลติเชอืเพลงิขยะแบบเชงิกล
ชวีภาพ (MBT) 
(6) การผลติเชอืเพลงิขยะแบบไฮโดร
เทอรม์อล

เตาเผา Biomass 
(7) การเผาไหม,้ เผาในเตาเผาปูนซเีมนต,์ 
เตาเผา Biomass 

การฝังกลบเพอืผลติกา๊ซชวีภาพ

(12) การทําไพโลไรซสิเพอืผลติไฟฟ้า

(8) การฝังกลบเพอืผลติกา๊ซชวีภาพ (LFG)
(9) การย่อยสลายแบบไม่ใชอ้ากาศเพอื
ผลติไฟฟ้า
(10) การเผาเพอืผลติไฟฟ้า
(11) การทําแกส๊ซฟิิเคชนัเพอืผลติไฟฟ้า
(12) การทําไพโลไรซสิเพอืผลติไฟฟ้า



ทางเลอืกการพฒันาโครงการผลติพลงังานขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน 
ขนาด 10-160 ตนั/วนั

(ระบบคดัแยกแบบเชงิกล+Compost+RDF+ระบบผลติพลงังาน 3 แบบ)



ทางเลอืกการพฒันาโครงการผลติพลงังานขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน 
ขนาด 50-160 ตนั/วนั

(ระบบคดัแยกแบบเชงิกล+AD+RDF+ระบบผลติพลงังาน 4 แบบ)



Model กาํจดัขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน ขนาด > 480 ตนั/วนั
(ระบบเตาเผาผลติพลงังานแบบตะกรบั)



สรุปทางเลอืกระบบกาํจดัขยะเพอืผลติพลงังาน: จงัหวดัสระแกว้

ทางเลอืกท ี1                                  
ศูนยก์าํจดัขยะเตาเผาเพอื

ผลติไฟฟ้าแบบตะกรบั                  
1 ศูนย ์

ขนาด 250 ตนั/วนั 
ท ีทต.วฒันานคร

ทางเลอืกท ี2                             
ศูนยก์าํจดัขยะเพอืผลติ RDF     

3 ศูนย ์

ขนาด 50 ตนั/วนั 2 
ศนูย ์

ท ีทม.สระแกว้ และ
 ทม.วงันําเย็น

ขนาด 90 ตนั/วนั 1 
ศนูย ์

ท ีทต.วฒันานคร

ทางเลอืกท ี3                              
ศูนยก์าํจดัขยะเพอืผลติ

ไฟฟ้า
แบบไพโรไลซสิ                     

3 ศูนย ์

ขนาด 50 ตนั/วนั 2 
ศนูย ์

ท ีทม.สระแกว้ และ 
ทม.วงันําเย็น

ขนาด 170 ตนั/วนั 1 
ศนูย ์

ท ีทต.วฒันานคร



ทางเลอืกท ี1 (พฒันาโครงการขนึใหม่)
ระบบกําจดัขยะเพอืผลติไฟฟ้า ขนาด 250 ตนัตอ่วนั : ทต.วฒันานคร 

(เทคโนโลยเีตาเผาขยะผลติพลงังานแบบตะกรบั : Incinerator) 

กา๊ซ
ชวีภาพ 
(เชอืเพลงิ
เสรมิ)

นําใส บ่อเก็บนําใช ้บ่อเก็บนําใช ้

กงัหนัผลติไฟฟ้า
4.0 MW 

นําชะขยะ

เครอืงแยกตะกอน
ปุ๋ ยอนิทรยี ์

ตะกอนเหลว 

ขเีถา้

ตะกอน

บ่อฝังกลบ

ไอนํา

63 
ตนั

178 ตนั

ขยะเกา่สะสม 7 ปี

ขยะชมุชนใหม่
พฒันาโครงการเพอืผลติไฟฟ้า



ทางเลอืกท ี2 (ปรบัปรุงทมีอียู่เดมิ)
 ระบบกําจดัขยะเพอืผลติเชอืเพลงิขยะ ขนาด 50 ตนัตอ่วนั

: ทม.สระแกว้ และ ทม. วงันําเย็น   
(คดัแยก หมกัปุ๋ยอนิทรยี ์เชอืเพลงิขยะ RDF)



ทางเลอืกท ี2 (ปรบัปรุงทมีอียู่เดมิ)
 ระบบกําจดัขยะเพอืผลติเชอืเพลงิขยะ ขนาด 50 ตนัตอ่วนั

: ทม.สระแกว้ และ ทม. วงันําเย็น   
(คดัแยก หมกัปุ๋ยอนิทรยี ์เชอืเพลงิขยะ RDF)

ปรบัปรุงเพอืใหไ้ด ้
เชอืเพลงิ RDF

ได้รับ

เพิม

เพิม



ทางเลอืกท ี2 (ปรบัปรุงทมีอียู่เดมิ)
 ระบบกาํจดัขยะเพอืผลติเชอืเพลงิขยะ ขนาด 90 ตนัตอ่วนั : ทต. วฒันานคร

(คดัแยก หอ้งหมกัแบบไม่ใชอ้ากาศ ปุ๋ยอนิทรยี ์ไฟฟ้า)

ปรบัปรุงเพอืใหไ้ด ้
เชอืเพลงิ RDF+ไฟฟ้า

ได้รับ
เพิม เพิม

เพิม

เพิม



ทางเลอืกท ี3  (ปรบัปรุงทมีอียู่เดมิ)
      ระบบกาํจดัขยะเพอืผลติไฟฟ้า ขนาด 50 ตนัตอ่วนั : ทม.สระแกว้ ทม. วงันําเย็น

(คดัแยก หมกัทําปุ๋ยอนิทรยี ์ไฟฟ้า)



ทางเลอืกท ี3  (ปรบัปรุงทมีอียู่เดมิ)
      ระบบกาํจดัขยะเพอืผลติไฟฟ้า ขนาด 50 ตนัตอ่วนั : ทม.สระแกว้ ทม. วงันําเย็น

(คดัแยก หมกัทําปุ๋ยอนิทรยี ์ไฟฟ้า)

ปรบัปรุงเพอืใหไ้ด ้
เชอืเพลงิ RDF+ไฟฟ้า

เพิม

เพิม

เพิม

เพิม

ได้รับ



ทางเลอืกท ี3  (พฒันาโครงการขนึใหม่)
    ระบบกาํจดัขยะเพอืผลติไฟฟ้า ขนาด 170 ตนัตอ่วนั : ทต.วฒันานคร
(คดัแยก หอ้งหมกัแบบไม่ใชอ้ากาศ เครอืงผลติกา๊ซไพโลไรซสิ ไฟฟ้า)

พฒันาโครงการเพอืผลติไฟฟ้า



สรุปผลการศกึษาทางเลอืกเทคโนโลยกีาํจดัขยะ : จ.สระแกว้

ทางเลอืกท ี1                             
ศูนยก์าํจดัขยะเตาเผาเพอื

ผลติไฟฟ้าแบบตะกรบั
  : 1 ศูนย ์

ทางเลอืกท ี2                             
ศูนยก์าํจดัขยะเพอืผลติ RDF               

: 3 ศูนย ์

ทางเลอืกท ี3                                       
ศูนยก์าํจดัขยะเพอืผลติ

ไฟฟ้าแบบไพโรไลซสิ 
: 3 ศูนย ์

 ขนาด 250 ตนั/วนั ท ี
ทต.วฒันานคร

 คา่ลงทุน 1,629 บาท/ตนั
 ระยะคนืทุน 8 ปี
 คา่กาํจดัขยะ 1,000 บาท/

ตนั

 ขนาด 50 ตนั/วนั 2 ศูนย ์  
ท ีทม.สระแกว้ ทม.วงันําเย็น

 คา่ลงทุน 405 บาท/ตนั
 ระยะคนืทุน 6 ปี
 คา่กาํจดัขยะ 270 บาท/ตนั

 ขนาด 90 ตนั/วนั 1 ศนูย ์  
ท ีทต.วฒันานคร

 คา่ลงทุน 788 บาท/ตนั
 ระยะคนืทุน 8 ปี
 คา่กาํจดัขยะ 700 บาท/ตนั

 ขนาด 50 ตนั/วนั 2 ศูนย ์  
ท ีทม.สระแกว้ ทม.วงันําเย็น

 คา่ลงทุน 1,687 บาท/ตนั
 ระยะคนืทุน 6 ปี
 คา่กาํจดัขยะ - บาท/ตนั

 ขนาด 170 ตนั/วนั 1 ศนูย ์ 
ท ีทต.วฒันานคร

 คา่ลงทุน 1,441 บาท/ตนั
 ระยะคนืทุน 7 ปี
 คา่กาํจดัขยะ 400 บาท/ตนั



ENERGY 4.0

โมเดลขับเคลอืนประเทศไทยสู่ความมันคง มงัคัง และยงัยนื 

การพัฒนาโครงการผลิตและใช้พลังงานทดแทนตาม

ศักยภาพทมีีอยู่จริงในแต่ละพนืท ี
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www.dede.go.thคําถาม ขอเสนอแนะ อภปิราย

www.dede.go.th
40

ขอขอบคุณ


